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1. Introduktion 
 

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 (positiva) synergier och det senare 

(kritiska) 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 

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 SEI. Metodiken –

som kallas SDG Synergies4 – intar en mellanposition vad gäller komplexitet och balanserar 

vetenskaplig stringens med användarvänlighet och transparens. Våra erfarenheter kring 

 
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 (2020).  
4

 Metodens vetenskapliga grund presenteras i Weitz et al. (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 kan användas: https://www.sdgsynergies.org/.  

https://www.sei.org/publications/sdg-synergies-factsheet/
https://www.sei.org/publications/sdg-synergies-factsheet/
https://www.sdgsynergies.org/
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policystöd visar att metodik som är svårgenomtränglig för beslutsfattare och andra 

intressenter (’stakeholders’) sällan är användbar i praktiken för att vägleda beslut. 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 en 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?, iii) Hur viktigt är det att, i Sverige, visa på framgång för ett visst mål?, iv) Hur viktigt 

är det att, internationellt, 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. 

 

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 

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.  

 

 

 
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. 
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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 Luleås kommun inom 

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

för Agenda 2030 och SEI. 
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2. Luleås arbete med Agenda 2030  
Luleå har ett gediget hållbarhetsarbete – vilket syns tydligt i Program till Vision Luleå. 

Kommunen har efter beslutet om visionen (2008) i samband med revideringen av programmet 

(översiktsplanen) tagit fram nio övergripande mål (beslutade 2019). Syftet med målen var att 

göra visionen mer konkret och att lokalt hantera de globala målen i Agenda 2030.   

 

      Figur 2: Nio övergripande mål till 2050 och förhållandet till de globala målen 

 
 
Målen konkretiseras vidare på kommunens hemsida6, där utmaningar omnämns men även 
hur målen återspeglas i respektive kapitel i översiktsplanen. I tabell 1 nedan presenteras de 
nio målen, relaterade utmaningar men även senaste bedömningen från 
uppföljningsrapporten från november 2020.7  
 
 
 
 
 

 
6 Se https://www.lulea.se/kommun--politik/hallbar-utveckling/overgripande-mal-till-2050.html 
7 Uppföljning av Övergripande mål till 2050, November 2020, Luleås kommun 

https://www.lulea.se/kommun--politik/hallbar-utveckling/overgripande-mal-till-2050.html
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Tabell 1. De nio övergripande målen till 2040 för kommunens hållbarhetsarbete inklusive 
utmaningar och bedömning av måluppfyllelse. 

Mål Konkretisering Utmaningar Uppföljning 

1.  Jämlik – Luleås 
invånare har en 
god och jämlik 
hälsa 

Målet syftar till 
att minska 
användningen av 
olika droger, 
alkohol & tobak, 
att öka den 
fysiska 
aktiviteten, att 
förebygga 
sjukdomar och att 
göra barns 
uppväxt så bra 
som möjligt. 

·     Minska 
socioekonomiska 
skillnader och 
utsatthet 

·       Ge likvärdiga 
förutsättningar 

·       Motverka 
ofrivillig ensamhet 
och psykisk ohälsa 

·       Aktivt förebygga 
beroendeproblem
atik 

·       Minska risker att 
utsättas för buller, 
föroreningar, 
kemikalier 

·       Jämlika och 
jämställda 
uppväxt- och 
livsvillkor 

·       Främja goda 
matvanor 

·       Ge 
förutsättningar 
för trygghet och 
tillit 

·       Motverka 
beteenden som 
hotar mänskliga 
rättigheter 

  

Det är osäkert om 
målet kan nås till 2050. 
  
Indikatorerna visar 
både positiv och en 
oförändrad utveckling. 
För att nå målet 
behövs ett fortsatt 
fokus på de faktorer 
som påverkar 
jämlikheten. 
Målet följs med nio 
indikatorer, fem av 
dessa bedöms ha en 
positiv 
utvecklingstrend och 
en negativ. 

2.  Delaktig – Luleås 
invånare är 
delaktiga i 
samhällets 
utveckling 

Målet syftar till 
att försvara 
demokratin, att 
öka 
möjligheterna till 
delaktighet, att 
driva dialoger och 
att nå en 
jämställd 
representation. 
  

·       Förutsättningar 
för att bli och 
kunna vara 
ansvarstagande 
och demokratiska 
medborgare 

·       Motverka 
beteenden som 
hotar mänskliga 
rättigheter 

·       Systematisk och 
nära dialog med 

Målet kan inte nås till 
2050. Några 
indikatorer visar en 
svagt positiv 
utveckling, men det är 
också tydligt att vi 
ligger långt ifrån målet. 
För de två indikatorer 
med negativ trend är 
trenden starkt negativ. 
För att nå målet 
behövs fokus på ökade 
möjligheter till 
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invånarna i alla 
utvecklingsfrågor 

·       Öka insyn och 
transparens 

·       Hantera nya krav 
på 
kommunikation 

·       Utveckla arbetet 
med barns rätt 

·       Stärka kvinnor 
och flickors 
möjligheter att 
bestämma 

  

delaktighet. Målet följs 
med sex indikatorer, 
tre av dessa bedöms ha 
en positiv 
utvecklingstrend och 
för två en negativ 
trend. 

