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Sustainable Development – The early work to integrate Agenda 

2030 at Stockholm County Administrative Board 

Abstract 

In September 2015 the international community agreed to the resolution A/RES/70/1, Transforming our 

world – Agenda 2030. It is a holistic plan for sustainable development that will guide policy development 

and practice at national, regional and global levels for the coming 15 years.    

This thesis examines how County Administrative Board of Stockholm works with Agenda 2030 and how 

it can be fulfilled. The thesis explore the basis for the County Board to work with the agenda such as how 

the task is understood and how it has been handled so far. The thesis further examines different capacities 

the official holders of the County Board has to his or her disposition in order to work with the Agenda 

2030 such as knowledge level, motivation and expectation. Through interviews with official holders at two 

different County Administrative Boards, a conducted survey at County Administrative Board of 

Stockholm and the analysis of the 21 pronouncements made in accordance to the commission to provide 

the government of Sweden with supportive material on how the County Board contribute to the 

fulfillment of Agenda 2030 (Regeringen, 2016d). 

The analysis of this study’s empirical data develop an image of contradictions. There is discrepancy 

between the high prioritization from the government and the low perceived priority level among the 

official holders at the County Administrative Board of Stockholm that will work with the agenda. The 

analysis further point at some fundamental conditions that could be problematic for the realisation of 

Agenda 2030 in accordance to its intention. Conditions such as contentment with existing structures wich 

could lead to that Agenda 2030 just becomes one of many other pronouncements that get sorted in 

accordance to existing projects and fails to become the transformative tool as it is thought to be. The 

analysis show that there are significant correlations between knowledge levels and how the Agenda 2030 is 

perceived among the officials that could result in barriers for a more holistic approach to sustainable 

development as proposed through Agenda 2030. 

The study confirms the importance of making expectations and priority clear in order for to official 

holders to prioritize Agenda 2030. The study suggests through its analysis that a new approach will be 

needed that favors a holistic inclusive mindset that all times include ecological, social and economic 

sustainability in order to achieve the transformative change that is proposed through Agenda 2030. This is 

not the least highly relevant for County Administrative Board of Stockholm as it is for the rest of the 

world. 
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Sammanfattning 

I september 2015 kom världens länder att sluta upp kring en plan för global hållbar utveckling. En 

vägledande plan för policyutveckling och arbete på nationell, regional och global nivå. Agenda 2030 - 

Transforming our world som den heter och i uppsatsen refereras den som Agenda 2030 (A/RES/70/1/, 

2015). 

Uppsatsen du nu håller i din hand undersöker Länsstyrelsen i Stockholms arbete med Agenda 2030. I 

uppsatsen utforskas förutsättningarna för myndigheten att arbeta med agendan, hur man på myndigheten 

hittills har hanterat uppdraget och hur man förstår uppdraget. Uppsatsen lyfter fram kunskapsläget kring 

Agenda 2030, olika hinder för arbetet och inte minst motivationen och förväntningar hos tjänstemännen 

att arbeta med uppdraget. Studiens empiriska material består av en kartläggning och sammanställning av 

alla yttranden som Länsstyrelserna i Sverige gjort på Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för 

Sveriges genomförande av Agenda 2030 (Regeringen, 2016d), intervjuer med tjänstemän som direkt eller 

indirekt arbetar med Agenda 2030 samt en enkät om Agenda 2030 på Länsstyrelsen i Stockholm.  

I analysen av det empiriska materialet framkallas en bild av motsättningar samtidigt som det finns en 

allmänt positiv anda. Höga prioriteter bland beslutsfattare angående Agenda 2030 kontrasteras mot en låg 

upplevd prioritetsnivå bland tjänstemän som kommer att arbeta med Agenda 2030. Analysen visar att det 

finns flera grundläggande förutsättningar som kan innebära svårigheter för att Länsstyrelsen i Stockholm 

att genomföra Agenda 2030 i enlighet med dess grundläggande ambitioner. Dessa handlar om att man i 

stort sett är ganska nöjd med det man åstadkommer i sitt dagliga arbete och att Agenda 2030 kan bli ett 

insorteringsdokument snarare än ett verktyg för förändringsarbete. Analysen visar att kunskapsnivån om 

Agenda 2030 är låg och att verksamhetsområdet har stor påverkan vilka frågor man tycker är viktigare än 

andra i agendan vilket i sig är ett problem när det kommer till att arbeta utifrån helheter.  

