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1. Inledning 

Enligt propositionen “Sveriges genomförande av Agenda 2030” ska Sverige genomföra 

agendan genom en samstämmig politik.1 Även om kommuner och regioner inte är bundna av 

nationella mål om de inte anges i lag, så har de riksdagsbundna målen ofta en indirekt 

styrande effekt även på den politik som bedrivs på lokal och regional nivå.  

 

Det finns många sätt att tolka ordet samstämmig i detta sammanhang, men det står klart att 

regeringen med detta hänsyftar till det som i FN-processen har kallats ’an indivisible whole’, 

det vill säga att agendan ska ses som en samverkande helhet där interaktioner mellan de 17 

målen eller de 169 delmålen är centrala i genomförandet av agendan.  

 

Rent konkret innebär det att man i implementeringsarbetet måste ta i beaktande hur 

framsteg inom agendans mål och delmål i vissa fall stödjer varandra, men också hur de i andra 

fall kan motverka varandra. Det förstnämnda brukar benämnas synergier och det senare 

målkonflikter. Ett exempel på en synergi är den som finns mellan målet om hållbar energi för 

alla (SDG 7) och målet om att bekämpa klimatförändringarna (SDG 13), och ett exempel på 

en målkonflikt den mellan ekonomisk tillväxt (SDG 8) och SDG 13.  

 

De båda exemplen visar på nödvändigheten av att ’kontextualisera’ målen, delmålen och även 

interaktionerna. Målkonflikten mellan tillväxt och kampen mot klimatförändringarna 

existerar inom rådande socio-ekonomiskt paradigm. Om vi lyckas med det som brukar kallas 

’decoupling’, det vill säga att ekonomin kan växa utan att utsläppen och trycket på miljön 

ökar, upphävs denna målkonflikt.2  

 

Forskarsamhället har under de senaste åren utvecklat en rad olika ansatser för att i 

implementeringsarbetet dels förstå agendan ur ett systemperspektiv, dels för att stödja policy 

(och i mindre grad den privata sektorn).3 Bredden av dessa olika ansatser är ansenlig: de 

 
1 Regeringens proposition 2019/2020: 188, kapitel 4.  
2 Forskningen är relativt samstämmig med att endast kortvariga exempel på ren frikoppling (decoupling) hittills 
har kunnat påvisats.  
3 För en översikt se Bennich, Weitz, and Carlsen, Science of the Total Environment (2020).  



sträcker sig från stora komplicerade matematiska modeller med hundratals ekvationer till 

mycket enkla ansatser som nöjer sig med att konstatera sådant som att ”mål X hänger på 

något sätt ihop med mål Y”.     

 

Den metodik som används i detta pilotprojekt har utvecklats av forskare på Stockholm 

Environment Institute (SEI). Metodiken –som kallas SDG Synergies4 – intar en mellanposition 

vad gäller komplexitet och balanserar vetenskaplig stringens med användarvänlighet och 

transparens. Våra erfarenheter kring policystöd visar att metodik som är svårgenomtränglig 

för beslutsfattare och andra intressenter (’stakeholders’) sällan är användbar att vägleda 

beslut i praktiken. Det är av stor vikt att de som använder en metodik förstår och ställer upp 

på metodikens grundläggande antaganden och processteg, och att resultaten som genereras 

är riktade mot konkreta frågeställningar i en aktuell policy- eller beslutsprocess. Samtidigt är 

det viktigt – givet komplexiteten i Agenda 2030 – att vetenskaplig stringens säkerställs i 

analysarbetet.  

 

Det praktiska verktyget SDG Synergies vilar på mycket enkel systemanalys som alla i processen 

kan följa och förstå. I analysarbetet genomförs vanligtvis ett stort antal matematiska 

operationer, men varje sådant steg är i princip enkelt att förstå. 

 

Centralt för metodiken är att identifiera synergier och målkonflikter så att beslutsfattare 

lättare kan hantera dessa och nå framgång med Agenda 2030 som helhet.5 Ett vanligt sätt att 

prioritera mellan målen är att utveckla ett antal kriterier mot vilka målen utvärderas. Det kan 

exempelvis handla om: i) Hur ligger vi till?, ii) Hur mycket kostar det att nå framgång för ett 

visst mål? eller iii) Hur viktigt är det att visa på framgång för ett visst mål?  

 

SDG Synergies kompletterar dessa kriterier med ett systemperspektiv som gör det möjligt att 

också väga in i vilken mån framsteg med ett visst mål underlättar eller försvårar framsteg 

inom andra delar av agendan, samt i vilken mån de själva blir hjälpta av framsteg inom andra 

mål. En sådan analys möjliggör planering av ett mer effektivt genomförande av agendan 

genom att synergier kan bejakas och målkonflikter förutses eller undvikas, samt att insatser 

kan riktas dit de bäst främjar framsteg för alla 17 mål, eller ett urval av mål elller delmål. 

 

Med SDG Synergies studeras först hur målen hänger ihop för att exempelvis identifiera mål 

som på ett positivt sätt påverkar många andra mål. Dessa mål (’katalysatorer’) behöver inte i 

sig vara högprioriterade, sett utifrån de ovan nämnda kriterierna, men på grund av att de 

påverkar hela agendan eller särskilt prioriterade mål i positiv riktning är de ändå värda att 

 
4 Metodens vetenskapliga grund presenteras i Weitz et al. Sustainability Science(2018). För en mer tillgänglig 
presentation se den korta ’briefen’: Weitz, N., Carlsen, H. and Trimmer, C. (2019). SDG Synergies: An approach 
for coherent 2030 Agenda implementation. Stockholm Environment Institute. 
https://www.sei.org/publications/sdg-synergies-factsheet/. Vi har också skapat en webbplats med information 
om SDG Synergies och dess användning och där verktyget kommer att läggas upp: 
https://www.sdgsynergies.org/.  
5 I namnet på metodiken har vi valt att inkludera enbart det mer positiva elementet (synergier) av två skäl: 
Dels för att de är mer vanligt förekommande i agendan, dels för att det är positivt värdeladdat. 

https://www.sei.org/publications/sdg-synergies-factsheet/
https://www.sdgsynergies.org/


satsa på, och är i den meningen viktiga mål att prioritera när det kommer till genomförandet. 

Alltså, mål bör inte endast prioriteras på basis av individuella för- och nackdelar utan på deras 

sammantagna effekt på genomförandet av agendan som helhet. 

