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Abstract 

In 2015, the member states of the UN adopted Agenda 2030 and the sustainable development 

goals to reach sustainable development. In Sweden, municipalities are an integral part in order 

to reach sustainable development. In order to create change, municipalities need to implement 

Agenda 2030 in their work. A process that touches on many of the points made in Agenda 2030 

is urban development, not in least due to the large portion of the populace that lives in urban 

environments, but also because cities contain all three sustainable aspects. To this day, there is 

an absence of studies on the experiences of implementation of Agenda 2030 regarding urban 

development. To study a specific perspective can lead to examples of what experiences 

surrounding the implement might look like. The aim of this essay is to examine experiences of 

the implementation of Agenda 2030 on a general urban development level, with a focus on 

obstacles and possibilities. With the help of data gathered through qualitative telephone 

interviews, three front-running municipalities´ work with Agenda 2030 have been studied.  

 

Work with Agenda 2030 has been carried out in the municipalities, either, through one or 

multiple specific departments that carry the main responsibilities. Agenda 2030 has been 

handled as an indivisible whole on a general level in all studied municipalities and is perceived 

as an umbrella for sustainable efforts. The municipalities opine that an important part of 

implementation is to make Agenda 2030 a natural part of the work within the organization.  

 

Possibilities for implementation on a general level are political intention and support, anchoring 

within the whole organization, education and cooperation. In addition, earlier environmental 

work has been considered as a possibility for implementation. The municipalities have 

experienced congestion of control, on a general level, which might contribute to another 

obstacle when implementing new policies. However, the municipalities experience that Agenda 

2030 functions as a gathering force of the, sometimes, sprawling and contradictory control 

document. On an urban development level, the view differs on the possibilities and limits. 

Possibilities for implementation are to integrate Agenda 2030 into the overarching or local 

planning which regulates the municipality’s urban planning and the barriers that emerge are 

goal-oriented conflicts. 

 

The main difference is the view of the indivisibility of Agenda 2030 on a general level, but that 

priorities are considered necessary in order to apply the policy on an urban development level. 
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On an overall level, Agenda 2030 is a gathering force for sustainability efforts whilst on an 

urban development level, Agenda 2030 needs concretization. Consequently, what follows is the 

prioritization of objectives which brings forward conflicts of objective and the need to take a 

stance. Within the level of urban development, difficulties of making the goals compatible with 

the specific operation and geographic location. Difficulties does not imply that Agenda 2030 

isn´t a positive tool for the municipalities, but it does show that Agenda 2030 will not solve 

practical conflicts of objectives. 

 

Keywords: Agenda 2030, implementation, possibilities, barriers, front-runner municipalities  
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Sammanfattning 

År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 och de globala målen för att nå hållbar 

utveckling. Sveriges kommuner en central del i att nå hållbar utveckling. För att skapa 

förändring behöver Agenda 2030 implementeras i kommunernas arbete. En process som berör 

många av de delar som Agenda 2030 tar upp är stadsutveckling, inte minst för att en stor del av 

befolkningen idag bor i städer men också för att städer rymmer samtliga tre hållbarhetsaspekter. 

Idag saknas studier på hur implementeringen av Agenda 2030 på en specifik 

stadsutvecklingsnivå har upplevts. Att studera ett specifikt perspektiv kan skapa tydliga 

exempel på hur erfarenheterna kring implementeringen ser ut. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka hur implementeringen av Agenda 2030 upplevts på en generell nivå och på 

stadsutvecklingsnivå, med fokus på möjligheter och barriärer. Med hjälp av material från 

kvalitativa telefonintervjuer har tre föregångskommuner inom arbetet med Agenda 2030 

analyserats. 

 

Arbetet med Agenda 2030 bedrivs på kommunerna antingen via en eller flera specifika 

avdelningar med huvudansvar för frågorna. Agenda 2030 hanteras som en odelbar helhet på 

generell nivå i samtliga kommuner och upplevs fungera som ett uppsamlande paraply för 

hållbarhetsarbetet. Kommunerna menar att en viktig del av implementeringen är att få Agenda 

2030 som en naturlig del av kommunens arbete.     

 

Möjligheter för implementeringen på generell nivå är politisk vilja och stöd, förankring i hela 

organisationen, utbildning och samverkan. Även ett tidigare miljöarbete har setts som en 

möjlighet för implementering. Kommunerna har upplevt en styrträngsel på generell nivå vilket 

kan vara en barriär vid implementering av ”nya” policys men upplever att Agenda 2030 

fungerat som en uppsamlare av de ibland spretiga och motsägande styrdokumenten. På 

stadsutvecklingsnivån skiljer sig synen på möjligheter och barriärer något åt. Möjligheter för 

implementering är att integrera Agenda 2030 i översikts- eller detaljplanen som styr 

kommunens stadsutveckling och barriärerna upplevs vara målkonflikter.  

 

Den främsta skillnaden mellan implementering på stadsutvecklingsnivå är att Agenda 2030 inte 

ses som odelbar utan att prioriteringar anses nödvändigt för att kunna applicera agendan på 

stadsutvecklingsnivå. På den övergripande nivån har Agenda 2030 en samlande kraft för 

hållbarhetsarbetet medan Agenda 2030 inom stadsutvecklingen behöver konkretiseras. Det 
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innebär följaktligen prioriteringar av målen som framkallar målkonflikter och 

ställningstaganden. Inom stadsutvecklingsnivån synliggörs svårigheter med målens förenlighet 

inom specifika verksamheten och platser. Svårigheterna innebär inte att Agenda 2030 inte är 

ett bra verktyg för kommunerna, men det visar på att Agenda 2030 inte löser praktiska 

målkonflikter.  

 

Nyckelord: Agenda 2030, implementering, möjligheter, barriärer, föregångskommuner  
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1. Inledning 

Världen står inför en rad omfattande och utbredda problem. Fattigdom, svält, orättvisor, 

ojämlikhet, krig och klimatkris är några av de problem som behöver lösas för att skapa en 

hållbar värld. År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 och de globala målen för att nå 

hållbar utveckling. De sjutton globala målen är uppdelade i delmål och globala indikatorer. Det 

generella målet är att på global nivå avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och 

orättvisor, främja fred samt lösa klimatkrisen (UNDP, u.å., A). Sverige har som avsikt att vara 

ledande i arbetet, globalt som lokalt (Regeringskansliet, 2018).  I regeringens handlingsplan för 

Agenda 2030 beskrivs kommunerna som en central del i omställningen mot ett hållbart 

samhälle (Regeringskansliet, 2018). Kommunerna är viktiga beslutsfattare i den 

decentraliserade styrmodellen som råder (Regeringskansliet, 2017). Men kommunerna har 

också möjlighet att agera med långsiktighet och därmed ta viktiga roller i samhällsutvecklingen 

(Ammenberg, 2012) och kan agera katalysator i miljö- och hållbarhetsarbetet (Amundsen et al. 

2018). Dessutom har kommunerna stor rådighet över aktiviteter som berör Agenda 2030 bland 

annat servering av skolmat, utbildning och stadsutveckling.  

 

För att skapa en nödvändig förändring krävs att Agenda 2030 implementeras i kommunernas 

arbete. Men det är inget enkelt eller litet arbete, utan implementering beskrivs av Sevä och 

Jagers (2013) som en komplex och dynamisk process. Vid implementering av miljö- och 

hållbarhetsfrågor är vanliga barriärer politisk vilja, ekonomi, kommunikation (Howes et al., 

2017) vilka därför måste fungera för att skapa en fungerande implementeringsprocess. I och 

med Agenda 2030s bredd krävs det att hela kommunen är med på förändringen för ett hållbart 

samhälle och att alla förvaltningar och verksamheter är delaktiga. En av de processer som berörs 

särskilt av Agenda 2030 är stadsutveckling, inte minst då mål elva “Hållbara städer och 

samhällen” enligt Gupta och Vegelin (2016) rymmer samtliga tre hållbarhetsben ekologisk, 

social- och ekonomisk hållbarhet. Då städer idag rymmer hälften av jordens befolkning 

(Stenholm, 2014) och är en arena med många utmaningar när det gäller miljö- och hållbarhet, 

finns både problemen och lösningarna där. Därför behöver Agenda 2030 tydligt integreras i 

stadsutvecklingen.  

 

Tidigare forskning om implementeringen av Agenda 2030 och de globala målen har 

huvudsakligen berört internationella, nationella och kommunala ansatser och upplevda 

möjligheter och barriärer på en övergripande policynivå. Däremot saknas underlag för hur 
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implementeringen av Agenda 2030 hanteras inom specifika verksamheter på lokal nivå samt 

erfarenheter kring möjligheter och barriärer på specifik nivå. Därför har vi valt att studera hur 

Agenda 2030 som internationellt policydokument implementeras på lokal och avgränsad nivå i 

kommunerna för att undersöka de erfarenheter som finns i kommunerna kring möjligheter och 

barriärer på en specifik stadsutvecklingsnivå. Vi ser en vinst i att studera en specifik verksamhet 

för att få svar på hur Agenda 2030 hanteras konkret. Vidare saknas studier om hur 

föregångskommuner tagit sig an implementeringen på stadsutvecklingsnivå. Erfarenheter från 

föregångare är viktiga att fånga upp eftersom de kan agera såväl pionjärer som ledare på ett sätt 

som kan stärka frågornas hantering bland såväl efterföljande och eftersläpande kommuner 

(Kern, 2019). I studien har två kommuner som deltagit i projektet Glokala Sverige deltagit och 

en kommun som inte deltagit i projektet för att skapa vissa differerande förutsättningar. 

Sammanfattningsvis ser vi två kunskapsluckor. Den första är att förstå hanteringen av Agenda 

2030 inom specifika verksamheter på lokal nivå med tillhörande möjligheter och barriärer. Den 

andra är att skapa en förståelse för hur föregångskommuner tar sig an Agenda 2030 inom 

stadsutveckling. De kunskapsluckorna har vi som avsikt att minska med vår uppsats. 

    

1.1 Syfte och frågeställning  

Det övergripande syftet i uppsatsen är att undersöka förutsättningar för implementeringen av 

Agenda 2030 i föregångskommuner, med fokus på möjligheter och barriärer. Empiriskt bygger 

uppsatsen på en studie av de tre föregångskommunerna Malmö, Uppsala och Växjö. Kvalitativa 

semistrukturerade telefonintervjuer med informanter från de tre kommunerna ligger till grund 

för analysen.   

 

Följande frågor undersöks för att uppnå syftet:  

● Hur bedriver föregångskommunerna arbetet med Agenda 2030?  

● Vilka möjligheter och barriärer påverkar implementering av Agenda 2030 och de 

globala målen i föregångskommunerna?  

● Vilka likheter och skillnader i implementeringen av Agenda 2030 kan ses mellan 

föregångskommunerna?  

● Vilka likheter och skillnader finns i hanteringen av Agenda 2030 på en övergripande 

policynivå respektive i konkret stadsutveckling? 

● Vilka lärdomar kan dras kring vad som blir viktigt för kommuner som står inför 

implementering?  



 11 

1.2 Uppsatsstuktur  

I kommande kapitel presenteras tidigare forskning kring policyimplementering på miljö- och 

hållbarhetsområdet samt specifika studier kring implementering av Agenda 2030. Vidare 

beskrivs metoden som studien är baserat på. I kapitel fem presenteras det empiriska materialet 

i förhållande till den tidigare forskningen, först genom erfarenheterna på den generella nivån 

följt av exemplet stadsutveckling. Uppsatsen avslutas med en sammanfattande diskussion som 

belyser studiens slutsatser.  
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2. Hanteringen av Agenda 2030 i Sverige  

I följande avsnitt presenteras en kortfattat hantering av Agenda 2030 och de globala målen i 

Sverige. Även kommunernas roll i Sveriges arbete presenteras kortfattat.  

 

Sverige har som avsikt att vara ledande i arbetet med Agenda 2030, globalt som lokalt 

(Regeringskansliet, 2018). Samtliga ministrar i regeringen ansvarar för att genomföra de 

globala målen men särskilt ansvar för att leda arbetet ligger på klimatminister och civilminister 

(UNDP, u.å., B). Som en del i arbetet tillsatte regeringen i mars 2016 Agenda 2030 

Delegationen med syftet att stödja och stimulera genomförandet av arbetet med Agenda 2030 

(Agenda 2030 Delegationen, u.å.). Delegationen har till uppgift att främja informations- och 

kunskapsspridning och i juni 2018 presenterades en handlingsplan till regeringen (Agenda 2030 

Delegationen, u.å.).   

 

En annan aktör är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som syftar till att stödja, bidra och 

utveckla verksamheten inom kommuner och regioner. Tillsammans med Svenska FN-förbundet 

påbörjade SKL under 2018 kommunikationsprojektet Glokala Sverige. Projektet är ett exempel 

på vad som görs för att öka kunskap och engagemang kring Agenda 2030 (Agenda 2030 

Delegationen, 2018).  

 

2.1 Agenda 2030 och kommunerna   

I regeringens handlingsplan för Agenda 2030 beskrivs Sveriges 290 kommuner som en central 

del i omställningen för ett hållbart samhälle (Regeringskansliet, 2018). I och med den 

samhällsmodell som bygger på självstyre som Sverige har, ansvarar kommunerna för en stor 

del av samhällsservicen och kan genomföra lokala anpassningar (Regeringskansliet, 2017). 

Viss samhällsservice är lagstadgad som exempelvis plan- och byggfrågor samt miljö- och 

hälsovård, samtidigt som det finns möjligheter att bedriva frivilliga verksamheter på 

kommunerna inom exempelvis fritid och kultur (Regeringskansliet, 2017). Kommunerna råder 

över flera områden där Agenda 2030 berörs och kan utefter sina förutsättningar och intressen 

välja att utveckla arbetet med de globala målen och mot en hållbar framtid. 
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3. Tidigare forskning kring implementeringsprocessen inom miljö- 

och hållbarhet  

Följande avsnitt syftar till att redogöra för tidigare forskning om policyimplementering på 

miljö- och hållbarhetsområdet samt för specifika studier kring implementering av Agenda 2030, 

med fokus på möjligheter och barriärer. Vetenskaplig litteratur har hämtats genom sökning på 

bland annat UniSearch och GoogleScholar med nyckelord som exempelvis implementation, 

barriers, Agenda 2030, policy implementation, municipalities. I första hand har fackgranskade 

artiklar använts, men i vissa fall har komplettering behövts via exempelvis läroböcker, FN och 

myndighetsrapporter.   

 

Studier kring implementering är ett klassiskt fält inom statsvetenskapen som handlar om 

förutsättningar för genomförandet av beslut och policy. Implementeringsprocessen är komplex 

och för att få förståelse för processen är det viktigt att fånga upp dynamik och förhållningssätt 

hos de aktörer som är ansvariga. Inom forskning kring implementering av Agenda 2030 på 

kommunal nivå och inom stadsutveckling specifikt finns det behov av att identifiera barriärer 

och möjligheter som erfars. På en mer generell nivå finns viss tidigare forskning om 

implementering av Agenda 2030. Under rubrik 3.1 och 3.2 finns en sammanställning av 

möjligheter och barriärer inom forskning för implementering generellt och inom Agenda 2030.  