Studien bekräftar vikten av tydlighet kring vad som ska implementeras och dess prioritering för att 

tjänstemän ska prioritera frågan. Studien pekar mot att ett nytt förhållningssätt kommer att krävas för att 

Agenda 2030 ska blir det levande ramverk som det är tänkt att vara för att åstadkomma en transformativ 

förändring, detta gäller även Länsstyrelsen i Stockholm. 
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1     Inledning 

Världen står idag inför utmaningar utan motstycke i mänsklighetens historia genom en exponentiellt 

växande befolkning vilket leder till att både produktion och konsumtionen av i stort sett allt ökar och 

planetens gränser pressas till det yttersta och resurser sinar i takt med denna utveckling (Rockström et al. 

2010?).  Som en konsekvens av detta möter länder och samhällen runt om i världen allt mer komplexa 

utmaningar. Problem som är gränsöverskridande och rör sig mellan ekonomiska, ekologiska och sociala 

dimensioner. Utmaningar som sammanlänkas mellan lokala och globala förutsättningar, som fattigdom, 

orättvisor, demografiska förändringar, klimatförändring, miljöförstörelse, våld och krig för att nämna 

några. Människor flyr på grund av klimatförändringar som i Bangladesh, människor flyr på grund av krig 

och förföljelse som i Syrien och Burma. Länder som redan står inför stora utmaningar blir än mer 

belastade. Samtidigt drabbar det ofta de minst bemedlade som kvinnor, barn och gamla oavsett var i 

världen man befinner sig. Alla system som våra samhällen består av och har byggts upp testas nu mer än 

någonsin, vissa håller måttet, andra inte. Starka demokratier med väl fungerande styrning på alla nivåer är 

en förutsättning att klara av dessa komplexa utmaningar men även dessa ifrågasätts av krafter med andra 

agendor (UN, 2015). 

I kölvattnet av nationella och regionala konflikter drivs människor på flykt och nya problem uppstår på 

andra platser i nya former, flyktingdebatten här i Sverige är ett sådant exempel. Trots att finansiell stabilitet 

ökar i världen sedan oktober 2016 finns hot som ökad protektionism och politisk populism i ekonomiskt 

starka länder som Sverige, vilket i sig är ett hot mot en global hållbar utveckling (IMF, 2017). 

“Just nu pågår FN:s årliga toppmöte. President Trumps första tal i generalförsamlingen präglades av protektionism och hård 

retorik. Samtidigt pågår det mängder av konstruktiva och framåtblickande möten mellan världsledare. Internationellt 

ledarskap har aldrig varit viktigare. För efterlevnaden av mänskliga rättigheter, för klimatet, för kvinnor och flickors rätt att 

delta i beslut som rör dem själva.” (E. Lövin, 2017). 

Att förändra världen från fattigdom, orättvisor, miljöförstöring, diskriminering, demografiska förändringar 

och våld till en värld i fred där människor lever värdiga liv på en frisk planet är ingen liten uppgift. Agenda 

2030 är världens länder delade plan för att åstadkomma denna förändring. Agenda 2030 syftar till att 

angripa rötterna till problemen för att skapa balans mellan ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det 

är fastslaget att detta måste ske genom inkluderande politiska processer, nya partnerskap och nya former 

av governance. Ban Ki-moon lyfte fram att vi ar mycket att lära fram till 2030 om hur vi ska skapa den 

transformativa förändring som krävs för att detta ska ske. Att vi måste lära oss av varandra och förstå 

förändringens underliggande processer. Agenda 2030 lovar att ingen ska lämnas efter i världens utveckling. 

(UNRISD, 2016) 

Sverige har länge arbetat utifrån principer kring hållbarhet och strävat efter ett jämlikt och stabilt samhälle. 

Centralt i detta arbete är att ha en fungerande organisationsstyrning där olika instanser och dimensioner av 
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vårt samhälle ser och förstår sin roll i ett större sammanhang och arbetar för landets bästa, utan att 

kompromissa om framtida generationers möjligheter till ett värdigt liv och en hållbar framtid. Detta 

ansvarstagande har nu även expanderat till ett globalt ansvarstagande i och med undertecknandet av 

Parisavtalet och resolutionen Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development 

A/RES/70/1 känt som Agenda 2030 (FN, 2015) och fortsättningsvis benämns resolutionen som Agenda 

2030 i denna studie. Hela världen ser Sverige som det land där det är troligast att alla dessa mål kan nås, 

därför har Sverige tagit på sig ledartröjan i detta arbete och vill driva på arbetet kring Agenda 2030 och 

man menar från regeringen att Agenda 2030 ger möjligheten att verkligen hitta en global agenda som 

innefattar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet (2015/16:182).  