3. Aktiv – Luleås 
invånare har ett 
socialt, 
kulturellt och 
fysiskt aktivt liv 

Målet syftar till 
att nå ett aktivt 
föreningsliv, att 
ge upplevelser, 
att öka 
möjligheterna att 
utöva och delta. 

·       Skapa ett 
intresse av att 
engagera sig och 
att delta 

·       Samverka med 
civila samhället 

·       Främja rörelse 
varje dag 

·       Brett utbud av 
kultur- och 
fritidsaktiviteter 

·       Förutsättningar 
för möten 

·       Motverka 
ofrivillig ensamhet 

  

Det är osäkert om 
målet kan nås till 2050. 
  
Enbart en indikator 
visar en positiv trend. 
För två av 
indikatorerna med en 
negativ 
utveckling är trenden 
stark. Målet följs med 
nio indikatorer, en av 
dessa bedöms ha en 
positiv 
utvecklingstrend och 
fyra med en negativ 
trend. 

4. Natur – Luleås 
naturvärden 
finns kvar och 
har plats att 
utvecklas 

Målet syftar till 
att stödja den 
biologiska 
mångfalden, att 
försvara våra 
viktiga resurser 
skogen & havet 
och att förstärka 
möjligheten att 
vara i naturen. 

·       Vara en förebild 
som 
markförvaltare· 
Bevara och 
utveckla 
livsmiljöer och 
landskap· 
Säkerställa god 
vattenstatus i hav, 
sjöar, älvar och 
vattendrag· 
Begränsa 
spridning av skräp 
och skadliga 
kemikalier 

·       Värna och 
utveckla områden 

Det är osäkert om 
målet kan nås till 2050. 
  
Hälften av 
indikatorerna visar en 
svagt positiv utveckling 
men också att det 
krävs fler åtgärder för 
att nå målet. Målet 
följs med sex 
indikatorer, tre av 
dessa bedöms ha en 
positiv 
utvecklingstrend och 
en har en negativ. 
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för rekreation och 
friluftsliv 

·       Nyttja naturens 
resurser på ett 
ansvarsfullt sätt 

·       Värna områden 
med höga 
naturvärden 

·       Ta hänsyn till 
ekosystemtjänster 

  

5.    Klimat – Luleå 
har ingen 
påverkan på 
klimatet 

Målet syftar till 
att vi ska bli 
energieffektivare, 
att öka 
användningen av 
förnybara 
bränslen, öka 
andelen hållbara 
färdsätt och att  
producera 
förnybar energi. 
  

·       Minska utsläppen 
av 
klimatpåverkande 
ämnen för att 
uppfylla 
Parisavtalet och 
de mål EU, Sverige 
och Luleå har satt 
upp 

·       Minska 
effekterna av 
klimatförändringe
n 

·       Teknik och 
innovation för ett 
klimatsmart och 
cirkulärt samhälle 

·       Säkerställa både 
storskalig och 
småskalig 
energiproduktion 
som är förnybar 

·       Öka 
medvetenhet och 
viljan för den 
förändring som 
måste till 

·       Stimulera 
energieffektiviseri
ng 

·       Nå ett 
fossilbränslefritt 
transportsystem 

  

Målet kan inte nås till 
2050. 
  
Endast en 
indikatorerna visar en 
positiv utveckling. Det 
krävs flera mycket 
kraftfulla åtgärder för 
att nå 
utsläppsminskningar 
och ett fåtal av dessa 
bedöms vara på plats. 
Målet följs med sex 
indikatorer, en av 
dessa bedöms ha en 
positiv 
utvecklingstrend och 
två har en negativ. 
  

6.    Grannskap – 
Luleås invånare 

Målet syftar till 
goda 

·       Utveckla en 
infrastruktur för 

Det är osäkert om 
målet kan nås till 2050. 
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bor i ett gott 
grannskap 

bostadsområden, 
att öka 
tryggheten, att bo 
nära till service 
och skola samt en 
ökad 
tillgänglighet för 
alla. 
  

hållbart resande· 
Lösningar för ett 
tryggt och 
självständigt liv i 
alla åldrar 

·       Miljöer som 
förebygger 
segregation och 
ökar gemenskap· 
Levande 
landsbygd 

·       Infrastrukturer 
för 
vattenförsörjning 
och 
avloppshantering 

·       Bevaka 
kulturarvets 
värden samt 
byggnader och 
platser som visar 
vår historia 

·       Bygga hållbart 
och underhåll av 
byggnader och 
infrastrukturer 

·       Blanda 
bebyggelse och 
upplåtelseformer 

·       Trygga och säkra 
gång- och 
cykelstråk 

·       Verka för en 
närhet till 
mötesplatser och 
service 

  
För indikatorerna 
kopplade till bostäder 
och bostadsområden 
har flera en positiv 
utveckling. Fokus på att 
skillnaden mellan 
könen när det gäller 
trygghet och på 
andelen som 
rekommenderar en 
flytt till Luleå kommun 
behövs. Målet följs 
med tolv indikatorer, 
sex av dessa bedöms 
ha en positiv 
utvecklingstrend och 
två en negativ. 
  

7.     Vardag – Luleås 
invånare har ett 
hållbart 
vardagsliv 

Målet syftar till 
att öka mängden 
närproducerat, 
att effektivisera 
resursanvändning
en, att minska 
avfallsmängderna
, att öka återbruk 
och återvinning. 
  