 

Lika viktigt som det är att identifiera positiva synergier är det också att identifiera 

målkonflikter vars lösningar kan vara nödvändiga för att nå bred framgång över många mål. I 

vissa fall kan ett fåtal kritiska målkonflikter begränsa viktiga framsteg inom stora delar av 

agendan. Eftersom dessa målkonflikter även uppstår indirekt (genom påverkanskedjor av 

flera mål) är de ofta svåra att upptäcka och se intuitivt (se figur 1). Att använda sig av verktyg 

för systemanalys är därför många gånger helt nödvändigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Exempel på direkt och indirekt påverkan. I detta exempel påverkar mål A mål B direkt. 

Utöver denna påverkan så påverkar mål A mål B även via mål C, D och E. Verktyget SDG Synergies tar 

hänsyn till dessa så kallade indirekta effekter när påverkan från mål A på mål B ska bedömas.  

 

 

I denna rapport presenteras resultaten från den analys som gjorts för Falköpings kommun 

inom ramen för pilotprojektet SDG Synergies för kommuner som drivs av Nationella 

samordnaren för Agenda 2030 och SEI. 

 

Avslutningsvis är det viktigt att understryka att den analys och de resultat som här redovisas 

endast utgör en del i ett större beslutsunderlag som vägleder beslutsfattandet kring Agenda 

A B 

E 

D 

C 



2030. Det finns alltid andra större sammanhang där Agenda 2030 och hållbarhetsmålen ska 

implementeras. Dessa större sammanhang kan exempelvis handla om politiska prioriteringar 

som kan peka i en annan riktning än de resultat som systemanalysen med SDG Synergies visar 

på.  

 
 
 

2. Falkpings arbete med Agenda 2030 

Falköping har arbetat med Agenda 2030 sedan 2018. Tidigare övningar inom kommunen för 

att diskutera utmaningar kopplade till Agenda 2030 har lett till att fokusområden så som 

arbetsmarknad, mod för förändring, trygghet, och bekämpa klimatförändringar har 

identifierats. Även kompetensförsörjning i förhållande till kärnverksamheten, och 

resursfrågor lyfts som viktiga frågor. I en tidigare process som omfattade förtroendevalda 

listades utmaningar i kommunen under relevant mål från Agenda 2030; element av 

prioriteringen återfinns i flerårsplanen samt klimatstrategin (se nedan). Övningen syftade till 

att lista vilka mål verksamheten som kommunen jobbade med aktivt och vilka mål/områden 

där utmaningar kunde identifieras Anteckningarna från övningen kan sammanfattas som 

följer:   

 

Hållbarhetsmål Identifierad utmaning/arbete för Falköping 

1 Barnfattigdom 

2 Indirekt arbete med hunger genom välfärden 

3 Psykisk ohälsa, mer förebyggande arbete och god sjukvård 

4 Komptensförsörjningsbrist, ökande klyftor, svaga skolresultat 

5 Ökande klyftor, vi når inte målen 

6 Nyttjar vattnet slösaktigt 

7 Hushålla med energin, lagring 

8 Matchar inte arbetskraften mot behovet, arbetslöshet, cirkulär 

ekonomi 

9 Innovationsförmåga, bättre infrastruktur 

10 Kommunala satsningar som ibland stärker skillnaderna mellan 

människor, löneklyftor 

11 Bättre på att tillgodose boende, vägar och järnvägar, 

bostadssegregation 

12 Målkonflikter (intressen), bättre lokal upphandling, biogas och 

sortering, öka medvetenhet, minska konsumtion 

13 Mer evidens, mindre tyckande 

14 Berör oss inte som kommun men medvetenhet bör öka 

15 Naturreservat, stadsgrönska, delaktighet även på landsbygden 

16 Fortsätta utveckla medborgardialog, barnkonventionen 

17 Medborgardialog/ dialog med civilsamhället är en utvecklingspotential 

  



  

Kommunens arbete med Agenda 2030, samt kontextualisering av hållbarhetsutmaningar syns 

i flerårsplanen 2021 – 2023: 

     

”Kommunens vision om det goda livet, med de tre hållbarhetsdimensionerna, samt de 

prioriterade målen hänger tätt ihop med FNs Agenda 2030. Agenda 2030 består av 17 globala 

mål för hållbar utveckling. Dessa syftar till att utrota fattigdomen, stoppa 

klimatförändringarna samt skapa trygga och fredliga samhällen. Genom att koppla de globala 

målens ikoner till kommunens övergripande mål stärks styrkedjan. Agendan ska tillsammans 

med kommunens övergripande mål, det lokala målet om fossilfrihet 2030 samt kommunens 

klimatstrategi vara styrande för att kommunen långsiktigt ska kunna leverera välfärd till 

invånarna. Arbetet med att utveckla kommunens arbete med hjälp av Agenda 2030 fortsätter. 

Flera av de utmaningar kommunen ställs inför är komplexa och agendan kan vara ett verktyg 

för att sortera, prioritera hitta synergieffekter och följa upp resultatet av det arbete 

kommunen gör. I förarbetet till flerårsplan 2021-2023 identifierade majoriteten med hjälp av 

Agenda 2030 ett antal komplexa utmaningar kommunen har att hantera: 

 

• Arbetsmarknad 

• Integration 

• Att ha mod 

• Förändra strukturer 

• Arbeta medskapande externt och internt” 

  

Därtill specificeras fyra mål med kopplingar till hållbarhetsmålen (SDG) i planen: 

• Mål 1 – skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping (kopplat till 

hållbarhetsmål 1 – 5, 8, 10, 11 & 16) 

• Mål 2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping (kopplat till hållbarhetsmål 

2,3, 5 – 9, 11, 13 – 15) 

• Mål 3 – Skapa förutsättningar för näringsliv som utvecklas (kopplat till hållbarhetsmål 

4, 5, 7 – 12) 

• Mål 4 – Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en 

tillitsbaserad styrning (kopplat till hållbarhetsmål 3 – 5, 7, 8, 10 – 13, 15 – 17) 

  

Flerårsplanen nämner även behovet av en helhetssyn för att möta komplexa frågor kring 

hållbar utveckling, och att detta kräver ett förändrat förhållningsätt och skapandet av nya 

samarbetskonstellationer. 