Konsekvenserna för samhället att inte lyckas hantera komplexa och sammankopplade problem är större 

än någonsin och de är dessutom än svårare att förutse i dagens globala värld där osäkerheter och faktorer 

är tätt sammanvävda. Vikten för att förstå och handla rätt kräver en alltmer utvecklad insikt kring 

helhetstänkande samt att bedriva en aktörsgemensam och sammanhållen planering. Planering lider sällan 

brist på kreativitet, kompetens eller lösningar utan hindren är ofta institutionella, politiska eller 

organisatoriska (Richardson et al., 2010; Banister, 2005; Flyvbjerg, 2002; Henriksson, 2014; Hrelja et al., 

2015). Politisk vilja och ambition kan till exempel falla på grund av bristande motivation eller 

kunskapsluckor hos tjänstemän. Politiken kan underskatta vikten av tydlig kommunikation kring en frågas 

relevans, det kan finnas motstridiga målsättningar eller andra konkurrerande policys och uppdrag som gör 

att frågan faller mellan stolarna för att nämna några få problem.  

I ett planeringsammanhang är förståelsen kring kunskapsmässiga och organisatoriska förutsättningar 

central för att lyckas nå fram till nya processer som kan frångå invanda synsätt och rådande praktik. 

Förståelsen för dessa förutsättningar behövs för att kunna uppnå en aktörsgemensam och relationell 

planering och för att kunna hantera en integrerad planeringsproblematik, i enlighet med vad som föreslås i 

Agenda 2030. Hela Agendan är ett rop efter denna förmåga till att se helheter, att se den andra, arbeta 

ihop, att ingen ska lämnas efter. Mot denna vision förstår man varför protektionism, populism och hård 

retorik inte kommer att hjälpa arbetet som krävs för att nå målen i Agenda 2030. Och konsekvenserna av 

att missa målsättningarna i Agendan kommer att bli katastrofala för hela mänskligheten och för framtida 

generationer.  

Uppgiften att genomföra Agenda 2030 är grandios, och nya samverkansmodeller mellan den offentliga, 

den privata sektorn och civilsamhället behöver upprättas och utvecklas och därför är det intressant att 

belysa den institutionella kapaciteten hos en aktör i denna intrikata väv av aktörer som tillsammans ska nå 

målen. Denna studie tar ett litet grepp i denna stora påbörjade berättelse om global hållbar utveckling, ett 

utsnitt som belyser Länsstyrelsen i Stockholms uppdrag att implementera Agenda 2030.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring implementeringsarbete av Agenda 2030 på en 

nationell regional nivå. Studieobjektet är Länsstyrelsen i Stockholm. Fokus ligger att titta på grundläggande 

förutsättningar för implementeringen och på den institutionella kapaciteten som Länsstyrelsen i 

Stockholm har till sitt förfogande för att genomföra uppdraget. Därmed söker studien besvara den 

övergripande frågan Hur kan Länsstyrelsen i Stockholm implementera Agenda 2030?  

För att besvara den övergripande frågan måste följande frågor undersökas 

1. På vilket sätt har Länsstyrelsen uppfattat uppdraget utifrån dess tydlighet och prioritetsgrad i 

relation till andra uppdrag? 

2. Kan den kunskap som medarbetare på Länsstyrelsen i Stockholm säger sig ha tillgång till, samt de 

rutiner och nätverk inom organisationen stärka implementeringen av Agenda 2030 och i så fall 

hur?  

3. Behöver ett förändringsarbete komma till för att Agenda 2030 ska lyckas bli integrerat i 

myndighetens dagliga verksamhet? 

1.2    Särdrag 

Att belysa Länsstyrelsen i Stockholms implementeringsarbete är inte ovanligt i sig, men i detta fall handlar 

det om en stor internationellt antagen agenda för global hållbar utveckling som löper över lång tid och 

som har stor internationell prioritet. Detta ställer exceptionella krav på de aktörer som ska realisera 

agendan. Att Agenda 2030 antogs 2015 gör att denna studie äger rum i ett relativt tidigt skede i en 

kommande komplex och krävande process. Kanske är det som särskiljer denna studie att den tar ett grepp 

runt ett komplext implementeringsarbete utifrån ett konstruerat teoretiskt ramverk som blandar 

implementeringsteori, institutionell kapacitet och normanalys i sin tolkning av det empiriska materialet. 

