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Förord
Den globala överenskommelsen för Agenda 2030 från 2015 omfattar 17 
mål för hållbar utveckling som är gemensamma för alla länder. Däremot är 
utarbetandet av strategier för att genomföra dessa något som organisationer 
och aktörer själva behöver utforma. Stora förhoppningar ställs på att 
genomförandet av Agenda 2030 ska ske lokalt och därmed att kommunerna 
organiserar sig för detta. 

Genom den här rapporten integreras resultaten från tre tidigare 
forskningsstudier genomförda av författarna och som handlar om svenska 
kommuners arbete för hållbar utveckling och Agenda 2030. Dessa studier 
är tidigare avrapporterade och publicerade genom olika kanaler. Det innebär 
att resultaten från respektive studie avser den tidpunkt då de genomfördes. 
Det är emellertid de generella lärdomarna från de tre studierna som utgör 
kärnan av rapportens bidrag. Även om det råder stora skillnader mellan de 
olika kommunernas förutsättningar utgör lärdomar från olika kommunernas 
arbete viktigt stöd för att reflektera om sitt eget arbete för hållbar utveckling. 
Med det som utgångspunkt är förhoppningen att den här rapporten utgör ett 
bidrag till kommunsektorns fortsatta arbete med hållbarhetsfrågor. 

Josefina Syssner 
Biträdande professor, Centrum för kommunstrategiska studier.
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Sammanfattning
I september 2015 beslutade FN:s medlemsstater om en ny global agenda för 
hållbar utveckling – Agenda 2030. Det finns höga förväntningar på att FN:s 
Agenda 2030 och de 17 globala målen ska göra världen bättre och bidra till en 
ökad hållbarhet. Målen spänner över alla hållbarhetsdimensioner och handlar 
bland annat om att utrota fattigdomen, minska ojämlikheten, bekämpa kli-
matförändringarna och sträva efter att utveckla hållbara städer och samhällen. 
Den övergripande visionen för Agenda 2030 är att ingen ska lämnas utanför. 
FN betonar vikten av att ha ett integrerat angreppssätt och att de globala 
målen är odelbara, det vill säga att det finns synergier mellan de olika målen 
och att man inte kan hantera ett hållbarhetsperspektiv i taget. Den lokala 
nivån lyfts fram som central i genomförandet av Agenda 2030 och där är 
kommuner viktiga institutioner som står för kontinuitet och långsiktighet 
i det lokala och regionala hållbarhetsarbetet. De kan agera plattformar och 
ha samordnande roller för strategisk samverkan kring hållbarhetsfrågor. 
Men vad innebär egentligen implementeringen av de Globala målen på 
lokal nivå? Detta har visat sig vara komplext, något som delvis beror på att 
globala målen förutsätter ett helhetstänk och brett systemperspektiv som 
spänner över förvaltnings/sektors- och organisationsgränser. Det förutsätter 
intern samordning och extern samverkan. Det kan vara en utmaning då olika 
delar av förvaltningar och olika samhällsaktörer har olika uppdrag, agendor, 
ambitioner och mål. 

Med den här rapporten vill vi fördjupa kunskapen om kommunsektorns 
arbete med hållbar utveckling, där vi särskilt intresserat oss för att analysera 
hur man organiserar sig och samverkar, såväl internt som externt, för 
att ta sig an de globala målen i Agenda 2030. Rapporten baseras på tre 
forskningsstudier genomförda inom ramen för olika forskningsprojekt och 
har därmed haft delvis olika utgångspunkter och sammanhang. Frågan om 
organisering är gemensam för alla de tre studierna genom vilka vi strävat 
efter att fördjupa diskussionen kring intern samordning såväl som om 
extern samverkan. På så sätt kan de olika studierna tillsammans bidra till 
att illustrera en bredd av kommunala strategier och insatser för arbete med 
koppling till Agenda 2030. 

Ett av de perspektiv som lyfts fram i rapporten illustrerar Växjö kommuns 
arbete med att utforma en kommunintern styr- och organisationsmodell 
baserad på Agenda 2030.  I Uppsala kommun har vi genom Klimatprotokollet 
och Handlingsplan Gottsunda studerat hur olika lokala aktörer, med 
kommunen som initiativtagare, organiserar sig för extern samverkan, i syfte 
att det ska bidra till det lokala hållbarhetsarbetet såväl som att växla upp 
de samverkande aktörernas interna hållbarhetsarbete. Det tredje exemplet 
som vi reflekterar kring är framväxandet av en plattform för regional 
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aktörssamverkan kring Agenda 2030 i Östergötland. Den har fokus på extern 
aktörsssamverkan.

Genom att analysera dessa tre studier av tvärsektoriell organisering, 
samordning och samverkan har vi mejslat ut två huvudsakliga slutsatser, 
eller lärdomar. Den första är kopplad till den kommuninterna organiseringen 
och reflekterar kring den förväntan som finns på kommuner att ta sig an 
Agenda 2030 och kring att kommunernas breda uppdrag kan ge möjlighet 
till tvärsektoriella processer för ett integrerat hållbarhetsarbete, där Agenda 
2030 och de 17 odelbara globala målen kan betraktas som ett relevant stöd 
och ramverk.

Den andra lärdomen från vår analys är att samordning, samarbete 
och samverkan både kräver kapacitet och skapar kapacitet. Med det 
menar vi att det krävs förutsättningar av kunskap, motivation, politisk 
legitimitet, förståelse, ledarskap, arbetstid, förtroende samt andra parter 
att samverka med för att utveckla såväl det interna hållbarhetsarbetet som 
hållbarhetsarbete i samverkan med andra aktörer. Genom Klimatprotokollet 
har vi exempelvis sett att den externa samverkan genom sina olika aktiviteter 
och forum bidrar till kapacitet i form av kunskaper och motivation som sedan 
omsätts i respektive organisation. 

Begreppen samordning, samarbete och samverkan är ofta återkommande 
i diskussionen om Agenda 2030 och vi menar att detta är aspekter som 
man i många fall har otillfredsställande kunskap om. De kan uppfattas som 
vardagliga begrepp för organisering och därmed leda fel till att man inte ser 
vilka förutsättningar som krävs för att dessa blir verkningsfulla. Det interna 
arbetet banar väg för det externa arbetet som sker genom samverkan eftersom 
det krävs någon form av intern förankring, transparens och legitimitet för att 
det externa hållbarhetsarbetet ska fungera.
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1. Introduktion
I september 2015 beslutade FN:s medlemsstater om en ny global agenda för 
hållbar utveckling. Detta var Agenda 2030. Allt sedan den trädde i kraft den 
1 januari 2016 har den fått stort genomslag, inte minst genom dess 17 globala 
mål för hållbar utveckling. En del menar att hållbarhetsarbetet har fått ny 
skjuts genom Agenda 2030 (Biermann m.fl., 2017). Målen spänner över alla 
hållbarhetsdimensioner och handlar bland annat om att utrota fattigdomen, 
minska ojämlikheten, bekämpa klimatförändringarna och sträva efter att 
utveckla hållbara städer och samhällen (FN, 2015a). Den övergripande 
visionen för Agenda 2030 är att ingen ska lämnas utanför. 

Perspektivet som ramar in strategierna för att genomföra Agenda 2030 
och att uppnå de 17 globala målen har ytterligare befäst övertygelsen om 
att insatser för hållbar utveckling behöver engagera aktörer inom alla 
samhällssektorer och att lokal mobilisering är avgörande. Det innebär att 
stärka den etablerade tanken att man behöver tänka globalt och agera lokalt 
för hållbar utveckling, något som medför högt ställda förväntningar på lokala 
initiativ och att dessa behöver ske genom samarbeten och samverkan. Detta 
efterfrågar innovativt tänkande för hur lokal organisering för samordning 
av olika aktörer kan ske (Moallemi m.fl. 2019). I den svenska regeringens 
handlingsplan för Agenda 2030, som gällde för perioden 2018–2020 skriver 
man att:

 ”Sverige ska vara ledande i genomförandet av agendan” (Regeringskansliet, 
2018, s. 3) samt att 

”Regeringens målsättning är att samtliga kommuner … ska involveras” 
(Regeringskansliet, 2018, s. 57). 

Denna betoning på kommunernas roll har motiverat uppföljningar av hur 
Agenda 2030 påverkar kommunernas hållbarhetsarbete. Statskontoret fick 
i uppdrag under 2018 att göra en uppföljning av hur Agenda 2030 påverkar 
myndigheters, kommuners och regioners hållbarhetsarbete. Den visar t.ex.  att 
en majoritet av kommunerna uttryckligen arbetar med Agenda 2030 och att 
denna andel ökat mellan 2017 och 2019 (Statskontoret, 2019). 

De stora förväntningarna på kommunsektorns engagemang för Agenda 
2030 i kombination med att Agendan uppmuntrar till att utveckla nya 
angreppssätt och breda samverkanskonstellationer för att åstadkomma den 
samhällsomvandling som krävs för att uppnå de globala målsättningarna, 
har motiverat oss att genomföra de tre olika studier vi beskriver genom 
den här rapporten. Dessa tre studier har det gemensamt att de undersöker 
hur kommunsektorn driver eller blir part för hållbarhetsarbete, samt 
hur man arbetar med (och blir involverad i) de globala målen. Dessa 
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exempel visar hur pågående lokala strategier kan förstås utifrån de 
tidigare etablerade strukturerna för kommunalt hållbarhetsarbete, och 
illustrerar att hållbarhetsarbete visserligen sker genom olika generationer 
av hållbarhetsprogram men i grunden i hög utsträckning bygger på ett 
kontinuerligt arbete. Genom den här rapporten vill vi bidra till en djupare 
förståelse om vad lokalt arbete för att uppnå de globala målen kan innebära. 
Med det som bakgrund är syftet med den här rapporten att diskutera 
och reflektera kring den svenska kommunsektorns arbete med hållbar 
utveckling där vi har fokus på hur kommunerna tar sig an de globala målen 
i Agenda 2030. Rapporten riktar sig främst till politiker och tjänstepersoner 
verksamma i kommuner och regioner, men även till andra som är intresserade 
av lokalt och regionalt hållbarhetsarbete.

Rapporten är disponerad i sju kapitel. Kapitlet som följer efter detta ger 
en bakgrund till Agenda 2030 genom att beskriva hur olika generationer av 
globala överenskommelser bygger vidare på och har ersatt varandra. Här 
beskrivs Agenda 2030 mer i detalj och hur den lokala nivån och kommunerna 
får en central roll för att omsätta denna till lokal praktik. Detta följs av kapitel 
tre om de perspektiv och metoder som appliceras i rapporten. Därefter följer 
kapitel fyra till sex och som vart och ett ger sammanfattande beskrivningar 
av de tre olika forskningsstudierna som handlar om hur kommuner på olika 
sätt arbetar med att omsätta Agenda 2030 till lokala initiativ. I det sjunde 
och sista kapitlet avrundas rapporten med en avslutande diskussion där vi 
formulerar några sammanfattande lärdomar till stöd för kommunsektorns 
fortsatta hållbarhetsarbete.   
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2. Bakgrund
Agenda 2030 utgår från och bygger vidare på tidigare globala initiativ 
för omställning till en mer hållbar utveckling. Erfarenheter från lokal 
implementering av tidigare generationer av globala hållbarhetsinitiativ, som 
Agenda 21 och Millenniemålen, bidrar till värdefulla lärdomar för arbetet 
med Agenda 2030 och de globala målen. I det här avsnittet ges därför en kort 
bakgrund om såväl Agenda 21 och Millenniemålen som grund för att förstå 
visionerna och målen som Agenda 2030 omfattar.

Agenda 21
Agenda 21 kan ses som startskottet för det mer proaktiva arbetet för 
miljö och hållbar utveckling, med internationell spännvidd. Det var ett 
handlingsprogram för hållbar utveckling som antogs i Rio de Janeiro under 
FN:s världskonferens om miljö och utveckling 1992, en konferens som gick 
under namnet ”Earth Summit” (FN, 1992). Handlingsprogrammet Agenda 
21 var ett av resultaten från konferensen, men denna konferens genererade 
även andra riktlinjer i syfte att stötta en utveckling för en mer hållbar värld. 
Dessa var Riodeklarationen, konventionerna om biologisk mångfald och 
om klimatförändringar samt skogsprinciperna. De olika dokumenten som 
upprättades genom konferensen har flera beröringspunkter och gemensamma 
länkar, som till exempel att de präglas av följande principer som anges i 
Riodeklarationen:

• Kretsloppsprincipen – samhället bör ha ett kretsloppsperspektiv för att 
minska åtgången på naturresurser.

• Principen om att förorenaren betalar (eller polluter pays principle, som 
är det engelska begreppet). 

• Försiktighetsprincipen – om det finns osäkerheter kring en tekniks eller 
åtgärds skada ska man betrakta den som farlig och bevisbördan faller 
på verksamhetsutövaren.

• Substitutionsprincipen – där det finns valmöjlighet ska produkter 
med bättre miljöprestanda väljas framför produkter med sämre 
miljöprestanda.

• Subsidiaritetsprincipen – beslut och åtgärder ska genomföras så nära 
de berörda som möjligt.

Det övergripande målet för Agenda 21 är hållbar utveckling. I agendans 
40 kapitel, organiserade under fyra teman (se box 1), finns riktlinjer för 
det omfattande uppdraget med avseende på såväl internationell, nationell, 
regional som lokal nivå. Kapitlen innefattar exempelvis riktlinjer för fattig-
domsbekämpning, förändring av konsumtionsmönster, att främja hälsa, 
att bevara den biologiska mångfalden, att erkänna och stärka ursprungs-
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befolkningars och deras samhällens roll och att stärka näringslivets roll i 
hållbarhetsarbetet.

