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1. Kommuner är nyckelaktörer i omställningen till hållbar
utveckling
Verksamheterna i kommuner och regioner är av avgörande betydelse för att
Sverige ska kunna nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Nationella samordnaren för Agenda
2030 (Samordnaren) arbetar därför aktivt för att identifiera olika sätt att förstärka kommuner
och regioners förutsättningar och kapacitet för omställning till hållbar utveckling, inklusive att
bidra till relevant forskning om hållbar utveckling på lokal nivå.
Det finns en stor efterfrågan på hur man kan arbeta med Agenda 2030 utifrån det
helhetsperspektiv som agendan står för. Generellt finns dock bristande evidens
eller kunskapsbaserad erfarenhet av relevanta metoder, verktyg och arbetssätt för
omställning till hållbar utveckling på lokal nivå. Samordnaren vill därför bidra till att
öka kunskapen om vad som fungerar och är relevant för arbetet.
Forskarsamhället har under de senaste åren utvecklat en rad ansatser för att i
implementeringsarbetet med Agenda 2030 förstå agendan ur ett systemperspektiv. 1 Det finns
här en bredd av olika ansatser: de sträcker sig från stora komplicerade matematiska modeller
med hundratals ekvationer till mycket enkla ansatser som nöjer sig med att konstatera att
”mål X hänger på något sätt ihop med mål Y”.
En av de metoder som har utvecklats är SDG Synergies, som intar en mellanposition i detta
landskap. Metoden är utvecklad av forskare på Stockholm Environment Institute (SEI).
Metoden har testats och förfinats i en rad fallstudier internationellt, men fram tills nu inte
prövats i svenska kommuner. Samordnaren har därför under senhösten 2021 och tidig vår
2022 tillsammans med SEI och Linköpings universitet (LiU) genomfört en pilotstudie av
SDG Synergies i sex kommuner.
I denna utvärderingsrapport beskriver Samordnaren metoden SDG Synergies,
genomförandet av piloten, kommunernas omdöme om metoden samt Samordnarens
slutsatser. Utvärderingsrapporten är huvudsakligen tänkt att användas som ett underlag för
Samordnarens fortsatta dialog med andra aktörer om metoder, arbetssätt osv. och
metodutveckling. Det handlar både om diskussioner om förutsättningar för och intresse av
att arbeta vidare med just SDG Synergies som ett stöd till kommuners/regioners
För en översikt se Bennich, T., Weitz, N., Carlsen, H. (2020), ”Deciphering the scientific literature on SDG
interactions”, Science of the Total Environment
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969720319185. För ett exempel från den privata sektorn
se Zanten & Tulder (2021), ” Analyzing companies' interactions with the Sustainable
Development Goals through network analysis: Four corporate sustainability imperatives”, Business Strategy and the
Environment https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/bse.2753. För en utvärdering av olika metoder för att
förstå interaktioner mellan de globala målen se Di Lucia L., Slade R., Khan J. (2022), ”Decision-making fitness of
methods to understand Sustainable Development Goa linteractions”, Nature Sustainability Decision-making fitness of
methods to understand Sustainable Development Goal interactions | Nature Sustainability.
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hållbarhetsarbete, och om bredare diskussioner om hur vi bättre systematiskt prövar
ytterligare intressanta metoder och verktyg samt utvärderar dem. Därutöver hoppas vi att
denna utvärdering kan vara ett stöd för kommuner och regioner som funderar på om SDG
Synergies kan vara en relevant metod att använda. Utvärderingen har genomförts av
Samordnaren.
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2. Metoden SDG Synergies
SDG Synergies är en metod för att systematiskt kartlägga och analysera synergier och
målkonflikter. SDG Synergies bygger på en enkel systemdynamisk modell där deltagarna i en
strukturerad process tillsammans identifierar och värderar synergier och målkonflikter.
I figur 1 nedan visas hur resultatet av sådana bedömningar av målen kan se ut. Matrisen visar
resultatet av datainsamlingen i piloten i Falköpings kommun.

Figur 1 Falköpings kommun

För att göra bedömningar av målens synergier och målkonflikter och få fram sådana resultat
som visas i figur 1 används följande skala:
+3 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 starkt kopplad
till minskade koldioxidutsläpp.
+2 Främjande är något som förstärker, men inte är helt avgörande, för ett måls framgång.
Exempelvis kan kvalitetsförbättringar i utbildning ha en betydande positiv effekt på
ekonomisk tillväxt.
+1 Svagt främjande är en svag positiv påverkan. 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.
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0 Ingen påverkan används när målen saknar betydande koppling eller det inte går att avgöra
om det verkar främjande eller begränsande. Exempelvis har förbättringar i hälsa och
välbefinnande inte någon direkt betydande inverkan på infrastruktur.
-1 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 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 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.
F1-F4 respektive K1-K4 är förkortningar för i Falköpings fall de fyra mål i sin Flerårsplan
som de använde (kallade F1-F4) samt de fyra fokusområdena i deras Klimatstrategi (kallade
K1-K4).
Utifrån ett systemperspektiv analyseras i vilken mån framsteg på ett mål underlättar eller
försvårar framsteg i andra mål, samt i vilken mån de själva blir hjälpta av framsteg på andra
mål. Matrisen ska läsas från rad till kolumn. Färgerna motsvarar de olika bedömningarna i
skalan +3 till -3 och tolkas på följande sätt: mörkblå: starkt främjande, blå: främjande, ljusblå:
svagt främjande, orange: svagt begränsande, röd: begränsande, mörkröd: starkt begränsande.
Grå cirklar betyder att målen saknar betydande koppling eller det inte går att avgöra huruvida
det verkar främjande eller begränsande. Analysen är tänkt att möjliggöra planering av ett mer
effektivt genomförande genom att:
1) synergier kan bejakas och målkonflikter förutses och/eller undvikas;
2) insatser kan riktas dit de bäst främjar framsteg på alla mål.
När det gäller hur implementeringsarbetet ska organiseras så syftar metoden till att stödja
identifiering av samarbetskonstellationer utifrån de målkonflikter och synergier som
identifieras. Ofta, men inte alltid, kan användarna identifiera kluster av särskilt tätt
sammankopplade mål och denna struktur skulle då kunna utgöra grund för en organisering
av arbetet som är mer i linje med de utmaningar man står inför.
I figur 2 visas arbetsvyn för ett pågående arbete med att samla in och analysera data.
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Figur 2 Systematisk genomgång av mål

I detta exempel arbetade deltagarna med sex delmål (1.2, 3.2, 5.5, 6.1, 8.1, 15.1) och för varje
interaktion ställdes frågan ”Givet framgång med avseende på exempelvis delmål 1.2, hur
påverkar det då möjligheterna att få framgång med avseende på delmål 3.2?” (Obs att
verktyget endast finns i en engelsk version, se figur 2.)
All programvara som används är gratis och fritt tillgängligt på sdgsynergies.org. Verktyget är
flexibelt på så vis att användaren själv kan välja vilka mål som läggs in och analyseras i
verktyget. Det kan vara de globala målen men det kan också vara exempelvis organisationens
egna hållbarhetsmål. Verktyget finns än så länge enbart i en engelsk och en spansk version. På
dessa två språk finns det en manual och en videohandledning.
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3. Pilot i sex kommuner
SDG Synergies har i denna pilot syftat till att i första hand stödja arbetet i kommunerna med
två frågor:
• Hur kan målen och delmålen prioriteras i kommunen?
• Hur kan det kommunala implementeringsarbetet med Agenda 2030 organiseras?
3.1 Urval av kommuner