  

·       Levande 
landsbygd· 
Använda resurser 
cirkulärt 

·       Utveckla 
möjligheter att 
dela olika resurser 

·       Ge 
förutsättningar 
för hållbar 
konsumtion och 

Det är osäkert om 
målet kan nås till 2050. 
  
Flera indikatorer visar 
en svagt positiv 
utveckling. Ett fortsatt 
fokus på resvanor 
behövs för att nå 
målet. 
Målet följs med elva 
indikatorer, sju av 
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en förändring av 
konsumtionsmöns
ter 

·       Främja lokal 
produktion av 
mat, energi och 
råvaror 

·       Öka 
återanvändning 
och återvinning 

dessa bedöms ha en 
positiv 
utvecklingstrend och 
en negativ. 

8.    Innovation – 
Luleå är ett 
ledande nav för 
tillväxt och 
innovation 

Målet syftar till 
att få fler 
företagare i nya 
branscher, att 
utveckla teknik 
för framtiden, att 
bygga hållbart, 
att nå ett gott 
företagsklimat 
och att öka 
digitaliseringen. 

·       Förutsättningar 
för ett hållbart 
näringsliv 

·       Samverkan med 
näringslivet för en 
omställning 

·       Samverka med 
forskning för att 
hitta nya lösningar 

·       Omvärldsbevaka 
för att hitta 
framtida 
utmaningar 

·       God tillgång till 
digital 
infrastruktur 

·       Innovationer och 
digital teknik för 
att lösa 
utmaningar 

Målet kan nås till 2050. 
  
Indikatorerna visar på 
en positiv utveckling. 
För att nå målet 
behövs fortsatt arbete 
med att ge 
förutsättningar för 
tillväxt och 
innovationer. Målet 
följs med nio 
indikatorer, fem av 
dessa bedöms ha en 
positiv 
utvecklingstrend. 
  

9.    Arbete – Luleås 
invånare har 
arbete 

Målet syftar till 
att ha en hög 
kunskapsnivå, ha 
bra och 
tillgängliga 
områden för 
arbetsplatser, att 
ge möjligheter till 
praktik och 
validering av 
kompetens. 

·       Möjligheterna att 
få arbete 

·       Trygga, 
inkluderande och 
inspirerande 
lärmiljöer 

·       Tidiga insatser 
för bästa 
skolresultat och 
fler i arbete 

·       Rekrytera och 
behålla 
kompetens 

·       En attraktiv 
arbetsmarknad 

·       Hållbar 
ekonomisk tillväxt 

Det är osäkert om 
målet kan nås till 2050. 
  
Flera av indikatorerna 
visar en positiv 
utveckling. För att nå 
målet behövs ett 
fortsatt fokus på 
behöriga elever, fler 
nyanlända i arbete och 
fler invånare. Målet 
följs med nio 
indikatorer, sex av 
dessa bedöms ha en 
positiv 
utvecklingstrend och 
en negativ 
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·       Vetenskaplig 
samverkan 

·       Kunskap om 
hållbar utveckling 

·       Livslångt lärande 
och förbättrad 
matchning 

  

 
 
Under intervjun med kontaktpersoner på kommunen betonades det att i strategisk plan 2018-
2020 definieras fyra utvecklingsområden för att omhänderta Vision Luleå 2050 för hela 
mandatperioden 2019-2022. Utvecklingsområdena fanns alltså på plats innan de nio 
övergripande målen till 2040 beslutades. De fyra utvecklingsområdena var: 

• Ökad jämlikhet 

• Mer jämställd fördelning av makt och resurser. 

• Minskad klimatpåverkan. 

• Starkare ekonomi för tillväxt. 

I strategiska plan och budget för 2021 – 2023 står det: ”Med de nio övergripande målen visar 
vi också vårt sätt att omhänderta de globala målen i Agenda 2030. Vi har integrerat de 
internationella målen i våra lokala mål som kommunfullmäktige beslutat om. Politiker styr 
utifrån de mål de sätter upp och ger signaler om de resultat som de förväntar sig att 
kommunens verksamheter ska uppnå. Alla nio övergripande mål följs upp och redovisas i en 
’närvärldsrapport’ varje höst.”8 
 
Kontaktpersonerna på kommunen menade att det fanns utmaningar att förmedla den 
helhetssyn som målen och hållbarhetsarbetet speglar. De menar att trots förankring på högre 
instanser, präglas arbetet i förvaltningarna av grunduppdragen och då ses de övergripande 
målen som något vid sidan om och inte som en integrerad del av arbetet. Nu pågår ett 
omställningsarbete i näringslivet lokalt och kontaktpersonerna menar att detta utgör ett 
möjlighetsfönster för kommunen, dels att öka takten med det egna klimatarbetet men också 
att integrera ett bredare hållbarhetsperspektiv tillsammans med näringslivet. 
 
Inför nästa mandatperiod (2023-2026) kommer en förändrad planeringsprocess att införas. 
Ett av syftena med förändringen är att bättre omhänderta de övergripande målen och nå en 
tydlig prioritering för mandatperioden. 
 