 

Agenda 2030 är ett nytt sätt att hantera hållbarhet i ett globalt perspektiv där kommuner blir 

viktiga aktörer. Forskning har visat att aktörer som kommuner kan agera antingen som 

föregångare - i rollen som ledare eller pionjär – alternativt som efterföljare eller eftersläpare (se 

Kern, 2019). I denna studie riktas ljuset särskilt på föregångskommuner. Kännetecken för ledare 

är att inte bara vara först ut i arbetet och göra det frivilligt, utan att också att dra till sig 

efterföljare, vilket är ett resultat av höga ambitioner internt och externt. Pionjärer däremot, 

kännetecknas av att själva vilja stå för förändringen med en hög intern ambition men en låg 

extern ambition (Liefferink & Wurzel, 2017; Wurzel, Liefferink & Torney, 2019).  Kern (2019) 

i sin sammanställning att ledarkommuner tenderar att använda olika certifieringssystem, ansöka 

om olika utmärkelser och använda dem för att marknadsföra sig. Ledare tenderar dessutom att 

delta i nätverk på global, lokal och nationell nivå oftare än andra (Kern, 2019).  
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3.1 Möjligheter för implementering  

Tidigare forskning kring implementering både på generell nivå och specifikt Agenda 2030-nivå 

lyfter samverkan som en möjlighet för att lyckas (Gassen, Penje & Slätmo 2018; Gusmao 

Caiado et al. 2018; Gustavsson, 2008; Simeonova & van der Valk, 2009). Gustavsson (2008) 

specificerar att samverkan på en generell nivå inom och mellan kommunerna ofta upplevs 

fungera som en inspirationskälla eller idébank. Att implementera Agenda 2030 möjliggör för 

ett gemensamt hållbarhetsspråk (Gustafsson, Hedström & Vasilev, 2018) vilket kan underlätta 

både för vidare implementering men också samverkan mellan kommuner.  

 

Det går även att ta viss lärdom från tidigare implementeringsprocesser av andra policys, 

exempelvis de svenska miljömålen. I en avhandling som berör miljömålen framkommer det att 

policys behöver bli en naturlig del av arbetet för att lyckas vid implementering av miljö- och 

hållbarhetspolicys (Johansson, 2008). Även Gustafsson, Hedström och Valislev (2018) lyfter 

vikten av att få Agenda 2030 att bli en naturlig del av kommunens arbete och menar samtidigt 

att tidigare hållbarhetsarbete utgör en möjlighet för implementering av Agenda 2030. Vikten 

av ett tidigare hållbarhetsarbete framkommer även i en rapport av Gassen, Penje och Slätmo 

(2018). I rapporten beskrivs en koppling mellan pågående aktiviteter i kommunen och de 

globala målen som en möjlighet för implementering. Kopplingen gör implementeringen enklare 

och arbetet med Agenda 2030 blir då tydligare en naturlig del av arbetet (Gassen, Penje & 

Slätmo, 2018). Ett annat sätt att få Agenda 2030 till en naturlig del av arbetet och lyckas med 

implementering är enligt Gusmao Caiado et al., (2018) samt Weitz, Carlsen, Nilsson och 

Skanberg (2017) att arbeta med utbildning av anställda. Kopplat till utbildning finns det 

forskning kring Agenda 2030 som visar på att de globala målen tydligt integrerar med varandra, 

vilket är viktigt att förstå för en lyckad implementering av Agenda 2030 (Weitz et al., 2017). 

 

Avslutningsvis kan även politik, organisering och tjänstepersoner ses som viktiga faktorer som 

skapar möjligheter för implementering. Omorganisering kan underlätta för en organisation att 

anta nya mål och policys och därigenom öppna för nya aspekter av rådande problem 

(Simeonova & van der Valk, 2009). Tjänstepersonerna är avgörande för det faktiska arbetet och 

involvering av tjänstepersoner möjliggör implementeringen av policys (Sevä & Jagers, 2013). 

Slutligen lyfts politisk support som en möjlighet i och med att det finns en beslutskraft på den 

politiska nivån som påverkar hela kommunens arbete (Gassen, Penje & Slätmo, 2018).  I tabell 

1 nedan presenteras en sammanställning av möjligheter för implementering på generell nivå 

samt möjligheter för implementering av Agenda 2030. 
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Tabell 1. Möjligheter för implementering baserat på tidigare forskning. 

Möjligheter för 

implementering  

Generell implementering Implementering av Agenda 2030 

Tjänstepersoner Sevä & Jagers, 2013  

Samverkan Gustavsson, 2008 

Simeonova & van der Valk, 2009 

Gassen, Penje & Slätmo, 2018  

Gusmao Caiado et al., 2018  

Naturlig del i arbetet Johansson, 2008 

 

Gustafsson, Hedström & Vasilev, 2018 

Omorganisering Simeonova & van der Valk, 2009  

Tidigare 

hållbarhetsarbete 

 Gassen, Penje & Slätmo, 2018  

Gustafsson, Hedström & Vasilev, 2018 

Utbildning  Gusmao Caiado et al., 2018 

Weitz et al., 2017 

Politik  Gassen, Penje & Slätmo, 2018 

Gemensamt 

hållbarhetsspråk 

 Gustafsson, Hedström & Vasilev, 2018 

 

3.2 Barriärer vid implementering 

Tidigare forskning kring implementering på en generell nivå lyfter politik som en vanligt 

förekommande barriär (Barett, 2004; Fidélis & Moreno Pires, 2009; Howes et al., 2017). Mer 

specifikt menar Fidélis & Moreno Pires (2009) att kortsiktiga politiska beslut är en barriär i och 

med det långsiktiga perspektiv som hållbarhetsmål kräver. Saknar de politiska målen dessutom 

tydlighet ökar risken för tolkning vilket enligt Barret (2004) försvårar implementering. 

Samordning, organisering och kommunikation är ytterligare barriärer som lyfts i tidigare 

forskning kring generell implementering. Begräsning av informationsflöde, kommunikation 

och samordning mellan avdelningar utgör barriärer för implementeringsprocessen (Barret, 

2004; Fidélis & Moreno Pires, 2009). Barret (2004) menar exempelvis att administrativ kontroll 

är en kritisk faktor för implementering när många aktörer är inblandade någonting som Howes 

et al. (2017) menar går att undvika genom god kommunikation. Howes et al. (2017) menar 

därmed att bristande kommunikation är en barriär för implementering. En god kommunikation 

och samordning kan även minska risken för konflikter mellan policys. Studier både på generell 

nivå och specifik Agenda 2030-nivå lyfter inre konflikter som en barriär (Gassen, Penje & 

Slätmo, 2018; Gustafsson, Hedström & Vasilev, 2018; Howes et al., 2017). Främst är det 

konflikten mellan ekonomi och hållbarhet som framkommer då ekonomi oftast prioriteras högre 

än hållbarhetsfrågan (Gupta & Vagelin, 2016; Howes et al., 2017).  
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Forskning kring implementeringen av Agenda 2030 specifikt menar att globala målens 

komplexitet utgör en barriär (Gassen, Penje & Slätmo, 2018; Gustafsson, Hedström & Vasilev, 

2018). Gassen, Penje & Slätmo (2018) specificerar att komplexiteten skapar en tidskrävande 

implementeringsprocess i kommunerna. Vidare skapar brist på initiativ och engagemang hos 

tjänstepersonerna i kommunerna en barriär då det är genom dem en förändring är möjlig 

(Gassen, Penje & Slätmo, 2018; Howes et al., 2017). Slutligen framkommer det av tidigare 

forskning kring Agenda 2030 att avsaknaden av mätbarhet är en barriär för implementering 

(Gustafsson, Hedström & Vasilev, 2018) vilket även Howes et al. (2017) lyfter som en barriär 

på den generella implementeringsnivån. I tabell 2 presenteras barriärer som framkommer i 

tidigare forskning uppdelat på barriärer på generell nivå samt inom Agenda 2030 specifikt.  

 
Tabell 2. Barriärer vid implementering baserat på tidigare forskning.  

Barriärer vid implementering  Generell implementering Implementering av Agenda 

2030 

Brist på initiativ och 

engagemang  

Howes et al., 2017 Gassen, Penje & Slätmo, 2018 

Ekonomi Gupta & Vagelin, 2016 

Howes et al., 2017 

 

Globala målens komplexitet  Gassen, Penje & Slätmo, 2018  

Gustafsson, Hedström & 

Vasilev, 2018 

Kommunikation Howes et al., 2017 

Barret, 2004 

 

Konflikt mellan policys Gupta & Vagelin, 2016  

Howes et al., 2017 

Gassen, Penje & Slätmo, 2018  

Gustafsson, Hedström & 

Vasilev, 2018 

Mätbarheten Howes et al., 2017 Gustafsson, Hedström & 

Vasilev, 2018 

Politik 

 

Barret, 2004 

Fidélis & Moreno Pires, 2009 

Howes et al., 2017 

 

Samordning, organisering Barret, 2004 

Fidélis & Moreno Pires, 2009 

Howes et al., 2017 

 

Tidskrävande   Gassen, Penje & Slätmo, 2018 
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4. Metod 

I följande kapitel presenteras studiens empiriska metod. Urval av kommuner och informanter 

presenteras och kvalitativa semistrukturerade telefonintervjuer redogörs för. Även studiens 

intervjuguide och bearbetning av det empiriska materialet redovisas. Reliabilitet och validitet 

diskuteras genomgående i avsnittet.  

 

4.1 Kvalitativ forskningsintervju  

För att kunna besvara valda forskningsfrågor krävdes en metod som ger svar på hur 

kommunerna upplever implementeringen av de globala målen i sitt arbete med stadsplanering. 

Information om mål och praktiska åtgärder går att finna i styrdokument men för att uppfylla 

syftet att ta reda på hur implementeringen upplevdes användes en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer. Kvalitativa metoder fokuserar på upplevelsedimensionen (Dalen, 

2015) och lämpar sig när målet är att förstå eller hitta varierande handlingsmönster (Trost, 

2014). Upplevelsedimensionen och mönster är två centrala dimensioner i studien då syftet är 

att studera erfarenheter av implementeringen med fokus på möjligheter och barriärer amt hitta 

att likheter och skillnader kring vad som påverkar denna implementering i kommunerna.  

 

Då studiens syfte är att undersöka och jämföra kommunernas erfarenheter från 

implementeringen av Agenda 2030 är det motiverat att använda semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer skapar förutsättningar för att få mer djupgående information från 

informanterna (Bell, 2006), vilket är en förutsättning för att skapa förståelse för kommunernas 

arbete. Bryman (2018) och Dalen (2015) menar att metoden även lämnar flexibilitet i frågor 

och frihet i svaren vilket kan ge nya ingångar som annars inte upptäcks. Semistruktur öppnar 

därför för följdfrågor, vilket lätt kan förbises i en strukturerad intervju. Inom 

samhällsvetenskapen innebär begreppet validitet huruvida det som påstås undersökas verkligen 

undersöks, det vill säga studiens giltighet (Kvale & Brinkman, 2014). Validiteten i studien ökar 

när informanterna ges utrymme för innehållsrika och fylliga uttalanden (Dalen, 2015). 

Dessutom är semistrukturerade intervjuer att föredra när undersökningen rymmer flera fall, för 

att öka jämförbarheten (Bryman, 2018). Vi anser att vald metod svarar på studiens syfte och 

frågeställningar då kvalitativ intervju som metod, enligt Bell (2006), möjliggör för att få 

djupgående information från informanten.  
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Under studiens gång användes ett induktivt förhållningssätt. Genom ett induktivt 

förhållningssätt tas avstamp i det empiriskt insamlade materialet. Trost (2014) menar att ett 

induktivt förhållningssätt går från det specifika till det generella. Med hjälp av analys och 

bearbetning av materialet menar Trost (2014) att data kan visa sig vara enstämmig eller inte 

och genom att mönstren finns i studien kan slutsatsen att de finns dras. Gønmo och Winqvist 

(2006) menar att induktiv metod lämpar sig för områden där forskning är under framväxande 

eftersom metoden är empiriskt grundande och inte prövar en särskild teori. Då Agenda 2030 är 

relativt ny saknas i nuläget forskning kring erfarenheter av implementeringen generellt och 

inom stadsutvecklingen specifikt vilket gör att en induktiv metod kan anses lämplig. 

 

4.2. Urval 

4.2.1. Val av kommuner 

En tidigare förstudie har syftat till att ge en översiktlig bild av regional och lokal 

implementering av Agenda 2030 och de globala målen i Sverige (Gustafsson, Hedström & 

Vasilev, 2018). Totalt ingår 20 kommuner och regioner som har en del erfarenheter av att 

implementera de globala målen, samtliga är anonyma i studien. För att inte upprepa förstudiens 

urval ser vi istället en vinst i att studera färre specifika och namngivna föregångskommuner för 

att få en djupare förståelse för föregångskommunernas erfarenheter kring möjligheter och 

barriärer för implementering av Agenda 2030 och de globala målen. Vi ser även ett behov av 

fördjupning inom området för stadsutveckling, som ett konkret exempel på hur de globala 

målen kan omvandlas till lokala, vilket inte fokuseras på tidigare. 

 

Urvalet av kommuner har skett i två steg. I det första steget identifierades två kriterium. Att 

vara en förgångskommun och att ha differerande förutsättningar. Differerande förutsättningar 

ansågs viktigt för att utöka förståelsen för de möjligheter och barriärer som finns för 

implementering. I urvalet ingick därför att ha med minst en kommun som deltog i pilotprojektet 

Glokala Sverige och minst en kommun som inte deltagit. 

 

Som steg två i urvalsprocessen kontaktades tre nyckelpersoner som arbetar med Agenda 2030 

i organisationer på nationell nivå. Nyckelpersonerna var en tidigare samordnare för Agenda 

2030 på Sveriges kommuner och landsting (SKL), projektledare för Glokala Sverige och 

utredningssekreteraren på Agenda 2030 delegationen. Vi ansåg det vara nödvändigt att använda 

nyckelpersoner och deras erfarenheter av de svenska kommunernas arbete för att säkerställa ett 
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lämpligt urval till studien. Det finns en risk att nyckelpersoner vinklar urvalet av kommuner. 

Genom att använda tre nyckelpersoner från olika organisationer minskar denna risk betydligt. 