  

Ett annat viktigt strategiokument i relation till Agenda 2030 är klimatstrategin. I Falköpings 

klimatstrategi 2021 – 2030 specificeras fyra fokusområden för kommunen, under det 

övergripande målet att nå ’Fossilfritt Falköping 2030’. Dessa områden är: 

 

1. Hållbara transporter 



- Klimatsmart vardagsreseande där fler väljer gång, cykling och kollektivt 

resande 

- Accelererad omställning till fossilfria fordon 

- Effektiva godstransporter 

- Klimatsmara möten och hållbar besöksnäring 

 

2. Klimatsmart och hälsosam mat 

- Minskat matsvinn 

- Främja hållbart lantbruk 

- Minskad miljö- och klimatpåverkan från inköpta livsmedel 

 

3. Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster 

- Större marknad för biobaserade material och drivmedel 

- Tjänster och cirkulära varor 

- Design för en hållbar livsstil 

 

4. Sunda och klimatsmara bostäder och lokaler 

- Flexibla och klimatsmara bostäder och lokaler 

- Effektiv och klimatsmart renovering 

 

Utöver dessa identifieras i strategin även ’övriga prioriteringar i klimatarbetet’ så som: lokal 

framställning av förnybar energi, förstärkning av kolsänkor, hållbara finanser, samt utbildning 

och medskapande i klimatomställningen. I strategin framhålls även ett arbetssätt för att nå 

klimatmålen där kommunen skall agera föregångarna, arbeta med klimatplanering och 

klimatanpassing, satsa på innovationer samt främja attraktiva lokalsamhällen. Klimatstrategin 

är kopplas till budgetprocessen och kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet har även 

fått i uppdrag att följa arbetet ur ett socialt perspektiv för att säkerställa att 

klimatomställningen på lång sikt gynnar alla invånares välmående. 

 

 

3. Arbetsprocessen med SDG Synergies 

Efter diskussioner med kommunens kontaktperson för pilotstudien bestämndes att analysen 

av synergier och målkonflikter skulle utgå ifrån de fyra målen i Flerårsplanen (kallade F1-F4 

nedan) samt de fyra fokusområdena i Klimatstrategin (K1-K4). Flerårsplanen och 

klimatstrategin är relativt komplementära, även om det finns visst överlapp t.ex. så omnämns 

klimatåtgärder under mål fyra i Flerårsplanen. Nedan ges en sammanfattande beskrivning av 

dessa mål och fokusområden: 

 

F1: Ett socialt hållbart Falköping. Falköping är ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle 

där alla invånare känner respekt och delaktighet, har inflytande i samhället samt resurser att 

styra över ekonomi, arbete, bostad, utbildning, kultur, rekreation, hälsa, trygghet och sociala 

nätverk. Invånarna är engagerade och delaktiga i samhällsbygget. För att främja ett långsiktigt 



perspektiv för att kommunen kan växa och utvecklas är förebyggande insatser för barn och 

unga prioriterade. 

 

F2: Ett attraktivare Falköping. Falköping erbjuder en god boendemiljö och tillgång till fina 

naturvärden. Fokus ligger på samspelet mellan stad och landsbygd – Falköping erbjuder både 

naturskönt boende, företag, rekreativa kvaliteter och ekosystemtjänster som samspelar med 

tätorternas service, handel och kommunikationsmöjligheter. Satsningar på kommunikationer 

och väl utbyggd infrastruktur gör attraktiviteten för landsbyggdsboende starkt.  

 

F3: Ett näringsliv som utvecklas. Falköpings kommun har ett gott företagsklimat och är ett 

självklart alternativ för företag som vill etablera sig. Kommunen är väl förberedd för 

långsiktiga förändringar inom arbetsmarknaden och arbetar för diversifiering av näringslivet, 

vilket bl.a. bygger på ömsesidigt förtroende mellan kommun och näringsliv, gemensam 

viljeriktning och kraftfullt lokalt engagemang. Kompetensutveckling och samverkan med 

grannkommuner är centrala delar av arbetet, även infrastruktur och bidrag till näringar inom 

gröna sektorn.  

 

F4: Kommunens organisation är utvecklande med en tillitsbaserad styrning. Genom 

tillitsbaserad styrning är Falköpings kommun en attraktiv arbetsgivare som utvecklar och 

behåller medarbetares kompetens. Verksamheterna samverkar och organiseras utifrån 

uppdrag och resurser används på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Kommunen minskar 

sitt klimatavtryck genom investeringar och upphandlingar. Digitala system och andra tekniska 

lösningar är centrala för att effektivisera verksamheterna.  

 

K1: Hållbara transporter. Den fysiska planeringen har gjort så att gång, cykling och kollektivt 

resande inom och mellan Falköpings kommuns orter har gynnats. Den kommunala 

fordonsflottan är helt fossilbränslefri och alla samhällsbetalda transporter är fossilfria. 

Investeringar inom logistikområdet har gjort att Falköping ses som en föregångare i 

klimatomställningen för effektivare godstransporter. Distansarbete och resfria möten har 

blivit betydligt vanligare.      

 

K2: Klimatsmart och hälsosam mat. Kommunen arbetar aktivt med offentliga måltider, 

näringslivets restauranger, livsmedelsbutiker och kommuninvånare för att minska mat-

svinnet. Brukningsvärd jordbruksmark bevaras för att säkra en framtida hållbar livsmedels-

försörjning. Klimatsmart markanvändning, ökad kolinlagring och hållbar matproduktion 

präglar Falköpings lantbruk. Maten som serveras inom kommunen är näringsrik, säsongs-

baserad, klimatsmart och gynnar biologisk mångfald. Närproducerade och ekologiska råvaror 

är prioriterade.  

 

K3: Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster. Ökad efterfrågan på bioplaster, 

förnybara textilfiber och andra naturbaserade produkter får marknaden för klimatsmarta 

material att växa. Falköpings kommun främjar lokal produktion av biogas. I samverkan med 

andra aktörer så underlättar kommunen utvecklingen av en delningsekonomi. Invånarna har 



tillgång till att låna eller hyra produkter istället för att köpa. Kommunen bidrar till en cirkulär 

ekonomi genom att stötta näringslivet, exempelvis så ses avfall som en råvara för någon 

annan. Design för hållbara livsstilar gör det lätt att få tillgång till klimatsmarta lösningar.   

 

K4: Klimatsmarta bostäder och lokaler. Nybyggnation är anpassad för att möta klimat-

förändringarna och beständiga naturmaterial är prioriterade. Material återvinns eller åter-

brukas i så stor utsträckning det är möjligt. Miljömässigt hållbart byggande är ett bedömnings-

kriterium vid markanvisning och kommunen arbetar aktivt med näringslivet för att ta fram 

nya byggmaterial och metoder som främjar detta. Kommunala lokaler används effektivt och 

sam-nyttjas. Information om klimatsmart renovering sprids aktivt i samband med beviljandet 

av bygglov. Kommunens invånare har tillgång till kostnadsfri energi- och klimatrådgivning och 

klimatsmart renovering.  
 