 
 
 
 
 

 
8 Strategisk plan och budget 2021 – 2023, Luleås kommun (s.4) 
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3. Arbetsprocessen med SDG Synergies 
För Luleå kommun bestämdes det att utgå ifrån de nio övergripande målen till 2040 (för 

koppling till globala hållbarhetsmålen se figur 2). Dessa är:  

 

 

Tabell 2: Mål för analys av målkonflikter och synergier  

Mål Beskrivning 

1 - Jämlik Luleås invånare har en god och jämlik hälsa. Målet syftar till att minska 

användningen av olika droger, alkohol & tobak, att öka den fysiska 

aktiviteten, att förebygga sjukdomar och att göra barns uppväxt så bra som 

möjligt.  

2 - Delaktig Luleås invånare är delaktiga i samhällets utveckling. Målet syftar till att 

försvara demokratin, att öka möjligheterna till delaktighet, att driva 

dialoger och att nå en jämställd representation.  

3 - Aktiv Luleås invånare har ett socialt, kulturellt och fysiskt aktivt liv. Målet syftar 

till att nå ett aktivt föreningsliv, att ge upplevelser, att öka möjligheterna 

att utöva och delta.  

4 - Natur Luleås naturvärden finns kvar och har plats att utvecklas. Målet syftar till 

att stödja den biologiska mångfalden, att försvara våra viktiga resurser 

skogen & havet och att förstärka möjligheten att vara i naturen.  

5 - Klimat Luleå har ingen påverkan på klimatet. Målet syftar till att vi ska bli 

energieffektivare, att öka användningen av förnybara bränslen, öka 

andelen hållbara färdsätt och att producera förnybar energi.  

6 - Grannskap Luleås invånare bor i ett gott grannskap. Målet syftar till goda 

bostadsområden, att öka tryggheten, att bo nära till service och skola samt 

en ökad tillgänglighet för alla. 

7 - Vardag  Luleås invånare har ett hållbart vardagsliv. Målet syftar till att öka mängden 

närproducerat, att effektivisera resursanvändningen, att minska 

avfallsmängderna, att öka återbruk och återvinning.  

8 - Innovation Luleå är ett ledande nav för tillväxt och innovation. Målet syftar till att få 

fler företagare i nya branscher, att utveckla teknik för framtiden, att bygga 

hållbart, att nå ett gott företagsklimat och att öka digitaliseringen.  

9 - Arbete Luleås invånare har arbete. Målet syftar till att ha en hög kunskapsnivå, ha 

bra och tillgängliga områden för arbetsplatser, att ge möjligheter till praktik 

och validering av kompetens. 

 

 

Den 14 oktober genomfördes den första workshopen i processen. I denna halvdagsworkshop 

samlades representanter för kommunens olika förvaltningar och kommunala bolag, 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’ 
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egentligen betyder och hur man konkret kan jobba med denna aspekt av Agendan. Efter 

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

Synergies, analysera och värdera synergier och målkonflikter mellan målen i tabell 2. Frågan 

som deltagarna på workshopen arbetade med löd: 
 

If progress is made on target X how does this influence progress on target Y?9 

 

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. 

  

 
9 I verktyget finns denna fråga ännu så länge enbart på engelska (och spanska) i verktyget.  
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4. Workshop 1  
Figur 3 nedan utgör resultatet av Workshop 1 där deltagare från Luleå kommun gjorde 
bedömningar av interaktioner mellan de nio övergripande målen till 2040. Bedömningarna 
gjordes från +3 (starkt främjande) till -3 (starkt hindrande), där mörkblå står för +3 och 
mörkrött för -3. Matrisen ger en överblick över systemet som helhet och ska läsas från rad till 
kolumn. Summan längst till höger bredvid ett måls rad utgör ett måls sammanlagda påverkan 
på andra mål – enligt matrisen visar det sig att mål 8 – Innovation (16) och 1 – Jämlik (14) har 
hög positiv påverkan på andra mål, till exempel har mål 8 bedömt +2 påverkan på alla andra 
mål i systemet.  

Figur 3: 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 (14, 11, 6,…) visar den sammanlagda första ordningens påverkan från 
respektive mål på samtliga övriga mål. Siffrorna längst ner (från vänster till höger 16, 10, 14, …) visar 
hur respektive mål påverkas av framsteg på alla övriga mål (första ordningen). 
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Matrisen i figur 3 kan användas som utgångspunkt för initiala observationer. Sifforna som står 
längst till höger i figuren (kolumnen till höger om mål 9) visar hur stor sammanlagd påverkan 
varje mål har på samtliga andra mål. Summan av påverkan från mål 1 (Jämlik) är 14, mål 2 
(Delaktig) är 11, mål 3 (Aktiv) är 6 och så vidare. Genom att på detta enkla sätt beräkna 
sammanlagd påverkan kan målen ordnas enligt vilka mål som har störst direkt främjande 
effekt på alla övriga mål. Dessa är:  

1. 8 – Innovation. Luleå är ett ledande nav för tillväxt och innovation. Målet syftar till att 
få fler företagare i nya branscher, att utveckla teknik för framtiden, att bygga hållbart, 
att nå ett gott företagsklimat och att öka digitaliseringen. 

2. 1 – Jämlik. Luleås invånare har en god och jämlik hälsa. Målet syftar till att minska 
användningen av olika droger, alkohol & tobak, att öka den fysiska aktiviteten, att 
förebygga sjukdomar och att göra barns uppväxt så bra som möjligt. 