1.3    Relevans  

Förhoppningen med denna studie är att bygga vidare på den kunskap om hinder och möjligheter inom 

organisationer som finns och i synnerhet med kunskap för de som är involverade med arbete kring 

Agenda 2030. Målgruppen kan vara myndigheter, kommuner eller andra aktörer som håller på med att 

implementera Agenda 2030. Andra målgrupper är liknande studier där denna kan bidra med relevanta 

slutsatser utifrån uppställda frågeställningar. Studien kan även vara intressant för de som ska arbeta med 

att integrera Agenda 2030 i sina organisationer. Genom att det är en fallstudie på implementeringsarbete 

kring agendan på Länsstyrelsen i Stockholm är det mest troligt att studien har mest relevans där, men 

också för att politiker kan få en ökad förståelse för implementeringsarbete då den lyfter en del problem 
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som är överlappande mellan beslutsfattare och verkställare. Det kan vara så att studiens slutsatser uppvisar 

likheter med slutsatser gjorda i liknande studier inom andra sektorer och myndigheter, vilket skulle 

innebära att delar av denna studie skulle uppvisa viss generell relevans inom problemområdet. En annan 

förhoppning som delvis redan besannats under arbetets gång är att den påverkat och påskyndat arbetet 

med att implementera denna viktiga agenda på regional nivå i Stockholm (Länsstyrelsen i Stockholms Län, 

2017:s 19). 

1.4    Studiens disposition 

I detta första inledande kapitel ges en bakgrund och en introduktion till studiens övergripande syfte och 

frågeställningar, dess tillvägagångssätt, särdrag och relevans vilka alla kommer att ges fördjupade 

förklaringar i kommande kapitel. Kapitel 2 ger en fördjupad lägesbeskrivning och bakgrund kring frågan, 

vad som skall implementeras och den allmänna kännedomen i frågan. Kapitel 3 handlar om studiens 

metod, urval, tillvägagångssätt, och avgränsningar. Kapitel 4 ger en genomgång av det teoretiska ramverket 

för studien. Kapitel 5 går igenom studiens resultat, det empiriska materialet. En genomgång av primär och 

sekundär data, som intervjuer, enkäter och dokumentstudier. I Kapitel 6 analyseras materialet och det 

teoretiska ramverket appliceras på fallet Länsstyrelsen i Stockholm. Kapitel 7 sammanfattar och diskuterar 

slutsatser från studien samt att några rekommendationer kring implementeringsarbetet ges för att avslutas  

med uppslag till vidare studier. 

2    Bakgrund och lägesbeskrivning 

I detta avsnitt beskrivs Agenda 2030 och dess olika delar för att ge läsaren en överblick kring frågan. 

Vidare ges en nationell överblick av det allmänna kunskapsläget kring agendan sett ur olika 

aktörsperspektiv under tiden för studiens tillkomst. Syftet med detta avsnitt är att sätta frågan i en svensk 

kontext för läsaren. Agenda 2030 är tydlig i att det är en hållbarhetsagenda för hela jordens befolkning och 

alla aktörer stora som små är viktiga för dess realisering. I detta stycke redovisas kunskapsläget i frågan  

hos olika aktörer i Sverige. De aktörer som tas upp är den allmänna kännedomen hos medborgarna i 

Sverige, Sveriges kommuner och landsting, privata sektorn, civilsamhället, privata sektorn, myndigheter, 

och regeringen.    

2.1     Agenda 2030 – Ett globalt ramverk för hållbar utveckling 

Agenda 2030 (United Nations, 2015) är i sig ett ramverk för att få till en global samhällsförändring. 

Agenda 2030 stödjer sig i  Addis Ababa Action Agenda (AAAA, 2015) och ett klimatavtal (COP21, 2015). 

Agenda 2030 har fått konsekvenser på Sveriges inrikespolitik, exempelvis klimatlagen som gör det olagligt 
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att strunta i klimatet och att Sverige ska styra mot ett netto nollutsläpp av växthusgaser till 2045 samt 

andra politiska åtgärder som uppdrag till myndigheterna. 