En sammanfattning av de åtta målen ges i tabell 1 nedan. Det är dessa beskrivningar som 

sedan matades in i verktyget SDG Synergies, se vidare nedan.  

 
 

Tabell 1: Utvalda mål för analys av synergier och målkonflikter.  

Benämning Beskrivning 

F1 Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping  

F2 Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  

F3 Skapa förutsättningar för näringsliv som utvecklas  

F4 
Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en 

tillitsbaserad styrning 

K1 Hållbara transporter 

K2 Klimatsmart och hälsosam mat 

K3 Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster 

K4 Sunda och klimatsmara bostäder och lokaler 

 

 

Den 22 oktober genomfördes den första workshopen i  processen. I denna halvdagsworkshop 

samlades representanter för kommunens olika förvaltningar, bolag etc. för att med hjälp av 

verktyget SDG Synergies analysera och värdera synergier och målkonflikter.  

 

Workshopen inleddes med en presentation av Agenda 2030 med fokus på vad ’odelbarhet’ 

egentligen betyder och hur man konkret kan jobba med denna aspeket av Agendan. Efter 

denna inledning arbetade workshopdeltagarna med att, med hjälp av verktyget SDG 

Synergies, analysera och värder synergier och målkonflikter mellan målen i tabell 1. Frågan 

som deltagarna på workshopen arbetade med löd: 



 

If progress is made on target X how does this influence progress on target Y?6 

 

På svenska utläses detta som att givet framgång med avseende på exempelvis mål 1, hur 

påverkar det då möjligheterna att få framgång med avseende på mål 2? För att göra dessa 

bedömningar användes en kvantitativ skala med kvalitativa tolkningar enligt: 

 

+3 Strongly promoting (starkt främjande) är den starkaste formen av positiv påverkan. Det 

är någonting helt grundläggande för ett mål; till exempel är produktion av förnybar energi 

direkt och starkt kopplad till minskade koldioxidutsläpp. 

 

+2 Moderately promoting (främjande) är en betydande positiv påverkan. Det är något som 

förstärker, men inte är helt avgörande, för ett annat måls framgång. Exempelvis kan 

kvalitetsförbättringar i utbildning ha en betydande positiv effekt på ekonomisk tillväxt. 

 

+1 Weakly promoting (svagt främjande) är en positiv påverkan men en svag sådan. Det kan 

vara något som skapar förutsättningar för framgång på ett annat mål. Exempelvis kan en 

hållbar förvaltning av vatten främja ett bättre fiske över tid. 

 

0 No influence (ingen påverkan) används när målen saknar betydande koppling eller det ej 

går att avgöra huruvida det verkar främjande eller begränsande. Exempelvis har förbättringar 

i hälsa och välbefinnande inte någon direkt betydande inverkan på infrastruktur. 

 

-1 Weakly restricting (svagt begränsande) är en negativ påverkan men en svag sådan. 

Exempelvis kan ansvarsfull konsumtion i vissa fall begränsa ekonomisk tillväxt, i alla fall på 

kort sikt. 

 

-2 Moderately restricting (begränsande) är en betydande negativ påverkan. Det är något som 

motverkar framsteg på ett annat mål, exempelvis kan högt satta tillväxtmål motverka 

minskning av avfallsproduktion. 

 

-3 Strongly restricting (starkt begränsande) är den starkaste formen av negativ påverkan. Det 

är något som står i direkt konflikt med eller nära på omöjliggör framsteg inom ett annat mål, 

exempelvis är hunger oförenligt med god hälsa och välbefinnande. 

 

Utöver dessa kvantitativa bedömningar gjordes även en del kortare motiveringar för den siffra 

som valts enligt skalan ovan, se bilaga 1.  

 

4. Resultat 

Figur 2 nedan samlar de bedömningar som gjordes av hur vart och ett av de utvalda målen 

påverkas av framsteg som görs i de andra målen. Matrisen ger en överblick över systemet 

 
6 I verktyget finns denna fråga ännu så länge enbart på engelska (och spanska) i verktyget.  



som helhet och ska läsas från rad till kolumn, det vill säga F1 bedöms ha en starkt främjande 

effekt (+3) på F2, en främjande effekt (+2) på målen F3 och F4, en svagt främjande effekt (+1) 

på K2 – K4, samt en svagt begränsande effekt (-1) på K1.  

 
 

 
Figur 2: Den så kallade ’cross impact’-matrisen som samlar alla interaktions-bedömningar 
(+3: mörkblå, +2: blå, +1: ljusblå, 0: grå, -1: gul, -2: röd, -3 mörkröd). Matrisen läses från rad 
till kolumn. Sifforna längst till höger (9, 8, 4,…) visar den sammanlagda första ordningens 
påverkan från respektive mål på samtliga övriga mål. Siffrorna längst ner (6, 12, 6, …) visar 
hur respektive mål påverkas av  
framsteg på alla övriga mål (första ordningen). 

 

 

För det första ser vi att systemet är realtivt tätt sammankopplat; av alla möjliga interaktioner 

(8 x 8 - 8 = 56) bedöms endast 18 procent ha ’ingen påverkan’ (0). Vi kan konstatera att 

interaktionerna till övervägande del är positiva. Hela 77 procent av interaktionerna bedöms 



som antingen ’svagt främjande’, ’främjande’ eller ’starkt främjande’. Den vanligaste 

interaktionen är ’svagt främjande’ (48 procent). De negativa interaktionerna – ’svagt 

begränsande’, ’begränsande’, ’starkt begränsande’ – är endast 5 procent (3 stycken). Inget 

mål är inblandat i mer än en målkonflikt.  

 
Matrisen i figur 2 kan användas som utgångspunkt för initiala observationer av effekter över 

samtliga mål. Sifforna som står längst till höger i figuren (kolumnen till höger om K4) visar hur 

stor sammanlagd påverkan varje mål har på samtliga andra mål. Summan av påverkan från F1 

(Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping) är 9, medan påverkan från F2 (Skapa 

förutsättningar för ett attraktivare Falköping) är 8, och så vidare.  

 

Genom att på detta enkla sätt beräkna sammanlagd påverkan kan målen ordnas: F1 (Skapa 

förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping) har störst direkt främjande effekt på alla 

övriga mål, följt av F2 (Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping) och K3 (Förnybara 

och resurseffektiva produkter och tjänster). Framsteg på F3 (Skapa förutsättningar för 

näringsliv som utvecklas) har minst direkt främjande effekt på målen som helhet.  
 