Box 1. Agenda 21 (FN, 1992)

Agenda 21 initierade begreppet ”att agera lokalt medan man tänker globalt”. 
Detta omfattar ideal om att arbetet behöver ske lokalt, genom samverkan 
mellan samhällssektorer som involverar medborgarna, civilsamhället och 
företagen. Demokrati och medverkan är nyckelbegrepp i agendan och 
kommunerna pekades ut som särskilt viktiga i arbetet för hållbar utveckling. 
Agenda 21 betonade detta i sitt Kapitel 28 ”Lokala myndigheters initiativ 
till stöd för Agenda 21”. Kommunerna ansågs viktiga eftersom många av de 
utmaningarna, men även lösningar med koppling till hållbar utveckling, har 
sina rötter i den lokala kontexten. Kommunerna uppfattades ha en central 
roll i arbetet för hållbar utveckling då de utgör den politiska nivå som verkar 
närmast medborgarna och utgör en länk mellan lokalbefolkningen och 
de nationella och internationella nivåerna. Därmed blir de viktiga för hur 
samverkan mellan olika typer av lokala aktörer kan möjliggöraras. 

Agenda 21 kom att få ett stort genomslag i kommunerna (Barrutia m.fl., 
2015; Evans och Theobald 2003). I Sverige organiserade många kommuner 
Agenda 21-kontor i en strävan efter att bidra till uppfyllelsen av målen i den 
globala agendan. Även om dessa kontor sedan länge har lagts ner, genererade 
arbetet för att genomföra Agenda 21 erfarenheter och lärdomar från att arbeta 
lokalt med hållbar utveckling. Detta har skapat erfarenheter som är viktiga 
resurser för nya initiativ (Hermelin och Andersson, 2018). Hållbar utveckling 
handlar om såväl miljömässiga som ekonomiska och sociala dimensioner, 
men det var miljödimensionen som kom att dominera det praktiska Agenda 
21-arbetet i såväl Sverige som i andra delar av västvärlden (Brundin och 
Eckerberg, 1999; Ward, 1996). Det finns flera orsaker till det, bland annat 
att det var miljöexperterna i kommunerna som först anammade Agenda 21 
(Selman, 2000), och att miljödimensionen upplevdes som mest konkret att 
arbeta med.

Agenda 21 – översikt av teman

Avsnitt 1: Sociala och ekonomiska dimensioner

Avsnitt 2: Att bevara och förvalta resurser för utveckling

Avsnitt 3:  Att stärka viktiga samhällsgruppers roll

Avsnitt 4: Medel för genomförande
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Millenniemålen
Millenniemålen antogs vid FN:s konferens i New York hösten 2000. 
Formuleringen av dessa mål har likheter med Agenda 21, men med ett 
tydligare fokus på sociala aspekter. Syftet med dessa mål är att utveckla ett 
globalt partnerskap för att bekämpa extrem fattigdom (FN, 2000). Totalt 
omfattas åtta mål med olika fokus, varav de flesta handlar om sociala aspekter. 
Mål sju är det enda som är specifikt inriktat mot en miljömässigt hållbar 
utveckling (se box 2).

Box 2. Millenniemålen (FN, 2000)

Även om det finns stora skillnader mellan Agenda 21 och Millenniemålen 
finns det flera gemensamma erfarenheter från lokalt arbete genom dessa två 
initiativ och som försvårat, eller till och med hindrat, implementeringen. Ett 
exempel på detta är konflikter inom och mellan olika länder eftersom fred är 
en förutsättning för hållbar utveckling (PNUD, 2016). Brist på finansiering 
har i många länder lett till att det inte har gått att förbättra exempelvis ut-
bildningskvaliteten (FN, 2015b). En annan utmaning som är kopplad till 
Millenniemålen är att tillgången till tillförlitliga data har varit begränsad. 
Det har fått som konsekvens att det saknats förutsättningar för att mäta 
och följa upp hur väl målen har uppfyllts. Forskare har beskrivit det som att 
man har fått göra antaganden utan tillfredsställande kunskapsgrund om hur 
utvecklingen skett i relation till målen. Vidare var processen att implementera 
Milleniemålen utmanande eftersom det inte fanns någon tydlig vägledning till 
hur målen skulle implementeras (Fehling m.fl., 2013). 

Millenniemålen

1. Utrota fattigdom och svält

2. Utbildning för alla

3. Uppnå jämställdhet

4. Minska barnadödligheten

5. Förbättra mödrahälsan

6. Stoppa spridningen av hiv, aids och andra sjukdomar

7. Säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling

8. Bilda ett globalt partnerskap för utveckling
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Processen för att utveckla Millenniemålen har också kritiserats för att 
vara för snäv, att den inkluderade för få aktörer och för att ha ett för stort 
tekniskt fokus (Barnett och Parnell, 2016; Persson m.fl., 2016; Stevens 
och Kanie 2016). Jämfört med Agenda 21 har Millenniemålen inte fått 
lika stor genomslagskraft i de svenska kommunerna. För många länder i 
västvärlden handlar Millenniemålen i praktiken framför allt om bistånd till 
utvecklingsländerna snarare än att vidta åtgärder på hemmaplan (Kamau 
m.fl., 2018). Det är också något som har lyfts som kritik mot målen, dvs. 
att målens genomförande endast indirekt berör de rikare länderna. Dessa 
kritiska reflektioner utifrån erfarenheter av de tidigare globala initiativen för 
hållbar omställning, dvs. Agenda 21 och Millenniemålen, har varit viktiga 
utgångspunkter för att utveckla de globala målen i Agenda 2030.

Agenda 2030
Under konferensen Rio +20 i Brasilien 2012, 20 år efter det att Agenda 21 
antagits, tog konkreta diskussioner fart kring en uppföljare till Millenniemålen 
(Kamau m.fl., 2018). Den här gången uppfattades det som viktigt att utveckla 
universella mål som omfattade alla länder i en inkluderande och transparent 
process. Detta innebar att man breddade perspektivet jämfört med Agenda 
21 och Millenniemålen. Vidare såg processen att utveckla Agenda 2030 
annorlunda ut jämfört med processerna för utformandet av tidigare liknande 
initiativ. FN tog fasta på erfarenheter och kritik från arbetet med tex Agenda 
21 och Millenniemålen (Kamau m.fl., 2018). Det ledde till att processen med 
att utveckla Agenda 2030 med de 17 globala målen var inkluderade med fler 
aktörer och man tillsatte en arbetsgrupp för att driva arbetet framåt (som 
kallades open working group). Denna grupp hade 30 representanter som var 
proportionellt fördelade över fem definierade geografiska regioner (Kamau 
m.fl., 2018). Intresset för att delta visade sig vara stort och långt fler länder 
ville delta än vad som var praktiskt möjligt. För att få en bredare inkludering 
erbjöds länderna inom respektive region att dela på platserna i den öppna 
arbetsgruppen så att de kunde turas om att närvara vid mötena. Kommuner 
och andra lokala myndigheter har också involverats i arbetet via Major groups, 
som på svenska skulle kunna översättas till intressentgrupper.

Agenda 2030 med dess 17 globala mål för hållbar utveckling antogs vid 
FNs toppmöte 2015. I och med detta blev Agenda 2030 den nya globala 
handlingsplanen för hållbar utveckling. Ambitionen var att denna skulle 
vara en grund för innovativt förhållningssätt till hållbar utveckling. Agendan 
understryker vikten av att ha ett integrerat angreppssätt till hållbarhetsfrågor, 
skapa organisering för gränsöverskridande samverkan och att konsekvent 
framhålla mål om social inkludering (FN, 2015a). Vidare var förväntningarna 
att Agenda 2030 skulle vara relevant för alla världens länder och att alla 
länder skulle behöva vidta åtgärder för att bidra till dess uppfyllande. 
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En viktig övergripande vision i Agenda 2030, som balanserar de tre håll-
barhetsdimensionerna (social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet), är 
att ingen får lämnas utanför. Detta uttrycks på engelska som, Leave no one 
behind. Denna vision genomsyrar alla delar i Agenda 2030 och befäster 
betydelsen av social inkludering (FN, 2015a) och innebär att alla former av 
fattigdom, diskriminering, exkludering och ojämlikheter ska bekämpas för att 
ge alla människor goda livsvillkor. 

I strävan för att uppnå visionen om att inte lämna någon utanför utgår 
Agenda 2030 från fem utgångspunkter för hållbarhetsarbetet: Människorna, 
Planeten, Välståndet, Freden och Partnerskapet (FN, 2015a). Dessa 
utgångspunkter ska genomsyra genomförandet av agendan. Människorna
står i fokus eftersom agendan har ett antropocentriskt perspektiv och 
huvudfokus i denna utgångspunkt är att utrota fattigdom i alla dess former 
och att tillgodose alla människors rätt till jämlikhet. Agendan tar sin 
utgångspunkt i Planeten eftersom vi behöver bevara den för att tillgodose 
nuvarande och kommande generationers behov. Med Välståndet avses att alla 
människor ska kunna leva meningsfulla liv där teknisk och social utveckling 
sker utan större miljöpåverkan. Utan Freden, är ett hållbart samhälle omöjligt. 
Att främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen är därför en viktig 
grundförutsättning i hållbarhetsarbetet. Hållbar utveckling är inte enbart 
en enskild organisations angelägenhet utan kräver Partnerskap. Därför är 
samverkan mellan organisationer och ett globalt partnerskap nödvändigt i 
genomförandet av Agenda 2030. 

Agenda 2030 består av en deklaration som fastslår ambitionen och 
motiverar vikten av förändring för att bidra till en mer hållbar värld. 
Agendan ger också en översiktlig beskrivning av hur genomförandet och hur 
uppföljningen av arbetet bör ske. Den del av Agenda 2030 som har blivit 
mest uppmärksammad och känd är de 17 globala målen (se figur 1). Det finns 
sammantaget 169 delmål kopplade till de 17 globala målen, och för vilka 
FN har sammanställt 231 indikatorer till stöd för att följa upp och mäta om 
samhällsutveckling sker enligt den riktning som de globala målen pekar ut. 
Målen spänner över alla hållbarhetsdimensioner och handlar bland annat 
om att utrota fattigdom och hunger, att sträva efter god utbildning för alla, 
jämställdhet, att arbeta för hållbara städer och samhällen, hållbar konsumtion 
och produktion samt att bekämpa klimatförändringarna. För uppföljningen i 
Sverige har man expanderat FN:s lista över indikatorer och därmed omfattas 
292 indikatorer i den nationella listan (Statistiska Centralbyrån, 2021).

Agendans 17 mål för hållbar utveckling är utformade för en global nivå 
och förväntas omsättas genom insatser som sker nationellt, regionalt och 
lokalt. För utformningen av målen har man strävat efter att de ska vara 
handlingsinriktade, lätta att kommunicera, koncisa samt begränsade i antal 
(Kamau m.fl, 2018).
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Figur 1. De 17 globala målen (Globala målen, 2022) 

De globala målen är odelbara och ska ses som ett integrerat ramverk (FN, 
2015a). Det betyder att en åtgärd som är utformad med fokus på ett specifikt 
mål även förväntas ha påverkan (positiv eller negativ) på andra mål. 
Därför behöver målen ses som en helhet, eller ett ramverk för ett integrerat 
hållbarhetsarbete (Stafford-Smith m.fl., 2017). Agendans övergripande 
motto – att inte lämna någon utanför – får konsekvenser för hur arbetet 
utformas. Det innebär förväntningar på att aspekter av social hållbarhet 
konsekvent integreras med frågor om ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 
Samtidigt som modeller för integrerat perspektiv för hållbar utveckling 
har varit normgivande sedan 1980-talet, har Agenda 2030 förstärkt 
förväntningar på denna riktning för hållbarhetsarbetet. Detta innebär att 
arbetet genom Agenda 2030 behöver synkroniseras mellan målen samt med 
redan existerande planer och strategier. Den integrerade strukturen för hur 
målen är formulerade betyder att samverkan behöver ske och att det finns 
tydliga förväntningar på inkluderande processer. Detta omfattar samverkan 
mellan olika samhällsnivåer, samhällssektorer och aktörer (Fourie, 2018).  
Dessa logiker för de globala målen innebär att arbetet med att implementera 
Agenda 2030 utmanar traditionella strukturer och processer för organisering 
och ledning (Meuleman, 2019). Agendan betonar vikten av att det behövs nya 
angreppssätt för att möta de hållbarhetsutmaningar som världen står inför 
(FN, 2015a).

Trots höga ambitioner kvarstår det emellertid otydligheter och utmaningar 
med avseende på hur Agendan och de globala målen ska omsättas till praktik. 
En farhåga, som flera studier uppmärksammat, är det glapp som ofta finns 
mellan policy och implementering (Betsill och Bulkeley, 2007; Fenton och 
Gustafsson, 2017; Grainger-Brown och Malekpour, 2019; Sta±ord-Smith m.fl., 
2017; Valencia m. fl., 2019), det vill säga att det ibland är svårt att omvandla 
policyn med dess högt ställda visioner och ideal till praktisk handling. Det är 
en risk om implementeringen, som är en förutsättning för omställning för ett 
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mer hållbart samhälle, uppfattas som komplicerad och krävande för aktörer 
som behöver involveras för att driva och medverka i arbetet. 