I urvalet av kommuner strävade vi efter en spridning framför allt när det gäller
befolkningsstorlek, kommuntyp 2, kapacitet (ekonomiska nyckeltal och storlek på
förvaltningen 3) och politisk majoritet. Vi använde oss av Aktuell Hållbarhets poängsättning
av kommunernas miljöarbete 2021 som proxyindikator 4 för spridningen mellan kommunerna
vad gäller hur långt de har kommit i sitt hållbarhetsarbete. Både Samordnarens och andras
erfarenheter 5 talar för att kommunstorlek, förvaltningens storlek och ekonomi påverkar
utvecklingskapaciteten, inklusive hållbarhetsarbete som kräver långsiktighet och strategiska
kompetenser. Vi valde att inte inkludera någon av landets största städer och inte kommuner
som har genomfört Voluntary Local Reviews. Samordnaren ser det som prioriterat att bidra
till att förbättra stödet till kommuner som åtminstone ”på pappret” bedöms ha sämre
förutsättningar för att bedriva ett strategiskt hållbarhetsarbete.
Utgångspunkten var att mellan sex och åtta kommuner skulle ingå i pilotstudien. En
bruttolista togs fram med kommuner, som dels inkluderade kommuner som antingen
Samordnaren eller SEI hade haft kontakt med tidigare, dels kommuner vi inte hade haft
kontakt med tidigare men som passade in utifrån den önskade spridningen. Inbjudan att delta
gick ut i juni 2021 till respektive kommuns kommundirektör/kommunchef samt mer operativ
tjänsteperson inom hållbarhetsfrågor. Sex kommuner tackade ja: Alvesta, Falköping, Flen,
Luleå, Vellinge och Örebro. Representation saknas tyvärr från Sveriges små kommuner.
Kommunen med lägst invånarantal i pilotstudien är Flen, med cirka 16 000 invånare.
3.2 Genomförandet

SEI och LiU ansvarade för själva genomförandet av piloten, det vill säga att pröva
användningen av SDG Synergies i kommunerna. Varje kommun utsåg en eller två
kontaktpersoner som ansvarade för att koordinera kommunens kontakter med
Samordnaren/SEI/LiU och vara behjälplig att guida oss i kommunens interna arbete med
Agenda 2030 och övriga relevanta processer. Kontaktpersonerna ansvarade även för att
rekrytera relevanta personer till workshoparna (se nedan).

2

Vi använde både SKR:s kommuntyper och Tillväxtverkets NUTS III i beaktandet av spridningen.

3

Uppgifter från Kolada.se.

4

En proxyindikator är en indikator som baseras på data som inte direkt representerar det man egentligen vill mäta och indikera, i
stället används "ställföreträdande" data som ändå kan utgöra en god ersättning.
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Se bl.a. Statskontoret (2020) Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner. Slutrapport. och Kommunutredningen (2020).
Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8).
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I piloten ansvarade SEI och LiU för processtöd och systemanalys. Genomförandet var
uppbyggt i fem steg enligt nedan:

Steg 1: SEI/LiU genomförde en kortare kartläggning av respektive kommuns arbete med

Agenda 2030. Det skedde genom ett antal intervjuer och inläsning av kommunens
dokumentation. Detta steg syftade till att anpassa processen efter varje kommuns behov.

Steg 2: Anpassning till respektive kommuns behov. I detta steg justerade SEI/LiU den

allmänna processen till respektive kommuns specifika behov. Det kunde exempelvis handla
om att kommunen med stöd av SEI/LiU gjorde ett urval av de mål eller delmål som skulle
ingå i arbetet med SDG Synergies.

Steg 3: Workshop 1. I denna halvdagsworkshop samlades representanter för

kommunens olika förvaltningar, bolag, nämnder etc. Det betonades inför workshopen att
eftersom ambitionen var att täcka in ”allt” som har med hållbar utveckling att göra så var
bred representation viktig. Workshopen leddes och faciliterades av personal från SEI och
LiU. Vid worskhopen fick deltagarna med hjälp av verktyget SDG Synergies i dialog analysera
och värdera synergier och målkonflikter. Workshoparna hade i regel följande upplägg:
inledande presentation av SEI/LiU om Agenda 2030 med fokus på vad ”odelbarhet”
egentligen betyder och hur man kan jobba med denna aspekt av agendan, introduktion till
verktyget samt efterföljande arbete då gruppen vägleddes i att med hjälp av verktyget
analysera och värdera målkonflikter och synergier mellan de mål de på förhand valt ut skulle
ingå i övningen.

Steg 4: Backoffice-arbete. I detta steg analyserade SEI resultaten från den

första workshopen samt genomförde en systemanalys för att bland annat identifiera mål eller
delmål med stor positiv effekt på övriga mål eller delmål. Verktyget SDG Synergies stödjer en
rad olika systemanalytiska funktioner via ett enkelt webb-gränssnitt. Efter det att data över
interaktioner har matats in är det möjligt att direkt se de flesta resultaten . Resultatet
dokumenterades i en rapport från SEI/LiU, som sedan utgjorde underlaget för den andra
workshopen.

Steg 5: Workshop 2. Denna halvdagsworkshop hölls ca. en månad efter workshop 1 och

syftade till att med deltagarna från workshop 1 diskutera och analysera resultaten från
systemanalysen. Ett ytterligare syfte var att undersöka hur ett systemperspektiv kan integreras
i kommunens vidare arbete med Agenda 2030. Så långt som möjligt skulle samma personer
delta i båda workshoparna. Workshop 2 hade i regel följande upplägg: SEI/LiU
presentaterade först kortfattat metoden i de fall nya deltagare hade tillkommit sedan första
workshopen, sedan presenterades resultaten och rapporten mer ingående. Därpå följde ett
samtal med frågor, reflektion och diskussion om resultaten och systemperspektivet.
Workshopen avslutades med samtal om kommunens nästa steg.
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Efter workshop 2 uppdaterade LiU/SEI de tidigare rapporterna för att även inkludera
resultatet av diskussionerna från denna. Det bidrog till att rapporterna visade en mer
nyanserad bild av det tidigare resultatet. Rapporterna innehöll även konkreta
rekommendationer som workshopdeltagarna önskade lyfta fram. LiU/SEI stämde av
rapporterna med kontaktpersonerna på kommunerna och föreslagna ändringar och önskemål
från kommunerna inkluderades i de slutgiltiga versionerna.

4. Kommunernas målkonflikter och synergier
För att förstå resultaten ger vi i tabellen nedan en överblick över vad kommunerna har
applicerat metoden på för typ av mål/strategier, om något urval av mål gjorts samt
information om deltagarsammansättning och genomförande.
Som framgår av tabellen har kommunerna inte arbetat med samma mål. De har använt
respektive kommuns egna mål som ligger olika nära de globala målen sett till både antal och
innehåll. Exempelvis arbetade Falköping med åtta mål medan Flen använde metoden för att
analysera 22 mål. Tjänstepersoner i den kommunala förvaltningen har i alla kommuner
utgjort majoriteten av deltagarna i de två workshoparna. I vissa kommuner har dock även
anställda vid kommunala bolag och förtroendevalda deltagit.
Enligt det ursprungliga upplägget skulle workshoparna ske på plats i kommunerna. På grund
av läget i coronapandemin vid pilotens genomförande behövde däremot flera av
workshoparna, framför allt de uppföljande workshoparna, genomföras digitalt.
Tabell 1 Översikt över kommunernas pilottest av metoden

Kommun

Vad användes i SDG Synergies

Antal mål i
analysen (av
totalt antal i
parentes)

Deltagare

Typ av
workshops
(antal deltagare
i parentes)

Alvesta

Politiska prioriteringar inom fyra
kommunövergripande
inriktningar (som ingår i
kommunens vision för 2027)
samt mål från kommunens
miljöpolicy. Inriktningarna och
miljöpolicyn relaterar direkt till de
globala målen.

18 (29)

Tjänstemän,
anställda vid
kommunala bolag

Workshop 1
fysisk (36)
Workshop 2
digital (38
deltagare)

Falköping

Fyra av målen i kommunens
flerårsplan för 2021–2023 med
kopplingar till de globala målen
samt de fyra fokusområdena i
kommunens klimatstrategi.

86

Tjänstemän,
förtroendevalda

Workshop 1
fysisk (7
deltagare)
Workshop 2
digital (13
deltagare)
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Efter diskussioner med kommunens kontaktperson för pilotstudien bestämdes 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).
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Flen

Ett urval av målbilder ur
kommunens hållbarhetsprogram,
som kontextualiserar de globala
målen utifrån kommunens
förutsättningar och utmaningar.