Observera att samma summa av direkt positiv påverkan kan uppnås på olika sätt; F2 och K3 

har samma sammanlagda påverkan (+8), men medan F2 enbart påverkar övriga mål (fem 

stycken) positivt så innebär framsteg på K3 en begränsning för framsteg på ett av målen, F3.    

 
Vi kan också se hur mycket ett mål påverkas av de övriga målen. Detta visas i sista raden i 

matrisen som anger kolumnsummorna av påverkan. Vi ser här att F2 (Skapa förutsättningar 

för ett attraktivare Falköping) och F4 (Kommunens organisation ska vara utvecklande och 

förnyande med en tillitsbaserad styrning) påverkas mest i positiv riktning av framsteg på alla 

övriga mål. Detta betyder alltså att dessa mål ’dras med i framgångar i övriga mål’. I andra 

änden finner vi K1 (Hållbara transporter) och K4 (Sunda och klimatsmara bostäder och 

lokaler). Dessa mål kan betraktas som ’eftersläntrare’ då de inte automatisk dras med i en 

framgång över övriga mål.      

 

4.1 Rankning av mål 

Matrisen visar enbart den direkta påverkan mellan målen. I realiteten sker påverkan i flera 

steg. Om framgång för mål A främjar framgång för mål B, och om framgång för mål B främjar 

framgång för mål C, så påverkar mål A mål C positivt indirekt via mål B, jämför figur 1 ovan. 

Exempelvis så påverkar F4, F1 och F3 lika mycket (+1), men påverkan på F1 är viktigare för 

systemet som helhet då F1 har en total påverkan på 9 jämfört med 4 för F3.  

 

För att förstå ett måls påverkan på hela systemet måste även indirekta effekter beaktas 

eftersom målen är sammankopplade. I följande avsnitt inkluderas även indirekta effekter i 

den analys som presenteras.7 Med denna typ av analys av indirekta effekter i två steg kan en 

rankning av målens systempåverkan göras. Resultatet visas i tabell 2.  

 
7 I denna rapport avses med indirekta effekter andra ordningens effekter.  



 

 

Tabell 2: Rankning av målens sammanlagda systempåverkan. 8 

Rankning Mål 

1 
K3: Förnybara och resurseffektiva produkter och 

tjänster 

2 
F1: Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart 

Falköping 

3 
F2: Skapa förutsättningar för ett attraktivare 

Falköping  

4 K1: Hållbara transporter 

5 

 

K2: Klimatsmart och hälsosam mat 

K4: Sunda och klimatsmara bostäder och lokaler 

7 
F4: Kommunens organisation ska vara utvecklande 

och förnyande med en tillitsbaserad styrning 

8 
F3: Skapa förutsättningar för näringsliv som 

utvecklas 

 

 

När den indirekta påverkan räknats in ser vi i tabell 2 att K3 är det mål som har starkast positiv 

systempåverkan, det vill säga sammanlagd positiv inverkan på övriga mål. Det kan jämföras 

med matrisen där enbart direkt påverkan visas och F1 är det mål som rankas högst. Generellt 

är det dock små skillnader mellan första och andra ordningens effekter, exempelvis så 

genererar båda ansatserna samma topp tre-lista: K3, F1 och F2.  

 

Mål vars framsteg påverkar alla övriga mål positivt kan ses som viktiga acceleratorer för att få 

framgång i genomförandet av alla mål. Framsteg inom K3 har störst positiv påverkan på 

genomförandet av de åtta utvalda målen, följt av F1 och F2. Dessa tre mål påverkar 

sammantaget de åtta målen positivt i varierande grad. Detta innebär att dessa tre mål är 

särskilt viktiga att beakta för att främja framgång över samtliga mål. Det är viktigt att samtidig 

beakta att trots att K3 och F1 finns med på topp tre-listan, så påverkar de ett mål var i negativ 

rikting (F3 respektive K1).    

 
I figurerna som följer visas de tre högst rankade målens sammantagna påverkan på alla 
övriga mål. Den inre ringen visar att påverkan sker via andra mål, jämför figur 1 ovan. Den 
inre cirkeln visar varje måls direkta påverkan på övriga mål.9 I den yttre cirkeln visas den 
summerade påverkan från målet i mitten av figuren, via alla mål i den inre cirkeln. Notera 
att målen kan påverka sig själva via andra mål och därför syns även det i den yttre ringen.  
 
 

 
8 För en matematisk beskrivning av hur rankningen tar hänsyn till andra ordningens effekter, se Weitz et al. 
(2018).   
9 Observera att figuren inte visar pilar i den innersta cirkeln. 



K3 – Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster 
Framsteg på K3 har positiv påverkan på alla andra mål utom K1 (Hållbara transporter), se 
figur 3. Störst positiv påverkan finns på F2 (Skapa förutsättningar för ett attraktivare 
Falköping) samt F3 (Skapa förutsättningar för näringsliv som utvecklas).  
 
 
 
 

 
 

 
Figur 3: Påverkan från mål K3 på alla andra mål inklusive indirekta effekter. 

 

 
  



F1 – Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart Falköping 
Framsteg på F1 har positiv påverkan på alla andra mål, se figur 4. Störst positiv påverkan 
finns på F4 (Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande med en 
tillitsbaserad styrning) och K1 (Hållbara transporter).  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4: Påverkan från mål F1 på alla andra mål inklusive indirekta effekter. 

 

  



F2 – Skapa förutsättningar för ett attraktivare Falköping  
Framsteg på F2 har positiv påverkan på alla andra mål, se figur 5. I detta fall finns enbart 
positiv påverkan även i den inre cirkeln. Störst positiv påverkan har F1 på sig själv (via fem 
andra mål i den inre cirkeln. Detta är ett exempel på en självförstärkande loop.  
 
 
 
 

 
 
 
Figur 5: Påverkan från mål F2 på alla andra mål inklusive indirekta effekter. 
 

 

4.2 Identifiering av mål som påverkas mest respektive minst av framsteg i alla andra mål 

Vi såg ovan, i anslutning till matrisen i figur 2, att målen F2 (Skapa förutsättningar för ett 

attraktivare Falköping), F4 (Kommunens organisation ska vara utvecklande och förnyande 

med en tillitsbaserad styrning) och K2 (Klimatsmart och hälsosam mat) är de mål som 

påverkas mest av positivt av utvecklingen hos övriga mål (jämför kolumnssummorna i figur 

2). Detta resultat baseras enbart på första ordningens effekter. Om andra ordningens effekter 

tas med erhålls tabell 3 nedan. 

 



 

Tabell 3: Mål som påverkas mest av framsteg i alla övriga mål. 