En aspekt av denna komplexitet är strukturen med de 17 globala målen. 
Studier har analyserat vad detta innebär, exempelvis med avseende på om det 
innebär synergie±ekter eller avvägningar mellan målen. Mer konkret är det en 
slutsats att exempelvis uppfyllande av mål 11 Hållbara städer och samhällen 
och mål 13 Klimat medför att man behöver göra prioriteringar i relation 
till genomförande av vissa andra mål. I kontrast till detta har man visat 
att exempelvis mål 1 Ingen fattigdom och mål 3 God hälsa har omfattande 
synergie±ekter med andra mål (Kroll m. fl., 2019). Vidare finns det forskning 
som argumenterar att de globala målen sammantaget har en obalans mellan 
hur de stödjer social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och som innebär 
att social hållbarhet dominerar (Giannetti m. fl. 2020). Trots detta visar 
forskningsöversikt att mål 13 om klimat generellt sett tilldelas stor betydelse 
globalt i relation till flera andra mål som i olika delar av världen får varierande 
prioriteringar (Salvia m.fl. 2019). I agendan och i många av de 169 delmålen 
kopplade till de 17 globala målen framhålls betydelsen av den lokala nivån 
(FN, 2015a). Genom den här rapporten vill vi bidra till diskussionen om detta 
med fokus på organisering och processer för lokala initiativ.

De globala målen i Sverige – kommunerna i fokus 
För att studera den lokala implementeringen av de globala målen är 
kommunerna centrala aktörer. Detta är inte minst framträdande i Sverige, 
där kommunerna har ett omfattande uppdrag och betydande kapacitet. 
Kommunerna är den politiska nivå som verkar närmast medborgarna, de lokala 
företagen och civilsamhällets organisationer, och representerar institutioner 
som står för kontinuitet och långsiktighet och därför kan ha samordnande 
roller för strategisk samverkan kring hållbarhetsfrågor. Även om mål 11 som 
handlar om hållbara städer och samhällen skulle kunna ses som det mest 
självklara målet kopplat till kommuner, är i själva verket alla mål på ett eller 
annat sätt relevanta i den lokala kontexten (Zinkernagel m.fl., 2018). Det som 
formulerats som den övergripande visionen för Agenda 2030 om att ”inte 
lämna någon utanför” pekar på insatser till stöd för social sammanhållning 
och välfärd och som är områden där kommunerna har stora uppdrag. 

I internationella rankningar av hur arbetet med de globala målen 
fortskrider återfinns Sverige i toppskiktet (Sachs mfl., 2019). Som vi 
förklarade inledningsvis är det en uttalad strategi från regeringen att Sverige 
ska vara i framkant och ett föredöme när det gäller implementeringen av 
Agenda 2030 (Regeringskansliet, 2018). För att underlätta det nationella 
arbetet med Agenda 2030 och de globala målen tillsattes en utredning 
under 2016–2019; Delegationen för Agenda 2030. Delegationens uppgift 
var att stötta, kommunicera och inspirera organisationer och myndigheter 
på olika samhällsnivåer att engagera sig i arbetet med de 17 globala målen. 
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Delegationen hade även uppdraget att utforma ett förslag till övergripande 
handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030. Utgångspunkten 
för detta var en nulägesbeskrivning genom vilken det identifierades 95 
utmaningar för Sverige fördelat på de 17 målen (Statens o±entliga utredningar 
Fi 2016:01). De utmaningarna användes sedan som utgångspunkt när 
Delegationen lät de svenska myndigheter göra en självvärdering av hur de 
påverkade och bidrog till att möta de 95 utmaningarna. 

Delegationen för Agenda 2030 presenterade under 2018 en handlingsplan 
för Agenda 2030, som antogs av riksdagen (Regeringskansliet, 2018). I 
den beskrevs hur olika aktörer kan bidra till omställningen till ett mer 
hållbart samhälle. Handlingsplanen betonade särskilt vikten av regioner 
och kommuner i detta arbete och den betonade betydelsen av att arbetet 
med de globala målen följs upp. I delegationens slutbetänkande står det 
att ”[e]n stor del av ansvaret för de åtgärder som bidrar till genomförandet 
av Agenda 2030 ligger på kommuner och landsting” (Statens o±entliga 
utredningar 2019:13, s. 19). Delegationen beskriver att detta har sin grund i 
att regioner och kommuner är huvudmän för verksamheter som är centrala 
för genomförandet av Agendan. För kommunerna omfattar det i första hand 
”omsorg, skola, samhällsplanering, miljö och hälsotillsyn”, men även insatser 
för regional utveckling (Statens o±entliga utredningar 2019:13, s. 65). Detta 
innebär att Agenda 2030-delegationen bedömde att ”[d]et är angeläget att 
genomslaget för Agenda 2030 fortsätter att öka i fler kommuner och landsting 
och att fler kommuner och landsting integrerar arbetet med hållbar utveckling 
och Agenda 2030 i sin ordinarie styrning och ledning.” (Statens o±entliga 
utredningar 2019: 13, s. 115).

För att vidareutveckla Delegationens arbete utsåg regeringen under 
2020 en nationell samordnare för att bistå regeringen i arbetet med Agenda 
2030 (Regeringen, 2020). Den nationella samordnaren har till uppgift att 
fram till mars 2024, då uppdraget ska slutredovisas bland annat att främja 
samverkan mellan olika aktörer för att bidra till agendans genomförande samt 
att synliggöra och kommunicera det arbete som pågår för att inspirera fler 
aktörer till att bidra till målens uppfyllelse. 

Betoningen på att lokal implementering är nödvändig innebär att 
förväntningarna på kommunernas arbete blir högt ställda. Inledningsvis 
upplevde emellertid många kommuner att det inte fanns något stöd från 
nationellt håll för deras arbete med Agenda 2030 (Gustafsson m.fl., 2018).

Men under de senaste åren har olika typer av stöd utvecklats till 
samhällsaktörerna, bland annat till  kommuner. Ett led i att stötta kommuner 
och regioner var utbildningsinsatsen och nätverket Glokala Sverige, som 
drivs i samverkan mellan Svenska FN förbundet och Sveriges kommuner och 
regioner (Svenska FN-förbundet, 2021). Vidare fick Rådet för främjande av 
kommunala analyser (RKA) i uppdrag att utveckla nationella indikatorer 
för kommuner och regioner (RKA, 2021). Ett urval av dessa har publicerats 
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i databasen Kolada. Dessutom har Svenska institutet för standarder (SIS, 
2021), tillsammans med flera olika aktörer, bland annat ett flertal kommuner, 
utvecklat en vägledningsstandard för att stötta kommuner och regioner att 
integrera de globala målen i sina ordinarie styr-och ledningsprocesser (se 
www.sis.se). Att integrera målen i redan existerande processer är något som 
har konstaterats vara viktigt, inte bara i arbetet med vägledningsstandarden 
utan det är något som såväl Delegationen för Agenda 2030 (Statens o±entliga 
utredningar, Fi 2016) anser vara en viktig förutsättning. På så sätt kan man 
undvika att riskera att hållbarhetsarbetet och arbetet med de globala målen 
blir ett tidsbegränsat och avskilt projekt som inte på ändamålsenligt sätt 
integreras i kommunernas mer långsiktiga och generella verksamhet och 
processer.

De svenska kommunerna intresserade sig tidigt för att implementera de 
globala målen och det är en stor andel av kommunerna som arbetar med 
detta (SKR, 2019). Emellertid finns det variationer vad gäller engagemang 
och man har använt sig av olika metoder och strategier (Statskontoret, 2019). 
De integrerade målen och organisering genom samverkan – som utgör viktiga 
principer för implementering av de globala målen – innebär stora utmaningar 
(Gustafsson m.fl., 2018; Sánchez Gassen m.fl., 2021). Det innebär att utforma 
styrning och organisering för intern samordning mellan verksamhetsområden 
kopplade till kommunernas förvaltningar och bolag samt att organisera för 
samverkan med andra aktörer. Dessa andra aktörer kan finnas inom olika 
samhällssektorer, som det privata näringslivet eller civilsamhället. På så sätt 
innebär implementeringen av Agenda 2030 att frågor om organisering, såväl 
inomorganisatorisk som för extern samverkanspraktik blir centrala. Hur 
organisering och genomförande för samverkan sker har påverkan på arbetet 
för hållbar utveckling och i förlängningen på omställning till ett mer hållbart 
samhälle (Emilsson och Hjelm, 2009; Hysing, 2010; Smith och Wiek, 2012). 
Det betonas att innovationer inom styrning och organisering behövs för att 
implementera Agenda 2030 genom kommunernas arbete och att man för detta 
behöver ”dra nytta av en kritisk granskning av erfarenheter från decennier av 
[decentraliserat] arbete inom hållbar utveckling” (Moallemi m.fl., 2019).

Sammantaget kan vi se att olika generationer av hållbarhetsinitiativ som 
sammanfattades inledningsvis – med Agenda 21, Millenniemålen och Agenda 
2030 – över tiden har befäst höga förväntningar på den o±entliga sektorn att 
rikta resurser för mål som handlar om att påverka samhällsomvandlingen i 
strävan för hållbar utveckling. Dessa höga förväntningar har en viktig grund 
i att Agenda 2030 har ett brett samhällsperspektiv, och i att Agendan särskilt 
betonar vikten av ett integrerat och sektorsöverskridande angreppssätt. Vad 
gäller kommunsektorn har dessa förväntningar inneburit att man utvecklat 
strategier och metoder för att integrera hållbarhetsdimensionerna för sin 
policy och för sina verksamheter. Denna utveckling – alltså att o±entlig sektor 
på lokal och regional nivå förväntas bidra till samhällsomvandling – kan även 



20

betraktas som ett uttryck för en generell våg av förstärkta förväntningar på 
o±entlig sektor att verka för utveckling genom att ta ansvar för ledarskap 
för innovativa insatser för att uppnå gemensamma samhällsmål (Broto och 
Bulkeley, 2013; Hekkert m.fl.. 2020; Morgan och Marques, 2019).
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3. Perspektiv, metod och avgränsningar
Utifrån idealet för Agenda 2030 som betonar behovet av lokal implementering 
med hänsyn till lokala förutsättningar presenterar vi genom den här rapporten 
sammanfattningar av tre forskningsstudier av kommuners arbete med att 
översätta de globala målen till lokal praktik. Två av dessa tre forskningsstudier 
har inramats av organisationsperspektiv och de riktar fokus mot hur Agenda 
2030-arbetet organiseras i enlighet med den bärande logiken om den 
odelbarhet som Agenda 2030 och de globala målen står för. En av studierna 
tar sin utgångspunkt i klimatutmaningarna och har därmed ett tematiskt 
snävare perspektiv, men med ett brett perspektiv på tvärsektoriell samverkan 
och på att organisera hållbarhetsarbete över organisationsgränser. I den här 
rapporten har vi särskilt intresserat oss för att lyfta fram resultat från studierna 
som handlar om hur man inom kommunsektorn organiserar såväl intern 
samordning som extern samverkan för tvärsektoriellt hållbarhetsarbete. Det 
innebär bland annat att hantera nätverksstyrning för aktörssamverkan (se tex 
Sörensen och Torfing, 2005). Ledarskap ses som en avgörande aspekt här det 
gäller styrning för de globala målen (Monkelbaan, 2018). Nätverksstyrning 
kan innebära utmaningar för ledarskap genom otydligheter avseende på 
rollfördelning och vem som har mandat för att leda arbetet framåt (Bowden 
och Liddle, 2018; Sotarauta och Suvinen, 2019). Samverkan för hållbar 
utveckling kan organiseras på olika sätt, och idén om delat ansvar kan jämföras 
med ett deltagarstyrt nätverk där alla deltagare är lika ansvariga för att hantera 
nätverksaktiviteter. Delat ansvar kan skapa engagemang och bygga upp 
kapacitet i ett nätverk, och det anses vara e±ektivt när det finns ett lågt antal 
deltagare, en hög nivå av förtroende, nätverkskompetenser och målkonsensus 
(Provan och Kenis, 2008). Erfarenheter visar att frågan om ledarskap behöver 
hanteras öppet i nätverket genom att diskutera vem som kan eller ska ta en 
ledarroll, vad som förväntas av varje aktör och deras olika roller. 

Implementering av Agenda 2030 handlar om att organisera för att driva 
förändringsarbete. Detta påverkas av de samverkande organisationernas 
engagemang och motivation: Har man en gemensam vision som motiverar 
till deltagande? Skapas det förtroende? Finns det uthållighet i deltagande 
och viljan till handling? Finns det legitimitet? Avsaknad av stöd (i form av 
tex. mandat, resurser) och gemensamt engagemang har visat sig utgöra en 
utmaning som hindrat kommuners arbete med de globala målen (Emerson et 
al., 2012; Gustafsson & Krantz, 2021; Statens o±entliga utredningar 2019: 13).

Empiriskt material och metod
De tre studierna som ligger till grund för den här rapporten är genomförda 
inom olika forskningsprojekt (se tabell 1). Det innebär att studierna haft olika 
upplägg och fördjupat olika aspekter med avseende på (i) kommunintern 
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organisering; (ii) parallella processer för intern organisering och extern 
samverkan; samt (iii) extern samverkan där kommunen är en part. På 
så sätt erbjuder de tre empiriska exemplen tillsammans komplementära 
beskrivningar av hur olika faktorer påverkar såväl kommunintern samordning 
som kommunernas externa samverkan för sektorsövergripande arbete med 
mål om att bidra till hållbar utveckling. De empiriska exemplen, har valts ut 
på strategisk grund, och inte med målsättning om att hitta representativa 
exempel. Urvalet har skett, dels med målet att studera organisering 
som sker utifrån lång erfarenhet av och väletablerade institutioner för 
hållbarhetsarbete. Det har motiverat forskningsstudier i Växjö och Uppsala. 
Vidare har valet av att studera den regionala plattformen i Östergötland 
motiverats utifrån dess breda utforskande och öppna arbetssätt. På så sätt har 
vi sökt efter unika och avvikande empiriska exempel till grund för att skapa 
lärdomar till kommunsektorn mer generellt. 