22 (88)

Tjänstemän,
anställda vid
kommunala bolag

Luleå

De övergripande målen till 2040
för kommunens hållbarhetsarbete
(i Program till Vision Luleå).

9 (9)

Tjänstemän

Vellinge

Ett urval av mål ur kommunens
program för hållbar utveckling
(som innefattar nio olika
fokusområden).

19 (38)

Tjänstemän

Örebro

Ett urval delmål till 2030 ur
kommunens program för hållbar
utveckling. All styrning, ledning
och uppföljning ska sträva mot
programmets 3 övergripande mål
till 2050, även planering av
budget och verksamhet.

18 (51)

Tjänstemän,
anställda vid
kommunala bolag

Workshop 1:
fysisk (14
deltagare)
Workshop 2:
digital (18
deltagare)
Workshop 1:
fysisk (12
deltagare)
Workshop 2:
digital (12
deltagare)
Workshop 1:
fysisk (12
deltagare)
Workshop 2:
digital (11
personer)
Workshop 1:
fysisk (7
deltagare)
Workshop 2:
digital (7
personer)

Trots de olika ”ingångsvärdena”, det vill säga de olika målen, går det att se vissa trender i
resultaten. De kommunala mål som utifrån övningens resultat framkom ha stor
systempåverkan var främst kopplade till följande globala mål:
•
•
•
•

Hållbara städer och samhällen (Mål 11)
God utbildning (Mål 4)
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (Mål 9)
Minskad ojämlikhet (Mål 10)

Mål 11 och Mål 9 återfanns även ofta i de mål som påverkas positivt av framgång på agendan
som helhet.
När det gäller ”eftersläntrare”, det vill säga mål som inte dras med av framgång på andra mål,
går det också att utläsa några trender. De var ofta kopplade till frågor gällande klimat (Mål 13)
och biologisk mångfald (Mål 15). Även mål som var specifikt formulerade tenderade att inte
dras med av framgång på andra mål, t.ex. ”mer trä vid nybyggnation” eller ”förnyade VAledningar”.
De målkonflikter som identifierades handlade ofta om mål kopplade till olika markanspråk,
t.ex. industriexpansion kontra jordbruk eller mark för rekreationsmöjligheter. Målkonflikter
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kunde också handla om motsatsförhållanden i diverse aktiviteter, såsom nyetablering av
företag, och utsläppsmål.
Förutom analyserna av olika mål diskuterades också mer processorienterade frågor, , bland
annat lyftes ofta vikten av samarbete över förvaltningsgränser och tydlighet i styrning i form
av en transparent dokument- och policyhierarki. Även målformuleringar togs ofta upp av
deltagarna. Det ansågs att mer allmänt och mer precist formulerade mål båda har sina föroch nackdelar; det viktigaste ansågs däremot vara att inse betydelsen av hur målen formuleras
för systemanalysen.
För varje kommun har en kommunrapport sammanställts med fullständiga resultat. Några av
dessa finns att läsa på Samordnarens hemsida för den som är intresserad av att få en mer
detaljerad förståelse för såväl analys som resultat.
För att ge en uppfattning om vilka typer av analyser som kan göras och vilka resultat som kan
komma ut ur analyserna beskriver vi nedan resultatet från Alvesta kommun. Observera att
det inte är en uttömmande beskrivning av alla typer av analyser som går att göra.
Beskrivningen fokuserar på resultat vad gäller ranking av målens systempåverkan, mål som
påverkas mest respektive minst av framsteg i alla andra mål samt analys av grupper av mål.
4.1 Exempel på resultat - Alvesta kommun

För att förstå beskrivningarna av Alvesta kommuns resultat visar informationsrutan nedan
hur de 18 målen som ingått i Alvesta kommuns analys är formulerade.
Alvesta kommuns mål som analyserats genom SDG Synergies
Mål 1. Minskad arbetslöshet (många arbetstillfällen)
Mål 2. God hälsa genom nära och samordnad vård och omsorg
Mål 3. Gröna rekreationsmiljöer och fritidsaktiviteter för alla
Mål 4. Höja kunskapsresultaten genom undervisning av hög kvalitet; god inlärningsmiljö
Mål 5. Ska bli en hbtqi-certifierad verksamhet, fördjupa arbete med inkludering, integration och
jämställdhet
Mål 6. Förnya VA-ledningar, råvattenbrunnar med kapacitet och välfungerande vattenverk
Mål 7. Energieffektiva lösningar som bidrar till ett hållbart samhälle
Mål 8. Hållbar tillväxt genom samverkan och kompetensförsörjning
Mål 9. Verksamhetsutveckling – starkt ledarskap och medarbetarnas delaktighet
Mål 10. Utbyggd kollektivtrafik och väl fungerande infrastruktur
Mål 11. Kultur- och fritidsutbud till alla samt tillgänglighet genom ökad digitalisering
Mål 12. Förbättra situationen för ekonomiskt utsatta familjer, minska trångboddheten
Mål 13. Införliva barnperspektivet i den fysiska planeringen
Mål 14. Hållbara upphandlingsmetoder, inköp och hantering av livsmedel
Mål 15. Minskat klimatavtryck genom ekologiska livsmedel, miljöbilar, minskat hushållsavfall och ökad
återvinning
Mål 16. Nyttja naturens resurser skonsamt, något som möjliggör att en rik variation av naturtyper,
biotoper och att arter bibehålls
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Mål 17. Utveckla metoder för medborgardialog – invånare som medskapare samt arbeta med att
implementera barnkonventionen i kommunkoncernen
Mål 18. God service och bemötande, samt samverkan och kompetensförsörjning

Matrisen i figur 3 nedan samlar alla bedömningar av interaktioner mellan Alvestas 18 mål
(utvalda kommunövergripande inriktningar). Matrisen ger en överblick över målsystemet som
helhet och ska läsas från rad till kolumn. Färgerna motsvarar de olika bedömningarna i skalan
+3 till -3 och tolkas på följande sätt: mörkblå: starkt främjande, blå: främjande, ljusblå: svagt
främjande, orange: svagt begränsande, röd: begränsande, mörkröd: starkt begränsande. Grå
cirklar betyder att målen saknar betydande koppling eller det inte går att avgöra huruvida det
verkar främjande eller begränsande. Som framgår av matrisen bedömdes inga mål ha en
begränsande (röd) eller starkt begränsande (mörkröd) påverkan på andra mål.

Figur 3 Resultat av bedömningar av interaktioner mellan mål för Alvesta kommun
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För att få en uppfattning om hur olika matriserna kan se ut visar vi nedan i figur 4 övriga fem
pilotkommuners motsvarande matriser.

Figur 4 Matriser från de övriga fem pilotkommunerna
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4.1.1 Ranking av målens direkta och indirekta systempåverkan

Summan längst till höger bredvid ett måls rad utgör ett måls sammanlagda direkta påverkan
på andra mål. Genom att på detta sätt beräkna sammanlagd påverkan kan målen ordnas enligt
vilka mål som har störst direkt främjande effekt på alla övriga mål. I Alvestas fall visar det sig
att mål 4 höjda kunskapsresultat och mål 17 medborgardialog har högst positiv påverkan på
andra mål. Enligt samma sätt att räkna går det även att utläsa vilka måls framgång som har
minst främjande effekt på de andra målen, det vill säga på systemet som helhet.
Matrisen i Figur visar enbart den direkta påverkan mellan målen. I realiteten sker påverkan i
flera steg. Om exempelvis 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 via mål B. Med SDG
Synergies går det även att analysera dessa indirekta effekter i två steg. I Alvestas fall visar en
sådan analys att de två målen med störst systempåverkan när även indirekta effekter räknas in
blir desamma som för den enklare analysen, nämligen mål 4 höjda kunskapsresultat och mål
17 medborgardialog.
Figur 5 nedan visar den sammantagna påverkan som mål 4 (höjda kunskapsresultat) har på
alla övriga mål, det vill säga genom både direkt och indirekt påverkan. Den inre cirkeln visar
målets direkta påverkan på övriga mål. Den yttre cirkeln visar 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.