Via mejlkontakt gav nyckelpersonerna sina rekommendationer kring föregångskommuner i 

arbetet med Agenda 2030. Kommunerna delades upp i två kategorier. Kategori ett innefattar de 

kommuner som deltagit i pilotprojektet Glokala Sverige och kategori två innefattar de som inte 

deltagit. I den första kategorin nämndes Malmö Stad och Växjö kommun flest antal gånger och 

ur den andra kategorin nämndes Uppsala kommun flest gånger som en föregångskommun. Vi 

gick även igenom en intervjustudie genomförd av Ramboll på uppdrag från Agenda 2030 

delegationen som behandlar regioner och kommuners erfarenheter kring att arbeta med Agenda 

2030. Urvalet i Rambolls studie baseras på regioner och kommuner som påbörjat ett konkret 

arbete kopplat till Agenda 2030 (Ramboll, 2018). I studien nämns Malmö flest gånger och 

Växjö näst flest antal gånger ur kategori ett, och Uppsala som enda kommun ur kategori två. 

Att såväl nyckelpersonerna som rapporten nämner Malmö stad, Växjö och Uppsala stärker vårt 

urval.  

 

Det är samtidigt viktigt att poängtera att vårt urval inte är representativt i statistisk mening. 

Anledningen är att ett urval av kommuner har genomförts där endast tre föregångskommuner 

studerats. 

 

4.2.2. Val av informanter  

I samtliga kommuner genomfördes urval av informanter genom nyckelpersoner. 

Nyckelpersonerna nämns i SKL:s exempelsamling över lokala och regionala initiativ inom 

Agenda 2030 som kontaktpersoner. Att använda nyckelpersoner möjliggör överblick och 

åtkomst till anställda som idag arbetar med Agenda 2030 och stadsplanering. Vi ansåg det 

nödvändigt att använda nyckelpersoner för att komma åt de tjänstepersoner som faktiskt arbetar 

med frågorna. Även här finns det risken att vi kan vägledas till fel personer men utifrån våra 

begränsade kunskaper om vilka som arbetar med Agenda 2030 på kommunerna ansågs det 

nödvändigt. Hänsyn till exempelvis kön eller ålder har ej gjorts i studien. Anledningen är att 

studien syftar till att komma åt yrkesrollen och kommunens erfarenheter kring 

implementeringen.  

 

I Malmö stad och Växjö kommun gick kontaktkedjan vidare via mejl till olika avdelningar och 

förvaltningar på kommunerna tills personer som arbetar med Agenda 2030 nåddes. I Uppsala 

kommun kontaktades nyckelpersonen via mejl men bad om att få diskutera över telefon. 
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Kontaktkedjan fortsatte därefter via mejl till personer nyckelpersonen ansåg vara passande. I 

samtliga fall drevs kontaktkedjan av de anställda på respektive kommun. Målet var att intervjua 

en person som arbetar med Agenda 2030 på generell nivå och en inom 

stadsutvecklingsprocessen. Tjänstepersoner som intervjuades var: utredare, hållbarhetsstrateg, 

översiktsplanerare, omvärldsstrateg, miljösamordnare och avdelningschef för 

planeringsavdelningen. Informanterna har olika tjänster på kommunerna och kan därför ha 

vissa differerande praktiska uppgifter men eftersom nyckelpersonerna rekommenderade de här 

personerna som aktiva i frågor om Agenda 2030 och stadsplanering ansåg vi det vara fullt 

tillräckligt för att besvara våra frågor.  

 

Antalet intervjupersoner valdes till två per kommun. Orsaken är att studien syftar till att komma 

åt både en mer generell bild av implementeringen av Agenda 2030 och en mer specifik bild av 

implementeringen i stadsutvecklingen. Färre antal intervjupersoner hade gett en smalare bild. 

Begränsningen på två personer per kommun har gjorts utifrån tidsramen. För att skapa 

anonymitet har intervjupersonerna tilldelats fiktiva namn som tillsammans med kommun, 

förvaltning och intervjulängd presenteras i tabell 3. Informanternas fiktiva namn börjar på 

samma bokstav som informantens kommun.  

 

Tabell 3. Studiens informanter med tillhörande kommun och förvaltning samt intervjutid.  

Informant 

(fiktivt namn) 

Kommun Förvaltning Arbetsnivå 

inom 

kommunen 

Intervjulängd 

(min) 

Maja Malmö stad Hållbarhetskansliet Övergripande 50 

Marie Malmö stad Miljöförvaltningen Stadsutveckling 75 

Ulrika Uppsala 

kommun 

Kommunledningskontoret 

Planering & kvalitet 

Övergripande 39 

Uno Uppsala 

kommun 

Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsutveckling 40 

Viktor  Växjö 

kommun 

Hållbarhetsavdelningen Övergripande 53 

Vera Växjö 

kommun 

Planeringsavdelningen Stadsutveckling 41 
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Det är viktigt att notera att även om vi hänvisar till kommunernas erfarenheter av 

implementeringen av Agenda 2030 så bygger dessa erfarenheter på våra intervjupersoners 

respons. Givetvis kan det finnas andra erfarenheter i kommunerna hos andra tjänstepersoner.  

 

4.3. Etisk hänsyn och personuppgiftsbehandling  

Det är av vikt att ta hänsyn till det etiska perspektivet vilket tas upp i Lag 2003:460 om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460). Lagen ställer krav på 

samtycke, sekretess och information om bland annat syfte och hantering av material samt att 

deras deltagande är frivilligt. Informanterna har rätten att avbryta sin medverkan under 

processens gång (Dalen, 2015).  I studien har hänsyn till lagen tagits och informanterna har 

informerats skriftligt innan intervjun och muntligt under intervjun.  

 

Intervjuer som metod innebär personuppgiftsbehandling. Personuppgifter tas in för att kunna 

kontakta informanterna under skilja informanterna åt genom deras yrkesroll samt tillhörande 

kommun. Materialet som inhämtas under intervjuerna raderas efter bearbetning och återfinns 

endast i uppsatsens slutresultat. Viss spårbarhet av intervjupersonerna finns i studien då 

respektive kommun och yrkesroll presenteras. Samtycke kring hanteringen av personuppgifter 

och konfidentialitet har bekräftats vid inspelning av intervju.  

 

4.4 Genomförandet av telefonintervju 

Reliabilitet beskriver huruvida studien kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra 

forskare (Kvale & Brinkman, 2014). För att öka reliabiliteten i studien har vi valt att ingående 

beskriva hur vi har gått tillväga.  

 

I studien har individuella telefonintervjuer genomförts i samtliga fall. Gruppintervjuer, vilket 

kan ses som en fördel med avseende på tid, menar Trost (2014) riskerar att styras av gruppens 

interaktion. Då risken för social styrning mellan personer på samma kommun ansågs vara stor 

valdes individuella intervjuer. Telefonintervjuer menar Bryman (2018) kan vara fördelaktigt då 

det är mer kostnads- och tidseffektivt än fysiska intervjuer på plats. För vår uppsats valdes 

telefonintervju framför allt på grund av det geografiska avståndet. Dessutom menar Bryman 

(2018) att telefonintervjuer kan göra det enklare för informanten att svara på svåra frågor då 

intervjuare och informant inte är fysiskt närvarande för varandra. Vid en telefonintervju kan 

informanten själv välja en plats för intervjun där den känner sig trygg, någonting som Trost 
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(2014) anser är grundläggande för att kunna genomföra en bra intervju. Det är viktigt att boka 

in en tid för intervjun som passar informanten samt informera om förväntad tidsåtgång 

(Gillham, 2008). Därför bokades intervjuerna in minst en vecka innan intervjun genomfördes 

och informanterna fick själva bestämma datum och tid. Informanterna informerades då om 

inspelning och tidsåtgång. Då utrustningen för inspelning av telefonintervjuerna var osynlig för 

informanterna följde vi Gillhams (2008) råd att ur etisk synpunkt informera om inspelning även 

vid intervjutillfället. En intervjustruktur skickades till informanterna några dagar innan 

genomförandet av intervjun vilket Gillham (2008) menar är positivt då informanten lättare kan 

följa med i intervjun. Ytterligare en fördel vi såg var att informanterna kunde förbereda sig på 

teman som intervjun infattade.   

 

Vid samtliga intervjuer agerade en av författarna till studien intervjuare. Den andra personen 

satt med vid intervjun med ansvar för följdfrågor. Vi valde att dela upp arbetet vid 

intervjutillfället för att minska förvirring för informanten samtidigt som vi ansåg att det kändes 

lättare för intervjuaren att vara aktiv i samtalet medan den andra personen ansvarade för 

följdfrågorna. Trost (2014) menar att större informationsmängd och bättre förståelse kan ges 

om det är två intervjuare som arbetar bra tillsammans och kompletterar varandra. Dessutom 

menar Trost (2014) att analysen och bearbetningen av materialet börjar redan vid intervjun, 

därför ansåg vi att det var viktigt att båda var med under intervjutillfällena. Dock kan två 

intervjuare leda till en känsla av maktövertag över den intervjuade (Trost, 2014). Följaktligen 

valde vi därför att använda endast en intervjuare vid samtliga intervjuer, men för att kunna 

större informationsmängd, bättre förståelse och kunna komplettera varandra satt båda med vid 

intervjun. Intervjupersonen informerades om bådas närvaro och godkände detta innan 

intervjuns start.  

 

Det finns vissa svårigheter med telefonintervjuer. Trost (2014) menar att telefonintervjuer inte 

lämpar sig för mera in- och djupgående frågor och svar. Emellertid finns det exempel på 

forskning som använt sig av både telefonintervju och fysiska intervjuer där resultaten inte 

skiljde sig nämnvärt åt. Struges och Hanrahan (2004) genomförde en sådan studie och drog 

slutsatsen att påtagliga skillnader mellan intervjumetoderna saknas då det vid jämförelse fanns 

likheter i svarens art och djup. Gillham (2008) och Bryman (2018) menar att det finns andra 

nackdelar med telefonintervju. En sådan sak är att intervjuarna missar det ickeverbala och den 

mellanmänskliga kemin vid intervjutillfället. Det kan påverka längden på intervjun och kräver 

därför mer koncentration av intervjuaren för att hålla igång samtalet (Gillham, 2008). Vi 
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upplevde att telefonintervjun snarare gjorde det möjligt för oss att slappna av då 

intervjupersonen inte såg våra anteckningar eller vårt kroppsspråk. Däremot upplever vi att en 

svaghet att vi inte kunde se intervjupersonens reaktioner eller kroppsspråk i och med valet av 

telefonintervju. För att underlätta flödet i intervjun och undvika att samtalet stannar utformades 

en mer utförlig intervjuguide för studien (se Bilaga 1) och ansvaret delades upp. Det uppdelade 

ansvaret underlättade för både följdfrågor och flödet under intervjuernas gång. Följdfrågorna 

är av vikt för att säkerhetsställa förståelsen av informanternas uttalanden därmed ökar även 

pålitligheten i uttalandena. Enligt Kvale och Brinkman (2014) är kontroll av information ett sätt 

att öka validiteten. Efter intervjuerna skickades därför en sammanställning av intervjun till 

respektive informant för att säkerställa enighet om innebörden vilket ökar reliabiliteten och 

minskar risken för feltolkning. Informanternas bekräftelse på sina egna uttalanden stärker 

trovärdigheten för det empiriska materialet.  

 

4.4.1 Intervjuguide 

För att säkerställa att relevanta delar behandlas i intervjun och underlätta för ett bra flöde 

användes en intervjuguide till studien (se Bilaga 1). Gillham (2008) menar att telefonintervjuer 

kräver struktur, därför lämpar sig inte ostrukturerade intervjuer. En helt strukturerad intervju 

valdes dock bort då vi ville skapa frihet i informanternas svar och på så sätt upptäcka nya 

ingångar. Den utarbetade intervjuguiden bidrar med en viss struktur i intervjun och Dalen 

(2015) menar att en intervjuguide behövs vid semistrukturerade intervjuer. Att skapa en 

intervjuguide är ett sätt att öka reliabiliteten på studien då intervjuguiden kan användas som ett 

stöd för intervjupersonen och säkerställer att samtliga frågor behandlas och att de ställs på 

samma sätt. Det minskar risken för differerande resultat om intervjupersonen byts ut. Det är 

viktigt att guiden grundas på studiens syfte (Trost 2014; Dalen 2015). För att säkerställa 

intervjuguidens relevans viktades den mot studiens syfte efter första intervjun men behöll sin 

utformning.   

 

Intervjuguiden delades upp på stora delområden vilket är motiverat enligt Trost (2014) och 

Dalen (2015) för att få en logisk ordning, täcka viktiga områden och behandla studiens 

problemformulering. Huvudområdena i intervjuguiden berörde det övergripande arbetet med 

Agenda 2030 i kommunerna, Agenda 2030 i stadsutvecklingen och erfarenheter av 

implementeringen. Intervjuguiden i sin helhet finns att läsa i bilaga 1.  
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Intervjuguiden fungerar som ett stöd för intervjuaren (Bryman, 2018), däremot krävs det inte 

att intervjuguiden följas till punkt och pricka utan frågor kan byta plats. Enligt Trost (2014) är 

aspekten följsamhet viktig. Intervjuaren följer informantens svar och ställer frågor utefter 

svaren med stöd i sin intervjuguide. På så sätt behandlas samtliga delområden men det är 

informantens tankegångar som styr intervjun. Det är svårt att säkerställa att samma resultat 

erhålls om intervjun genomförs av en annan person då en intervju är ett socialt samspel mellan 

intervjuaren och informanten men en intervjuguide kan underlätta vid reproduktion av studien.  

 

Trots en intervjuguide är det viktigt för reliabiliteten att reflektera över om informanternas svar 

påverkas av intervjuaren antingen under intervjuns gång eller om intervjuaren skulle bytas ut 

(Kvale & Brinkman, 2014). För att undvika att informantens svar påverkas är det viktigt att 

formulera frågor som inte är ledande (Kvale & Brinkman, 2014). I intervjuguiden försökte vi 

därför formulera neutrala frågor och under intervjuns gång strävade vi efter att inte ställa 

ledande följdfrågor för att minska påverkan på informanten och öka reliabiliteten. 

 

4.5 Bearbetning och analys av material  

Att beskriva tillvägagångssättet under analys av det empiriska materialet för att studien ska 

kunna reproduceras är ett sätt att öka studiens reliabilitet (Dalen, 2015). Vi valde att direkt efter 

intervjuerna att genomföra transkribering av materialet. Detta möjliggör en bra återgivning av 

informanternas uttalanden samtidigt som det är en förutsättning för att kunna påbörja 

bearbetning och organisering av det empiriska materialet (Dalen, 2015). Transkriberingen 

delades upp mellan de två författarna till studien. Dalen (2015) menar att det är viktigt att 

intervjuaren själv genomför transkriberingen för att lära känna sin data. I transkriberingen 

redovisades alla ord, i samma ordföljd som informanten uttryckte dem under intervjun. Kvale 

och Brinkman (2014) argumenterar för att transkribering är en form av datareduktion om 

hänsyn inte tas till det muntliga sammanhanget. För att bättre återspegla det inspelade materialet 

och öka reliabiliteten noterades pauser, tonfall och andra iakttagelser kring intervjun i 

transkriberingen. Noteringar i transkriberingen förespråkas i metodlitteraturen av både Trost 

(2014) och Dalen (2015). Dessutom kontrollerades den andre författarens transkribering i 

förhållande till inspelningen för att minska risken för tolkningsfel. Att noggrant jämföra 

materialet mot inspelningen menar Dalen (2015) är av yttersta vikt. Därefter jämfördes de delar 

som uppfattats olika och en gemensam genomläsning och genomlyssning gjordes. Det gjorde 
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att vissa ändringar, framförallt rörande meningarnas längd och enskilda ord, gjordes i 

transkriberingen.  