Studie 
Period då den empiriska studien 
genomfördes

Krantz, V. och Gustafsson, S. (2021) 
Lokal anpassning av de globala målen 
genom ett integrerat angreppssätt – 
exemplet Växjö kommun. 

2018–2019

Hermelin, B. och Gustafsson, S. (2021) 
Process-och samverkansperspektiv på 
hållbarhetsarbete i Uppsala kommun.

2020

Krantz, V. och Gustafsson, S. (2022) 
Utveckling av plattform i Östergötland 
för aktörssamverkan kring de globala 
målen. 

2019

Tabell 1. De tre forskningsstudierna om kommunsektorns hållbarhetsarbete som 
sammanfattas genom rapporten. För fullständiga referenser, se referenslistan.

Samtidigt som studierna har genomförts enligt en interaktiv ansats med 
återkommande dialoger med de som är beforskade har forskarna en tydlig 
självständig ställning vad gäller analyser och de slutsatser som redovisas. 
Vidare är det viktigt att betona att studierna genomfördes under avgränsade 
tidsperioder och eftersom kommunernas organisering för hållbarhetsarbetet 
är under kontinuerlig förändring så är resultatens kunskapsvärde kopplat 
till att de illustrerar exempel på organisering och strukturer. Resultaten som 
redovisas ska absolut inte förväxlas med beskrivningar av hur organisering i de 
studerade kommunerna och samverkanskonstellationerna ser ut idag. Genom 
rapporten presenteras valda delar av de genomförda forskningsstudierna 
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i sammanfattande form. I tabell 1 anges de publikationer genom vilka 
studierna presenteras mer i sin helhet och den period då det empiriska 
arbetet genomfördes. I den följande texten ger vi en kortfattad och översiktlig 
beskrivning av ramar och metoder för respektive studie. 

Växjö kommun
Växjöstudien genomfördes under 2018–2019 med syftet att skapa djupare 
förståelse för hur Agenda 2030 kan anpassas till och integreras i kommuners 
interna styrsystem. Studien är baserad på intervjuer med nyckelpersoner 
för processen att utveckla Växjö kommuns hållbarhetsprogram Hållbara 
Växjö 2030. Dessa omfattar bland andra processledare, projektledare, 
miljö-och hållbarhetsstrateger samt kommunens hållbarhetschef. Syftet 
med intervjuerna var att skapa en bild av nyckelpersonernas uppfattningar 
om och erfarenheter från kommunens process att utveckla ett mer integrerat 
angreppssätt till hållbarhetsfrågor med hjälp av Agenda 2030 och de globala 
målen. Intervjuerna kompletterades med dokumentstudier av ett urval av 
dokument som direkt eller indirekt relaterar till Växjös interna arbete med att 
implementera de globala målen, som t.ex. budget, presentationsmaterial och 
projektplaner. För en mer detaljerad beskrivning av metoden och studien i sin 
helhet, se Krantz och Gustafsson (2021).

Uppsala kommun
Uppsalastudien genomfördes under våren 2020. Vid våra inledande kontakter 
med Uppsala kommun bad vi representanter för den nybildade hållbarhetsav-
delningen att ange ett urval av avgränsade insatser som kunde vara relevanta 
för vårt intresse för att skapa en förståelse för hur kommunen samordnar och 
samverkar för att arbeta för hållbar utveckling. Vi hade möjlighet att följa 
upp två sådana insatser. En av dessa var det så kallade Klimatprotokollet/
Klimatfärdplan genom vilket extern samverkan står i fokus (en mer ingående 
beskrivning av detta initiativ ges senare i rapporten). Detta är en insats för 
klimatdriven affärs-och verksamhetsutveckling. Den andra insatsen var 
Handlingsplan Gottsunda/Valsätra (fortsättningsvis Handlingsplanen) som 
är en plan genom vilken intern samordning inom kommunen och extern 
samverkan över organisations- och sektorsgränser sker. Denna handlingsplan 
riktar sig till ett specifikt område i Uppsala med fokus på sociala frågor och 
social hållbarhet. Planen sträcker sig fram till och med 2020. 

Den studie vi genomförde i Uppsala baseras på intervjuer och 
dokumentstudier om Uppsalas interna strategiska hållbarhetsarbete samt 
om deras mer utåtriktade hållbarhetsarbete. De vi intervjuat är dels personer 
anställda inom Uppsala kommun, dels personer som representerar andra 
organisationer inom o±entlig och privat sektor och som berörs eller är 
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involverade i någon av de två insatserna Klimatprotokollet/Klimatfärdplan 
eller Handlingsplanen. En tydlig avgränsning för vår studie i Uppsala är att vår 
primära källa är kommunen och som gör att vårt empiriska material är rikast 
för att diskutera kommunens drivkrafter och kapacitet för hållbarhetsarbete, 
men mindre utförligt vad gäller perspektiv från involverade aktörer från andra 
organisationer och samhällssektorer. För en mer detaljerad beskrivning av 
metoden och studien i Uppsala, se Hermelin och Gustafsson (2021). 

Regional plattform för aktörssamverkan 
kring Agenda 2030 i Östergötland
Forskningsstudien om en regional plattform i Östergötland genomfördes 
2018–2019. Vid tidpunkten för studien var utvecklingen av plattformen i sin 
linda och vi följde processen där fem aktörer tillsammans experimenterade 
och utvecklade en plattform för regional aktörssamverkan kring Agenda 2030. 
Dessa aktörer var Region Östergötland, Länsstyrelsen i Östergötland, östgöta-
kommunerna (representerade av Åtvidaberg), Östsvenska handelskammaren 
samt Linköpings universitet. Denna grupp refereras fortsättningsvis till som 
SDG-gruppen. Studien följde SDG-gruppen från deras första oºciella möte 
till det första gemensamma plattformsmötet för regionala nyckelaktörer. 
Det betyder att studien ska ses som en ögonblicksbild från den tidsperioden 
och att studien avgränsats till att beskriva och analysera de initiala faserna 
för arbete med att utveckla en regional plattform för aktörssamverkan kring 
Agenda 2030. Syftet med den genomförda studien, som vi presenterar delar 
av i den här rapporten, var att bidra med kunskap om förutsättningar för 
regional samverkan kring implementeringen av Agenda 2030 och hur detta 
innebär att hantera komplexa förhållanden. 

Studien baseras främst på intervjuer med deltagarna i SDG-gruppen 
(som nämnts ovan). Underlaget för studien består även av observationer 
från SDG-gruppens möten och dess workshop i samband med det första 
plattformsmötet. Till detta tillkommer olika dokument, såväl interna 
som de som är tillgängliga för allmänheten. Här ingår regleringsbrev och 
inriktningsdirektiv, verksamhetsplan, inbjudningar till plattformsmöten samt 
presentationsmaterial. För en mer detaljerad beskrivning av studien, dess 
metod, resultat och slutsatser hänvisar vi till Krantz och Gustafsson, 2022)
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4. Att samordna och integrera de 
globala målen i den interna styrningen 
– studie om Växjö kommun
Den första empiriska studien för kommuners hållbarhetsarbete som vi 
beskriver handlar om hur Växjö kommun integrerat arbetet med de globala 
målen i sina interna strategier och styrprocesser. Denna studie bidrar till 
fördjupad förståelse för den interna integreringen av ett globalt initiativ 
inom kommunorganisationen. Hur kan kommuner integrera de globala 
målen i sin interna styrning? (Hur) Kan Agenda 2030 bidra till ett mer 
integrerat hållbarhetsarbete i en kommunorganisation? Vilka utmaningar 
kan identifieras kopplat till ett integrerat angreppssätt för kommuners arbete 
med de globala målen? Det är några av frågorna som vi reflekterar kring i 
denna studie som gjordes i Växjö kommun under 2018 och 2019. För den här 
rapporten har vi lyft ut valda delar från den studien som beskrivs i sin helhet i 
Krantz och Gustafsson (2021).

Som beskrivits ovan förutsätter arbetet med Agenda 2030 ett integrerat 
angreppssätt, samordning och samarbete. För vår studie om Växjö har vi 
tittat på detta utifrån hur det samspelar eller inte med kommunens interna 
styrning genom ledningssystem, budgetprocess, samt för olika pågående 
interna förändringsprocesser. Vår studie har kunnat identifiera och synliggöra 
komplexiteten i att ha ett integrerat angreppssätt och hur tydligt ledarskap 
och politiskt stöd utgör viktiga resurser för detta. 

För att ge en bakgrund till arbetet i Växjö kommun är det viktigt att 
beskriva att kommunen har lång erfarenhet av strategiskt och proaktivt 
miljö- och hållbarhetsarbete. Man har sedan en lång tid tillbaka haft 
en hög ambitionsnivå, där kommunen antog sin första miljöpolicy så 
tidigt som 1993 (Växjö kommun, 2022). Växjö var en av de första svenska 
kommunerna som införde miljöledningssystem för att på så sätt uppnå 
ett mer systematiskt internt miljöarbete (Emilsson och Hjelm, 2005). År 
2018 vann kommunen EU-kommissionens European Green Leaf Award. 
Detta är en årlig utmärkelse som europeiska kommuner med befolkning 
mellan 20 000 och 100 000 invånare kan tävla om. Genom detta vill man 
identifiera städer som kan agera ”gröna ambassadörer” och på så sätt inspirera 
andra kommuner till att utveckla sitt miljöarbete och att arbeta för att öka 
medborgarnas miljömedvetenhet och engagemang (EU, 2021). Förutom att 
Växjö har uppmärksammats för sitt miljöarbete så har de även identifierats 
som föregångare i kommunalt hållbarhetsarbete och i arbetet att omsätta de 
globala målen till lokal praktik, genom vilken miljöperspektivet integreras 
med ekonomisk och social hållbarhet (Sanches-Gassen m.fl., 2018).

Växjös tidigare miljö-och hållbarhetsarbete är en viktig bakgrund 
till att kommunen redan 2016 initierade arbetet med att integrera de 
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globala målen i kommunens verksamheter. Ett övergripande mål med 
olika insatser i ett tidigt skede i arbetet med Agenda 2030 var att skapa 
internt intresse och engagemang för agendan och att hitta former för att 
utveckla det interna arbetet med Agenda 2030. Förutom att organisera 
möten, dialoger och workshops, var en av de tidiga aktiviteterna att göra en 
inventering av kommunens styrdokument kopplat till hur de möter upp till 
målsättningarna i Agenda 2030. Därefter initierades arbetet med att utforma 
Växjös hållbarhetsprogram Hållbara Växjö 2030. Kommunen tillsatte ett 
projektkansli för arbetet med att utarbeta det nya hållbarhetsprogrammet. 
Det bestod av funktioner som verksamhetsutvecklare för hållbar utveckling 
samt miljöstrateg och miljösamordnare. Projektkansliet var placerat på 
kommunledningsförvaltningens kontor och blev en central funktion för att 
samordna i arbetet med hållbarhetsprogrammet. 

I samband med att kommunen initierade arbetet med att utveckla hållbar-
hetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 för sina verksamheter genomfördes 
en rad andra större förändringsprocesser och framtagande av styrdokument 
inom kommunorganisationen. Detta omfattade revidering av översiktsplanen, 
införande av ett nytt målstyrningssystem samt formulering av en ny 
övergripande vision för Växjö med mål år 2050. Därutöver omorganiserades 
kommunen för att arbeta med ett bolags-och förvaltningsövergripande pro-
cessledningssystem baserat på fem tvärsektoriella huvudprocesser vilka 
omfattar områden såsom lärande, näringsliv, landsbygdsutveckling, trygghet 
och fritid.

Intervjuerna för vår studie av Växjö kommuns arbete med att utforma 
hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 genomfördes under den 
period då de var i färd med att genomföra en nulägesbeskrivning av hur 
deras hållbarhetsarbete förhöll sig till målsättningarna i Agenda 2030 (se 
Krantz och Gustafsson, 2021). Den bestod i huvudsak av två delar: dels en 
översikt av hur kommunens omkring 130 styrande dokument relaterar till 
Agenda 2030. Dessa styrdokument omfattar formuleringar av mål, nyckeltal, 
planer och program. Dels innebar nulägesbeskrivningen en självskattning 
av hur hållbarhetsarbete genom kommunens verksamheters relaterade till 
Agenda 2030. Upplägget för självskattningen var utformat med inspiration 
av Agenda 2030-delegationens metod för nulägesanalys av de svenska statliga 
myndigheternas Agenda 2030-arbete. Tillämpat i Växjö innebar arbetet 
med detta att kommunens processledare, fick i uppgift att genom enkätsvar 
reflektera över det existerande arbetet i förhållande till ett antal fördefinierade 
hållbarhetsutmaningar (baserade på de nationella utmaningar som 
Delegationen för Agenda 2030 identifierat). Resultaten från nulägesanalysen 
utgjorde grunden för det fortsatta arbetet med att utveckla hållbarhetspro-
grammet, som sedan antogs i fullmäktige hösten 2019. 



27

Ett integrerat och breddat angreppssätt 
Fram till 2016, när Växjö initierade arbetet med Agenda 2030 och de globala 
målen i den interna organisationen hade kommunen framför allt fokuserat på 
miljödimensionen i sitt hållbarhetsarbete. I och med Agenda 2030 breddades 
perspektivet till att tydligare omfatta även den sociala dimensionen. Därmed 
förstärktes betydelsen av att utveckla ett brett tvärsektoriellt perspektiv 
och engagemang. Det gjorde att hållbar utveckling tydligare kom att bli en 
angelägenhet och prioritet för hela den kommunala verksamheten. 