3. 2 – Delaktig. Luleås invånare är delaktiga i samhällets utveckling. Målet syftar till att 
försvara demokratin, att öka möjligheterna till delaktighet, att driva dialoger och att 
nå en jämställd representation. 

4. 5 – Klimat.  Luleå har ingen påverkan på klimatet. Målet syftar till att vi ska bli 
energieffektivare, att öka användningen av förnybara bränslen, öka andelen hållbara 
färdsätt och att producera förnybar energi. 

 
De måls framgång som har minst direkt främjande effekt på målen som helhet är 3 (Aktiv) och 
9 (Arbete). Observera att samma summa av direkt positiv påverkan kan uppnås på olika sätt. 
Till exempel har mål 9 (Arbete) stark positiv påverkan på mål 1 (+3) men negativ påverkan (-
1) på både mål 4 och 5.  
 
Matrisen visar också hur mycket ett mål påverkas av de övriga målens framgång. Detta kan vi 
se om vi tittar på siffrorna i sista raden som anger kolumnsummor.  De mål som påverkas mest 
positivt av framgång i de andra målen är:  

1. 1 – Jämlik. Luleås invånare har en god och jämlik hälsa. Målet syftar till att minska 
användningen av olika droger, alkohol & tobak, att öka den fysiska aktiviteten, att 
förebygga sjukdomar och att göra barns uppväxt så bra som möjligt. 

2. 3 – Aktiv. Luleås invånare har ett socialt, kulturellt och fysiskt aktivt liv. Målet syftar till 
att nå ett aktivt föreningsliv, att ge upplevelser, att öka möjligheterna att utöva och 
delta. 

3. 6 – Grannskap. Luleås invånare bor i ett gott grannskap. Målet syftar till goda 
bostadsområden, att öka tryggheten, att bo nära till service och skola samt en ökad 
tillgänglighet för alla. 

 
I andra änden finner vi mål som inte ’dras med av framgången’ utan kan ses som 
’eftersläntrare’. Dessa mål är 8 – Innovation, 9 – Arbete samt 5 – Klimat. Intressant nog ses 8 
– Innovation som ett mål som har stor påverkan positivt på flera andra mål, men intressant 
nog inte påverkas lika positivt av andra måls framgång.  
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4.1 Ranking 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. 

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.10 Med denna typ av analys av indirekta effekter i två steg kan en 

rankning av målens systempåverkan göras. Resultatet visas i tabell 3.  
 

Tabell 3. Ranking av målens sammanlagda systempåverkan. 11 

Ranking Mål 

1 8 – Innovation 

2 1 – Jämlik 

3 5 – Klimat 

4 2 - Delaktig 

5 9 - Arbete 

6 6 – Grannskap  

 

När den indirekta påverkan räknats in ser vi i tabell 3 att de två översta målen blir de samma 

som för den enklare analysen, nämligen 8 och 1. Däremot har nu mål 2 och 5 bytt plats – där 

mål 5 om klimat får en något större påverkan på systemet om andra ordningens effekter tas 

med i beräkningen. Mål vars framsteg påverkar alla övriga mål positivt kan ses som viktiga 

acceleratorer för att få framgång i genomförandet av alla mål. Framsteg inom 8 har störst 

positiv påverkan på genomförandet av alla andra 9 mål. De topprankade målen är särskilt 

viktiga att beakta för att främja framgång över samtliga mål.  
 
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.12 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.  

 

 

 

 

 
10 I denna rapport avses med indirekta effekter andra ordningens effekter.  
11 För en matematisk beskrivning av hur rankningen tar hänsyn till andra ordningens effekter, se Weitz et al. 
(2018).   
12 Observera att figuren inte visar pilar i den innersta cirkeln. 
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Mål 8 - Luleå är ett ledande nav för tillväxt och innovation. Målet syftar till att få fler företagare 
i nya branscher, att utveckla teknik för framtiden, att bygga hållbart, att nå ett gott 
företagsklimat och att öka digitaliseringen, var det mål som hade störst systempåverkan både 
i första och i andra ordningens uträkningar. Som figur 4 illustrerar påverkar målet andra mål 
positivt i första ordningen (innersta cirkeln) och att mål 8 – via dessa mål – sedan får en ännu 
starkare systempåverkan, till exempel på just mål 1 som i sin tur har en hög positiv påverkan 
på systemet. Här syns inga målkonflikter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: påverkan från mål 8 
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Mål 1 - Luleås invånare har en god och jämlik hälsa. Målet syftar till att minska användningen 
av olika droger, alkohol & tobak, att öka den fysiska aktiviteten, att förebygga sjukdomar och 
att göra barns uppväxt så bra som möjligt, har en positiv påverkan på systemet som helhet – 
både i första och i andra ordningen. I första ordningen har mål 1 allt från +1 till +3 
bedömningar i interaktionen med andra mål, när mål 1 påverkan – via alla andra mål – tas 
med i beräkningen förstärks dess positiva påverkan, vilket ses i figur 5. Störst påverkan, via de 
andra målen, har mål 1 på sig själv; det är en del i en självförstärkande loop. Här syns inga 
målkonflikter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5: påverkan från mål 1 
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Figur 6: Påverkan från mål 5 
 