Figur 5 Höjda kunskapsresultat genom undervisning av hög kvalitet; god inlärningsmiljö
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4.1.2 Mål som påverkas mest respektive minst av framsteg i alla andra mål

Matrisen (Figur ) visar också hur mycket ett mål påverkas av framgång i alla andra mål. Det
går att se genom att titta på siffrorna i sista raden i matrisen, som anger kolumnsummor. I
Alvestas fall framgår att de mål som påverkas mest positivt av framgång i de andra målen är
mål 8 hållbar tillväxt och mål 2 god hälsa. I och med att dessa mål främjas av att framsteg
görs inom andra mål kan de kräva mindre direkta insatser, förutsatt att framgång nås i de mål
som påverkar dem mest.
I andra änden, det vill säga de mål som har lägst kolumnsummor, finner vi mål som inte
”dras med i framgången” utan påverkas minst av framsteg i alla andra mål. Dessa är mål 6
förnya VA-ledningar och mål 7 energieffektiva lösningar. I och med att dessa mål ”hänger
mer löst” kan de behöva mer riktade insatser, men de kan också ses som mindre beroende av
hur utvecklingen går för de andra målen.
Beaktar vi även den indirekta påverkan blir resultaten något annorlunda. Mål 8 hållbar tillväxt
och mål 2 god hälsa är fortfarande i topp, medan vissa andra mål byter plats med varandra då
de visar sig påverkas antingen mer eller mindre av de indirekta effekterna..
4.1.3 Analys av målkonflikter

Alvestas resultat visar främst synergier, men det finns ett fåtal bedömda målkonflikter vilket
är interaktioner där framgång på ett mål kan begränsa framgång på ett annat mål. Exempelvis
har mål 3 rekreationsmiljöer en svagt begränsande inverkan på mål 7 energieffektiva lösningar
och mål 10 utbyggd kollektivtrafik. Mål 3 om rekreationsmiljöer har dock en sammantagen
påverkan på systemet som är positiv (radsumma +16). Det betyder dock inte att de
målkonflikter som målet är associerat med har lösts ut. Det går att argumentera för att målens
negativa påverkan behöver hanteras för att öka den positiva effekten och lösa de utmaningar
som finns i målens interaktion.
Beaktar vi den indirekta påverkan kan det vara så att mål som har en starkt positiv påverkan
på systemet i sin helhet samtidigt kan bidra till begränsningar i vissa delar. I Alvestas fall
främjar mål 4 höja kunskapsresultaten framsteg på mål 12 förbättra situationen för
ekonomiskt utsatta, som i sin tur försvårar för framsteg hos mål 6 förnya VA-ledningar och 7
energieffektiva lösningar.
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4.1.4 Analys av grupper av mål

Med SDG Synergies går det att identifiera grupper av mål som är speciellt starkt kopplade till
varandra. I Alvestas fall visar nätverksanalysen att det finns tre särskilt tätt sammankopplade
grupper av mål, som visas i figur 6 nedan.

Figur 6 Tre identifierade grupper av mål för Alvesta kommun

Exempelvis: de mål som har en speciellt stark koppling till varandra är god hälsa (mål 2),
rekreationsmiljöer (mål 3), kultur- och fritidsutbud till alla (mål 11) och nyttja naturens
resurser skonsamt (mål 16), det vill säga de som ingår i den lila gruppen.
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5. Vad tycker kommunerna?
I detta kapitel redogör vi för de erfarenheter och omdömen som deltagande kommuner har
om SDG Synergies. I kapitel 6 framgår vilka slutsatser Samordnaren drar utifrån pilotstudien.
Detta kapitel inleds med en kort beskrivning av vilka frågeställningar som har väglett
utvärderingen. Därefter går vi in på kommunernas upplevelser och bedömningar.
5.1 Frågeställningar och underlag för utvärderingen

Ett antal övergripande frågeställningar har väglett utvärderingen. Dessa frågeställningar
handlar om metodens nytta, eventuella behov av justeringar av metoden och förutsättningar
för att ge fler möjlighet att arbeta med den samt eventuella behov av att komplettera SDG
Synergies med andra metoder för att ytterligare förstärka implementeringen av agendan.
Tabell 2 Frågeställningar som väglett utvärderingen

Tema
Nytta

Justeringar och förutsättningar för
uppskalning

Kompletterande stöd

Frågeställningar
• Vilken nytta skapar metoden i en
kommunal kontext?
• Hur fungerar metoden för olika typer av
kommuner?
• Hur ser förutsättningarna ut för en
uppskalning utifrån ett kommunperspektiv?
• Vad skulle behöva justeras/utvecklas i
upplägg och innehåll inför en eventuell
uppskalning?
• Vilka verktyg, metoder och/eller arbetssätt
skulle SDG Synergies kunna kompletteras
med för att ge ett starkare stöd i
omställningen?

Bakgrunden till frågeställningen om uppskalning är att SEI/LiU i piloten har erbjudit
process- och analysstöd. Det är dock inget stöd som kommer att finnas tillgängligt för
kommuner (eller andra aktörer) framöver. Vi har därför undersökt vilka förutsättningar som
finns, och bör finnas, för att fler kommuner framöver ska kunna använda metoden.
Underlag för utvärderingen har utgjorts av en webbaserad enkät till de personer som deltagit i
workshoparna, digitala intervjuer med kontaktpersoner samt digitala gruppintervjuer med ett
urval deltagare. Gruppintervjuerna genomfördes med cirka tre deltagare i varje gruppintervju.
Enkäten skickades ut till 105 personer varav 65 personer (62 procent) besvarade den. Som
tabellen nedan visar skiljer sig antalet svarande från respektive kommun och även hur stor
andel av de som deltagit i workshoparna i respektive kommun som besvarat enkäten.
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Tabell 3 Hur pilotkommunerna är representerade i enkätundersökningens resultat

Kommun
Alvesta

Andel av de som besvarat
enkäten (summerar till 100
%)
35 %

Andel av deltagarna i
respektive kommun som
besvarat enkäten
63 %

Flen

26 %

29 %

Luleå

13 %

76 %

Vellinge

10 %

53 %

Falköping

8%

60 %

Örebro

8%

71 %

Alla åtta kontaktpersoner intervjuades samt ytterligare sammanlagt 29 deltagare från olika
kommuner (mellan tre och sex deltagare per kommun). Information om hur deltagarna
upplevt och bedömt metoden har även samlats in under workshoparna och under ett digitalt
erfarenhetsutbyte mellan deltagande kommuner som anordnades den 4 april 2022. En
representant för Samordnaren har även varit närvarande vid ett antal workshops. 7
Trots att alla inte har besvarat enkätundersökningen bedömer vi att vi har ett gott underlag
för att få en bild av hur kommunerna bedömer metoden. Vi vet inte med säkerhet vad som
förklarar att vissa inte har svarat på undersökningen, men har utifrån intervjuer uppfattat att
det till stor del tycks bero på att man inte upplever att man kan göra en bedömning av
verktyget, exempelvis på grund av att man inte har närvarat vid båda workshoparna. Det
relativt stora antalet intervjupersoner, företrädesvis personer som deltagit i båda
workshoparna, gör att vi har kunnat få en fördjupad bild av deltagarnas uppfattning om
verktyget.
5.2 Metodens nytta

Bilden från enkät och intervjuer ligger i linje med varandra: nästan alla deltagare som var med
i piloten är positiva till metoden och ser den som användbar för att arbeta med målkonflikter
och synergier på kommunnivå. Metodens nytta är både knuten till det resultat som kommer
ut av användningen av metoden och till själva processen. Sammantaget anser de att både
resultatet och processen bidrar till ett transparent och kompletterande underlag för olika
beslutsprocesser.