 

För att presentera och analysera kvalitativa data finns olika tillvägagångssätt. Vi valde i studien 

att använda tematisering. Vid skapandet av intervjuguiden valdes centrala teman ut för att 

besvara frågeställningen och studiens syfte. I tematiseringen beaktades även andra faktorer 

baserade på anteckningar kring iakttagelser tagna under intervjuns gång vilket Dalen (2015) 

förespråkar. När transkriberingen var genomförd färgkodades allt material under valda teman. 

För att öka trovärdigheten genomfördes färgkodningen var för sig av de båda författarna till 

studien. Därefter jämfördes färgkodningen och vissa delar justerades efter diskussion mellan 

de två författarna kring den faktiska innebörden. Även en kontroll mot den inspelade intervjun 

gjordes för att minska misstolkningar vilket annars kan vara ett problem vid bearbetning av 

intervjuer. Efter färgkodningen delades färgkodningen upp i flera nya teman som upptäckts vid 

andra genomläsningen. Vid tematisering menar Dalen (2015) att det är viktigt att inte fastna vid 

förutbestämda teman utan under hela analysprocessen vara öppen för att upptäcka nya områden 

i materialet. Slutligen valdes följande teman: startpunkt, organisering, erfarenheter av 

omvandling från globalt till lokalt, måldjungel och exemplet stadsutveckling.  

 

Informanternas uttalanden i en intervjustudie utgör empirin och är därför otroligt värdefulla 

(Dalen, 2015). Citat har baserats på transkriptionerna. Viss redigering för att öka läsbarheten i 

citaten förekommer, men inget betydelsefullt för förståelsen har adderats eller tagits bort. 
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5. Analys och resultat   

I följande avsnitt presenteras intervjuresultaten från studien. Analysen presenterar först 

erfarenheterna av startpunkten för Agenda 2030, organiseringen, förankringen och 

omvandlingen från globala mål till lokala mål. Därefter presenteras exemplet stadsutveckling.  

 

5.1 Startpunkt av Agenda 2030 för kommunerna.  

Alla kommuner uttryckte sig ha haft ett gediget arbete med hållbarhet redan innan Agenda 2030 

antogs vilket nämns som en fördel för implementering. Samtliga kommuner har sett 

implementering av Agenda 2030 som en självklarhet. Startskottet har skett tidigt. Först ut var 

Malmö och Uppsala som tog sig an agendan redan 2015. Växjö var inte långt efter med uppstart 

under hösten 2016. 

 

5.1.1 Politiska beslut och vilja  

Samtliga kommuner uttrycker att det politiska engagemanget är en viktig förutsättning för 

starten av arbetet med Agenda 2030. I Malmö visar det sig genom det politiska beslutet att 

skriva under deklarationen A Declaration of Cities’ Commitment to the 2030 Sustainable 

Development Agenda år 2015, vilket blev startskottet för kommunens arbete med Agenda 2030. 

Därmed blir ett politiskt ledarskap som vill och trycker på en avgörande faktor för 

implementering enligt informanterna i Malmö. Ytterligare ett exempel på vikten av det politiska 

ledarskapet beskriver Maja genom beslutet att tillsätta ett kansli för hållbar utveckling:  

 

“Det var ju politiskt beslut att tillsätta kansliet för hållbar utveckling vilket är väldigt 

ovanligt att man går in och bestämmer över tjänsteorganisationen” (Maja, Malmö 

stad) 

 

Även i Växjö visas betydelsen av politiska beslut under uppstarten av arbetet. Vad politiken 

vill med staden blir för informanterna i Växjö en avgörande faktor för kommunens arbete med 

implementeringen av Agenda 2030. En av informanterna i Växjö menar att en tidig tydlighet är 

en avgörande faktor och säger:  

 

“Det var ju det första som politiken sa. Växjö ska vara en föregångare i arbetet med 

Agenda 2030.” (Viktor, Växjö kommun) 
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I Uppsala togs det politiska beslutet att Agenda 2030 ska in i kommunens budget vilket utgjorde 

en viktig start för arbetet. Dessutom belyser en av informanterna från Uppsala att det politiska 

beslutet även är viktigt i ett längre perspektiv. Beslutet om inriktningsmålens utformning togs 

under förra mandatperioden och trots ett nytt styre är målen i princip samma vilket Ulrika 

belyser skapar stabilitet och styrka. Den kontinuerliga uppbackningen från politiken uttrycker 

Viktor i Växjö som viktig. Ett beslut kring Agenda 2030 är inte tillräckligt utan kommunerna 

behöver kontinuerligt ledas och en politisk vilja behövs löpande.  

 

“Men jag tror att framförallt politiken, att dom hela tiden backar upp och säger att 

det här är jätteviktigt, det här ska vi göra.” (Viktor, Växjö kommun) 

 

Vi ser att den politiska viljan blir avgörande för samtliga kommunernas uppstart och 

implementering av Agenda 2030. Den politiska faktorn nämns som en vanligt förekommande 

barriär vid implementeringsmisslyckanden (Howes et al., 2017) men också som viktigt för 

implementering i klimatanpassningsfältet (Uittenbroek, Spit, Runhaar, Janssen-Jensen & Salet, 

2014). Howes et al. (2017) uttrycker även hur en policy behöver vara politiskt populär för att 

kunna antas och implementeras. I och med de tydliga och snabba ställningstagandena kring 

Agenda 2030 i samtliga kommuner kan vi se att Agenda 2030 är en prioriterad fråga politiskt. 

Det visar sig även på nationell nivå där regeringen beskriver att man för en ambitiös politik för 

att nå de globala målen (Regeringskansliet, 2018), någonting som i sin tur säkerligen kan sätta 

spår i synen på Agenda 2030 på lokal nivå. En annan vanlig orsak till 

implementeringsmisslyckande kopplat till politik är politisk instabilitet (Howes et al., 2017). 

Trots ett politiskt skifte i Uppsala behölls inriktningsmålen vilket av informanten upplevs som 

en styrka och en möjlighet för långsiktigt, stabilt arbete med målen. Att inriktningsmålen 

behölls kan också tyda på att inriktningsmålen specifikt och Agenda 2030 generellt är politiskt 

accepterade och en prioriterad fråga oavsett styre. En studie baserad på Valencia har tittat på 

övergången från Agenda 21 till Agenda 2030. I studien beskrivs det utmaningar som finns med 

att anamma målen varav den politiska populariteten, vilja och långsiktigheten nämns. Genom 

att involvera samtliga partier i parlamentet för att inte endast det regerande partiet ska vara 

drivande i frågan och kringliggande strategier skapas en långsiktighet i arbetet (Valencia, 

2016). För att uppnå Agenda 2030 krävs långsiktiga integrerade mål, därmed blir precis som 

informanterna uttrycker en kontinuerlig politisk vilja avgörande för att implementeringen ska 

bli långsiktigt på den lokala nivån, resonemanget bekräftats av tidigare studier (Fidélis & 
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Moreno Pires, 2009). Liknande åsikter, att politiken är avgörande, framkommer i en 

intervjustudie baserad på nordiska kommuners erfarenheter av implementeringen av Agenda 

2030 (Gassen, Penje & Slätmo, 2018). Liksom i våra kommuner anses det politiska stödet vara 

avgörande. 

 

5.2. Agenda 2030 som samordnande paraply   

På den övergripande nivån i kommunerna upplevs Agenda 2030 och de globala målen som en 

helhet då de är integrerade och odelbara. Samtliga informanter som arbetar på en övergripande 

nivå för resonemang kring att det inte går att endast jobba med ett eller två mål utan att 

helhetsperspektivet är avgörande för att möjliggöra implementering. Helhetsperspektivet visar 

sig i Malmö genom att Agenda 2030 beskrivits som en ledstjärna för stadens alla verksamheter 

vilket även är antaget politiskt. Marie beskriver även Agenda 2030 som ett paraply för 

hållbarhetsarbetet i Malmö stad. Informanterna beskriver att Agenda 2030 möjliggör för ett 

gemensamt språk för hållbarhet på kommunnivå och internationell nivå.  

 

Alla informanterna är överens om att kommunerna har en stor rådighet över de frågor Agenda 

2030 berör. Ulrika menar att ingen kommun arbetar i en riktning som strider mot Agenda 2030, 

utan kommunernas arbete präglas redan av hållbarhet men är kanske inte idag beskrivet som 

arbete med Agenda 2030. Resonemanget bekräftas av Viktor som menar att Agenda 2030 inte 

blir något nytt för kommunen:   

  

” Vi ser det som ett sätt att visa på att alla delar av hållbarhet hänger ihop och man 

kan se aspekter ur flera synvinklar. Vad som har blivit väldigt tydligt nu är ju också 

att nä men det här är inte ytterligare en sak vi ska börja jobba med utan det här är 

väldigt mycket de saker som vi som kommun redan gör men vi ska bara paketera det 

på litet annat sätt.” (Viktor, Växjö Kommun)   

  

Ramverk, karta och paraply är ord som använts av informanterna i Malmö för att beskriva 

Agenda 2030s funktion för hållbarhetsarbetet på kommunen. Orden är applicerbara även för 

Växjös och Uppsalas syn på Agenda 2030. Ulrikas och Viktors resonemang om att Agenda 

2030 inte är någonting nytt utan snarare ger riktning och namn på arbetet, kan ses som ett synsätt 

att ingen praktisk förändring behöver göras utan endast en specificering av arbetet krävs och 
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Agenda 2030 där kan fungera som en hjälp. Liknande resonemang förs i förstudien skriven av 

Gustafsson, Hedström och Vasilev (2018), där informanterna anser att Agenda 2030 gett 

struktur och samordning av hållbarhetsarbetet.  

 

5.2.1. Måldjungel och styrträngsel 

Införandet av Agenda 2030 har medfört både insikter om egna mål och dokument, men också 

en viss förvirring. I Växjö har den stora volymen av befintliga mål och styrdokument blivit 

tydligt i och med Agenda 2030. Viktor menar att styrdokumenten och målen ofta kan bli 

motstridiga varandra genom att uppge olika årtal eller procentsatser. Växjö hoppas att det 

kommande hållbarhetsprogrammet i framtiden kan styra övriga dokument och mål och skapa 

en enighet.  

 

Uno och Marie upplever att storleken på kommunen bidrar med vissa barriärer kopplat till mål. 

Uno upplever en styrträngsel som orsakas av att kommunen vill få in många mål, men att målen 

ofta för med sig målkonflikter sinsemellan och det blir svårt som medarbetare att fokusera. 

Marie menar att det i stora organisationer lätt uppstår en trötthet i vad hon kallar “måldjungeln”. 

Trots upplevd styrträngsel och måldjungel, framhåller Marie att likheten mellan målen också 

förenklar omvandlingen från de globala målen till lokala styrdokumenten.  

 

 ”Vi har haft väldigt mycket mål sedan innan och dokumentationer, dokument och 

strategier. Där man snabbt kunde göra en översättning och hoppa rakt in dom 

här målen. Inte så komplex egentligen utan ett naturligt steg att fånga upp faktiskt” 

(Marie, Malmö stad) 

 

Agenda 2030 upplevs ha breda mål för att kunna appliceras globalt. Men på lokal nivå i Växjö 

upplever Vera att målen är för breda för att direkt appliceras på lokal nivå. Däremot lämnar 

målen mycket plats för tolkning vilket möjliggör för kommunerna att ändå anpassa målen efter 

sina lokala förutsättningar. Vid policyimplementering menar Howes et al. (2017) att för breda 

mål ofta är en barriär som minskar möjligheterna till handling. I de här intervjuade kommunerna 

verkar detta snarast ha möjliggjort en lokal anpassning. I fallet Malmö, Uppsala och Växjö har 

kommunerna snarare valt att till viss del se Agenda 2030s bredd som en möjlighet att på en 

övergripande nivå samla de befintliga dokumenten och målen. Den globala målstrukturen har 

således bidragit till att kommunerna har påbörjat ett arbete att se över styrdokument och mål 

för att skapa enighet. I Växjö sker det specifik via hållbarhetsprogrammet där mål och 
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styrdokument kommer samlas under. Just enlighet mellan policys menar Howes et al. (2017) är 

avgörande för att lyckas med implementering. Enlighet mellan policys är sammanfattningsvis, 

någonting som Agenda 2030 indirekt bidragit med hos kommunerna. 

 

5.3 Organisering och ansvarsfördelning 

I Malmö stad har kansliet för hållbar utveckling på det centrala stadskontoret ansvaret för att 

stödja, kommunicera, leda och följa upp arbetet för att omsätta Agenda 2030 på lokal nivå. 

Ansvaret för att Malmö stad på en övergripande nivå gemensamt ska förstå och genomföra 

Agenda 2030 ligger även här. I sin tur har alla förvaltningar ett eget ansvar för att Agenda 2030 

blir en del av verksamhetens mål och uppföljning. Växjö har en liknande organisering med en 

hållbarhetsavdelning som har ansvaret att stötta och driva på utvecklingen i organisationen. En 

projektgrupp är tillsatt i Växjö för att ta fram hållbarhetsprogrammet som ska ligga till grund 

för kommunens hållbarhetsarbete. Uppsala styr hållbarhetsarbetet genom tre 

hållbarhetsavdelningar på kommunledningskontoret, en för ekologisk hållbarhet, en för social 

hållbarhet och en avdelning för planering och kvalitet med fokus på mål- och budgetarbete. De 

tre avdelningarna skapades för att hållbarhetsdimensionerna skulle få ett tydligt genomslag 

både till politiken men också till kommunala bolag och andra förvaltningar. Överordnat ansvar 

för Agenda 2030 ligger i Uppsala hos stadsdirektör och biträdande stadsdirektör som har drivit 

frågan framåt. Utmärkande för Uppsala är att de snarare pratar om hållbarhetsarbete än om 

arbete med Agenda 2030.  