Mål 5 - Luleå har ingen påverkan på klimatet. Målet syftar till att vi ska bli energieffektivare, 
att öka användningen av förnybara bränslen, öka andelen hållbara färdsätt och att producera 
förnybar energi. Hade en hög systempåverkan i första ordningen (4:e ranking) men då andra 
ordningens effekter togs med i beräkningen ökade mål 5 systempåverkan. I första ordningen 
bedöms mål 5 ha +1 och +2 interaktioner på 7 andra mål, i andra ordningens effekt, mål 5 
påverkan – via andra mål – ha en +3 effekt; störst påverkan på mål 1 (Jämlik) och 3 (Aktiv). Här 
syns inga målkonflikter.  
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4.2 Identifiering av mål som påverkas mest respektive minst av framsteg i alla andra 
mål 

Vi såg ovan att de mål som påverkas mest av en positiv utveckling i övriga mål (i första 
ordningen) är 1 – jämlik, 3 – aktiv och 6 – grannskap. Om andra ordningens effekter tas med 
erhålls samma resultat.  

  

Tabell 4: Mål som påverkas mest av framsteg i alla övriga mål. 

Ranking Mål 

1 1 – Jämlik  

2 3 – Aktiv   

3 6 – Grannskap   

 

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. Å andra sidan innehåller även listan mål som i sin tur har positiv 

påverkan på andra mål, till exempel just mål 1 – Jämlik.  

 

Om vi nu byter perspektiv så finner vi målen som inte dras med i ’den allmänna 

framgångssagan’, alltså mål som inte påverkas i lika stor utsträckning av framgång på alla 

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

av hur utvecklingen går för de andra målen. Se Tabell 5.   

 

Tabell 5: Mål som påverkas minst av framsteg i alla övriga mål. 

Ranking Mål 

1 8 – Innovation 

2 5 – Klimat  

3 9 - Arbete  

 

 

Intressant nog innehåller denna lista två av de mål som i sin tur ses ha stor systempåverkan, 

nämligen mål 8 och mål 5. Det kan innebära att dessa mål just behöver särskilt stöd eller 

insatser – dels för att de inte dras med i en allmän framgångsvåg, dels för att deras påverkan 

på andra mål är positiv.  
 
 

4.3 Målkonflikter kopplade till de mest positivt påverkande målen 

Luleås matris innehåller en stor mängd positiva interaktioner; endast 4 målkonflikter 
identifierades och då med en svagt begränsande interaktion (-1). Dessa är: 
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Tabell 6: Mål som begränsar framgång på andra mål 

Mål Mål som begränsas inklusive uppskattning Summa 

3 - Aktiv 5 – Klimat (-1) -1 

4 – Natur 8 – Innovation (-1) -1 

7 – Vardag  8 – Innovation (-1) -1 

9 – Arbete  4 – Natur (-1), 5 – Klimat (-1) -2 

 

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

fortfarande positiv. Även om den sammantagna påverkan som dessa mål har är positiv, bör 

deras negativa påverkan 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 7 visar hur de tre topprankade målen (8, 1, 5) påverkar de fyra mål (3, 4, 7, 9) 

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 fyra målen. Det ska dock noteras att 

man inte bör lägga alltför stor vikt vid de absoluta sifforna här (-10, -8, -7). Det intressanta är 

att jämföra de topprankade målens negativa påverkan; på grund av systemeffekter kan ett 

högt rankat mål även har stor sammanlagd negativ effekt.  

 

Tabell 7: Topprankade måls (8, 1, 5) påverkan på de mål med störst negativ påverkan (3, 4, 7, 9). Under 

varje mål i översta raden anges deras respektive sammanlagda negativa påverkan på andra mål. Längst 

till höger anges respektive topprankat måls totala negativa påverkan; för exempelvis 8 erhålls 2*(-1) 

+2*(-1)+2*(-1)+2*(-2) = -10.  

Mål med negativ påverkan 

på andra mål 

3 

(-1) 

4 

(-1) 

7 

(-1) 

9 

(-2) 
 

Stöd från 8 +2 +2 +2 +2 -10 

Stöd från 1 +2 +1 +1 +2 -8 

Stöd från 5 +1 +2 +2 +1 -7 

 

 

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

begränsningar i vissa andra delar. Exempelvis främjar mål 8 framsteg på mål 9 som i sin tur 

försvårar för framsteg hos mål 4 och 5. Ett främjande av mål som i sin tur försvårar framsteg 

för andra mål innebär en negativ påverkan på systemet. I de tidigare figurerna från mål 8 och 

1 såg vi att systemeffekten fortfarande var överhängande positiv – därmed blir det av än större 

vikt att identifiera de fall där denna positiva påverkan i sin tur kan leda till målkonflikter.   
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 4.4 Att identifiera subgrupper av mål 
Implementering av Agenda 2030 kommer i de allra flesta fall innebära att man ibland måste 
arbeta tvärs med den ordinarie verksamhetens så kallade stuprör. Olika metoder från 
nätverksanalys kan användas för att identifiera subgrupper av mål som är speciellt starkt 
kopplade till varandra. I figur 7 nedan visas hur målen fördelar sig i två olika subgrupper.13  
 

 
 Figur 7: två identifierade subgrupper 
 

Vi noterar i analysen att det finns två särskilt tätt sammankopplade subgrupper, dessa är mål 
1 – jämlik, 2 – Delaktig och 9 – Arbete i ena gruppen och resterande mål (3,4, 5, 6, 7, och 8) i 
andra gruppen.  
 