7

Erfarenhetsutbytets huvudsakliga syfte var dock inte att inhämta information som underlag för utvärderingen, att deltagande
kommuner framåtsyftande skulle få diskutera och utbyta erfarenheter med varandra.
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Den övergripande uppfattningen hos de flesta deltagare som svarade på enkäten är att
verktyget är ganska eller mycket givande. Vidare bedömer nästan alla att SDG Synergies är en
ganska eller mycket användbar metod för att arbeta med målkonflikter på kommunnivå.
Tabell 4 Hur skulle du beskriva din övergripande uppfattning om SDG Synergies-metoden?

Tabell 5 Är SDG Synergies-metoden användbar för att arbeta med målkonflikter och
synergier på kommunnivå?

5.2.1 Nytta i form av resultat

Flera intervjuade ger likartade bilder av nyttan av det resultat som kommer ut ur analysen.
Det finns både kommuner och enskilda deltagare som upplever att de kan använda resultaten
som kom ut från piloten som ett underlag i kommande kommunala beslutsprocesser.
En del deltagare uppfattar dock inte att resultaten från pilottestet kan användas som ett
vederhäftigt beslutsunderlag. Den huvudsakliga faktorn som dessa deltagare upplever
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begränsar resultatens användbarhet, och därmed metodens nytta, är hur pålitliga resultaten
bedöms vara. I piloten är det flera deltagare som upplever att de inte har haft tillräcklig
sakkunskap om de mål de har bedömt interaktionerna mellan, vilket i sin tur påverkar hur de
ser på resultatens tillförlitlighet. ”Om någon annan tittat på dem än vi hade det kanske blivit
ett annat resultat”, säger flera deltagare. Arbetet var dessutom av naturliga skäl mer
tidskrävande för de kommuner som arbetade med många mål i analysen. I vissa fall hann
deltagare inte göra klart alla bedömningar innan workshopen var slut och de fick lägga extra
tid på att hinna klart. Att bli klara inom tiden för workshopen bidrog till att deltagarna, enligt
egen bedömning, ibland också gjorde snabba bedömningar utan noggrannare eftertanke. De
som framför detta anger samtidigt att metoden och dess resultat skulle kunna användas om
man säkerställer förberedelser, rätt representation och tillräcklig tid.
Deltagare anger generellt flera värden med resultatet som kommer ut ur verktyget, vilka
sammanfattas under två rubriker nedan.
Systematik, konkretion och kommunikation
Att diskutera målkonflikter och synergier beskrivs inte som någonting nytt inom kommunal
verksamhet. Hanteringen beskrivs dock ofta stanna vid diskussioner. Deltagare ser i ljuset av
detta flera styrkor kopplade till SDG Synergies, som huvudsakligen kretsar kring:
• En systematik i hanteringen av målkonflikter och synergier genom att man metodiskt
arbetar sig igenom alla interaktioner.
• Ger konkretion genom det underlag som skapas i form av matriser och illustrationer
av synergier och konflikter mellan mål.
• Underlättar kommunikation genom att synergier och konflikter mellan mål
visualiseras. Några deltagare för exempelvis fram att matrisen är användbar i
kommunikation eftersom den ger en lättbegriplig överblick av helheten. Genom att
resultaten visualiseras kan det bli enklare att kommunicera resultaten både inom
förvaltningen och till kommunpolitiker.
Kompletterande underlag för beslut om prioriteringar
I intervjuerna framkommer att olika kommuner, men också enskilda deltagare, kan resonera
lite olika kring vad man bör göra utifrån vad resultaten visar. Exempelvis hur man bör tänka
kring mål som har stora systemeffekter i förhållande till mål som är mindre integrerade och
inte ”dras med” av framgång på andra mål – vilket bör man prioritera? Deltagare från en
kommun anser det exempelvis som viktigt att inte ”bara” prioritera de mål som anses ha
störst systempåverkan utan även beakta vilka resurser som krävs för att uppnå varje mål.
Kanske, resonerar man, är det de mest resurskrävande målen som behöver stöttas av andra
mål genom systemeffekter. Deltagare bedömer att detta att kunna genomföra punktinsatser
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kopplade till mål som stöttar ett mer resurskrävande mål är en viktig del i att dra fördel av
synergier.
Oavsett resonemang kring vilka slutsatser man bör dra utifrån resultaten upplever man att
resultaten ger kompletterande underlag i diskussioner om prioriteringar, både inför beslut om
prioriteringar och efter att prioriteringar har gjorts. En deltagare (tjänsteman) säger
exempelvis att ”prioriteringen av mål sker politiskt och då kan en övning som SDG Synergies
vara behjälplig i att förstå vilka systemeffekter en sådan prioritering kan få.” En annan
deltagare framför att SDG Synergies kan vara ett första steg i att försöka prioritera mål givet
begränsade resurser: ”i ett väldigt sammanhängande system, med många sammanhängande
mål, kan det vara svårt att veta vad som är en effektiv och rimlig startpunkt”.
En deltagare frågar sig varför man inte jobbar mer utifrån ett systemperspektiv i kommuner:
”man uppnår inte målen så bra om man inte jobbar i samverkan kring målen, för det är inte
bara jag som uppnår målen utan faktiskt andra som blir draglok till mig i andra förvaltningar.”
Deltagare lyfter också att verktyget gjorde att de kunde få syn på kopplingar mellan
verksamheter och mål de inte har tänkt på tidigare: ”ibland kan man tänka att ’det här målet
berör inte mig’, men när man får diskutera ett tag så kan man mycket väl visa sig vara
inblandad i det.” En deltagare lyfter exempelvis att nätverksanalysen (se Figur 6) kan
synliggöra vilka personer/enheter/delar av kommunen som kan behöva jobba mer
tillsammans eftersom de har mål som har starka kopplingar till varandra.
Deltagare framhåller också att metoden innebär att målkonflikter kan diskuteras på ett annat
sätt. En deltagare säger exempelvis att: ”alla brukar tala för sitt och de med starkast röst
tenderar att få igenom sitt, men metoden balanserar detta och prioriteringar blir väldigt
tydliga. Det blev objektivt rätt, inte subjektivt. […] särintressena får ge vika för helheten. Vi
samlas snabbare kring de prioriteringar vi hittade genom detta.”
Deltagare framför att metoden kan användas för att diskutera och problematisera
målkonflikter redan i ett tidigt skede för att minska målkonflikter längre fram. Metoden
bedömer deltagare också skulle kunna användas som analysverktyg för att göra
konsekvensanalyser av förslag.
Flera deltagare lyfter att SDG Synergies skulle kunna bidra till utveckling och uppföljning av
styrande dokument genom att man analyserar om syften med, eller mål i, en plan bidrar till
exempelvis kommunövergripande måluppfyllelse eller hur mål i olika styrande dokument
förhåller sig till varandra, för att få syn på eventuella behov av justeringar.
5.2.2 Nyttan av processen

Förutom resultaten i form av att synergier och målkonflikter identifierats lyfter deltagare
också fram själva processen som värdefull. Det handlar huvudsakligen om att de anser att
metoden möjliggjort ett givande sätt att diskutera kommunövergripande frågor på liksom
gemensamma analyser mellan verksamhetsdelar och sakfrågor som sällan annars görs. Vissa
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tjänstepersoner och delar av kommunens verksamheter har sällan kontakt med varandra, men
genom denna process fick de både ökad kunskap om varandras sakområden och möjlighet att
tillsammans nå nya insikter. Deltagare anser att metoden är användbar för att främja
gränsöverskridande dialoger för att kraftsamla kring möjligheter eller utmaningar.
Några kommentarer från deltagare får exemplifiera ovan resonemang:
”Bra dialogverktyg för att tala om varandras verksamheter och hur de påverkar varandra”
”Det var roligt. Vi hade skitbra diskussioner. Vi förstår varandra på ett annat sätt, vi har fått
syn på kollegors perspektiv på ett annat sätt tack vare stunsiga diskussioner som båda är
berörda av.”
”Övningen lyfte oss från att alltid tala och utgå från ekonomin, vi såg att vissa mål hängde
ihop och påverkade varandra oavsett ekonomin.”
”Det är bra att utmanas i att andras frågor kan vara viktigare än mina.”
”Vi kom fram till i övningen att vi måste jobba över gränserna i organisationen mer. Vi står
och stampar, det gör nog många andra kommuner också. Verktyget är ett bra steg på vägen
för att engagera olika delar i organisationen att prata om det väldigt konkret.”
För flera deltagare blev processen ett bra sätt att sätta sig in i och bättre förstå målen, som
anställda i olika delar av den kommunala organisationen kan ha olika bra koll på.
En upptäckt som gjordes i en kommun var att olika förvaltningar kan förhålla sig till samma
mål och arbeta mot samma mål men det är inte alltid tydligt hur olika förvaltningar kan
samarbeta kring just synergier mellan målen. I den kommunen har de identifierat ett behov av
att främja eller ta fram nya strukturer som bidrar till att arbeta tvärsektoriellt med synergier.
5.2.3 Användning för andra områden