Samtidigt betonade våra informanter i Växjö att arbete med 
hållbarhetsfrågor inte var någonting nytt för kommunen. Det var det sätt 
genom vilket man sorterade frågorna och integrerade dem i den interna 
styrningen som var det nya som Agenda 2030-arbetet tillförde. Arbetet med 
hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 ansågs av flera av de som vi 
har intervjuat vara ett av de mest omfattande och ambitiösa hållbarhetsini-
tiativen i kommunens historia. Det arbetet upplevdes bidra till en tydligare 
bild av kommunens nuläge och därmed till att synliggöra såväl det som 
saknades som det som redan görs i kommunen kopplat till hållbar utveckling. 
Vidare upplevdes arbetet med de globala målen bidra till att belysa hur olika 
hållbarhetsdimensioner hänger ihop och påverkar varandra, vilket också 
tydliggör hur olika delar av kommunens organisation (t.ex. förvaltningar) 
har relevans och ansvar kopplat till hållbar utveckling. Detta innebar att 
det utvecklades en förståelse som omfattade många delar av kommunen för 
hur de globala målen kunde användas som ett integrerande ramverk och ett 
stöd för att få olika enheter att sträva mot gemensamma mål. Arbetet med 
att utveckla hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 upplevdes bidra 
till att vidareutveckla det förvaltningsöverskridande arbetet, som redan hade 
påbörjats genom tidigare strategier. Detta har sin grund i att implementering 
av de globala målen gör det nödvändigt att utforma tvärsektoriella mål. Vidare 
upplevdes arbetet med Agenda 2030 som ett stöd för att professionalisera 
hållbarhetsfrågor, vilket i den här kontexten betydde att de kom att bli en 
tydlig integrerad del i det dagliga arbetet för alla (inte bara miljöexperterna). 
Därmed får hållbarhetsfrågorna större påverkan på en övergripande 
kommunstrategisk nivå såväl som i kommunens olika kapillärer.

Projektkansliet för Hållbara Växjö 2030 hade en förhoppning om att 
arbetet med det här hållbarhetsprogrammet skulle kunna bidra till ett nytt 
sätt att se på kommunens rådande verksamhet och på hur man kan fortsatt 
arbeta med verksamhetsutvecklingen. I detta ingick att budgeten betraktades 
som ett strategiskt verktyg för att förebygga eller motverka obalans i kom-
munorganisationens verksamheter. 
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Intern samordning – vikten av förankring
Under våren 2018, när Växjö var i en tidig fas i arbetet med programmet 
Hållbara Växjö 2030, organiserades en workshop för tjänstepersoner i 
Växjö kommun i syfte att skapa engagemang och i syfte att öka kunskap samt 
initiera en diskussion kring hur Växjö kommun kan arbeta med och förhålla 
sig till Agenda 2030 och de globala målen. Bland deltagarna fanns en bred 
representation från olika delar och nivåer i den kommunala organisationen. 
Några respondenter från studien återkommer flera gånger under intervjuerna 
till denna workshop. Den upplevdes ha varit en viktig aktivitet, och i många 
fall startskott för den interna förankringen av arbetet med hållbarhetspro-
grammet Hållbara Växjö 2030. Den synliggjorde hur hållbar utveckling 
angår alla kommunens förvaltningar och verksamheter. Genomförande av 
denna workshop lyftes fram som en viktig aktivitet eftersom den lade grunden 
för det fortsatta gemensamma arbetet. Det visar på vikten av involvering och 
att man delar samma vision för att engagera och inspirera till fortsatt arbete. 

Även om utarbetandet av underlag till nytt hållbarhetsprogram 
främst gjordes av tjänstepersoner, utan politisk involvering, upplevdes 
ett tydligt stöd och en tydlig förväntan från politiken att utarbeta ett 
ambitiöst hållbarhetsprogram. Det fanns dock olika uppfattningar bland 
de respondenter som intervjuades i Växjö med avseende på hur välkänt 
arbetet med Hållbara Växjö 2030 var i kommunorganisationen. Dock 
verkar det råda en bred enighet om att de globala målen hade underlättat 
för kommunikationen av kommunens hållbarhetsarbete, såväl internt 
som externt. I större förvaltningar med många enheter upplevdes det 
svårare att nå ända ut i verksamheten jämfört med erfarenheterna från de 
mindre förvaltningarna. Dock menade flera av de vi intervjuade att tydlig 
kommunikation är en grundläggande utmaning. Initialt upplevde flera av 
respondenterna att avsaknaden av tydligt kommunicerade förväntningar 
eller tidsplan för att arbeta fram programmet påverkade arbetet negativt. 
Men att vara föregångare, som Växjö kan betraktas vara, innebär att det inte 
finns god tillgång till andras erfarenheter att del av. Istället får man prova sig 
fram genom strategier utvecklade genom den egna organisationen. I Växjös 
fall upplevdes dock arbetet med de globala målen tydligare ju konkretare 
arbetet blev genom att utmaningar diskuterades i olika konstellationer, 
som tex. i kommunens nya organisering genom de fem huvudprocesserna. 
Att nå dit krävde emellertid kontinuerlig planering, koordinering och var 
tidskrävande. Hållbarhetsprogrammet Hållbara Växjö 2030 benämndes ofta 
som ett projekt och det fanns projektledare och en projektorganisation. Men 
samtidigt går det att beskriva som en process som kommer att fortgå efter 
antagandet av själva hållbarhetsprogrammet. Att utveckla själva programmet 
skulle kunna ses som en process i sig, men det var också en aktivitet som hade 
en tydlig startpunkt och ett tydligt avslut i samband med att programmet 
beslutades av kommunfullmäktige, 15 oktober 2019 (Växjö kommun, 2019). 
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Projektet avslutades när hållbarhetsprogrammet beslutades, men därefter 
tog processen att genomföra programmet och att vidareutveckla kommunens 
hållbarhetsarbete vid. 

Avslutande reflektioner om Växjö
Växjöstudien visar hur strukturen för de globala målen, som spänner över 
kommunens alla ansvarsområden, får konsekvenser för arbetet med att 
integrera dem i kommunorganisationen. I Växjös fall fanns det även andra 
strukturella organisatoriska förändringar, som den nya styrmodellen, 
nya målstyrningssystemet etc., som på olika sätt påverkade arbetet med 
hållbarhetsprogrammet.

Som nämndes tidigare, beskrevs arbetet med att utveckla Växjös 
hållbarhetsprogram ofta som ett projekt. Detta kan vara förknippat med en 
risk eftersom begreppet projekt indikerar att det finns en definierad början 
och ett slut på arbetet. Dessutom finns en risk att projekt blir en pålaga och 
inte något som integreras i organisationens processer. Men det finns också 
de som menar att projekt kan fungera som energi-injektioner till etablerade 
processer (Palm och Algehed, 2017) och att det är viktigt att det finns en balans 
mellan den typ av aktiviteter som sker i projektform och mer kontinuerliga 
processer. Projektorganisering kan skapa ett utrymme för olika aktörer att 
experimentera för att hitta nya gemensamma lösningar och genom det skapa 
en grogrund till förändring (Wittmeyer, 2016). I exemplet Växjö finns det 
grund att göra den senare tolkningen, dvs. att projektet med att arbeta fram 
Hållbara Växjö 2030 har betydelse på längre sikt då det finns en etablerad 
erfarenhet och engagemang att arbeta med hållbarhetsfrågor. 

Växjö med sin långa erfarenhet från att prioritera arbetet med miljö-och 
hållbarhetsfrågor har över tiden utvecklat en organisatorisk mognad att arbeta 
med dessa frågor. Studien visar att detta har varit ett viktigt stöd för att skapa 
organisering för intern samordning. Samordningen skedde på olika nivåer och 
i olika forum, allt från de politiska arenorna till den centrala kommunförvalt-
ningsnivån, i huvudprocesserna och i deras kapillärer. Studien visar även på 
vikten av kapacitet att samordna för att involvera hela organisationen. Att det 
därtill finns ett stöd och förväntan från politiken att utveckla ett ambitiöst 
hållbarhetsarbete är en viktig förutsättning för att ett sådant genomgripande 
arbete som skett i Växjö kan genomföras.
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5. Parallella processer av omorganisering 
och kontinuitet för hållbarhetsarbetet – 
studie av två insatser i Uppsala kommun
Den andra empiriska studien om kommuners hållbarhetsarbete som vi 
beskriver i den här rapporten handlar om Uppsala kommuns arbete. En 
övergripande fråga för den studien handlade om relationen mellan den 
interna styrningen av kommunens organisation och den externa samverkan 
med andra aktörer, och i förlängningen identifiera hur detta är ömsesidigt 
beroende och påverkar varandra. 

Precis som Växjö har Uppsala kommun uppmärksammats för sitt tidiga 
och ambitiösa arbete med aktivt miljö-och hållbarhetsarbete (se tex Granvik, 
2002; Bengtsson och Ågerfalk, 2011; Björklund och Gustafsson, 2015). 
Sedan 2016 arbetar Uppsala kommun med att integrera Agenda 2030 och de 
globala målen i sin styrning och för sina verksamheter. Vid tiden för studien 
i Uppsala, som var våren 2020, hade kommunen nyligen omorganiserat 
sig för att fördjupa sitt hållbarhetsarbete och genom detta inrättat en håll-
barhetsavdelning med två enheter: en enhet för folkhälsa och miljö och en 
enhet för klimat och mänskliga rättigheter. Den nybildade avdelningen var 
organisatoriskt placerad på kommunledningskontoret och har därmed en 
central positionering. Genom denna organisering ville man utveckla ett mer 
holistiskt och integrerat angreppssätt till hållbarhetsfrågor som omfattade 
att identifiera hur olika planeringsfrågor samspelar och behöver samordnas. 
Detta är i enlighet med det integrerade perspektivet som de globala målen 
representerar. Den här avdelningen hade även som uppdrag att granska 
kommunens olika styrdokument för att föreslå revideringar med syfte att 
uppnå samstämmighet med Agenda 2030. Målsättningen var att strategier 
och prioriteringar enligt budget och andra styrdokument skulle vara till stöd 
för att uppnå de globala målen. Vid tiden för vår studie i Uppsala var arbetet 
med att utveckla ett kommunövergripande hållbarhetsprogram ett viktigt 
uppdrag för hållbarhetsavdelningen.

I det följande övergår vi till att beskriva två mer utåtriktade satsningar 
kopplat till hållbar utveckling som Uppsala kommun driver genom samarbete 
och samverkan. Dessa är dels Klimatprotokollet/Klimatfärdplan (som 
initierades långt innan Agenda 2030 lanserade), dels Handlingsplanen. 

Klimatprotokollet/Klimatfärdplan
Uppsala kommuns revidering av sina klimatmål (samt tillhörande klimatplan) 
som gjordes 2007 kan ses som startskottet för Klimatprotokollet. Då 
inrättades även en klimatstrategtjänst. Den klimatstrateg som anställdes var 
inspirerad av de globala klimatförhandlingarnas upplägg och organisering 
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och initierade ett liknande arbetssätt i Uppsala kommun. Detta kom senare 
att utvecklas till Klimatprotokollet. Klimatprotokollet, som funnits sedan 
2010, erbjuder en plattform för en bredare samverkan med näringslivet och 
andra lokala aktörer för att uppnå Uppsala kommuns klimatmål. Det är ett 
sätt att engagera flera aktörer att göra konkreta åtgärder i strävan efter ett 
klimatneutralt (och med tiden klimatpositivt) Uppsala. Uppsala kommun är 
initiativtagare och bärare av arbetet. Enligt Uppsala kommuns klimatstrateg 
är arbetet även integrerat i kommunens egna verksamheter och har Uppsalas 
klimatmål som en grundläggande utgångspunkt. Hen betonade vikten av 
bred samverkan med andra aktörer i samhället och att detta är nödvändigt 
för att åstadkomma de förändringar som krävs för en omställning till ett 
klimatneutralt eller klimatpositivt samhälle. Därför organiserar man detta 
genom samverkan och involverar genom det andra o±entliga verksamheter, 
universitet, företag och föreningar.

Under perioden 2019–2021 bestod Klimatprotokollet av 40 medlemmar. 
Med inspiration från organisering för globala klimatförhandlingarna omfattar 
arbetet med Klimatprotokollet rundabordsmöten som utgör högsta beslutande 
organ. Vid dessa möten deltar representanter för klimatarbetet samt lednings-
representanter för de deltagande organisationerna. Inom Klimatprotokollets 
arbete finns även andra typer av grupperingar som exempelvis klimatgruppen 
(med representanter från respektive medlemsorganisation), processlednings-
gruppen (tjänstepersoner från Uppsala kommun med ansvar att stödja och 
leda processen) samt en samordningsgrupp (som är en styrgrupp som bereder 
förslag till klimatgruppen och till rundabordssamtalen). 

Det finns flera kriterier för medlemskap i Klimatprotokollet, som till 
exempel engagemang i klimat-och miljöfrågor, att ha höga ambitioner inom 
klimatområdet och att man ser klimatfrågan som en strategisk fråga som 
är viktig för verksamhetsutvecklingen. Som medlem i Klimatprotokollet 
förväntas man samverka och inspirera, genom aktivt deltagande och genom 
att dela med sig av sina erfarenheter från klimatarbete. Medlemmarna 
förväntas dessutom arbeta systematiskt med klimatfrågor i sina egna 
organisationer. Detta omfattar att utarbeta interna klimatmål, minska sin 
verksamhets klimatpåverkan och att redovisa sitt eget klimatarbete. Varje år 
görs sammanställningar av hur långt man har kommit i det gemensamma 
klimatarbetet inom Klimatprotokollet.