 

Det finns likheter i hur kommunerna har valt att organisera sig för att implementera Agenda 

2030. Både Malmö och Växjö har valt en avdelning med ansvar för Agenda 2030 som också 

fokuserar på stöd, kommunikation och utbildning. En avdelning som styr och kommunicerar 

kommunens arbete kan ses som en fördel för att undvika hinder vid implementering. Brist på 

kunskap som följd av dålig kommunikation beskrivs som en barriär vid implementering (Howes 

et al., 2017; Barett, 2004). Genom att lägga ansvaret på en avdelning kan det finnas möjligheter 

att genomföra ett mer sammanhållet arbete, kommunicera samma information till medarbetarna 

och skapa gemensam plan för utbildning. Samtidigt kräver det mer av den specifika 

avdelningen för att kunna kommunicera med samtliga inblandade verksamheter. Uppsala har 

istället tre hållbarhetsavdelningar med olika fokus samtidigt som ansvaret ligger hos 

stadsdirektören, vilket kan bidra till att ansvarsfördelningen kring Agenda 2030 inte blir lika 

tydlig och därmed kan påverka implementeringen av arbetet. Vi kan se att samtliga kommuner 
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har valt att omorganisera sig i samband med antagandet av Agenda 2030. Just omorganisering 

menar Simeonova och van der Valk (2009) möjliggör för att anta nya mål och policys. Därmed 

kan det ses som en fördel för att lyckas med implementeringen av Agenda 2030.  

 

5.4 Förankringen i organisationen  

Intern förankring av Agenda 2030 har varit i fokus för samtliga tre kommuner. I Malmö sker 

den interna förankringen genom utbildning via informationsfilmer och utbildningsturnéer till 

både chefer och medarbetare i olika skeden av implementeringen. Båda informanterna från 

Malmö belyser tydligt vikten av utbildning, pedagogik och kommunikation för att lyckas 

förankra Agenda 2030 i organisationen. Utbildningssyftet är informationsspridning men även 

för att skapa tillhörighet och stolthet över arbetet. Vikten av utbildning uttrycks inte med samma 

tydlighet i intervjuerna med informanterna på Uppsala kommun. Däremot har Uppsala samma 

strategiska val som Malmö, att först fokusera på den interna förankringen för att skapa 

förståelse hos de egna medarbetarna innan invånarna blir delaktiga.  

  

Växjö har valt att ta fram ett hållbarhetsprogram för att tydligt förankra hur Växjö ska arbeta 

med Agenda 2030. Öppna workshops med samtliga kommunanställda var det första steget för 

förankring som togs i Växjö kommun för att undersöka visionen för ett hållbart Växjö 2030. 

Hållbarhetsprogrammet arbetas fram med hjälp av en projektgrupp bestående av 

hållbarhetsavdelningen och en person från varje process i kommunen. Växjö jobbar förbi raka 

förvaltningsfaser genom att arbeta i processer, ett exempel är processen för samhällsbyggnad. 

Personerna från varje process har möjlighet att ge återkoppling på hur arbetet med Agendan 

kan utvecklas och bör styras utifrån den egna processen, vilket är tidskrävande men redan under 

utvecklingen skapar en naturlig förankring. I Växjös arbete går det urskilja en kommunikativ 

approach i och med nätverkande mellan olika avdelningar är central. Både för 

erfarenhetsutbyte, beslutsfattande men också för att gemensamt lösa uppgifter. Kommunikation 

till medarbetare beskrivs i litteraturen som viktigt vid policyimplementering (Howes et al., 

2017; Sevä & Jagers, 2013). Barett (2004) menar även att administrativ kontroll och 

samordning blir viktigt för implementering när många aktörer är involverade något som Växjö 

försöker skapa genom projektgruppen för hållbarhetsprogrammet. Involveringen av 

medarbetarna upplever Viktor varit tidskrävande men samtidigt avgörande för 

förankringsarbetet och för att skapa ansvarskänsla hos medarbetarna i organisationen. 

Outvecklade policys eller program menar Howes et al. (2017) ofta är en barriär vid 
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implementering vilket gör att ett välutvecklat och välförankrat program skapar bättre 

förutsättningar vid implementering, något som även Barett (2004) instämmer i. Viktor ger sin 

syn på arbetet och tidsåtgången genom att säga:  

  

”Vi har låtit det få ta tid. Vi har inte stressat igenom, vi har verkligen satsat mycket på 

förankring hos politiker och i olika chefsled, olika verksamheter och i våra processer 

och så. Jag tror att det är en framgångsfaktor. För då känner alla sig som bärare utav 

det här.” (Viktor, Växjö kommun)  

  

Samtidigt som det tidskrävande arbetet med förankring upplevs viktigt för att skapa 

förutsättningar för implementering kan det också skapa frustration.    

  

“Som en frustande häst liksom som... Det har tagit ganska långtid vilket är ganska bra 

i och för sig att det har det är väldigt grundat. Grundmaterial har vi. Samtidigt så är 

man ju lite rastlös och vill ta fram själva programmet.” (Vera, Växjö kommun)   

   

Integreringen av Agenda 2030 i Malmö sker genom utbildning och vägledning från 

hållbarhetskansliet vilket informanterna ser som en avgörande faktor för att möjliggöra 

spridning i hela organisationen. Gusmão Caiado et al. (2018) beskriver att ett första steg för att 

nå de globala målen är just utbildning och information för att skapa delaktighet. I en studie 

kring implementeringen av Lokala Agenda 21 belyser Fidélis och Moreno Pires (2009) att ett 

begränsat informationsflöde och brist på strategiskt samarbete mellan lokala avdelningar kan 

skapa motstånd för nya tillvägagångssätt. Malmös strategiska val att fokusera på utbildning och 

information kan därmed möjliggöra mottaglighet hos medarbetarna. Maja i Malmö menar att 

en kunskap är en förutsättning för att skapa förståelse för den förändring som måste göras, 

resonemanget styrks av Howes et al. (2017) som menar att kommunikation kring frågans 

betydelse är avgörande för att skapa ett effektivt arbete kring hållbarhet. Växjö påbörjar istället 

förankringsprocessen med att ta del av informationen från medarbetarna genom workshops och 

öppnar därmed upp för informationsflöde från medarbetarna för att kunna fast ställa 

hållbarhetsprogrammet. Den direkta involveringen av medarbetare ser Växjö som ett sätt att 

belysa det gemensamma ansvaret för implementeringen av Agenda 2030. Att tydliggöra en 

ansvarskedja för implementering belyser Howes et al. (2017) som en avgörande faktor vid 

policyimplementering. Uppsala som direkt valt att integrera Agenda 2030 i inriktningsmålen 

beskriver däremot inte lika tydligt hur ansvar sprids i övrigt.  
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Samtliga kommuner vill att Agenda 2030 ska bli en naturlig del av arbetet. Åsikten 

framkommer särskilt tydligt i intervjuerna med Viktor, Maja och Ulrika som samtliga arbetar 

på övergripande nivå med Agenda 2030. Liknande ambitioner framhölls när intervjuer 

genomfördes på kommuner för att undersöka implementeringen av de svenska miljömålen 

(Johansson, 2008), vilket visar på vikten av att arbeta in frågorna i ordinarie system för att göra 

det till vardagsarbete. Malmö arbetar med att integrera Agenda 2030 i ordinarie styr- och 

ledningssystem för att det automatiskt ska involveras i hela organisationen. Innan involveringen 

är klar menar Maja att det skapas en spridning i hur varje avdelning eller förvaltning arbetar då 

arbetet blir beroende av enskild direktörs intresse och engagemang. Det vill säga att frågan är 

beroende av att någon för den på tal. Viktor diskuterar svårigheterna med att nå alla i en stor 

organisation och uttrycker att kunskapen om Agenda 2030 kanske inte är det viktigaste utan att 

det snarare är resultatet av implementeringen som är viktigt.  

   

”Sen hur välkänt det är, ute i organisationen har jag svårare att säga. Men det kanske 

inte är jätteviktigt för varje individ i organisationen eller i samhället att veta vad 

Agenda 2030 är. Så länge vi ser till att vi skapar förutsättningarna för att nå målen.” 

(Viktor, Växjö kommun)  

  

I intervjun med Uno som arbetar med stadsutveckling framkommer att Agenda 2030 inte 

diskuteras direkt utan tillämpas via styrdokument, vilket kan ses som ett bekräftande av Viktors 

resonemang kring svårigheten att nå ut i en stor organisation. Uno berättar om svar han fått från 

kollegor när han frågar om de arbetar med Agenda 2030.   

   

”Ibland kan jag få till svar: ’vänta nu vad är det där för något?’ och det beror på att 

man inte tillämpar Agenda 2030 direkt, utan via översiktsplanen och via andra 

styrdokument.” (Uno, Uppsala kommun)   

   

I Malmö som har fokus på utbildning för att skapa förankring upplever Marie att det finns 

svårigheter att sprida information inom den stora organisationen. Hon upplevde själv att det tog 

tid innan hon informerades om att Malmö stad ska arbeta med Agenda 2030. 

   

”De har försökt att få ut det här i organisationen genom att åka ut till de olika 

förvaltningar och informera olika chefer och ledare som då kan förankra ner det 
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förhoppningsvis till sina anställda eller handläggare. Men det har nog inte nått alla, 

för det var lite så när jag själv började jobba med hållbarhetsprogrammet; vad är 

Agenda 2030 och globala målen? Vad är det för någonting? Så att det är ju 

väldigt så som sagt i den stora organisationen, att det är ju svårt att nå ner till alla 

nivåerna” (Marie, Malmö stad)   

 

Sammanfattningsvis kan vi se att ansvarsfördelningen anses avgörande för att lyckas med 

implementeringen, framförallt från Malmö och Växjö. Men att spridningen av Agenda 2030 i 

organisationen likaså spelar stor roll. Utan förankring i organisationen kan Agenda 2030 inte 

bli en del av ordinarie arbete och implementeringen misslyckas. När det gäller förankring i 

organisationen kan vi se att kommunerna har en hel del återstående arbete. Agenda 2030 är inte 

välkänt för alla och det upplevs fortfarande svårt att nå ut i organisationerna.  

 

5.5 Förankring i lokala mål och budget   

Samtliga kommuner har påbörjat en omvandling från globala mål till lokala mål. I Malmö sker 

omvandlingen individuellt för varje verksamhet medan hållbarhetskansliet finns som stöd och 

vägleder processen. Marie upplever hållbarhetskansliet vägledning som viktigt för 

omvandlingen på verksamhetsnivåerna för att kunna skapa en enhetlig bild i Malmö. För 

Uppsala skedde omvandlingen till lokal nivå direkt i budgetens inriktningsmål vilket framhålls 

vara ett styrdokument som ständigt återkommer i det dagliga arbetet. Växjö valde en lokal 

tillämpning av de nationella utmaningarna framtaga av Agenda 2030 Delegationen och 

omvandlade utmaningarna till lokala mål genom hållbarhetsprogrammet. Att använda de redan 

befintligt utvalda utmaningarna för Sverige upplevde Växjö som underlättande för 

omvandlingsprocessen. Det finns tydligt olika vägar att gå i framtagandet av lokala mål. 

 

Howes et al. (2017) menar att omvandlingen av internationella policys till lokal nivå är ett svårt 

moment. Men det empiriska materialet visar i vårt fall motsatsen. Samtliga kommuner upplever 

nämligen omvandlingen av de globala målen till lokala som naturligt då kommunerna sedan 

tidigare har lokala mål som strävar mot hållbarhet och att Agenda 2030 snarare samlat ihop 

arbetet. Gustafsson, Hedström och Vasilev (2018) menar att integrera de hållbarhetsarbetet i 

redan existerande arbete ses som en framgångsfaktor för att lokalanpassa de globala målen. 

Slutligen kan vi se att finns en tydlig skillnad mellan kommunerna, Uppsala och Växjö har 
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fokus på att direkt tillämpa målen på en lokal nivå medan Malmö strävar efter att vägleda genom 

utbildning för att verksamheterna själva ska kunna applicera Agenda 2030 lokalt på bästa sätt. 

 

5.5.1 Förankring i budget  

Agenda 2030 och de globala målen har i samtliga kommuner integrerats i budgeten genom 

politiska beslut. Att integrera Agenda 2030 i budgetarbetet kan ses som en naturlig del då 

organisationer och dess verksamheter till stor del styrs av budgeten (Ammenberg, 2012). 

Däremot skiljer sig angreppssättet mellan de tre kommunerna åt. Växjö har i de två senaste 

budgetarna utgått från utarbetad budget och grafiskt kopplat samman de globala målen med 

respektive kapitel som beskriver olika verksamhetsområden som exempelvis utbildning och 

samhällsbyggande. Anledningen är att visa på samhörigheten mellan Agenda 2030 och 

budgeten. I Uppsala är Agenda 2030 integrerat i budgeten genom de nio lokala 

inriktningsmålen som är definierade utifrån de globala målen. Att definiera inriktningsmålen 

efter Agenda 2030 gjordes i samband med antagandet av Agenda 2030 och var det första 

konkreta implementeringssteget för kommunen. Malmö stad skrev i budgeten för 2017 in att 

Agenda 2030 ska göras om till lokala mål genom att tillsätta hållbarhetskansliet som ansvarar 

för Malmö stads hållbarhets- och innovationsarbete. Ambitionen är att Agenda 2030 finns med 

i Malmös budget även år 2020, förhoppningsvis tas ett beslut tas i maj 2019.  

 

I Uppsala kommun och Malmö stad ses integrering av Agenda 2030 i budgeten som en 

möjlighet för implementering och för att få agendan som en naturlig del av arbetet. Båda 

informanterna från Malmö belyser det tydligt i intervjuerna. En av informanterna säger:  

 

“För när det väl går in i budgeten då blir det liksom ett tvång på något vänster. Det 

måste nästan till så i en stor organisation i och med att man har så mycket annat man 

måste jobba med.” (Marie, Malmö Stad) 

 

En informant från Uppsala berättar om hur mål och budget är ett levande dokument för 

medarbetarna på kommunen och att det genom integrering i budgeten inte blir ett sidoprojekt:  

 

“Mål och budget är ett levande dokument i det dagliga arbetet. Det är ju någonting 

som alla medarbetare på något vis förhåller sig till, vad är det för uppdrag vi har 

under året liksom? […] Det blir inte ett sidoprojekt som ska genomföras med en 
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begränsad budget utan att faktiskt hela kommunorganisationen som sådan styrs mot 

det. Det tror jag är den absoluta styrkan.” (Ulrika, Uppsala kommun) 

 

Växjö har inte på samma sätt uttryckt att integreringen i budget är lika avgörande som 

informanterna från de andra två kommunerna vilket kan förklaras genom fokus på förankringen 

i hållbarhetsprogrammet.  Däremot har Växjö valt att sammankoppla globala mål med kapitel 

i sin budget vilket visar på att det finns en koppling mellan budget och Agenda 2030. 