Flera deltagare bedömer att det finns fler användningsområden för SDG Synergies än bara
avseende de globala målen. Som exempel nämns att analysera mål på enhetsnivå, en
förvaltnings mål, faktorer att beakta vid olika typer av beslut eller för att applicera
barnkonventionen, hållbart byggande, insatser för barn inom socialtjänsten eller inom
äldreomsorgen.
5.2.4 Vad har hänt sedan piloten?

Några av kommunerna hade i början av 2022, när utvärderingen gjordes, planer på att
använda verktyget i olika kommande processer, exempelvis för att revidera
hållbarhetsprogram, i den kommande budgetprocessen eller för att tillsammans med externa
aktörer kraftsamla och driva på omställningen. Övriga kommuner hade då ännu inte en tydlig
idé om i vilken process eller i vilket sammanhang de eventuellt skulle kunna tillämpa metoden
utan de hade mer generella reflektioner kring den fortsatta användningen. En deltagare
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framför exempelvis att metoden på sikt kan påverka hur uppdrag ges till förvaltningar eller
hur arbetsgrupper tillsätts då den skulle kunna hjälpa till att synliggöra kopplingar mellan olika
mål och därmed även mellan verksamheter. Det skulle kunna bidra till att kommunen skulle
kunna ta sig an frågor utifrån ett bredare perspektiv.
5.3 Önskemål om justering och utveckling

Samordnaren har undersökt bland deltagarna vad de anser skulle behöva justeras eller
utvecklas i upplägg och innehåll om de själva framåt, eller andra kommuner, skulle vilja
använda SDG Synergies utan det extra stöd som SEI och LiU erbjudit i piloten.
En övergripande bedömning är att mer stöd än vad som finns idag skulle behövas. Metoden
upplever deltagarna i regel inte är så enkel att kommunerna själva skulle kunna använda
metoden, det vill säga att de bara går in på webbplatsen där metoden finns och arbetar med
verktyget i någon form av process. Det skriftliga stöd som finns från SEI är huvudsakligen på
engelska (och spanska) i nuläget. Tröskeln att använda verktyget skulle enligt deltagarna
minska om såväl verktyg som användarstöd var på svenska. Metoden upplevs också kunna
vara lite svår att förstå för de som inte är vana vid systemanalys, och då underlättar det om
beskrivningarna är på svenska. Så här säger exempelvis en deltagare: ”jag skulle vilja ha sidan
på svenska, och instruktioner på svenska. Det är komplicerade frågor. Det är nog därför jag
inte använt det än [igen]”.
De anser även att det krävs en processledare som har kompetens att lära ut metodiken till
personer som inte har tidigare vana av systemanalys. Gemensamt för de flesta deltagare är att
de antingen ser att de initialt behöver externt stöd i processen, eller att en (eller flera)
tjänstepersoner utbildas i att processleda i metoden. De anser åtminstonne att det behöver
finnas en utsedd person på kommunen som har möjlighet att lägga tid på att ge processtöd.
Processledare föreslår man skulle kunna utbildas genom webinarium där utbildare går igenom
verktyget, hur det fungerar respektive de olika delarna i arbetsprocessen.
Deltagare har ibland inga konkreta förslag på vilken typ av stöd de skulle vilja ha, utan mer
generella önskemål om stöd för användning av metoden. Andra har mer konkreta önskemål.
Två exempel på vad de anser skulle kunna vara bra stöd är:
• Vanliga frågor och svar.
• Ett nätverk för processledare/kontaktpersoner i de kommuner som använder
metoden, för att kunna dra ytterligare lärdomar.
Flera föreslår också en introduktionsvideo, skriftligt metodstöd som beskriver hela processen
(vilka steg metoden består av och hur man ska, eller kan, göra i varje steg) samt någonstans
att vända sig med frågor och funderingar. På webbplatsen sdgsynergies.org finns dock en
videohandledning och en manual på engelska, liksom möjlighet att kontakta SEI för
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eventuellt samarbete. Vi har i våra intervjuer inte gått djupare in på om deltagarna anser att
dessa inte räcker men en allmän synpunkt var att stöd på svenska skulle underlätta.
Flera deltagare önskar också någon form av stöd i analysen av resultaten, det vill säga hur
man kan tolka, förstå och använda resultaten som kommer ut. Även kopplat till detta finns
olika förslag, exempelvis att sådant stöd skulle kunna ges i form av ett webinarium där varje
kommun själva skulle kunna arbeta med sitt resultat men vid ett gemensamt tillfälle.
Några deltagare är inne på att arbetet skulle kunna läggas upp på ett annat sätt än i
pilotomgången, då arbetet skulle ske genom i huvudsak två halvdagsworkshops. En synpunkt
är att det kan krävas mer övning i verktyget för att förstå logiken och komma in i ”tänket”
innan det används för skarpa bedömningar. En annan synpunkt är att man i större
utsträckning skulle använda sig av forskning och annan befintlig kunskap om kopplingar
mellan mål när bedömningarna görs, vilket skulle kräva att det fanns utrymme för att
identifera detta innan eller under processen.
Ett ytterligare förslag som tas upp är att det, beroende på upplägg, skulle kunna finnas en
samtalsledare i de mindre grupper som gör bedömningarna, alternativt tydligare ”regler” för
hur man hanterar om det inom gruppen görs olika bedömningar om målens påverkan.
Kopplat till detta framförs önskemål om en funktion i verktyget för att ”flagga” interaktioner
där man inte är överens, för vidare utredning. 8 Eller en funktion för att ”flagga” en
bedömning som man vill att en särskilt insatt kollega ska göra, eller för att få en ”second
opinion”. Det skulle kunna ske genom att i systemet kunna skicka en länk/notifikation till
berörd person.
Det finns ett intresse från flera kommuner att ta del av andras resultat. Framför allt är det
tjänstepersoner med strategiska roller som är intresserade av denna typ av jämförelse. Det
framförs dock samtidigt frågetecken kring hur resultat skulle kunna jämföras då de mål som
”matas in” i verktyget inte alltid har en tydlig koppling till de globala målen. I och med att
kommunerna har olika mål både sett till antal och innehåll skulle det, bedömer man, i
praktiken däremot bli svårt att göra jämförelser.
5.4 Förutsättningar för uppskalning

Den övergripande bilden är att samtliga kommuner uppfattar att de fortsättningsvis har
kapacitet i form av tid och personella resurser för att använda metoden. Det bör samtidigt
hållas i minnet att det inte funnits någon kommun med mindre än 15 000 invånare i piloten.
Det som framför allt har krävts av de deltagande kommunerna är tid. Det behöver, som
tidigare nämnts, dels finnas en person som ansvarar för processen, bland annat när det gäller
att organisera och samla de personer som ska göra bedömningarna, dels behöver det finnas
en person som kan avsätta tid för att arbeta med processledning.