De aktörer som väljer att skriva under det avtal som innebär medlemskap i 
Uppsala klimatprotokoll åtar sig att arbeta med ett antal av Klimatprotokollets 
klimatutmaningar för att bidra till det gemensamma klimatarbetet. Varje 
avtalsperiod är tre år och medlemmarna betalar en årlig medlemsavgift. Det 
betyder att avtalet inte löper på per automatik över avtalsperioderna utan att 
medlemmarna aktivt behöver förnya sitt medlemskap om de vill fortsätta att 
delta i arbetet inom Klimatprotokollet. Inför varje ny avtalsperiod beslutas 
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även vilka klimatutmaningar som verksamheten ska arbeta med och följa upp 
under den kommande treårsperioden.

För att växla upp arbetet inom Klimatprotokollet har Uppsala 
kommun, tillsammans med de andra aktörerna i denna samverkan 
utformat klimatfärdplaner. Det har under åren funnits flera generationer 
av färdplaner. År 2010 utvecklades en enklare färdplan för 2020. Den 
efterföljdes av Färdplan klimatneutralt Uppsala (2013–2015). Sedan 2019 
pågår färdplanearbete för ett klimatpositivt Uppsala. Målet med detta arbete 
är att utveckla en vägledning som ska bidra till en snabbare omställning 
av samhället och till att växla upp det arbete som görs inom ramen för 
Klimatprotokollet. Klimatfärdplan utvecklas i samverkan mellan ett stort 
antal aktörer. Här ingår universitet, innovationsstödjande organisationer och 
regionens energi- och klimatrådgivning. Visualisering och modellering är 
viktiga verktyg för klimatfärdplanearbetet, med avseende på beräkningar och 
analyser av såväl kortsiktiga som långsiktiga e±ekter av möjliga åtgärder. 

Klimatfärdplan ägs av Klimatprotokollet och drivs i samverkan mellan 
Klimatprotokollet och Uppsala kommun. Syftet med Klimatfärdplan är 
att utveckla en konkret vägledning som ska stimulera till insatser för att 
Uppsala ska bli en fossilfri och, så småningom,  klimatpositiv kommun. 
Klimatfärdplan, som inte är ett politiskt dokument, används av Klimat-
protokollets medlemmar som medel för att guida och synliggöra hur det är 
möjligt att avancera i klimatarbetet och därmed motivera mer ambitiösa 
klimatmål. Syftet med att arbeta fram Klimatfärdplan har varit att den genom 
sin vägledning ska fungera som en katalysator för systemskiftet till ett mer 
klimatanpassat samhälle.

Under 2015 ställdes frågan till medlemmarna om att bredda 
Klimatprotokollet till att inte bara handla om klimat, och därmed att 
utvecklas till en samverkan med hela hållbarhetsbegreppet som utgångspunkt 
och i stället benämnas hållbarhetsprotokoll. Men då svarade parterna i denna 
samverkan att de vill bibehålla avgränsningen för arbetet med fokus på 
klimat. Man menade att en förutsättning för god samverkan är att man har 
ett gemensamt intresse till grund för att enas kring och att detta motiverar ett 
bibehållet fokus på klimatfrågan. 

Klimatprotokollet har visat sig vara en organisering för en uthållig 
samverkan och som succesivt har vuxit med allt fler parter. En viktig 
utgångspunkt som samtidigt är en stor utmaning, menar en av processledarna, 
är att ha ett övergripande perspektiv på klimatfrågor samtidigt som man 
behöver vara konkret. De respondenter vi intervjuade beskriver att Klimat-
protokollet är ett exempel på samverkan genom vilket olika aktörer strävar åt 
samma håll och som bidrar till att höja kompetensen hos medlemmarna vad 
gäller klimatfrågor kopplat till verksamhetsamhetsutveckling. 

Intervjuerna vittnar också om en öppenhet och transparens mellan de 
deltagande organisationerna. En av processledarna i Klimatfärdplan menar 
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att även om man delar engagemang för klimatfrågan så har olika aktörer olika 
incitament för att samverka. Ett återkommande incitament är att de som 
deltar känner att det finns utrymme för att bidra till att påverka samhällets 
omställning till en mer hållbar utveckling. Några vill hitta partners att göra 
projekt med, andra vill hitta kundkontakter och bygga relationer. 

Med åren har Klimatprotokollet i Uppsala blivit en alltmer etablerad 
samverkansstruktur och antalet aktörer som vill delta ökar för varje 
avtalsperiod. Det tolkar vi som en indikator på att det finns en hög legitimitet 
hos olika organisationer för initiativet. En respondent för Klimatprotokollet 
understryker att en av framgångsfaktorerna har varit att det har funnits 
en tydlig organisering. Denna drivs i samverkan mellan kommunen och 
Klimatprotokollet. Utöver det bidrar bland annat en innovationsstöd-
jande samverkansorganisation till att ytterligare stärka upp och bidra till 
Klimatprotokollets och Klimatfärdsplanens organisering och arbete. Det är 
medlemmarna som har varit med och antagit målen och som genom sina 
ledningar skrivit under avtalet. 

Det förs kontinuerliga dialoger kring de olika målområdena som skrivits 
in i avtalet mellan aktörerna. På så sätt utgör Klimatprotokollet en plattform 
och organisering för samverkan där olika aktörer driver och leder olika frågor 
tillsammans med andra och inom ramen för Klimatprotokollets gemensamma 
målområden och visioner. Genom detta sker det ett gemensamt lärande och 
ömsesidigt ansvarstagande för att växla upp klimatarbetet i Uppsala. För detta 
krävs att aktörerna dels tar ansvar för att överenskommelserna genom att 
Klimatprotokollet integreras för verksamheten inom sina organisationer såväl 
som att man bidrar till det gemensamma arbetet i samverkan tillsammans 
med andra aktörer. Det stödjer att arbetet genom Klimatprotokollet 
medför att aktörerna genomför konkreta insatser som bidrar till minskade 
klimatutsläpp. Vad gäller resurser framstår samskapande vara ett ledord 
inom såväl Klimatprotokollet som Klimatfärdplan. Detta beskrivs på lite olika 
sätt av de vi intervjuade. Detta omfattar att lära av varandra, att som aktör 
känna att man har möjlighet att påverka utformningen och vara en tydlig del 
i utvecklingen är en viktig del. 

Uppsala kommuns klimatstrateg betonar vikten av att arbeta på 
bred front inom Klimatprotokollet, med olika typer av organisationer. 
Det har man gjort genom att organisera tematiska fokusgrupper inom 
Klimatprotokollet. De nuvarande målområdena är byggmaterialavtal, energi, 
hållbara godstransporter, hållbar stadsutveckling och kommunikation. 
Vidare understryker klimatstrategen vikten av att ha en inre struktur – inom 
kommunen – som främjar samverkan. Detta bidrar med förutsättningar för 
samskapande mellan olika aktörer. Enligt kommunens klimatstrateg har 
det varit viktigt att det är kommunen som bjuder in till detta gemensamma 
klimatarbete eftersom arbetet då beskrivs utgå från en neutral arena. 
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Klimatprotokollet beskrivs vara en plattform utifrån vilken man kan ta 
initiativ som omfattar kommunen och samverkansparterna. 

Uppsala kommun var initiativtagare till både Klimatprotokollet och 
Klimatfärdplan. Kopplat till Klimatprotokollet så beskrevs det att ledarskap 
handlar om att leda genom samverkan eftersom ingen organisation på egen 
hand klarar att bekämpa klimatproblematiken. Kommunen har tillsatt 
resurser till arbetet med Klimatprotokollet i form av exempelvis klimatstrateg 
och processledare. Samskapande genom Klimatprotokollet uppfattas ge 
en utsträckt rådighet för kommunens ledarskap och som inkluderar hur 
medlemmarna involveras i detta arbete. Genom att Klimatprotokollet 
har blivit känt bortom kommunens geografiska gränser bidrar det till att 
ytterligare stärka Uppsalas hållbarhetsprofil.

Handlingsplanen
I det här avsnittet beskriver vi Handlingsplanen (Uppsala kommun, 2018), 
som fokuserar social hållbarhet för en specifik stadsdel i Uppsala. Om vi 
ser till bakgrunden till att man tog fram den här planen återkom flera av 
respondenterna till en händelse 2018 som var att en skola i området brann. 
Det beskrevs av en respondent att denna händelse innebar att det blev tydligt 
att kommunen behövde engagera sig och skapa ett förtroende i stadsdelen. 
Den bredare bakgrunden för utvecklingen omfattar strukturellt ihållande 
sociala problem. I inledningen till Handlingsplanen beskriver man att 2017 
års rapport från Polismyndigheten utpekade den här stadsdelen till ett särskilt 
utsatt område. 

Handlingsplanen omfattar en lista med 87 olika insatser och för vilka 
kommunen, inklusive dess bolag, utgör den dominerande parten. Här 
finns även aktörer med från företagssektorn och civilsamhället. Arbetet 
med Handlingsplanen har även kopplingar med åtaganden som medföljer 
medborgarlöften som ingåtts för området. Dessa löften involverar polis, 
kommun och fastighetsägarföreningen, som har ingått en överenskommelse 
att tillsammans arbeta med åtgärder som ska verka trygghetsfrämjande 
och brottsförebyggande. Handlingsplanen betonar behovet av att stärka 
arbetet med tidiga och förebyggande åtgärder och att skapa en samordning i 
kommunen; mellan förvaltningarna och med bolagen. Med det som bakgrund 
är vårt intryck att Handlingsplanen inte ska tolkas som en teknisk och statisk 
”att-göra-lista”, trots dess struktur som omfattar en lista med 87 insatser. Detta 
är en plan som tagits fram i ett sammanhang med flera olika aktörer och som 
genomförs i kombination med andra åtaganden. Vi kan se att den samspelar 
med att initiativ växer fram organiskt, informellt och lokalt.

Kommunen har ett tydligt ledarskap för Handlingsplanen med 
fokus på social hållbarhet och som samtidigt beskriver att mål och 
fokusområden tar sikte på Agenda 2030 och de globala målen. Här 
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framhålls kommunfullmäktiges inriktningsmål för olika sociala värden som 
”jämlikhet, jämställdhet, inkluderande och demokratiska samhällen, god 
hälsa, goda arbetsvillkor, god utbildning för alla…samt minskad segregation” 
(Handlingsplanen 2018, s. 9–10). Dessa mål sammanfaller i hög grad med de 
globala målen. Kommunens organiseringar i stadsdelen inom det sociala och 
det kulturella fältet utgör viktiga ledarskapskrafter lokalt för att arbeta för att 
uppnå sådana värden.

Handlingsplanen anger för varje specificerad insats vilka aktörer som 
har ansvar för genomförande. Detta innebär en struktur för samordning 
med samarbeten inom kommunens förvaltning och med de kommunala 
bolagen, samt för samverkan över sektorsgränser mellan kommunen, 
civilsamhället och företagen. Strävan att uppnå intern samordning inom 
kommunen har varit en viktig drivkraft och som påverkat utformningen 
av Handlingsplanen. En respondent lyfte särskilt fram kommunikation 
mellan stadsbyggnad och sociala frågor samt mellan kommunens centrala 
förvaltning och stadsdelen. Vidare finns en övergripande samordningsgrupp 
inom stadsdelen som har varit verksam sedan en tid tillbaka och som 
bryggar över perioder för specifika insatser och som skapar relationer och 
samverkan mellan olika samhällssektorer. Listan över partners som ingår i de 
pågående samverkansinsatserna i stadsdelen är lång och några exempel kan 
ges med avseende på civilsamhällets organisationer och den privata sektorn. 
Detta omfattar näringsidkare inom detaljhandel och fastighetsbranschen, 
hembygdsföreningar, Röda Korset och kyrkan.

Att respondenter för olika delar av kommunen och respondenter för 
andra aktörer än kommunen som har viktiga roller för Handlingsplanen 
beskriver mål med det här arbetet på delvis olika sätt är att förvänta då de 
verksamheter man representerar har olika kärnuppdrag. En illustration för 
detta är att fastighetsägarna legitimerar sin involvering genom hur det skapar 
finansiella värden och som är en förutsättning för denna typ av verksamhet. 
Styrdokument för olika förvaltningar som ingår i satsningen har olika mål för 
sina verksamheter och det innebär att legitimitet skapas på olika sätt hos olika 
partners för deras arbete inom Handlingsplanen. 

Respondenterna nämner att konstellationen av organisationer man 
samverkar med varierar över tid, men att det inte ses som ett problem. 
Stabiliteten i insatser framstår på så sätt inte vara beroende av enskilda 
aktörer men av grundkapaciteten hos kommunen och dess olika verksamheter 
samt hos andra aktörer som har samordnande roller och ledarroller för 
insatser. Respondenter gav en beskrivning av vad som kan tolkas som 
en institutionaliserad kapacitet att i lokalsamhället mobilisera det civila 
samhället och dess organisationer. Detta kopplar till att organisationsperspek-
tivet behöver kompletteras med ett platsperspektiv och att aktörer på platsen 
”bär” ett lokalt institutionellt kapital i form av relationer, förtroende och 
erfarenheter. Det framstår som att tyst kunskap växer fram genom konkret 
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arbete. I och med att ledande partners för de studerade ”projekten” (dvs. i 
de flesta fall kommunen själv) kan betraktas som resursstark är det inte ett 
överhängande problem för livskraften den här typen av insatser om den lokala 
konstellationen av samverkanspartners förändras och som är något som 
beskrivs av respondenter.