Rankning Mål 

1 
F4: Kommunens organisation ska vara utvecklande 

och förnyande med en tillitsbaserad styrning 

2 
F2: Skapa förutsättningar för ett attraktivare 

Falköping 

3 
F1: Skapa förutsättningar för ett socialt hållbart 

Falköping 

 

 

Vi ser här att listan över de mål som påverkas mest av framsteg på övriga mål ändras något 

mer än listan i tabell 1, när hänsyn tas till andra odningens effekter.  

 

I och med att dessa mål främjas av att framsteg görs inom andra delar av agendan kan de 

kräva mindre direkta insatser. Däremot är de i högre grad än andra mål beroende av 

utvecklingen hos andra mål, och det är därför viktigt att bevaka och säkerställa framgång i de 

mål som påverkar dem mest.  

 

Om vi nu byter perspektiv så finner vi att K1 (Hållbara transporter), K3 (Förnybara och 

resurseffektiva produkter och tjänster) och K4 (Kommunens organisation ska vara 

utvecklande och förnyande med en tillitsbaserad styrning) påverkas minst av att framsteg 

görs i andra mål. De kan därför behöva mer riktade insatser. De kan också ses som mindre 

beroende av hur utvecklingen går för de andra målen. Det bör noteras att K3 är det mål vars 

framgång har störst positiv påverkan på alla övriga mål (se tabell 2),  men att detta mål 

samtidigt får väldigt lite hjälp av att framsteg görs i andra delar. Sammantaget ger detta goda 

skäl för att agera på målet K3. 
 
 
 

4.3 Målkonflikter kopplade till de mest positivt påverkande målen 

F1, F3 och K3 utgör de tre mål vars framsteg, enligt matrisen, begränsar framsteg för andra 

mål. Trots de målkonflikter dessa mål genererar, är deras påverkan på systemet som helhet 

fortfarande positiv. F1 rankas exempelvis näst högst i mest positiv påverkan (se tabell 2) då 

målets negativa påverkan vägs upp genom positiv påverkan via andra mål. Även om den 

sammantagna påverkan som F1 har är positiv, bör den negativa påverkan (på K1) också 

hanteras för att öka den positiva effekten och lösa de utmaningar som finns i målens 

interaktion.  

 

På samma sätt främjar de topprankade målen – sina starka positiva effekter till trots – 

framsteg för mål som i sin tur påverkar andra mål negativt. Detta är inräknat i deras 

sammantagna positiva effekt, men det betyder inte att de målkonflikter de är associerade 



med lösts ut. De bidrar därför till att sprida negativ påverkan även om de själva inte direkt ger 

upphov till den.  

 

Eftersom man i genomförandet av Agenda 2030 har stor fördel av framsteg på de 

topprankade målen så är det av stor vikt att de eventuella målkonflikter de är associerade 

med belyses och hanteras. Tabell 4 visar hur de tre topprankade målen (K3, F1, F2) påverkar 

de tre mål (F1, F3, K3) som har en direkt negativ påverkan på något annat mål. Kolumnen 

längst till höger anger den totala påverkan som respektive topprankat mål har på de tre 

målen. Det ska dock noteras att man inte bör lägga alltför stor vikt vid de absoluta sifforna 

här (-1, -3, -4). Det intressanta är att jämföra de topprankade målens negativa påverkan, och 

se att exempelvis F2 har störst negativ påverkan. Detta behöver dock inte alltid vara fallet; på 

grund av systemeffekter kan ett högt rankat mål även har stor sammanlagd negativ effekt.  

 

 
Tabell 4: Topprankade mål (K3, F1, F2) påverkan på mål med negativ påverkan (F1, F3, K3). Under 
varje mål i översta raden anges deras respektive sammanlagda negativa påverkan på andra mål ( -1 i 
samtliga fall). Längst till höger anges respektive topprankat måls totala negativa påverkan; för 
exempelvis mål K3 erhålls 2*(-1) + (-1)*(-1) = -1. 

 Mål med negativ påverkan 
på andra mål 

F1 
(-1) 

F3 
(-1) 

K3 
(-1) 

 

Stöd frånK3 +2 -1  -- -1 

Stöd från F1 -- +2 +1 -3 

Stöd från F2  +2 +2 0 -4 

 

 

Mål som har en starkt positiv påverkan på systemet i sin helhet kan alltså även bidra till 

begränsningar i vissa andra delar. Exempelvis främjar K3 (+2) framsteg på F1 som i sin tur 

försvårar framsteg hos K1. Ett främjande av mål som i sin tur försvårar framsteg för andra mål 

innebär en negativ påverkan på systemet. Även fast exempelvis framsteg på F1 också har en 

hel del övriga positiva konsekvenser på systemet är det viktigt att de målkonflikter som finns 

hanteras i genomförandet och vi vill här understryka att en positiv påverkan i en del inte kan 

antas kompensera för en negativ påverkan i en annan.  
 

 

 

 
  



 

Bilaga 1: Kvaliativa motiveringar 
 

Influerande 
mål  

Influerat mål Score Motivering 

F1 - Ett socialt 
hållbart 
Falköping 

F3 - Ett 
näringsliv som 
utvecklas 

2 Folk vill bo här, vilket ger underlag för näringsliv. 
Näringslivet vill vara här för att det finns kompetent 
arbetskraft, vilja och engagemang, samhället är tryggt 
och säkert och man kan fokusera på de positiva 
sakerna. 

F2 - Ett 
attraktivare 
Falköping 

F1 - Ett socialt 
hållbart 
Falköping 

2 Bedömningen bygger på att god attraktivitet uppnås 
för alla, inte bara för vissa. Att skapa en fungerande 
infrastruktur ger förutsättning för goda livsvillkor för 
alla. Måluppfyllelse av attraktivitetsmålet löser inte 
per automatik hela utmaningen med social hållbarhet. 

F2 - Ett 
attraktivare 
Falköping 

F3 - Ett 
näringsliv som 
utvecklas 

2 Positivt att folk vill bo här tack vara god boendemiljö. 
Ger förutsättningar med kundunderlag, kompetent 
arbetskraft etc. En väl utbyggd infrastruktur och goda 
kommunikationer ger förutsättningar för etableringar 
och tillväxt inom näringslivet i hela kommunen. 
Naturvärden och levande landsbygd ger också 
förutsättningar för besöksnäring etc. 