8

Detta finns men användes inte i detta projekt – se vidare sdgsynergies.org
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Som redan framgått upplever deltagare att det skulle krävas mer tid än vad som lagts ner
under piloten (två halvdagsworkshops) för att göra ordentliga bedömningar. De allra flesta
deltagare menar samtidigt att de skulle kunna lägga ner med tid för att få ett ännu bättre
resultat, och att tidsåtgången inte varit problematisk. Deltagare nämner att sett till den tid
som läggs ned på att formulera mål på olika nivåer, ta fram strategier och vissa andra
arbetsuppgifter så är det inte mycket tid det handlar om, i relation till det värde som arbetet
genererar.
Om metoden ska användas för att göra bedömningar som ska fungera som beslutsunderlag
menar en del deltagare att de som gör bedömningarna behöver läsa in sig på de mål som ingår
i analysen innan de sätter sig ner med verktyget. Om metoden används som ett sätt att öka
kunskapen om de mål som kommunen har, blir det av naturliga skäl mindre viktigt.
En grundläggande förutsättning, som nämns av flera deltagare, är att det måste finnas ett
politiskt intresse för att tillräckligt med tid ska avsättas. Det behöver även finnas mål att lägga
in i analysen och för att säkerställa robusta resultat krävs att det finns deltagare med särskild
sakkunskap om målområdena.
5.5 Kompletterande stöd

Det har generellt varit svårt för deltagare att beskriva vilka verktyg, metoder eller arbetssätt
som SDG Synergies skulle kunna kompletteras med för att ge ett starkare stöd i
omställningen. Deltagarna har dels inte alltid en tydlig bild av vad de skulle behöva och det är
dessutom svårt att veta vad som finns tillgängligt, dels bedömer de att det är olika beroende
på var kommuner befinner sig i sitt hållbarhetsarbete.
I en kommun finns exempelvis processer och strukturer redan på plats för att prata
förvaltningsövergripande kring hållbarhetsfrågor, men inte ett verktyg för att göra det
systematiskt. I en annan kommun har de, enligt deltagare, parallellt behövt jobba med
utvecklad styrning, ledning och organisation för att verkligen kunna tillgodogöra sig
möjligheterna med verktyget. En deltagare lyfter att det krävs en kommunorganisation som
kan arbeta ”på tvären” för att resultaten ska kunna användas.
Två exempel på önskemål som framkom, som skulle kunna komplettera SDG Synergies, är
stöd i att få in hållbarhetsmålen/planen i den övergripande strategiska planen, det vill säga i
ordinarie styrning och verksamhet. Ett annat önsekmål är att få stöd i nästa steg, efter att
analysen är gjord, med stöttning eller som ett bollplank i implementeringen/användningen av
resultaten. Deltagare påpekar att det kan vara svårt att ”göra verkstad” av resultaten av
analysen när den möter den kommunala praktiken, det vill säga befintlig organisering, kultur,
ledning och styrning.
5.5.1 Lärdomar och erfarenheter från deltagande kommuner

Nedan presenteras några lärdomar och erfarenheter från deltagande kommuner utifrån tre
teman: genomförandet, målen samt lärdomar och insikter för ökad måluppfyllelse.
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Genomförandet
• När metoden ska användas i skarpt läge behöver syftet och användningen
kommuniceras tydligt samt vilka förväntningar som finns på deltagarna och deras
ansvar.
• Det är viktigt att arbetet är förankrat hos politikerna och att det finns ett intresse hos
dem.
• Deltagarkonstellationen är något att ha i åtanke både i användningen av metoden och
när resultat ska tolkas. Resultatet bygger på bedömningarna av de som deltagit, därför
är det viktigt med tillräcklig representation av expertkunskap för att få robusta
resultat.
• Det svåraste är steget efter, det vill säga hur resultaten ska implementeras/användas.
Det är viktigt att det finns en tanke om vilken roll metoden och resultatet har i en
(besluts)process.
• Om och på vilket sätt förtroendevalda bör vara involverade i användningen av
metoden är en fråga att fundera på. Det framkom önskemål från tjänstepersoner att
involvera kommunpolitiker i liknande processer eftersom verktyget tydliggör både
främjande och motstridiga effekter mellan mål, något som kanske inte alltid
reflekterats i tidigare prioriteringar. Några kommuner identifierar att det är viktigt att
främja fler tillfällen till utbyte och lärande mellan tjänstepersoner och politiker i
kommunen.
Målen
• Formuleringen av mål spelar stor roll i bedömningen av interaktioner med andra mål.
Allomfattande och fluffiga mål passar inte för systemanalys. Mer generellt
formulerade mål tenderar att ha flera interaktioner medan skarpare målformuleringar
kan bidra till att skapa en ”renare” struktur där målen – på gott och ont – står för sig
själva. De mål som är specifikt formulerade bedöms nämligen ofta ha färre
interaktioner med andra mål. Flera deltagare uppmärksammade under processen
målformuleringar som var svåra att arbeta med i själva bedömningen men även i
bredare bemärkelse, exempelvis för att målen var otydliga, egentligen innehöll två
målformuleringar eller att formuleringen innehöll både en beskrivning av önskat läge
och vägen dit. SDG Synergies synliggjorde därför målformuleringarnas betydelse för
styrningen av verksamheten. Någon deltagare framför därför att en sådan här övning
skulle kunna göras inte bara efter att målen är satta utan i målformuleringsprocessen
för att testa olika formuleringar.
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• Våga identifiera målkonflikter! Ha inte bara siktet inställt på att hitta synergier. En
deltagare reflekterar kring de få målkonflikterna och menar att om även andra mål
hade inkluderats, till exempel mål från förvaltningarna, så hade det med stor
sannolikhet lett till att fler målkonflikter hade identifierats.
Lärdomar och insikter kring arbete för ökad måluppfyllelse
• God kommunikation mellan kommunens olika delar är en viktig förutsättning för att
dela målbilder och gemensamt arbeta mot måluppfyllelse. Deltagare betonar också
vikten av arbetsgrupper över olika typper av gränser inom kommunkoncernen.
• Även betydelsen av bredare aktörsamverkan framhålls, det vill säga samverkan med
andra externa aktörer såsom industri, universitet och framför allt att medborgarna
behöver bli involverade.
• En deltagare framför att processen synliggjort eller förstärkt redan gjorda insikter om
att det behövs ett tydligare ledarskap för ökad samstämmighet och omställningstakt.
Det gäller gemensam målbild och vision, koordinering, organisation, aktörsamverkan
samt översikt över kostnadseffektivitet och resurser.

6. Kommentarer från SEI/LiU
Samordnaren har låtit SEI/LiU kommentera några av de synpunkter som kommit fram i
intervjuer och enkät. I det följande redovisas dessa.
Efter första workshopen analyserade SEI resultaten från denna samt genomförde en
systemanalys för att bland annat identifiera mål eller delmål med stor positiv effekt på övriga
mål eller delmål. Verktyget SDG Synergies stödjer en rad olika systemanalytiska funktioner
via ett enkelt webb-gränssnitt. Efter det att data över interaktioner har matats in är det möjligt
att direkt se de flesta resultaten. I de allra flesta fall är det dock lämpligt att låta en eller några
personer i en mindre grupp först arbeta igenom de olika analysstegen innan resultaten
presenteras och analyseras. Detta förfarande säkerställer att resultaten är mer robusta. Vidare
kan olika sätt att presentera resultaten testas i en mindre grupp innan hela gruppen bjuds in.
Ett förslag som togs upp när det gäller verktyget var ett önskemål om en funktion för att
”flagga” interaktioner där man inte är överens, för vidare utredning. En sådan funktion finns i
verktyget men den användes inte i pilotstudien.
Flera deltagare kommenterar att resultaten kanske skulle blivit något annat om någon annan
varit med och värderat målen, och så är det ju med all säkerhet. SDG Synergies är en metod
som bygger på expertbedömningar och alla sådana metoder är per definition beroende av den
expertis som gör bedömningarna.
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Ett sätt att kvalitetsgranska de bedömningar som görs är att jämföra resultaten från
kommunerna med andra undersökningar. En av de mest ambitiösa och allomfattande
studierna av synergier och målkonflikter inom Agenda 2030 har gjorts av forskare vid
universitetet i Bern, Schweiz. I studien har man sammanställt resultaten vad gäller synergier
och målkonflikter från 65 rapporter, inklusive flera FN-rapporter, samt 112 vetenskapliga
artiklar 9, se figur 7 nedan.