Sedan perioden för Handlingsplanen var avslutat har kommunen 
utvärderat arbetet (Uppsala kommun 2021a) och antagit en ny arbetsplan 
för perioden 2021 till 2030 (Uppsala kommun 2021b). För den nya planen 
betonar man värdet av hur ” [d]en kommuninterna samordningen har 
utvecklats och stärkts genom den tidigare handlingsplanen” och att detta är en 
viktig resurs för målsättningen att fortsatt ”utveckla och fördjupa samverkan 
även med externa aktörer.” (Uppsala kommun 2021b, s. 2). 

Avslutande reflektioner om Uppsala
Avslutningsvis vill vi lyfta fram några lärdomar från studien i Uppsala. För det 
första kan vi ytterligare konfirmera vad tidigares studier har visat vad gäller 
att kommuner har höga ambitioner vad gäller hållbar utveckling. De projekt 
vi har studerat, nämligen Klimatprotokollet och Handlingsplanen, behöver 
kontextualiseras utifrån kommunens tidigare arbete med proaktivt miljö-och 
hållbarhetsarbete. Projekten ger exempel på hur hållbarhetsinitiativ omfattar 
att sträva efter bred involvering av aktörer. Integrerade insatser för hållbar 
utveckling överskrider såväl sektorsgränser som organisatoriska gränser. 
För dessa initiativ har kommunen tydliga ledarroller som omfattar att vara 
initiativtagare, samordnare och facilitator.

Även om de initiativ vi har studerat i Uppsala inte är initialt baserat på 
Agenda 2030, så är det tydligt hur frågor om social hållbarhet (som är en 
dominerande dimension för Agenda 2030) involverar kommuner genom 
deras omfattande mandat och ansvar för sociala frågor. För Handlingsplanen 
är kommunens roll framträdande både med avseende på rollen att vara 
processledare såväl som att vara utförare. För Klimatprotokollet ser rollför-
delningen lite annorlunda ut med kommunen som en tydlig processledare och 
där företag och andra organisationer dominerar som utförare. 

Slutligen har studien lyft fram att anpassning och ständig förändring 
är avgörande för samordning och samverkansorganiseringars livskraft och 
förmåga till en dynamisk utveckling. Det som vi idag betraktar som hållbart 
revideras kontinuerligt med förstärkta ambitioner för mål för hållbar 
utveckling. Vidare är konstellationen av lokala aktörer som kan involveras 
för samverkan kontinuerligt under förändring. Det betyder att långsiktighet 
och anpassning i balans är nyckelfaktorer i hållbarhetsarbetet. Detta är 
något som i sin tur förutsätter kunskapsutbyte och kontinuerligt lärande för 
kontinuerliga strategiska bedömningar för organisering och inriktning med 
avseende på det fortsatta arbetet för hållbar utveckling. 
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6. Extern samverkan: utveckling av 
regional plattform i Östergötland för 
aktörssamverkan kring de globala målen 
På det som kan beskrivas som den regionala arenan finns många olika typer 
av aktörer. Dessa har olika förutsättningar, uppdrag och mandat och som i sin 
tur påverkar hur man ser på sin roll för arbetet med hållbar utveckling i den 
regionala kontexten. Den studie som det här kapitlet baseras på belyser hur 
några aktörer i Östergötland – som här exemplifierar en regional arena – gått 
samman för att tillsammans utveckla en plattform för aktörssamverkan kring 
Agenda 2030 och de globala målen. Den studerade samverkansorganisering-
en kan ses som ett svar på övertygelsen om att Agenda 2030 förutsätter att 
utveckla nya angreppssätt i arbetet för hållbar utveckling. 

Plattformen började ta form under hösten 2018 på initiativ av Region 
Östergötland och Länsstyrelsen i Östergötland, som tillsammans med 
Linköpings universitet, Östsvenska handelskammaren och en kommun-
representant i länet bildade en kärngrupp för arbetet med att utveckla 
plattformsidén. Denna kallades SDG-gruppen, där SDG är förkortning 
för Sustainable Development Goals, dvs. de globala målen. Den regionala 
plattformen växte fram på en arena där det redan fanns olika former av 
regional aktörssamverkan, nätverk, event och regionalt strategiskt utveck-
lingsarbete. Den initiala tanken med plattformen var att den skulle bli ett 
övergripande nätverk för existerande nätverk till stöd för exempelvis kun-
skapsspridning, erfarenhetsutbyte, kommunikation och metodutveckling. 

Vi studerade de initiala faserna för att utveckla en regional aktörssam-
verkan för Agenda 2030. Den här fasen innebar en process med likheter 
med ett experiment. Detta var en process där aktörerna på olika sätt prövade 
sig fram för att hitta nya och kreativa sätt och strukturer för att samverka 
kring hållbar utveckling, med Agenda 2030 som utgångspunkt. Initiativet att 
utveckla den här plattformen är intressant eftersom det, vid tiden för studien 
(2018–2019), var ett unikt initiativ i Sverige för regional aktörssamverkan 
kring de globala målen.

Vad skulle en regional plattform för 
aktörssamverkan kunna bidra med?
Som nämndes tidigare genomfördes den här studien när planeringen av 
den regionala plattformen var i ett tidigt skede. Då kretsade SDG-gruppens 
diskussioner i hög grad kring strukturer, hur en framtida plattform skulle 
kunna organiseras och hur aktörerna skulle kunna samverka inom ramen för 
plattformen. I jämförelse riktades mindre uppmärksamhet mot plattformens 
inramning av Agenda 2030 och de globala målen. Men förhoppningen i 
gruppen var att skapa engagemang, lärande och gemensamma diskussioner och 
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inte minst konkret handling för arbetet med de globala målen i Östergötland. 
En annan förhoppning var att dessa diskussioner skulle leda till nya projekt 
och bidra till strategisk samverkan, aktörerna emellan. SDG-gruppen såg 
flera möjligheter att mötas över de organisatoriska gränserna i och med 
plattformen. Detta skulle exempelvis kunna bidra med förståelse kring varför 
myndigheter arbetar på ett sätt, varför näringslivet anammar vissa saker, 
varför forskningen satsar på vissa områden och så vidare.

Den främsta anledningen till initiativet att utveckla en regional plattform 
för aktörssamverkan kring Agenda 2030 och de globala målen var att Region 
Östergötland och Länsstyrelsen hade identifierat ett behov av breddad samverkan 
kring hållbarhetsfrågor i Östergötland. De såg en möjlighet i att Agenda 2030 
och de globala målen skulle kunna fungera som en gemensam referensram för 
detta.  Ett gemensamt arbete kring agendan förutspåddes kunna skapa ökad 
förståelse och gynna den regionala samverkan för hållbar utveckling. 

De aktörer som tillsammans bildade SDG-gruppen för att utveckla 
plattformsidén, representerade olika organisationer med olika uppdrag och 
erfarenheter av att arbeta med hållbarhetsfrågor. Kommunen som deltog 
i gruppen hade arbetat mycket med Agenda 2030 och även fått en hel del 
uppmärksamhet nationellt för sitt arbete, medan de andra organisationerna 
i SDG-gruppen – dvs. Region Östergötland, Länsstyrelsen, Linköpings 
universitet och Östsvenska handelskammaren – var i en mer inledande fas för 
att integrera de globala målen i sina egna organisationer. 

Det fanns många tankar kring vad plattformen skulle vara. De flesta 
respondenterna i studien såg att plattformen kunde bidra till att ge 
samverkan för hållbar utveckling ett tydligare sammanhang. Detta syftar 
på medvetenhet kring de globala målen och de utmaningar länet står inför 
men också förståelse för olika aktörers perspektiv och arbete. Man hoppades 
att plattformen skulle bidra till gemensamt lärande, genom spridning av 
kunskap från goda exempel och lösningar, metoder, verksamhetsutveckling 
och innovationer. Oavsett tidigare erfarenhet av arbete med Agenda 2030 
såg alla parter att regional samverkan kring de globala målen skulle kunna 
fungera som en extern kunskapsresurs för olika organisationer som på olika 
sätt kunde stötta deras interna arbete. 

En aktör i SDG-gruppen beskrev plattformen som strategisk samverkan 
i länet. Med detta menade hen att plattformen skulle kunna fungera som 
en portal där olika aktörer i länet sett utifrån ett brett perspektiv, med olika 
mandat och roller, går in med sina olika nätverk för att samverka kring de 
samhällsutmaningar som Östergötland står inför. En annan respondent såg 
framför sig plattformen som en regional arena för diskussioner kring vad de 
globala målen innebär i den regionala östgötakontexten samt konkretisera 
dessa för insatser på lokal nivå. Samtidigt belystes också att diskussioner 
behöver vara breda, att de bör beröra alla globala målen och inte välja ut eller 
fokusera på specifika mål eftersom det motverkar idén med integrerade och 
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odelbara mål. Att fokusera på specifika mål upplevdes som att det eventuellt 
kan fungera för exempelvis ett litet företag i en speciell nisch, men inte för en 
stor organisation såsom universitet, kommun, region eller länsstyrelse.

Samordning och visionen om delat ansvar
Att samordna en regional plattform som SDG-gruppen representerar medför 
flera utmaningar. Detta påverkas av att det är en grupp bestående av olika 
typer av aktörer. Några av de utmaningar som belystes var hur man kan 
bestämma roller och ansvarsfördelningen inom SDG-gruppen. Förhållandet 
mellan ledarskap och delat ansvar är en nyckelfråga kopplat till Agenda 2030, 
eftersom agendan förutsätter samverkan och att ha ett brett aktörsperspektiv 
samtidigt som den styr mot de globalt överenskomna 17 målen. Även 
om de intervjuade deltagarna i SDG-gruppen var tydligt överens om att 
utgångspunkten för arbetet med att utveckla den regionala plattformen var 
att de skulle ha ett delat ansvar för detta, var en av de brännande frågorna 
kopplade till vikten av ledarskap för att driva arbetet framåt. Men vem eller 
vilka som skulle ta på sig den rollen var i detta tidiga skede av processen 
oklar. En av de intervjuade resonerade att det finns utmaningar kring 
rollfördelningen i att samordna arbetet med den regionala plattformen och att 
om en aktör skulle ta på sig huvudansvaret, så finns risken att andra inte tar 
ansvar alls eller om någon aktör blir beordrad att göra vissa saker finns risk för 
konflikter. Regionen reflekterade kring rollfördelningen i gruppen och beskrev 
det som ett riskprojekt i och med att de fem aktörerna i SDG-gruppen tog ett 
kollektivt ansvar vilket innebar en risk för otydlighet. Detta underströks av 
Handelskammaren som såg det som en nödvändighet att någon av aktörerna 
tog på sig att leda arbetet. 

Samtidigt var målbilden för SDG-gruppens arbete och den framtida 
plattformen otydlig vid tiden för studien, vilket gör det svårt att veta i vilken 
riktning arbetet skulle utvecklas och vem som har mest inflytande för den fortsatta 
utvecklingen. Det i sin tur gör att olika aktörer kan ha olika uppfattningar om 
vad plattformen och SDG-gruppen ska vara och vilka förväntningar man ska 
ha på samverkan inom ramen för dessa grupperingar. För att skapa ett delat 
ansvar behöver de som samordnar initiativet identifiera vilka förväntningar 
som finns samt utreda om man är överens om vad plattformen ska bidra till. 
Samtidigt kan det finnas en poäng i att försöka organisera för ett delat ansvar 
eftersom det kan ge utrymme för samskapande, där de aktörer som ska delta 
kan vara med att påverka och forma struktur och innehåll.  

Avslutande reflektioner om den regionala plattformen 
Studien om SDG-gruppens arbete för att utveckla en plattform för Agenda 
2030 ger viktig kunskap om samverkan mellan olika typer av aktörer 
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med olika mandat att agera på den regionala arenan. Detta är i grunden 
utmanande och som ytterligare försvåras när samverkan sker kring mål som 
är formulerade genom en global överenskommelse utan utvecklade riktlinjer 
för hur dessa kan anpassas till den lokala nivån. Det här kan möjligtvis 
tolkas som ett uttryck för att kommuner och regioner påverkas av yttre 
förväntningar på att man ska involveras och samverka för Agenda 2030 som 
exempelvis formuleras genom slutbetänkandet från Delegationen för Agenda 
2030 (Regeringen, 2019) så att man initierar lokala initiativ. Det här handlar 
om lokala reaktioner på förväntansstrukturer som kan identifieras i policy 
internationellt som innebär förväntningar på att kommuner och regioner 
(eller motsvarande) ska arbeta med experiment genom vilket man utvecklar 
och testar olika angreppssätt för hållbar utveckling. Idealet är att lyckade 
resultat från sådana experiment sedan kan skalas upp för att bidra till större 
systemförändringar (Geels, 2011).

Studien av SDG-plattformen visade emellertid att initiativ för att svara 
upp mot sådana förväntansstrukturer kan innebära utmaningar. Det här 
handlar exempelvis om utmaningen med att reda ut frågor om ledarskap för 
regional samverkan. Delat ansvar i kontrast till, eller kanske i kombination 
med behovet av mer tydlig definierad ledarskapsroll var en återkommande 
diskussion inom SDG-gruppen och i våra analyser av intervjumaterialet. 
I det studerade exemplet är det inte självskrivet vem som ska agera ledare 
eller om det ens ska finnas en ledare. Oavsett visar tidigare forskning att 
formen för ledarskap är en avgörande faktor som påverkar hur samverkan 
kan utvecklas ändamålsenligt. Detta behövs i kombination med att de aktörer 
som samverkar har en tydlig överenskommelse om vad samverkan ska leda till 
och omfatta (Emerson, 2012). Detta ger i sin tur grund för att ett formulera en 
tydlig gemensam vision som kan underlätta för att engagera ytterligare andra 
aktörer i plattformen. 