F4 - 
Kommunens 
organisation 
är utvecklande 
med en 
tillitsbaserad 
styrning 

F3 - Ett 
näringsliv som 
utvecklas 

1 Kommunen är en bra partner till näringslivet för 
utveckling, tillväxt, etableringar etc. Vi är duktiga på 
att möta näringslivet vid behov och vi är duktiga på att 
vara smidiga i organisationen för att ge snabb och rätt 
stöd. 

K1 - Hållbara 
transporter 

F3 - Ett 
näringsliv som 
utvecklas 

1 Lyckas vi på SLC har det stark påverkan på 
näringslivets möjligheter. Utbyggd kollektivtrafik ger 
förutsättningar genom pendlingsmöjligheter osv. 
Marknadsföringsvinster för befintligt och potentiellt 
näringsliv. Goda förutsättningar för hållbara 
transporter i Falköpings kommun bidrar till ett 
platsvarumärke som kan attrahera särskilda näringar. 

F3 - Ett 
näringsliv som 
utvecklas 

F1 - Ett socialt 
hållbart 
Falköping 

-1 Att stärka infrastruktur inom näringslivet kan ta 
resurser från att stärka infrastruktur för social 
hållbarhet. 

F4 - 
Kommunens 
organisation 
är utvecklande 
med en 
tillitsbaserad 
styrning 

F1 - Ett socialt 
hållbart 
Falköping 

1 Samverkan, organisering efter uppdrag och tillit inom 
organisationen och gentemot de verksamheterna är 
tillför bedöms ha en främjande effekt på social 
hållbarhet. 

K1 - Hållbara 
transporter 

F1 - Ett socialt 
hållbart 
Falköping 

1 Att öka möjligheten för människor att transportera sig 
på fler sätt än med bil möjliggör för fler att röra sig 
mellan olika platser. 



K2 - 
Klimatsmart 
och hälsosam 
mat 

F1 - Ett socialt 
hållbart 
Falköping 

1 Näringsrik mat främjar en god hälsa vilket kan fungera 
fattigdomsutjämnande (t ex skolmat). 

K2 - 
Klimatsmart 
och hälsosam 
mat 

F3 - Ett 
näringsliv som 
utvecklas 

1 Positiv påverkan på lokala producenter. 
Marknadsföringsvärde för lokala restauranger och 
platsvarumärke för att attrahera vissa näringar. såsom 
besöksnäring och gröna näringar. Eventuellt hinder för 
nyetableringar, utbyggnad och tillväxt att 
jordbruksmark bevaras? 

K3 - Förnybara 
och 
resurseffektiva 
produkter och 
tjänster 

F3 - Ett 
näringsliv som 
utvecklas 

-1 Innebär utmaningar för näringslivet. Hinder eller 
omställning? Lyckas vi här minskar köpbehovet och 
därmed ett visst underlag för näringslivet. Detta 
kräver en omställning som åtminstone initialt har 
negativ påverkan på befintliga näringslivet och 
näringslivsutvecklingen. Ger samtidigt möjlighet till 
nya näringar. 

K3 - Förnybara 
och 
resurseffektiva 
produkter och 
tjänster 

F1 - Ett socialt 
hållbart 
Falköping 

2 Delningsekonomi kompenserar för skillnader i 
livsvillkor genom att fler kan ta del av produkter och 
tjänster. 

K4 - 
Klimatsmarta 
bostäder och 
lokaler 

F3 - Ett 
näringsliv som 
utvecklas 

0 Innebär att kommunen pushar en omställning i 
näringslivet. Potentiell risk att dessa krav innebär 
fördyringar som minskar tillväxten. Återvinning och 
återbruk både positivt (potential och billigare för 
vissa) och negativt (för vissa). Påverkansgraden kan 
vara olika beroende på kort eller lång sikt. 

F1 - Ett socialt 
hållbart 
Falköping 

F2 - Ett 
attraktivare 
Falköping 

3 Ett samhälle där detta uppnås för alla invånare 
bedöms som mycket attraktivt. 

F1 - Ett socialt 
hållbart 
Falköping 

F4 - 
Kommunens 
organisation är 
utvecklande 
med en 
tillitsbaserad 
styrning 

2 Innebär att vi frigör resurser att jobba med utveckling 
och förnyelse eftersom vi har inflyttning, 
kompetensförsörjning, låg arbetslöshet osv. Fler 
engagerade medborgare ger oss förutsättningar att 
gemensamt arbeta med våra utmaningar och vår 
potential, såsom klimatomställningen och 
digitalisering. Stoltheten att vara kommuninvånare 
och medarbetare stärks vilket ger god kultur och 
grund för att samverkan, utveckla och utvecklas. 

F2 - Ett 
attraktivare 
Falköping 

F4 - 
Kommunens 
organisation är 
utvecklande 
med en 
tillitsbaserad 
styrning 

2 Positivt för kompetensförsörjning. Bilden av Falköping 
är positiv och därmed stärks viljan att arbeta för och 
bidra till kommunens (som organisation) utveckling. 
Infrastruktur viktigt för att bli bättre på att använda 
digitala möjligheter - ger effektivitet och attraktivitet 
som arbetsgivare. 

K1 - Hållbara 
transporter 

F2 - Ett 
attraktivare 
Falköping 

2 Transporter möjliggör in- och utpendling och turism. 



F3 - Ett 
näringsliv som 
utvecklas 

F4 - 
Kommunens 
organisation är 
utvecklande 
med en 
tillitsbaserad 
styrning 

1 Påverkar attraktiviteten som arbetsgivare positivt - 
kompetensförsörjning. En kommun som utvecklas (i 
detta fall inom näringsliv) skapar framtidstro, 
inflyttning. Ett utvecklat näringsliv ger större 
skatteunderlag. 

K2 - 
Klimatsmart 
och hälsosam 
mat 

F2 - Ett 
attraktivare 
Falköping 

2 Lokalproducerad mat kan stärka varumärket. 

K1 - Hållbara 
transporter 

F4 - 
Kommunens 
organisation är 
utvecklande 
med en 
tillitsbaserad 
styrning 

1 Utvecklad kollektivtrafik innebär möjligheter i 
kompetensförsörjning. Stärker varumärket med 
hållbarhetsprofil - ger stolthet och konkurrenskraft. 
Möjlighet till distansarbete utökar arbetsmarknaden - 
kompetensförsörjningsmöjligheter. Krav på våra 
medarbetare om hållbart resande kan eventuellt 
skapa missnöje. 

F1 - Ett socialt 
hållbart 
Falköping 

K1 - Hållbara 
transporter 

-1 Globala erfarenheter visar att ju fler som får en högre 
ekonomisk standard desto fler vill ha ett eget 
motordrivet fordon. 