 
 

5. Workshop 2  
För att förtydliga hur resultaten från workshop 1 kan tolkas och tas vidare av Luleå kommun 
hölls en andra workshop den 18 januari 2022. Totalt medverkade 12 deltagare. För en översikt 
av frågorna se annex 1.   
 

 
13 För en detaljerad beskrivning av hur subgrupperna identifieras, se Weitz et al. (2018).   
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5.1 Deltagarna  

En central fråga som diskuterades både under Workshop 1 och 2 var hur matrisen och mål-

bedömningar utgör ”ögonblicksbilder” av de åsikter och erfarenheter som de medverkande 

deltagarna besitter. Deltagarkonstellationen är därför något att ha i åtanke både om nya 

övningar planeras och när resultat tolkas. Bland annat så föreslogs det i diskussionen att om 

processen gjordes om igen skulle fler deltagare kunna bedöma samma mål för att skapa en 

mer nyanserad bild. Deltagarna betonade även vikten av att kommunens alla verksamheter 

deltar i ett sådant arbete. Se figur 8 nedan för en överblick av de deltagare som var ansvariga 

för bedömningarna (’scoringen’) som gjordes under workshop 1 och utgör resultaten som 

presenterades i kapitel 4. Samma deltagare medverkade i workshop 2 för att diskutera 

resultaten.  
 

 
Figur 8: Deltagarna på workshop 1 och 2. 
 
 
 

5.2 Målkonflikter och synergier 

I diskussionen lyftes tidigt att det var viktigt att titta närmare på resultaten – och inte ta 

beskrivningar som synergier och målkonflikter för lättvindigt. Det gäller att förstå 

mekanismerna bakom målen, till exempel vilka aktiviteter som utförs för att uppnå vardera 

mål, för att riktigt kunna avgöra vilken påverkan målen har på varandra. Det sågs därför som 

viktigt att inte ”bara” prioritera de mål som ansågs ha störst systempåverkan utan snarare 

beakta vilka resurser som krävs för att uppnå varje mål – kanske är det de mest resurskrävande 

målen som behöver stöttas av andra mål genom systemeffekter. Detta sågs som en viktigt del 

i att dra fördel av synergier – att kunna genomföra punktinsatser på mål som stöttar ett mer 

resurskrävande mål. Oftast sker ju prioriteringen av mål politiskt, och då kan en övning som 

SDG Synergies vara behjälplig i att förstå vilka systemeffekter en sådan prioritering kan få.  När 

det kommer till målkonflikter betonade deltagarna att processen kan bidra till att diskutera 

Arbetsmarknadsförvaltningen; 1; 8%

Socialförvaltningen; 
3; 25%

Stadsbyggnadsförvaltningen -
avdelningen miljö och bygg; 2; 17%

Kommunstaben avdelning 
samhällsutveckling; 3; 25%

Kommunstaben avdelning 
innovation och utveckling; 1; 

8%

Kommunstaben avdelning planering 
och analys; 2; 17%

Deltagare WS1 & 2
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och problematisera målkonflikter redan i ett tidigt skede, för att minska konflikter längre fram. 

I diskussionen poängteras även att inkluderandet av andra mål – till exempel från 

förvaltningarna – så hade detta med stor sannolikhet lett till identifierandet av fler 

målkonflikter.  

 

Deltagarna tyckte att det var intressant att mål 3 – Aktiv bedömdes ha en negativ påverkan på 

klimatet eftersom det främjar inflyttning och gör kommunen mer attraktiv – dock diskuterade 

deltagarna att målet kräver resurser och innebär slitage och transporter vilket påverkar 

klimatet negativt. Att mål 9 -  Arbete upplevdes stå i konflikt med Natur och Klimat sågs också 

som problematiskt då arbete och stödjande infrastruktur är centralt för kommunen, det 

konstaterades utifrån resultatet att det fanns ett behov av att vara uppmärksam på 

resursanspråk.  

 
 

5.3 Samstämmighet  

I diskussionerna betonas vikten av samstämmighet, att kommunens olika delar hjälps åt för 

att kommunen tillsammans ska kunna uppnå målen. Deltagarna nämnde även att det är viktigt 

att nämndernas, förvaltningars- och avdelningarnas mål tar avstamp i kommunfullmäktiges 

beslut om Vision Luleå 2040 samtidigt som de har tydliga kopplingar till de olika 

verksamheternas (väldigt olika) uppdrag, något som också skulle bidra till mer 

samstämmighet. Ett exempel som lyftes var brist på samarbete i ett nyligen planerat område 

där kommunala bolag glömdes bort (eller inte deltog) i relevanta processer, vilket ledde till 

konkreta implementeringsproblem (avfallshanteringen försvårades av för snävt planerade 

gator). I relation till detta lyfte deltagarna en övergripande fråga, nämligen hur arbetet kan 

breddas till att inkludera fler perspektiv för att säkerställa hållbarhet. I diskussionen lyfts att 

just arbetet med hållbarhet upplevs som spretigt idag, med flera grupper som jobbar med 

olika aktiviteter, något som gör det svårt att identifiera just målkonflikter och synergier. Därför 

kan samstämmighet bidra till tydligare prioriteringar och transparens kring ansvar och 

uppgifter.  
 