En tolkning av studiens resultat är sålunda att de regionala aktörerna 
har motiverats att avsätta resurser till en insats trots många osäkerheter 
och att detta har sin grund i att de är exponerade för förväntningar att bidra 
till arbetet med Agenda 2030. Detta samspelar med att målen om hållbar 
utveckling i allt högre grad etablerat sig som en internt högt prioriterad fråga 
för många organisationer och som stödjer att man är positiv till att ingå i 
samverkan kring hållbarhetsarbete.  Som vi tolkar det är SDG-gruppen ett 
initiativ som har anammat Agendans uppmaning att hitta nya angreppssätt 
och som i sin tur har gett erfarenheter och skapat lärande. Det betyder att även 
om arbetet med SDG-plattformen vid tiden för studien inte tydligt visade på 
hur denna organisering skulle kunna bidra mer konkret till hållbar utveckling, 
så skapade den värden för de ingående organisationernas strategiska kapacitet 
för framtida insatser.
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7. Avslutande diskussion
De globala målen är, som diskuterats genom denna rapport, utformade på 
global nivå men förväntas omsättas i såväl nationell, regional som lokal 
praktik. Vidare innebär strukturen för de 17 målen att dessa är odelbara 
och ska ses som ett integrerat ramverk. Det betyder att samverkan över 
sektorsgränser, organisationsgränser och över geografiska gränser, samt 
mellan olika samhällsnivåer är en förutsättning för arbetet med de globala 
målen. Fokus på samverkan i kombination med integrerade mål innebär att 
Agenda 2030 utmanar traditionella strukturer och processer för organisering 
och ledning (se Meuleman, 2019). En viktig drivande faktor är Agendans 
bidrag till ett gemensamt hållbarhetsspråk som underlättar kommunikation 
inom och över sektorsgränser. Det färgglada bildspråket som tagits fram för 
att kommunicera de globala målen har fått stor spridning och stort genomslag. 
Att det finns ett tydligt bildspråk att enas kring – de 17 färgglada boxarna – 
har underlättat i denna process. Men det är viktigt att kommunikation leder 
till handling och inte bara i ord för att Agenda 2030 ska bidra till att växla 
upp hållbarhetsarbetet. Trots att det finns höga ambitioner kring Agendans 
genomförande kvarstår det otydligheter och utmaningar med avseende på hur 
Agenda 2030 och de globala målen ska omsättas till praktik.

Agenda 2030 har genom hur den har integrerats för styrning och 
genomförande i Sverige inneburit att höga förväntningar riktats mot 
kommunerna. Det har en viktig bakgrund i att arbete på den lokala nivån 
betraktas vara nödvändigt för att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna. 
Kommunernas förväntas organisera sig och mobilisera resurser för att bidra 
till genomförandet av hållbarhetsarbete. Dessutom innebär utformningen 
av Agenda 2030 med dess övergripande vision om social hållbarhet 
att kommunerna berörs i och med deras omfattande välfärdsuppdrag. 
Sammantaget påverkar detta kommunernas motivation att rikta resurser och 
bli aktiva i dessa frågor. 

Det här är bakgrunden till den här rapportens övergripande fråga om 
hur kommunerna väljer att förhålla sig till dessa förväntningar och hur 
man ser på sin roll i relation till Agenda 2030. I den här rapporten har vi 
presenterat resultat från tre olika studier som undersöker den frågan. Frågan 
om organisering är gemensam för alla de tre studierna genom vilka vi strävat 
efter att fördjupa diskussionen kring intern samordning såväl som om extern 
samverkan. Dessa forskningsstudier har genomförts i olika sammanhang 
och från delvis olika utgångspunkter. På så sätt kan de tillsammans bidra till 
att illustrera en bredd av kommunala strategier och insatser för arbete med 
koppling till Agenda 2030. Resultaten från studierna illustrerar att de svenska 
kommunerna som över tiden har utvecklats till stora organisationer med 
förvaltningar, bolag och en rad olika samverkansorganiseringar gör dem till 
plattformar för sektorsövergripande arbete som de globala målen förutsätter. 



44

Kommunernas strategiska vägval som styr internt samarbete till stöd för 
tvärsektoriell organisering för implementering av Agenda 2030 utgör en 
central fråga. Den aspekten var i fokus för studien om Växjö som diskuterar 
förändringsarbete för den interna samordningen för kommunernas 
hållbarhetsarbete. Mer specifikt analyserar studien om Växjö införande av 
en styr- och organisationsmodell i linje med Agenda 2030. Om vi vänder 
uppmärksamheten från intern samordning mot extern samverkan illustrerar 
studierna i Uppsala och Östergötland exempel på hur detta kan organiseras. 
Dessa empiriska exempel representerar tätare regioner med större städer, 
där det generellt sett finns fler och mer resursstarka aktörer samlade. 
Detta framkommer extra tydligt för studien i Uppsala där arbetet med 
Klimatprotokollet vilar på extern samverkan och där näringslivet är central 
part. Studien om Klimatprotokollet i Uppsala illustrerar att man kan använda 
erfarenheter och kunskaper från den externa samverkan till att vidareutveckla 
det interna hållbarhetsarbetet genom höjda ambitioner och genom att sätta 
mer utmanande mål med stöd av de erfarenheter och insikter som genererats 
genom arbetet med Klimatprotokollet. Därmed uppnås en växelverkan mellan 
intern samordning och extern samverkan. 

Alla tre studierna gör oss uppmärksamma på betydelsen av utvecklingen 
över tiden. Både Växjö och Uppsala har sedan en längre tid tillbaka arbetat 
med hållbarhetsfrågor, något som bidragit till att skapa lärdomar och etablerat 
strukturer för detta. Det är en viktig bakgrund till att förstå ambitiösa insatser 
genom dessa kommuner för att implementera Agenda 2030. Detta innebär 
att skapa ny organisering, samt att integrera och anpassa befintliga strukturer. 
Ett exempel hur existerande strukturer blir en del i Agenda 2030 arbetet 
kan tas från Uppsala där Klimatprotokollet är ett betydelsefullt initiativ. 
Klimatprotokollet har en relativt lång historia, tillbaka till 2010. Enligt det 
empiriska materialet vi har haft tillgång till har det här projektet i en mening 
inte tydligt anpassats i relation till den sektorsintegrerade logiken för de 
globala målen. Samtidigt är det viktigt att framhålla att målsättningen med 
Klimatprotokollet tydligt ligger i linje med mål 13 Bekämpa klimatföränd-
ringarna och att det är en stark samverkansorganisering, också det i linje med 
ideal som Agenda 2030 representerar. 

I kontrast till den väletablerade organiseringen för Klimatprotokollet i 
Uppsala, hade SDG-gruppen ingen tidigare struktur att ha som utgångspunkt. 
SDG-gruppen hade en ambition att skapa ny organisering i enlighet med 
Agenda 2030. Plattformen i Östergötland, vilken vi studerade när den var i 
ett mycket tidigt utvecklingsskede är ett exempel på en situation där o±entliga 
aktörer försöker att hitta nya angreppssätt för regional aktörssamverkan kring 
hållbar utveckling. Resultaten från den studien konfirmerar teorier om kritiska 
element för att samverkan ska ske verkningsfullt (Emerson et al., 2012) och som 
ännu inte var tydligt säkrade vid tiden för studien. Vagheter kvarstod vad gäller 
förståelse kring syftet med samverkan och vad målet var, detta underminerade 
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legitimitet och motivationen att medverka. Vidare var ledarskapet oklart och 
ger grund till att diskutera hur kollektivt ledarskap kan utformas. Samtidigt är 
det en process att identifiera gemensamma intressen för att etablera samver-
kansstrukturer och det gör att tidpunkten för en forskningsstudie, snarare än 
samverkansorganiseringen i sig, kan ha stor påverkan på en studies resultat. 
Initiativet att utveckla den här typen av plattform ansågs vara unikt och vid 
tidpunkten då studien genomfördes fanns inga liknande initiativ. Det skulle 
därför kunna ses som ett experiment och lärandeprocess för aktörerna i 
SDG-gruppen, vilket kan bidra med viktiga erfarenheter inför fortsatt såväl 
internt hållbarhetsarbete som extern samverkan. 

Vad gäller frågan om att skapa motivation är detta beroende av förtroende, 
ömsesidig förståelse, legitimitet och tydliga åtaganden. Från Växjö kan vi se 
att sådana resurser stärktes genom en workshop som genomfördes tidigt i 
deras process med Agenda 2030. I Växjö och Uppsala finns tydligt politiskt 
stöd som ger legitimitet för arbetet med Agenda 2030. Det ger mandat för 
aktörer att agera och skapar kapacitet till arbetet.

Avslutningsvis finns det anledning att lyfta frågan på vilket sätt Agenda 
2030 kan betraktas som en mjuk styrning av kommunsektorn. Genom 
studierna om Växjö och Uppsala beskrivs kommunstrategiska ansatser som 
på olika sätt betraktar de globala målen som ett ramverk till stöd för att 
organisera sin verksamhet och olika initiativ. Globala ideal om hållbarhet 
är emellertid något som också internaliseras i vårt sätt att tänka, oavsett 
geografisk styrnivå. Frågor om hållbarhet är i grunden normativa, men som 
över tiden också på avgörande sätt har blivit etablerade som för-givet-tagna 
gemensamma ansvara och åtaganden. 

Lärdomar 
Syftet med den här rapporten har varit att fördjupa kunskapen om 
kommunsektorns arbete med hållbar utveckling med fokus på hur man tar 
sig an de globala målen i Agenda 2030. Diskussionen har inramats av ett 
intresse för att förstå hur organisering sker för att hantera Agenda 2030s 
bärande logik om samverkan och odelbarhet. I det här avsnittet sammanfattar 
vi det som vi ser som de viktigaste lärdomarna och frågorna att fördjupa för 
framtida studier.

Lärdom 1. Kommunernas breda uppdrag ger möjlighet till att 
ta initiativ för tvärsektoriella processer och integration
Den första lärdomen handlar om både den kommuninterna organiseringen 
och om organisering genom extern samverkan för hållbarhetsarbete och hur 
detta relaterar till kommunernas breda uppdrag. De stora förväntningarna på 
att kommunerna ska arbeta med Agenda 2030 kan betraktas som förväntad 
utifrån att det är kommunerna som hanterar många uppdrag som är helt 



46

avgörande för de globala målen. Här finns stora delar av välfärdsuppdraget, 
utbildning, stadsbyggnad och andra stödsystem för lokal utveckling. Detta 
är ett viktigt stöd för att arbeta med de globala målen utifrån principen att 
dessa är integrerade och odelbara. På så sätt kan Agenda 2030 med de globala 
målen betraktas som ett ramverk som är relevant för de svenska kommunerna. 

Studien i Växjö visar hur man nyttjar kommunorganisations som en 
plattform i sig för att skapa tvärsektoriell samordning och för att samarbete 
kan organiseras. Studien i Uppsala visar hur kommunens organisering för 
intern samordning är integrerad med extern samverkan inom olika fält med 
olika fokus; det sociala fältet och klimatområdet. Med utgångspunkt i de 
odelbara hållbarhetsmålen ställer genomförandet av Agenda 2030 höga krav 
på samordning, samarbete och samverkan. Genom samverkan med andra 
kan nya insikter och ny kunskap skapas, vilken bidrar till att ytterligare skapa 
kapacitet för hållbarhetsarbetet och något som leder över till lärdom två 
nedan som specificerar frågan om kapacitet för att arbeta med Agenda 2030. 

Lärdom 2. Att samordna, samarbeta och samverka 
kräver kapacitet och skapar kapacitet
Den andra lärdomen handlar om hur kapacitet för hållbarhetsarbete relaterar 
till kapacitet att organisera genom samordning, samarbete och samverkan. 
Kapacitet kan ha olika betydelser och genereras utifrån olika resurser som 
därmed har påverkan på kommunernas möjligheter att initiera insatser 
för hållbar utveckling. Den här rapporten har identifierat olika ”mjuka 
och hårda” resurser som påverkar kapacitet varav följande kan pekas ut 
specifikt; kunskap, motivation, politisk legitimitet, förståelse, ledarskap, 
arbetstid, förtroende, andra partners att samverka med. Kommuner har 
möjlighet att påverka många av dessa resurser men inte alla och inte fullt 
ut, något som gör att man står i beroendeförhållanden till andra vad gäller 
hur hållbarhetsarbetet kan organiseras genom samarbete och samverkan.  
Att vi kan se stora variationer i hur kommuner integrerar Agenda 2030 
i sin verksamhet och i sina aktiviteter, menar vi har en viktig koppling 
till att kommuner har olika lång erfarenhet av att arbeta strategiskt och 
integrerat med hållbarhetsfrågor i sina verksamheter, något som vi antar 
i sin tur ha påverkat flera av de ”mjuka och hårda” resurserna till gagn för 
hållbarhetsarbete. På så sätt kan det skapas själförstärkande processer genom 
vilka initial kapacitet att samverka förstärker kapaciteten till att över tiden 
skala upp och fördjupa hållbarhetsarbetet. 

På ett övergripande plan utgör begreppen samordning, samarbete och 
samverkan ofta återkommande i diskussionen om Agenda 2030 och vi menar 
att detta är aspekter som man i många fall har otillfredsställande kunskap 
om. De kan uppfattas som vardagliga begrepp för organisering och därmed 
leda fel till att man inte ser vilka förutsättningar som krävs för att dessa blir 
verkningsfulla. Att det finns något slags internt arbete och samarbete kring 
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hållbarhetsfrågorna kan ses som en förutsättning då det interna arbetet i viss 
utsträckning ”banar väg” för det externa arbetet. Det krävs alltså någon form 
av intern förankring, transparens och legitimitet för att skapa kapacitet för att 
externt hållbarhetsarbete ska fungera.
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