K2 - 
Klimatsmart 
och hälsosam 
mat 

F4 - 
Kommunens 
organisation är 
utvecklande 
med en 
tillitsbaserad 
styrning 

1 Ökad stolthet att kommunen arbetar med 
hållbarhetsfrågor. Hälsosam mat ökar hälsan och 
välbefinnandet hos medarbetare, brukare, elever, 
invånare etc. 

F3 - Ett 
näringsliv som 
utvecklas 

K1 - Hållbara 
transporter 

2 En stor satsning är t ex Marjarps logistikcentrum som 
bidrar till hållbara transporter. 

K3 - Förnybara 
och 
resurseffektiva 
produkter och 
tjänster 

F4 - 
Kommunens 
organisation är 
utvecklande 
med en 
tillitsbaserad 
styrning 

2 Skapar bättre fysisk miljö på våra arbetsplatser 
(giftfria förskolor etc). Attraktivare arbetsgivare. 
Resurseffektiviteten ger förutsättningar att använda 
våra resurser på bättre sätt. 

K4 - 
Klimatsmarta 
bostäder och 
lokaler 

F4 - 
Kommunens 
organisation är 
utvecklande 
med en 
tillitsbaserad 
styrning 

1 Bättre fysisk miljö på våra arbetsplatser. Skapar 
stolthet över arbetsgivarens hållbarhetsarbete. 
Resurseffektivitet ger förutsättningar att använda våra 
resurser på andra/bättre sätt. Att kommunens lokaler 
används effektivt och samnyttjas (enligt K4) innebär 
att vi blir duktigare på att samverka och använda våra 
resurser på ett ändamålsenligt sätt (enligt F4). 

K4 - 
Klimatsmarta 
bostäder och 
lokaler 

K1 - Hållbara 
transporter 

1 Klimatsmarta bostadsområden bör innefatta planering 
för hållbara transporter. 



F1 - Ett socialt 
hållbart 
Falköping 

K2 - 
Klimatsmart 
och hälsosam 
mat 

1 Bättre levnadsvillkor för fler innebär ökad sannolikhet 
att fler väljer klimatsmart och hälsosam mat. 

F1 - Ett socialt 
hållbart 
Falköping 

K3 - Förnybara 
och 
resurseffektiva 
produkter och 
tjänster 

1 Bättre kompetens hos invånare leder till efterfråga av 
hållbara produkter och tjänster. Möjligt hot är att 
uppfyllt mål F1 ger starkare ekonomi hos större 
grupper vilket leder till ökad konsumtion. 

F2 - Ett 
attraktivare 
Falköping 

K3 - Förnybara 
och 
resurseffektiva 
produkter och 
tjänster 

0 Ingen identifierad koppling. 

F3 - Ett 
näringsliv som 
utvecklas 

K3 - Förnybara 
och 
resurseffektiva 
produkter och 
tjänster 

0 Om näringslivet utvecklas i en stark grön riktning 
gynnar den K3. Men om etableringar fortsätter som vi 
ser idag är det snarare stark missgynnande. 

F4 - 
Kommunens 
organisation 
är utvecklande 
med en 
tillitsbaserad 
styrning 

K3 - Förnybara 
och 
resurseffektiva 
produkter och 
tjänster 

1 Kommunen som organisation har mål att minska 
klimatavtryck genom upphandling och investeringar, 
vilket påverkar målet K3. 

K1 - Hållbara 
transporter 

K3 - Förnybara 
och 
resurseffektiva 
produkter och 
tjänster 

1 Hållbara transporter kan leda mer effektiv och hållbar 
resursanvändning. Biogasen är gemensam i båda 
målen. 

K2 - 
Klimatsmart 
och hälsosam 
mat 

K3 - Förnybara 
och 
resurseffektiva 
produkter och 
tjänster 

1 Närproducerad mat leder mer hållbar 
resurseffektivitet. 

K4 - 
Klimatsmarta 
bostäder och 
lokaler 

K3 - Förnybara 
och 
resurseffektiva 
produkter och 
tjänster 

1 Genom att lyckas med klimatsmarta bostäder har vi 
också klarat en del av målet om produkter och 
tjänster. 

F1 - Ett socialt 
hållbart 
Falköping 

K4 - 
Klimatsmarta 
bostäder och 
lokaler 

1 När kompetensen höjs hos invånare höjs också 
efterfrågan på bostäders hållbarhet. 

F2 - Ett 
attraktivare 
Falköping 

K4 - 
Klimatsmarta 
bostäder och 
lokaler 

0 Attraktivare Falköping utgår från att miljön runt 
Falköping behålls, men den säger inget om hur själva 
bostäderna är formade. 



F3 - Ett 
näringsliv som 
utvecklas 

K4 - 
Klimatsmarta 
bostäder och 
lokaler 

0 Ingen tydlig koppling mellan näringsliv och gröna 
bostäder. 

F4 - 
Kommunens 
organisation 
är utvecklande 
med en 
tillitsbaserad 
styrning 

K4 - 
Klimatsmarta 
bostäder och 
lokaler 

1 En liten koppling genom att kommunens 
verksamheter använder klimatsmarta lokaler, och 
kommunen styr delvis det kommunala bostadsbolaget 
genom direktiv som kan påverka klimatsmarta 
bostäder. 

K1 - Hållbara 
transporter 

K4 - 
Klimatsmarta 
bostäder och 
lokaler 

0 Målen har ingen tydlig koppling. 

K2 - 
Klimatsmart 
och hälsosam 
mat 

K4 - 
Klimatsmarta 
bostäder och 
lokaler 

0 Målen har ingen tydlig koppling. 

K3 - Förnybara 
och 
resurseffektiva 
produkter och 
tjänster 

K4 - 
Klimatsmarta 
bostäder och 
lokaler 

2 Starkare koppling då klimatvänliga produkter leder till 
bättre förutsättningar att bygga klimatsmarta 
bostäder. 

K1 - Hållbara 
transporter 

K2 - 
Klimatsmart 
och hälsosam 
mat 

1 Maten blir mer klimatsmart då den transporteras 
hållbart. 

K3 - Förnybara 
och 
resurseffektiva 
produkter och 
tjänster 

K2 - 
Klimatsmart 
och hälsosam 
mat 

1 Mer naturbaserade produkter, t ex förpackningar, gör 
att maten blir mer klimatsmart. 

K4 - 
Klimatsmarta 
bostäder och 
lokaler 

K2 - 
Klimatsmart 
och hälsosam 
mat 

1 Mer klimatsmarta lokaler, vitvaror etc. innebär mer 
klimatsmart mat. 

 