5.4 Arbetet med SDG Synergies 

I diskussionen lyftes förslag att utföra liknande övningar fast med fler deltagare, för att skapa 

en mer nyanserad bild, då påpekades även att mer tid skulle behövas för att göra bedömningar 

mellan mål. Deltagarna menade att processen kan fungera för integrering och skulle kunna 

hållas på en övergripande nivå, men att det var viktigt att ha ett stöd som kan facilitera 

processen, till exempel upplevdes det svårt att förstå ”riktningen” på målens 

påverkan/bedömningen. Det föreslogs även att verktyget kan användas som analysverktyg för 

förslag, för att göra konsekvensanalyser. Även för att identifiera kopplingar till 

verksamhetsplanering för att se om planerade aktiviteter bidrar till måluppfyllelse. Verktyget 

bedömdes också kunna bidra till utveckling och uppföljning av styrande dokument, genom att 

analysera om syfte/mål i en plan bidrar till måluppfyllelse, och därmed se om planen bedöms 

som aktuell eller måste omarbetas. 
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6. Slutsats 
Denna rapport redovisar metodansatsen SDG Synergies och resultaten från en analys av 

synergier och målkonflikter i Luleås arbete med genomförandet av Agenda 2030. Den 

systemanalytiska metod som används betonar just systemet som helhet baserat på 

bedömningar av parvisa interaktioner mellan de globala hållbarhetsmålen. Detta betyder att 

det i många fall är svårt att i efterhand reproducera den mekanism som låg bakom ett visst 

resultat; i det allmänna fallet är det en stor mängd interaktioners gemensamma växelverkan 

som resulterar i en slutsats. I denna mening är analysen ickereduktionistisk. På motsvarande 

sätt är det mycket svårt – för att inte säga omöjligt – att styra de parvisa bedömningarna så 

att ett visst resultat uppnås. Detta är ett exempel på hur ’systemtänk’ kommer till uttryck i 

komplexa policyprocesser.  

 

Analysen med SDG Synergies fokuseras på fyra områden: rankning av målens systempåverkan, 

identifiering av ’freeriders’ och eftersläntrare, samt analys av eventuella subgrupper av mål. 

De tre högst rankade målen för systempåverkan var Innovation (8), Jämlikhet (1) samt Klimat 

(5). Om Luleå kommun satsar på att nå framgång på dessa mål så kommer detta att generera 

en stor positiv effekt på flera av de andra målen. Intressant nog är Klimatmålet även med på 

topplistan över mål som dras med av en generell framgång (’freeriders’). På denna lista finner 

vi också målen Aktiv (3) och Grannskap (6). Eftersläntrarna innehåller målen Innovation (8), 

Klimat (5) och Arbete (9). Även här ser vi exempel på komplexiteten i systemet: Målen 5 och 

8 är både viktiga katalysatorer och eftersläntrare. Dessa mål kan kallas ’osjälviska’, dvs. de 

bidrar stort utan att få så mycket tillbaka själva. Klusteranalysen slutligen visade att det finns 

två tätare sammankopplade subgrupper av mål. I ena klustret samlades målen om Jämlik (1) 

Delaktighet (2) och Arbete (9), och alla övriga mål samlades i det andra klustret. Troligtvis är 

detta resultat för otydligt för att man ska kunna dra någon policyrelevant slutsats av det.      

 

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 

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.  
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Annex 1: Diskussionsfrågor WS2  
1. Diskussion: målkonflikter och synergier.  

I mindre grupper, diskutera utifrån resultaten och era erfarenheter. Skriv ner era svar för 
återkoppling – de utgör ett viktigt underlag för att uppdatera rapporten och vidare 
förståelse för Luleås hållbarhetsarbete.  
 

Vad säger resultaten er?  

 
 
 
 
 

Hur överensstämmer analysen med utmaningar och möjligheter ni redan identifierat? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vilka upplever ni som centrala synergier eller målkonflikter för kommunens verksamhet? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Finns det aspekter som resultaten inte visar som ni skulle vilja lyfta in?   

 
 
 
 
 

 
 

Hur kan mål prioriteras?   
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Hur kan kommunen dra fördel av synergier och/eller motverka målkonflikter i sitt fortsatta 
hållbarhetsarbete? 

 
 
 
 
 
 
 

Övriga kommentarer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2. Diskussion: Systemperspektiv och nästa steg.  
I mindre grupper, diskutera utifrån resultaten och era erfarenheter. Skriv ner era svar för 
återkoppling – de utgör ett viktigt underlag för att uppdatera rapporten och vidare 
förståelse för Luleås hållbarhetsarbete.  
 

Hur kan systemperspektiv integreras i verksamheten? 

 
 

På vilket sätt kommer principer om samstämmighet in? 

Samstämmiga policies, strategier… 
 
 

Instrument, budget… 
 
 
 
 

Organisation, arbetsgrupper, samarbete över förvaltningar… 
 
 
 
 
 

Politikens roll, ledarskap… 
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Annat… 
 
 
 
 
 
 
 

Vad skulle behövas för att ta hållbarhetsarbetet vidare, och/eller öka omställningstakten? 

 
 
 
 
 

Övriga kommentarer 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