Figur 7 Aggregerade synergier (blå) och målkonflikter (röd) från ett stort antal rapporter och vetenskapliga artiklar. Storleken på
cirklarna representerar det empiriska underlaget. Figuren är kopierad från plattformen Knowledge for Sustainable Development:
10
11
Interactive repository of SDG interactions , som drivs av Centre for Development and Environment vid universitet i Bern . Bilden
ingår också i Global Sustainable Development Report 2019.
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Pham‐Truffert et al. 2020

10

Licensierad under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
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https://datablog.cde.unibe.ch/index.php/2019/08/29/sdg-interactions/
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En matris som denna kan eventuellt utgöra ett stöd när enskilda kommuner ska analysera
synergier och målkonflikter. Även om varje sådan analys med nödvändighet är väldigt
platsberoende så kan en global interaktionsmatris utgör en referensram att förhålla sig till.
Slutligen, SEI jobbar kontinuerigt med utveckling av processen och verktyget inklusive olika
former av stöd till användare såsom manualer, videoinstruktioner och exemplesamlingar, se
vidare sdgsynergies.org.
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7. Slutsatser och nästa steg
Samordnaren gör i detta sista kapitel några avslutande reflektioner och sammanfattar de
slutsatser som Samordnaren framför allt tar med sig från utvärderingen. Vi berör också våra
egna tanker om nästa steg i arbetet med att bidra till att öka kunskapen om metoder och
verktyg som fungerar och är relevanta för omställningsarbetet på lokal och regional nivå.
Som alltid vid användandet av olika metoder och verktyg är det grundläggande att först göra
en analys av vilka behov organisationen har. Om exempelvis en kommun utifrån en sådan
analys identifierar att det finns behov av att arbeta vidare med stöd av konkreta verktyg eller
metoder behöver kommunen göra ett informerat val om vilken metod/verktyg som bäst
möter behovet. Exempelvis har det i utvärderingen påtalats att resultaten inte alltid uppfattas
som solida och därmed finns hos en del en tveksamhet till att använda dem som
beslutsunderlag. Vid val av metod/verktyg behöver därför ett ställningstagande göras av
exmpelvis hur viktigt det är att resultaten är exakta samt hur lätt det behöver vara att använda
och förstå resultaten även för personer som inte är experter. Är syftet med användningen av
metoden framför allt att facilitera diskussioner mellan olika delar av kommunens
verksamheter blir det kanske inte lika viktigt hur exakta resultat metoden kan generera.
När det gäller SDG Synergies är det viktigt för användarna att förstå vilka egenskaper just den
metoden har. Detta är en deltagande metod. Resultaten vilar på deltagarnas bedömningar och
inte på kvantitativa data eller forskares bedömningar. Resultatens exakthet vilar därmed på
hur goda kunskaper de deltagare som gör bedömningarna har om de målinteraktioner som
bedöms. Det räcker dock inte enbart med deltagarnas kunskaper för resultatens kvalitet.
Utvärderingen indikerar att deltagarna även behöver öva sig i hur de ska ”tänka” i relation till
verktyget för att det ska bli bra bedömningar, även om metoden generellt uppfattas som
relativt enkel att använda.
Samordnaren uppfattar att för att SDG Synergies ska göra nytta behöver det finnas ett tydligt
syfte med användningen, exempelvis i form av en tydlig tanke om hur processen eller
resultaten ska användas i kommunens styrning och ledning. Syftet behöver också vara väl
förankrat och tydligt för alla deltagare.
Utvärderingen visar att metoden både kan skapa nytta i form av det resultat som genereras,
och i form av de kontakter och diskussioner som metoden ger upphov till. Utvärderingen
indikerar även att metoden är användbar för att analysera synergier och målkonflikter på
kommunal nivå, och att resultaten kan komplettera andra perspektiv och faktorer som
behöver vägas in vid beslut om exempelvis prioriteringar. Samordnaren har i sitt arbete med
agendan sett att det för offentlig sektor är en utmaning att förstå och hantera relationerna
mellan de tre hållbarhetsdimensionerna och att målen är odelbara. Ur det perspektivet är det
en intressant iakttagelse från utvärderingen att kommunerna anser att metoden SDG
Synergies skulle kunna användas inom fler områden än för enbart det övergripande
hållbarhetsarbetet.
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Utvärderingen indikerar att det stöd som SEI och LiU har kunnat ge har varit uppskattat men
också att det har uppfattats som nödvändigt av kommunerna för att kunna komma igång och
använda metoden. Det som framför allt har lyfts fram är betydelsen av processledning men
också stöd i analysen. Vår slutsats är att erfarenheterna från piloten talar för att olika
kommuner kan behöva olika grader och typer av stöd men också att tiden för att själv sättta
sig in i verktyget inte alltid finns och att det då kan vara lättare att hämta den kompetensen
utifrån:
• Vissa kommuner har egen personal med processledarkunskaper eller strateger som
skulle kunna ta på sig/få i uppdrag att leda en SDG Synergies-process. Denna typ av
kommun är mer självgående och behöver som vi bedömer mindre omfattande
kompetensutveckling och stöd generellt för att kunna använda metoden och analysera
resultaten.
• Andra kommuner saknar kapacitet i form av strateger och processledare. För dessa
ser Samordnaren behov av att utforska möjliga alternativ för stöd. Dessa kommuner
kan exempelvis behöva externt processtöd då de personella resurserna är begränsade
både när det gäller tid och kompetens.
I avsnitt 5.3 Önskemål om justering och utveckling har pilotkommunerna framfört flera olika
förslag och önskemål om stöd för att kunna använda SDG Synergies. En del av dessa
önskemål har tagits upp utan att vederbörande har tagit del av det stöd som redan finns på
sdgsynergies.org. Men det som vi uppfattar som önskvärt vore ändå en översättning av
materialet till svenska respektive stöd med processledning. Samordnaren själv har varken
fokus på, eller resurser, att erbjuda ett sådant stöd. SEI jobbar, som ovan nämnts,
kontinuerigt med utveckling av processen och verktyget och olika former av användarstöd på
sin hemsida. Vår slutsats är emellertid att för att fler kommuner ska kunna ta steget till att
pröva SDG Synergies kan någon form av ytterligare stöd behövas. Personer som skulle kunna
ge processtöd skulle exempelvis kunna utbildas genom uppdragsutbildningar framtagana av
universitet. Kommuner och/eller regioner skulle kunna gå samman om att finansiera en
processledare som bland annat har kompetens i SDG Synergies. Här finns utrymme för att
fundera vidare.
När det gäller det fortsatta arbetet för Samordnaren på mer övergripande nviå, ser
Samordnaren ett behov av att fler metoder och verktyg som kan bidra till kommuners och
regioners omställning till hållbar utveckling prövas, utvärderas och beforskas. Samordnaren
har i sitt arbetet uppfattat att det både finns en efterfrågan på och ett behov av verktyg och
metoder som prövats i kommuner/regioner och som det finns (goda) erfarenheter av eller
evidens för att de fungerar, särskilt bland mindre kommuner. Vår slutsats är att för att
påskynda omställningen till hållbar utveckling behöver fler verktyg, metoder och arbetssätt
prövas och erfarenheterna spridas bättre. Det finns i nuläget ett flertal metoder, verktyg och
arbetssätt som utvecklats som stöd för lokal omställning, men Samordnaren ser samtidigt att
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det allt för sällan finns medel för, eller uppfattas vara någons uppdrag, att få dem utvärderade
eller att förvalta och vidareutveckla dem.
Samordnaren kommer att fortsätta driva dessa frågor dels genom att stimulera andra aktörer
att bidra till bättre kunskap om vägar till hållbar utveckling på lokal nivå, dels genom att
undersöka intresset för samarbete med liknande piloter som denna där en metod, verktyg
eller arbetssätt prövas och en utvärdering görs för att utforska dess användbarhet.
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