Förhoppningen i Växjö är att hållbarhetsprogrammet, som det beslutas om under hösten 2019, 

ska ge en ny dimension i arbetet och önskan är då att alla styrande dokument ska förhålla sig 

till hållbarhetsprogrammet och att det ska ses som en långsiktig budget vilket gör att de årliga 

budgetarna kommer behöva gå i linje med hållbarhetsprogrammet. Viktor beskriver det som att 

respektive politisk majoritet kan välja sina prioriteringar baserade på hållbarhetsprogrammet.  

 

En viss likhet mellan Växjö och Uppsalas arbete finns då de båda valt att sammanlänka Agenda 

2030 med budgeten. Dock finns en stor skillnad, Uppsala har valt att sammanlänka 

inriktningsmålen för att direkt få lokala mål medan Växjö däremot visar i budgeten på 

sammanlänkningen mellan det befintliga arbetet för att sedan i ett nästa steg utforma lokala mål 

genom det framtida hållbarhetsprogrammet. Malmö skiljer sig genom att fastslå att Agenda 

2030 ska arbetas in och omvandlas till lokala mål vilket snarare kan ses som en 

utvecklingsstrategi. Howes et al. (2017) menar att vanligt förekommande barriärer för 

implementering är ekonomi och politik. Ekonomi är nära sammankopplat till budgeten liksom 

politik då budgeten är politiskt antagen. Att Agenda 2030 är integrerat i budgeten visar på att 

hållbarhet har en politisk prioritet i kommunerna. Vidare belyser Howes et al. (2017) att en av 

de vanligaste faktorerna för implementeringsmisslyckande av miljö- och hållbarhetspolicys är 

favoriseringen av ekonomiskt resultat över miljömässig hållbarhet. Det är, enligt Gupta och 

Vagelin (2016) vanligt förekommande inom hållbarhetsdiskursen, att miljömässiga faktorer 

prioriteras ner med fördel för ekonomiska faktorer och att risken finns även för de globala 

målen. Att förankra Agenda 2030 och de globala målen i budgeten kan vara ett sätt att tydligt 

prioritera de miljömässiga faktorerna samtidigt som det kräver fortsatt arbete och prioriteringar 

på kvalitativ nivå.  
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5.6 Extern samverkan och nätverkande för stärkt Agenda 2030  

Samtliga kommuner upplever att det är viktigt att byta erfarenheter med andra kommuner. Det 

empiriska materialet visar att samtliga kommuner upplever att samverkan sker både med 

kommuner på nationell nivå men att det även finns inslag av internationella samarbeten. 

Exempelvis lyfter informanten Ulrika någonting som utmärker sig bland de tre studerade 

kommunerna. Uppsala kommun har genomfört platsbesök och erfarenhetsutbyte med den 

europeiska staden Utrecht. Under besöken har Agenda 2030 diskuterats och utbytet upplevs 

positivt trots att städerna har olika fokus, Uppsala internt och Utrecht snarare mot invånarna. 

Utbyte med andra svenska storstäder upplevs vanligt förekommande. Uppsala nämner exempel 

på samverkan med Malmö, därmed finns utbyte mellan de studerade kommunerna vilket även 

bekräftas av Maja i Malmö. Samverkan upplevs i Malmö viktigt för att nå de globala målen.  

  

”Vi är ju gärna först och vi är ju gärna liksom progressiva på det sättet men det 

handlar om, det handlar inte om oss. Det handlar om världen och det handlar om hela 

Sverige så att. Ja, det är ju viktigt att alla kommuner är med.” (Maja, Malmö stad) 

  

Malmö och Växjö har båda deltagit i projektet Glokala Sverige vilket Maja och Viktor, som 

båda jobbar på övergripande nivå i respektive kommun, upplever öppnar för utbyte av 

erfarenheter kommuner emellan. Båda kommunerna beskriver deltagandet i pilotprojektet som 

en följd av att de redan kommit långt i sitt befintliga arbete med Agenda 2030. Men upplevelsen 

av deltagandets fördelar har varit olika. Viktor ser inte Glokala Sverige som något avgörande 

för Växjös eget arbete utan belyser deltagandet mer som en möjlighet att inspirera och hjälpa 

andra kommuner, det vill säga som en möjlighet för Växjö att agera ledare. I Malmö upplevs 

deltagandet i Glokala Sverige som ett sätt att ge mandat och status till kommunens arbete. Den 

gemensamma synen är att Glokala Sverige blivit en samlingsplats för erfarenhetsutbyte som 

ger nya lärdomar och stärker egna och andra kommuner. I Malmö finns det en stark vilja att få 

intryck och göra avtryck genom Glokala Sverige och i andra sammanhang vilket Maja uttrycker 

genom följande:  

  

”Vi samverkar eller byter erfarenheter och kunskap med andra kommuner bland 

annat genom det här Glokala Sverige. Och där är vi jättegärna med och bridrar men 

såklart också, vi har ju massor att lära” (Maja, Malmö Stad) 
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Utmärkande för Malmö är en önskan om att SKL ska ta tydligare samordnande roll så att hela 

Sverige går åt rätt håll tillsammans. Ett steg mot nationell sammanflätning är Rådet för 

främjande av Kommunala Analyser (RKA) som arbetar med att ta fram nationella nyckeltal. 

Samtliga kommuner har representanter med i utvecklingsarbetet. Maja tror att nyckeltalen kan 

göra att Malmö får igång uppföljningsstrukturen och därmed kan börja mäta förändringen. 

Samtidigt uttrycker Maja att nyckeltalen kan fungera som ett stöd för kommuner som ännu inte 

kommit igång. Uppsala är också positiva till de framtida nyckeltalen och uttrycker att de kan 

skapa en blick för arbetet som pågår i de svenska kommunerna. Ulrika säger:  

  

”Då handlar det ju om att få fram ungefär 50 stycken nyckeltal, som tillsammans då 

kan ge en viss blick i hur utvecklingen ser ut i den egna kommunen eller i den egna 

regionen. Det är ju en sån här grej att man får nationella mått som följs upp årligen. 

Ja men då behöver vi på sikt kanske också fundera över om vi har rätt indikatorer 

idag eller om vi ska utveckla dom i någon riktning. Så på det viset så finns det ju 

också nationella samlingspunkter.” (Ulrika, Uppsala Kommun) 

 

Malmö stad och Uppsala kommuns positiva inställning till de kommande nyckeltalen visar på 

att det finns en önskan om att kunna mäta förändringen och utvärdera målen samt arbetet. 

Howes et al. (2017) menar att brist på utvärdering och standardiserade mätvärden ofta är en 

barriär vid implementering. Stöd från RKA och nyckeltal skulle således kunna förenkla 

processen för de studerade kommunerna men förhoppningsvis även underlätta implementering 

för andra kommuner.     

 

Sammanfattningsvis visar det empiriska materialet att informanterna upplever samverkan som 

en viktig del för att kunna byta erfarenheter och skapa gemensam förändring. I materialet kan 

vi se att samtliga kommuner nätverkar både inom organisationen, nationellt och internationellt 

för att byta kunskaper och för att lära av varandra. Kern (2019) menar att ledare tenderar att 

ofta nätverka på flera nivåer, vilket visar att våra studerade kommuner kan tänkas vara ledare 

inom arbetet med att implementera Agenda 2030. Växjö uttrycker till skillnad från de andra att 

de önskar att hjälpa andra kommuner, någonting som också kännetecknar en ledare och skiljer 

den från en pionjär genom att ledaren önskar att locka till sig följare (Wurzel, Liefferink & 

Torney, 2019).  
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Samverkan mellan de tre studerade kommunerna och mellan Uppsala och Utrecht kan ses som 

horisontell samverkan vilket Kern (2019) beskriver som en process där erfarenheter och 

kunskap delas på frivillig basis mellan olika städer, i detta fall kommuner. Horisontell 

uppskalning innebär spridning av en handling antingen inom samma stad, till andra städer eller 

städer i andra länder, i vårt fall kommuner. Spridningen sker genom polycentriska nätverk som 

hjälper handlingen att spridas (Kern, 2019) vilket går att urskilja i de olika nätverk kommunerna 

deltar i.  

  

Samverkan upplevs ge mandat åt Malmö stads arbete med Agenda 2030, någonting som 

angivits som en positiv effekt av samverkan även i andra studier (se Gustavsson, 2008). Att få 

inspiration och lära nytt är ytterligare en positiv aspekt som upplevs komma från nätverken. 

Gustavsson (2008) genomförde en studie av två kommuners klimatarbete, i studien 

framkommer liknande åsikter kring nätvärkande, att det fungerar som en idébank för 

kommunerna. Positiva effekter av samverkan kommuner mellan upplevs även som en faktor 

för lyckad implementering i Gassen, Penje och Slätmo (2018). Dock uttrycks i samma studie 

även vissa hinder med samverkan då en jämförelse med andra kommuner inte alltid är att 

föredra då förutsättningarna kan vara olika. Den åsikter framkommer dock inte av det empiriska 

materialet i vår studie, anledningen kan vara att kommunerna visar tendenser på att vara ledare 

inom arbetet och också ligga långt fram vilket eventuellt gör att det inte upplever de negativa 

aspekterna.  

 

5.7 Exemplet stadsutveckling 

I följande avsnitt presenteras intervjuresultaten med fokus på stadsutveckling. Hanterbarheten 

av Agenda 2030 i stadsutvecklingen diskuteras liksom förankring i översiktsplanen som en 

möjlighet för implementering och målkonflikter som aktualiseras vid införandet av Agenda 

2030 på stadsutvecklingsnivå.  

 

5.7.1 Hanterbarheten av Agenda 2030 i stadsutvecklingen  

Att föra in Agenda 2030 i stadsutvecklingen beskrivs av majoriteten av informanterna som en 

naturlig del. Stadsutveckling beskrivs som den process som berörs av flest globala mål, med 

alltifrån vatten, byggnader, jämlikhet till god hälsa. Informanterna från Malmö samt Viktor från 

Växjö beskriver att komplexiteten kring stadsutvecklingen med fysisk miljö, byggnader, 

bostäder och sociala aspekter funnits tidigare och endast fått ett samlingsnamn via Agenda 
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2030. Det visar på att det finns ett tidigare hållbarhetsarbete i kommunerna på 

stadsutvecklingsnivå. Mål elva i Agenda 2030 går direkt att koppla till stadsutvecklingen och 

beskrivs som ensamt i att beröra alla tre hållbarhetsbenen (Gupta & Vegelin, 2016), vilket visar 

på kapaciteten för arbetet med hållbarhet. Sedan tidigare har stadsutvecklingen präglats av 

hållbarhetsfokus men de delar av Agenda 2030 som av flera informanter upplevs som enklast 

att införa är de som berör de fysiska aspekterna. 

   

”De delar som handlar om den fysiska organisationen av samhället, det va rätt lätt att 

plocka in om jag säger så. Det var nästan att slå in öppna dörrar.” (Uno, Uppsala 

kommun. Liknande resonemang förs av Maja och Viktor)  

   

Det finns dock viss problematik med Agenda 2030 i stadsutveckling. Informanten som arbetar 

med stadsutveckling i Växjö har en annan erfarenhet kring hanterbarheten av Agenda 2030 

inom stadsutveckling och menar att Agenda 2030 har stort fokus på mänskliga rättigheter vilket 

inte är tydligt ur stadsutvecklingssynpunkt. I enlighet med Veras erfarenheter visar studier på 

att Agenda 2030 har ett stort fokus på den sociala hållbarheten (Frey & MacNaughton 2016; 

Gupta & Vegelin, 2016). Att kraven på miljömålen och den ekologiska hållbarheten ska bli 

lägre i och med implementering av Agenda 2030 oroar Vera. Gupta och Vagelin (2016) har i 

likhet menat att åtagandet för de ekologiska aspekterna i Agenda 2030 är lägre än tidigare 

Milleniemål. Inkludering av alla hållbarhetsdimensioner upplevs som en naturlig del i 

stadsutvecklingen men det är viktigt att kraven på ekologiska aspekten inte försvagas genom 

för breda hållbarhetsvisioner, vilket även Howes et al. (2017) menar kan försvåra 

implementering. 

 

5.7.2 Organisering i stadsutvecklingen  

Organiseringen kring Agenda 2030 i stadsutvecklingen ser olika ut i de studerade kommunerna. 

Gemensamt är att flera förvaltningar eller avdelningar är inblandade i processen. Involvering i 

målformuleringsprocessen beskriver Rombach (1991) ge nöjdare medarbetare vilket tyder på 

att kommunerna fokuserar på att skapa en positiv känsla kring Agenda 2030. Unikt för Malmö 

är att utredare från miljökontoret vid specifika stadsutvecklingsprojekt skapar platsanpassade 

hållbarhetsprogram där de globala målen integreras. Växjö organiserar istället arbetet med 

Agenda 2030 i stadsutvecklingen via projektgruppen där två personer från 

stadsutvecklingsprocessen sitter med. Genom medverkan från samhällsbyggnadsprocessen 

inkluderas stadsutvecklingen i hållbarhetsprogrammet vilket senare ska styra i översikts- och 
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detaljplanering.  Hur organiseringen kring Agenda 2030 i stadsutvecklingen ser ut i Uppsala 

framgår inte lika tydligt av intervjuerna. En anledning till att organiseringen inte är tydlig kan 

bero på att nuvarande översiktsplan endast delvis har integrerat Agenda 2030 i sina 

prioriteringar. Dock involveras flera förvaltningar och även de tre hållbarhetsavdelningarna vid 

specifika projekt.  

  

Att flera avdelningar är inblandade i stadsutvecklingen möjliggör ökad förståelse för hur olika 

avdelningar är beroende av varandra vilket kan skapa förståelse för varandras intressen eller 

värderingar, detta menar Simeonova och van der Valk (2009) är önskvärt för att lyckas integrera 

den miljömässiga aspekten i policys inom ramen för stadsutveckling. Med fler aktörer 

inblandade kan processen bli mer komplex och svårhanterlig men samtidigt utvecklas 

problemhanteringen och frågor diskuteras från flera synvinklar med nya lösningar som resultat 

(Simeonova & van der Valk, 2009). En mer omfattande involvering kan tänkas skapa ett mer 

resilient arbete med Agenda 2030 i stadsutveckling då fler perspektiv från början behandlas och 

nya lösningar kan se dagens ljus som täcker in alla tre hållbarhetsaspekter.  

  

Sammanfattningsvis går det se att stadsutvecklingsprocesserna kännetecknas av integrering 

mellan kommunernas olika förvaltningar men ansvarsfördelningen ser olika ut. Malmö lämnar 

mer ansvar åt enskilda personer, Växjö har påbörjat målformuleringen genom att involvera 

många anställda men de uppger en tydlig bild över hur ansvaret är uppdelat. Gemensamt för 

Malmö och Växjö är att de har en avdelning som stödjer implementeringen av Agenda 2030. 

För Uppsala är ansvarsfördelningen inte lika tydlig vilket kan bero på avsaknad av ett stödjande 

organ. Tydlig ledning och styrning samt stöd är aspekter kring organisation som lyfts i 

förstudien av Gustafsson, Hedström och Vasilev (2018). 

 

5.7.3. Praktiska prioriteringar  

En tydlig skillnad i synen på Agenda 2030 mellan en övergripande nivå och den specifika 

stadsutvecklingsnivån går att se. Samtliga informanter som arbetar på översiktlig nivå är 

överens om att Agenda 2030 och de globala målen ska ses som en odelbar helhet. På 

stadsutvecklingsnivå visar det sig snarare som ett måste att prioritera målen för att kunna 

applicera dem i det vardagliga arbetet samt skapa förståelse hos medarbetarna. De erfarenheter 

Marie delar med sig av är bland annat att prioriteringen av målen från globala till lokala är ett 

måste för att skapa förståelse hos medarbetare och minska komplexiteten som Agenda 2030 

ändå medför. Hur processen sett ut skiljer sig åt mellan kommunerna. Växjös arbete med 
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hållbarhetsprogrammet pågår och därför finns ingen tydlig process för arbetet på 

stadsutvecklingsnivå. Malmö och Uppsala har båda prioriterat målen men på olika sätt, 

gemensamt är att Uppsala och Malmö sorterat och plockat ut de mål som anses relevanta för 

stadsutvecklingen. Däremot har det för Malmö även varit viktigt att fokusera på delmålen för 

att välja ut relevanta mål och en översättning från mål till stadsutvecklingsåtgärder har upplevts 

som ett positivt steg.  

 

”Det kändes ändå som att de som jobbade med frågorna i stadsutvecklingen fick en 

helt ny förståelse för dom globala målen när vi började översätta dom till rena 

stadsutvecklingsåtgärder.” (Marie, Malmö stad) 

 

Dock menar Marie att det finns en viss oro för hur de specifika stadsutvecklingsåtgärderna tas 

emot av politiken.  

 

”Det är ju inte alltid det enklaste för att man säger i staden att man ska jobba med 

dom globala målen men när vi väl går ner konkret så vet man aldrig vad politiken 

säger och man tycker att man jobbar med det på rätt sätt eller inte.” (Marie, Malmö 

stad) 

 

Som tidigare beskrivet upplever informanterna från Malmö att politiken visar stort engagemang 

för frågor rörande Agenda 2030. Trots det upplever Marie att det på en specifik nivå finns en 

osäkerhet kring politikens åsikter. Förmodligen på grund av att Marie i sin position presenterar 

praktiska åtgärder som får faktisk betydelse, exempelvis ekonomiskt, som behöver sättas i 

relation till andra faktorer, exempelvis budget. Politiken kan anse att prioriteringen som är gjord 

inom stadsutveckling inte passar in i den helhetsbild av arbetet som de själv har. Förmodligen 

för att synen på Agenda 2030 på en generell nivå, där politiken sitter, inte har samma förståelse 

för de prioriteringar som krävs på stadsutvecklingsnivå för att få målen verkningsfulla och 

användbara. Det skapar oro på en specifik nivå eftersom politikens stöd och engagemang visat 

sig avgörande för att lyckas med policyimplementering (Barett 2004; Fidélis & Moreno Pires, 

2009; Howes et al., 2017). En syn från politiken kan vara att mål utesluts vid prioritering men 

för Marie innebär det snarare att fokus läggs på ett hanterbart antal mål vilka genom synergier 

fångar upp innebörden av Agenda 2030 och övriga kommunala mål. Marie upplever att så länge 

prioriteringarna kan motiveras och den röda tråden mellan inkluderade och uteslutna mål visas 

uppleves prioriteringarna som positiva även av politiken, men det kräver viss pedagogik. Att 
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förstå interaktionen mellan de globala målen och delmålen för att därefter göra prioriteringar 

menar Weitz et al. (2017) är avgörande för att kunna uppnå en effektiv implementering, 

någonting vi kan se ett exempel av här ovan.  

 

Att prioritera mål från Agenda 2030, som enligt FN (2015) ska vara odelbara, kan verka 

felaktigt. Däremot går det att se en vinst i att prioritera mål inom specifika avdelningar vilket 

styrks av Ammenberg (2012) som menar att miljö- och hållbarhetsarbetet måste vara inriktat 

för olika organisationer för att passa och vara verkningsfullt. Informanterna belyser att 

kommunerna har ett arbete som berör många olika områden men att det kan vara fördelaktigt 

att jobba med olika fokus beroende på förvaltningarna. Detta innebär att varje verksamhet 

fokuserar på de mål som är mest relevanta för den egna verksamheten vilket gör det lättare för 

medarbetare att fokusera. Prioriteringen av mål har både Marie och Uno uttryckt som avgörande 

för att kunna hantera Agenda 2030 på stadsutvecklingsnivå och resonemanget styrks av Howes 

et al. (2017) som menar att för breda mål är svåra att omvandla till handling.  

 

Skillnaden vi ser i exemplet för stadsutveckling är att på denna nivå upplevs prioriteringar som 

avgörande för en lyckad implementering tillskillnad från den övergripande nivån som istället 

trycker på att målen ska ses som en holistisk helhet.  

 

5.7.4 Koppling till planinstrumenten för stadsutveckling 

Integreringen av Agenda 2030 i stadsutvecklingsplanerna är ett tydligt exempel på hur 

prioriteringen skett. En koppling till stadsutvecklingsplaner finns i Malmö och Uppsala. I Växjö 

är arbetet påbörjat och fortsätter i samband med framtagandet av hållbarhetsprogrammet. 

Viktor belyser vikten av att hållbarhetsprogrammet och översiktsplanen går hand i hand. I 

Växjö ses hållbarhetsprogrammet som målen och översiktsplanen som verktyget för att nå 

målen.   

 

Översiktsplanen i Uppsala antogs innan Agenda 2030, trots det lyckades Uppsala integrera 

Agenda 2030 genom att lägga fram de globala målen tillsammans med befintliga mål för att 

sedan välja relevanta mål till översiktsplanen. Därigenom blev översiktsplanens prioriteringar 

färgade av Agenda 2030. Uno berättar: 

  

”I jobbet för senaste översiktsplanen tog vi in de sjutton målen och la de tillsammans 

med alla andra befintliga mål på bordet. Sen går det ju ofta till så att man kokar ned 
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det, ja sorterar undan vad är inte relevant för oss när det gäller översiktsplanen. Och 

sen så kokar vi ihop det. Så dom ska delvis vara inbyggda i det som sen blev 

översiktsplanens prioriteringar.” (Uno, Uppsala kommun) 

  

Malmö skiljer sig från de andra kommunerna genom att ha integrerat Agenda 2030 även på 

detaljplanenivå. Det sker genom hållbarhetsprogram för enskilda stadsdelar där platsspecifika 

utmaningar identifieras och kopplas samman med globala mål. Processen är lik den Uppsala 

tillämpat till översiktsplanen, de globala målen sorteras utefter relevans för platsen. Marie 

berättar:  

 

”[...] samtidigt som vi översatte målen började vi identifiera de utmaningarna och 

förutsättningar som vi hade med det här området. Då såg vi ju olika utmaningar och 

drog paralleller till dom globala målen. Och det blir ju faktiskt så att vi sa att: nej vi 

ska inte jobba med alla målen just det jag sa att vi har ingen förskola skola det 

försvinner det målet till exempel. Så fortsatte man så egentligen att bara rensa när 

man såg att nej det kommer inte att vara aktuellt för den här etappen då försvinner det 

målet liksom. Så att vi, har faktiskt, vi landade faktiskt i att narra ner det till fem 

stycken mål av sjutton.” (Marie, Malmö stad) 

 

För att kunna få in Agenda 2030 i översiktsplanen och detaljplaner har Malmö och Uppsala 

behövt prioritera bland de globala målen. Prioritering av målen är nödvändigt för att delvis 

komma åt de mål som är viktiga för stadsutvecklingsprocessen och delvis för att komma åt mål 

som är speciellt viktiga för den specifika platsen. Det kan ses som ett sätt att göra målen mer 

verkningsfulla. Att integrera Agenda 2030 i översiktsplanen kan ses som ett bra första steg för 

att få in hållbarhet i stadsutvecklingsprocessen genom att översiktsplanen styr kommunernas 

utveckling. Däremot upplever vi att Malmös arbete på detaljplansnivå blir mer konkret då fokus 

ligger på en specifik plats och målen behöver översättas till faktiska stadsutvecklingsåtgärder. 

Det är ett sätt att tydliggöra målen vilket ses som en förutsättning för implementering då Howes 

et al. (2017) förklarar att för breda och otydliga mål är svåra att omvandla till handling. Tydliga 

mål kan förmodligen förenkla för medarbetarna i den måldjungel som beskrivs finnas på 

kommunerna.  
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5.7.5 Målkonflikter  

Att införa Agenda 2030 och de globala målen har upplevts medföra olika svårigheter i 

kommunerna. Samtliga kommuner har gemensamt att det, precis som på övergripande nivå, 

finns problem med målträngsel inom stadsutvecklingen och att medarbetarna i stora 

organisationer känner att det är en måldjungel de måste orientera sig i.  

  

”Det är en styrträngsel i kommunerna och i en stor kommun som Uppsala, det är så 

många mål som vill in och det finns massor med olika styrdokument och förmodligen 

finns det målkonflikter.” (Uno, Uppsala kommun. Liknande resonemang förs av 

Ulrika, Marie och Viktor) 

  

I stadsutvecklingen ter sig målträngseln på olika sätt och inom olika områden. Vera i Växjö 

berättar att det funnits gånger då miljöprogram, grönstrukturprogram och översiktsplanen varit 

motstridiga vilket innebär att politiskt antagna beslut strider mot varandra. Det blir en fråga om 

vilket styrdokument som ska gälla först samtidigt som ekonomin spelar in och kan bidra till 

ytterligare målkonflikter. Hon ger ett exempel på hur grönstrukturprogram och Växjös 

förtätningsplaner om att bli 100 000 invånare inte går ihop.  

  

”De där går inte riktigt ihop överallt eftersom det är mycket lättare och billigare att 

bygga på ytor som inte är bebyggda. I ett dokument står att vi inte ska bygga på gröna 

ytor utan i så fall ska de kompenseras och i andra andetag så beviljar vi en detaljplan 

som medför byggnation på en grön yta. Utan kompensation och utan några vidare 

diskussioner. Och då blir man sådär jaha, det va inte värt någonting det här. […] För 

nu jobbar vi lite att stadsbyggnadskontoret driver det här att vi ska bli 100 000 

invånare så de gör de en detaljplan så vi kan bygga bostäder. Och vi då, vi driver det 

här att minst 95 % ska ha max 300 m till en grönyta eller en park. Det går ju inte 

ihop.” (Vera, Växjö kommun)  

  

Direktiv som går emot varandra beskriver Howes et al. (2017) som en implementeringsbarriär 

och det är därför viktigt att kommunens olika policys är samstämmiga. Förhoppningen i Växjö 

är att det kommande hållbarhetsprogrammet ska skapa en sådan samstämmighet i 

styrdokumenten.  
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I Uppsala finns exempel på målkonflikter mellan ekonomi och hållbarhet. Uno berättar om det 

s.k. Uppsalapaketet, där kommunen avtalat att bygga 33 000 nya bostäder på tidigare obebyggd 

mark. Uno menar att Uppsala växt ur den infrastrukturella kostymen vilket ökar kostnaderna 

för expansion. Dessutom gör de hållbarhetskrav som ställs av kommunen att priserna stiger 

vilket ökar hyrorna och risken att ingen kommer kunna bo där.  

  

”Behoven finns men det är svårt att få till ett byggande som gör att någon faktiskt har 

råd att flytta in. Där har vi sett att våra egna ambitioner på hållbarhetsområdet driver 

upp prisbilden. Vi lägger våra särkrav i när vi säljer egen mark till byggherrar. […] 

Det är mobilitet, det är grönyte-faktorer det är en massa annat […] vi måste få ned 

prisbilden för att få fler prissegment, Och det är en sådan där typisk målkonflikt som 

uppstår då.” (Uno, Uppsala kommun) 

 

Balansgången mellan ekonomi och ökade hållbarhetskrav upplevs svår för Uppsala och Uno 

uttrycker önskemål om finansieringslösningar från exempelvis staten för att kunna balansera 

ekonomi med hållbarhetskraven. Avsaknad på finansieringsstöd har i tidigare studier visats som 

en utmaning (Gustafsson, Hedström & Vasilev. 2018). Fram till det att en ekonomisk lösning 

finns fortsätter Uppsala att testa nya lösningar för att lösa inbyggda målkonflikter och lära av 

andra.  Exemplet visar att förankringen i budgeten ännu inte inneburit att hållbarhet prioriterats 

högre än ekonomiska faktorer i Uppsala, ett problem som Gupta och Vegelin (2016) menar är 

vanligt inom hållbarhetsarbetet.  

 

På generell nivå kan vi se att Agenda 2030 samlar ihop och skapar ett enhetligt hållbarhetsarbete 

som minskar målkonflikter och styrträngsel. Trots ett enhetligt hållbarhetsarbete upplevs 

tydliga målkonflikter på specifik nivå, vilket exemplen från Uppsala och Växjö visar. I Växjös 

fall finns förhoppningen om att Agenda 2030 via hållbarhetsprogrammet kommer lösa 

målkonflikter genom att skapa enlighet. Uppsalas exempel visar på att en implementering av 

Agenda 2030 inte nödvändigtvis behöver innebära att målkonflikten mellan ekonomi och 

hållbarhet försvinner. Som tidigare nämnt så ligger svårigheten i att byta från ett ekonomiskt 

fokus. Att prioritera bland målen på specifik nivå kan vara en potentiell lösning för att slippa 

målkonflikter.   
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6. Sammanfattande diskussion  

I följande avsnitt presenteras en sammanfattande diskussion baserat på analysen utifrån studiens 

syfte och frågeställningar med fokus på lärdomar för kommuner som står inför implementering 

av Agenda 2030. Även en sammanställning av barriärer och möjligheter för implementering 

presenteras.  

 

6.1 Sammanställning av barriärer och möjligheter för implementering  

För att skapa en tydligare överblick över studiens resultat i förhållande till tidigare forskning 

har vi sammanställt möjligheter respektive barriärer i varsin tabell. Tidigare forskning kring 

möjligheter för implementering återspeglas i det empiriska materialet. Utifrån det empiriska 

materialet går det att urskilja två möjligheter som den tidigare forskningen inte diskuterar, dessa 

är kommunikation och förankring i styrdokument. Tabell 4 nedan presenterar en 

sammanställning av möjligheter för implementering från den tidigare forskningen tillsammans 

med studiens resultat och analys på generell nivå och stadsutvecklingsnivå. Tabellen ger en 

översikt över skillnader mellan de två nivåerna och vilka av de tre kommunerna som har 

erfarenheter av respektive möjlighet.  

 
Tabell 4. Möjligheter för implementering baserat på tidigare forskning och studiens analys kring 

generell nivå och stadsutvecklingsnivå. 

Möjligheter för 

implementering 

Tidigare forskning  Möjlighet 

generell nivå 

Möjlighet 

stadsutvecklingsnivå  

Gemensamt 

hållbarhetsspråk 

Gustafsson, Hedström & Vasilev, 2018 Malmö, Uppsala, 

Växjö 

Malmö  

Naturlig del i 

arbetet 

Johansson, 2008 

Gustafsson, Hedström & Vasilev, 2018  

Malmö, Uppsala, 

Växjö 

Malmö, Uppsala, 

Växjö 

Omorganisering Simeonova & van der Valk, 2009 Malmö, Uppsala, 

Växjö 

  

Politik Gassen, Penje & Slätmo, 2018 Malmö, Uppsala, 

Växjö 

  

Samverkan 

  

Gustavsson, 2008 

Simeonova & van der Valk, 2009 
Gusmão Caiado et al., 2018 

Gassen, Penje & Slätmo, 2018 

Malmö, Uppsala, 

Växjö  

  

Tidigare 

hållbarhetsarbete 

  

Gustafsson, Hedström & Vasilev, 2018 

Gassen, Penje & Slätmo, 2018 

Malmö, Uppsala, 

Växjö  

Malmö, Uppsala, 

Växjö 

Tjänstepersoner Sevä & Jagers, 2013 Malmö, Växjö   

Utbildning 

  

Gusmão Caiado et al., 2018 

Weitz et al., 2017 

Malmö    

Kommunikation - Malmö, Växjö Malmö 

Förankring i 

styrdokument  

-  Malmö, Uppsala, 

Växjö  

Malmö, Uppsala, 

Växjö 
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I tabell 5 presenteras en sammanställning av de barriärer som tidigare forskning presenterat 

tillsammans med barriärer som förgångskommunerna erfarit på generell nivå och på 

stadsutvecklingsnivå. Tidigare forskning kring barriärer för implementering återspeglas i det 

empiriska materialet. 

 

Tabell 5. Barriärer vid implementering baserat på tidigare forskning och studiens analys kring 

generell nivå och stadsutvecklingsnivå.  

Barriärer Tidigare forskning   Barriär generell nivå  Barriär 

stadsutvecklingsnivå 

Brist på initiativ 

och engagemang  

Howes et al., 2017 

Gassen, Penje & Slätmo, 

2018 

Malmö    

Ekonomi Gupta & Vagelin, 2016 

Howes et al., 2017 

  Uppsala, Växjö 

Globala målens 

komplexitet 

Gustafsson, Hedström & 

Vasilev, 2018 

Gassen, Penje & Slätmo, 

2018 

  Malmö, Uppsala, Växjö 

Kommunikation Howes et al., 2017 

Barret 2004 

Malmö Malmö, Uppsala  

Konflikt mellan 

policys 

Gupta & Vagelin, 2016  

Howes et al., 2017 

Gustafsson, Hedström & 

Vasilev, 2018 

Gassen, Penje & Slätmo, 

2018 

Malmö, Uppsala, Växjö  Malmö, Uppsala, Växjö 

Mätbarheten Howes et al., 2017 

Gustafsson, Hedström & 

Vasilev, 2018  

Malmö, Uppsala   

Politik 

  

Fidélis & Moreno Pires, 

2009 

Howes et al., 2017 

Barret, 2004 

  Malmö, Växjö   

Samordning, 

organisering 

Barret, 2004 

Fidélis & Moreno Pires, 

2009 

Howes et al., 2017 

Malmö Malmö, Uppsala 

Tidskrävande  Gassen, Penje & Slätmo, 

2018 

Växjö   
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6.2 Lärdomar för andra kommuner  

Det finns huvudsakligen sju lärdomar att dra av de tre studerade föregångskommunernas 

erfarenheter kring implementeringen av Agenda 2030 på generell nivå och på 

stadsutvecklingsnivå. De första sex lärdomarna är: politiskt stöd, hantera Agenda 2030 som ett 

paraply över tidigare hållbarhetsarbete, koppling till budget, information och utbildning, 

omorganisering samt samverkan. Den sjunde lärdomen är att behandla Agenda 2030 som 

odelbar på en övergripande nivå, men att det finns behov av prioriteringar på specifik nivå. 

Utöver de sju lärdomarna kan vi också se tre olika sätt att styra implementeringen av Agenda 

2030; antingen via projektstöd av expertfunktion som i Malmö, genom målstyrning som i 

Uppsala eller genom en samverkansprocess som i Växjö.  

 

Den första lärdomen för andra kommuner är att en drivande startkraft är avgörande för att 

påbörja arbetet med Agenda 2030. I de studerade föregångskommunerna har startkraften varit 

politiken som genom beslut, vilja och stöd drivit arbetet framåt. Politik framgår av litteraturen 

annars som en vanlig barriär för implementering (Barret, 2004; Fidélis och Moreno Pires, 2009; 

Howes et al., 2017) men i de studerade föregångskommunerna har politiken snarare varit en 

möjlighet för implementering då den präglats av stöd och framåtanda. Skulle en kommun sakna 

politiskt stöd tror vi att enskilda personer i en kommun lika väl kan bli den avgörande 

startkraften för att påbörja implementeringen.  

 

Att hantera Agenda 2030 som ett paraply och samla tidigare hållbarhetsarbete under det kan 

ses som den andra lärdomen. Det kan för kommuner som står inför implementering innebära 

att belysa befintligt hållbarhetsarbete och samla det under Agenda 2030 snarare än att skapa 

helt nya policys. Precis som Ulrika uttrycker det i sin intervju bedriver kommunerna ett arbete 

som präglas av hållbarhet men som inte alltid beskrivs som Agenda 2030, därför handlar det 

snarare om att se befintligt hållbarhetsarbete i ett nytt ljus än att skapa någonting helt nytt. För 

kommuner som saknar politiskt stöd när det kommer till Agenda 2030 går det därför att arbeta 

med Agenda 2030 indirekt via det befintliga hållbarhetsarbetet även om det krävs vissa 

justeringar för att få med de tre hållbarhetsaspekterna. 

 

Den tredje lärdomen som kan dras utifrån studien är att en koppling till budget och ekonomiska 

faktorer är avgörande för implementering. Det kan, som materialet visat, ske på olika sätt men 

att göra kopplingen och belysa vikten av Agenda 2030 genom integrering i budget är en bra 

start. Integrering i budget kan stärka hållbarhetsarbetet då det skapar en ekonomisk koppling 
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som visar på att hållbarhet är viktigt och förhoppningsvis minskar risken för att ekonomi 

prioriteras högre än hållbarhet, vilket annars framkommer som en vanlig barriär vid 

implementering av hållbarhetspolicys (Gupta & Vagelin, 2016; Howes et al., 2017). Saknas ett 

politiskt stöd så att integrering i budget inte är möjligt kan en lösning att koppla Agenda 2030 

grafiskt till olika mål vara en alternativ. Denna lösning har Växjö gjort trots att de haft ett tydligt 

stöd från politiken. Det är viktigt att komma ihåg att koppling till budgeten inte varit lösningen 

för specifika problem i föregångskommunerna, exempelvis målkonflikten mellan hållbarhet 

och ekonomi som uppdagades i Uppsala, men kan ses som en lösning för att förankra att ett 

arbete med Agenda 2030 ska bedrivas i kommunen. Här kan utbildning bli avgörande för att få 

en förankring hos medarbetare så att de i sin tur kan ta beslut när målkonflikterna på specifik 

nivå uppstår. Just vikten av utbildning är den fjärde aspekten som andra kommuner kan dra 

lärdomar av. Utbildning ses som en möjlighet för implementering även i tidigare studier (se 

Gusmão Caiado et al., 2018; Weitz et al., 2017).  

 

Som femte lärdom kan vi se omorganisering. Precis som det för föregångskommunerna var ett 

tidigt avgörande steg för implementering, kan det vara ett första steg för kommuner som står 

inför att implementera Agenda 2030. Omorganisering kan göra att kommunerna ser sitt arbete 

i ett nytt ljus och tydligare kan belysa vikten av Agenda 2030 i organisationen. Precis som 

Simeonova och van der Valk (2009) visar i sin studie underlättade omorganiseringen 

antagandet av nya policys och mål i kommunerna när Agenda 2030 eller hållbarhet fick ta en 

större plats.  

 

Den sjätte lärdomen som ses är vikten av samverkan. Vi kan se att samtliga förgångskommuner 

på något sätt samverkat i sitt arbete med Agenda 2030, antingen inom projektet Glokala Sverige 

eller med andra liknande städer eller kommuner för att få inspiration och idéer. Samverkan kan 

även ses som viktig inom kommunen där vi ser att framförallt Växjö och Malmö arbetat hårt 

för att sprida information och skapa delaktighet mellan avdelningar och förvaltningar i arbetet 

med Agenda 2030 i kommunen.  

 

Avslutningsvis ser vi skillnaden mellan hanteringen av Agenda 2030 på generell och specifik 

nivå som en viktigt sista lärdom för andra kommuner. Mest centralt är att Agenda 2030 på 

generell nivå hanteras som en odelbar helhet medan agendan på specifik stadsutvecklingsnivå 

är i behov av prioriteringar. Att prioritera målen inom stadsutveckling är i sig inte felaktigt, 

trots rekommendationen att se Agenda 2030 som odelbar. Anledningen är att på specifik nivå 
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kan det lätt bli rörigt att hantera alla de 17 globala målen tillsammans med de 169 delmålen. 

Det kan kännas mer rimligt för kommunerna att på övergripande nivå hantera agendan som 

odelbar, medan varje specifik avdelning arbetar med för sig relevanta mål. Tillsammans bidrar 

då alla avdelningar på kommunen till en helhet, där alla målen och delmålen hanteras även om 

det på specifik nivå endast är ett fåtal mål som prioriteras. Det vill säga: ingen person eller 

avdelning på kommunerna kan göra allt, men alla kan göra något för att uppnå Agenda 2030.   
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuguide  

1. Uppvärmningsfrågor  

a. Berätta om din yrkesroll och dina arbetsuppgifter i kommunen och på den egna 

avdelningen.  

b. Hur länge har du haft din nuvarande roll?  

2. Agenda 2030  

Innebörd/uppstart 

a. När började ni arbeta med Agenda 2030 på kommunen?  

i. Var det en specifik startpunkt, på någon speciell persons initiativ, 

varför blev det en fråga?  

b. Vad innebär Agenda 2030 i din kommun? Ett verktyg, ett mål eller hållbarhet. 

c. Finns det specifika globala mål som har varit viktiga? Utifrån globala mål i 

Agenda 2030.  

Organisation och samverkan  

a. Hur är arbetet organiserat i kommunen? Ansvarsfördelning, vilka personer/ 

avdelningar är inblandade.  

b. Hur ser fördelningen ut i din arbetsgrupp/ förvaltning?  

c. Hur ser din arbetsroll ut kopplat till Agenda 2030? Ansvarsområden, speciella 

mål.  

d. Hur ser samverkan kring Agenda 2030 ut inom kommunen?  

i. Mellan olika yrkesroller, olika förvaltningar, kommunala bolag etc.?  

e. Hur ser samverkan med andra kommuner kring Agenda 2030 ut?  

i. På vilken nivå sker samverkan? Nationell, lokal, regional? 

Övergripande arbete med Agenda 2030  

a. Berätta om det övergripande arbetet som pågår kring Agenda 2030 i 

kommunen. Exempel på insatser, åtgärder och projekt. 

i. Hur har pilotprojektet Glokala Sverige (årets klimatstad) påverkat erat 

arbete?  

Planer, strategier och mål  

a. Har ni arbetat in Agenda 2030 i kommunala dokument? Styrande dokument, 

hållbarhetspolicy, översiktsplan, detaljplan, hållbarhetsmål etc.  
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i. Om ja, ge exempel samt beskriv processen.   

ii. Om nej, varför tror du att det ser ut så. 

3. Agenda 2030 exemplet stadsplanering (innebörd, mål, konkret arbete)  

a. Berätta hur arbetar ni med Agenda 2030 i er stadsplanering. Ge exempel.  

i.  Exempelvis i översiktsplanering, detaljplanering, övriga dokument  

ii. Organisation kring arbetet. Vilka är inblandade?  

b. Vad innebär Agenda 2030 för stadsplaneringen i kommunen? 

Intervjupersonens uppfattning 

c. Hur ser samverkan ut mellan kommunerna med exemplet stadsplanering?  

4. Implementeringsfrågor - möjligheter och barriärer. 

Agenda 2030  

a. Hur långt har ni kommit i hanteringsprocessen och hur mycket kvarstår? 

b. Vad upplever du som avgörande faktorer för att införa Agenda 2030 i arbetet 

på din kommun? Möjligheter.  

c. Vad upplever du som svårigheter vid införandet av Agenda 2030 i din 

kommun? Barriärer. Exempelvis, ej lagstadgat, olika syn på Agenda 2030 – 

verktyg eller mål.  

i. Hur skiljer sig faktorerna över tid och beroende på var i processen ni 

är? Utifrån tidigare svar. 

d. Berätta om hur du ser på din roll vid uppstarten av arbetet med Agenda 2030 

på kommunen. Personliga upplevelser av barriärer och möjligheter. Exempel.  

Stadsplanering  

a. Hur arbetas Agenda 2030 in i kommunens stadsplanering? Hur långt har 

ni kommit med arbetet? 

b. Vad upplever du fungerade bra vid införandet av Agenda 2030 i 

stadsplaneringen? Möjligheter, inom kommunen, inom den egna avdelningen.  

c. Vad upplever du är svårt vid införandet av Agenda 2030 i 

stadsplaneringen? 

i. Finns det fortfarande hinder kvar?   

ii. Hur ser utveckling över tid ut? Inom kommunen, inom den egna 

avdelningen.  

5. Framtid/ avslutning  
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a. Vad utmärker arbetet med Agenda 2030 hos er?  

b. Vad är det som gör att ni presenteras som en föregångskommun av ex SKL och 

Agenda 2030 delegationen?  

i. Har det varit en målsättning att vara en föregångskommun i arbetet? 

c. Hur skulle ni vilja få med andra kommuner i arbetet med Agenda 2030?  

i. Har ni ambitionen att kommunens arbete ska ge avtryck på andra 

kommuner? Pionjär eller ledare. Hur arbetar ni för att möjliggöra en 

sådan spridning? 

d. Vilka tips skulle du vilja ge till andra kommuner som står inför att börja arbeta 

in Agenda 2030 i sin kommun? Lärdomar från egen implementering, 

möjligheter och barriärer.  

e. Är det någonting du vill tillägga kring det vi har pratat om för att vi ska få en 

bra förståelse för Agenda 2030, barriärer, möjligheter och ert arbete med det i 

er stadsplanering? 
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