2.1.1  Globala överenskommelser – Agenda 2030 bygger på tidigare 

erfarenheter 

Inom hållbarhetsarbete som sker på global nivå är det alltid ett arbete grundat i överenskommelser mellan 

jordens länder där konsensus uppnåtts om att frågan är centralt viktig för mänskligheten sett ur ett globalt 

perspektiv. Ett lyckat exempel på en global överenskommelse är Montreal-protokollet i vilken 183 länder 

lovade att minska användningen av klorfluorkarboner, alltså det som i folkmun brukar kallas freoner. 

Protokollet tas ofta upp, både som en morot för andra och som bevis för att globala överenskommelser 

och mål kan uppnås även om de kännetecknas av att vara både komplexa och gränslösa. Ett annat mindre 

lyckat exempel men högst relevant för denna studie är arbetet med Agenda 21, föregångaren till Agenda 

2030. I Riokonferensen 1992, skapades många av de instrument som nu används inom många ramverk 

som har betydelse för hållbarhetsarbete i världen. Ett av dessa var just  Agenda 21. Denna agenda erbjöd 

en gedigen handlingsplan globalt, nationellt, lokalt för regeringar, FN organ och större aktörer. 27 

principer etablerades som skulle guida världens hållbarhetsarbete. Målsättningen med agenda 21 var att 

förbättra livsvillkoren för behövande, att skydda och sköta ekosystemen på ett bättre sätt, samt att skapa 

en bättre framtid för alla. Resultaten av arbetet med Agenda 21 har dock visat sig vara högst varierande 

och inte alltid lyckats på systemnivå. Vissa av dess principer har inte haft någon framgång och till och med 

backat från målsättningarna. Ett sådant exempel är kapitlet 4 som handlar om att ändra 

konsumtionsmönster, där ohållbara konsumtionsmönster sedan överenskommelsen bara fortsätter att 

växa och där det inte finns några indikationer till förändring.  

Trots sina brister visar studier av implementeringsarbetet kring Agenda 21 att den stora vinsten med 

arbetet var att den lyckats vara en ambitionsdrivande faktor kring nåbara utfall inom olika sektorer. Även 

inom internationellt lagrum har den haft viss framgång inom klimat, miljö och biodiversitet. 

2.1.2 Agenda 2030 – mål, delmål och indikatorer 

Agenda 2030 består av 17 globala hållbarhetsmål och 169 delmål. Till dessa mål är en stor mängd 

indikatorer knutna, vilka ska fungera på en internationell, nationell och en lokal nivå. Man ska kunna 

jämföra arbetet mellan olika länder för att se att arbetet går i rätt riktning (SCB, 2017). Nedan visas en bild 

(Bild 1.) av de 17 målen och de 169 delmålen kopplade till varje mål.  
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Bild 1. Tuikkanen (2018) fritt efter FN och UNEPs sammanställningar av målen och delmålen. 

Agenda 2030:s struktur med huvudmål, delmål och indikatorer är att de är ämnesvisa men samtidigt ska 

vara integrerade med varandra, dvs att den grundläggande tanken är att dom hör ihop och inte  kan 

bortförhandlas sinsemellan (SCB, 2017). Det betyder i stora drag att helhetssyn och synergitänkande är 

mycket viktigt för att en måluppfyllelse av agendan ska kunna nås. Analyser pekar mot vikten att hitta win-

win och tradeoffs (Weitz et al.. 2017). Dom visar i sin analys på hur målen interagerar med varandra att 

det finns mål som har mer influensnivå än andra mål, men inte för den skull blir influerade i lika stor 

utsträckning av samma mål. Deras slutsats är att det finns mål som kan fungera som en slags 

synerginycklar, mål med mer positiv inverkan som det kan vara värt att satsa mer på än de med negativ 

inverkan. 

Vidare bygger Agenda 2030 på principen av frivillighet (United Nation, 2015) vilket gör att ambitionsnivån 

är sårbar inför politiska svängningar. Man ser också att det finns stora skillnader i lokala förutsättningar (ibid) 

och detta påverkar givetvis också hur agendan genomförs, vilket gör att den är realistisk. Agendan är 

tydligt glokal, då den syftar till att koppla det individuella perspektivet till det globala samtidigt som den 

kopplar till generationsperspektivet. Det är en samhällsomvandlande agenda som provocerar – då den vill 

fortsätta att utrota extrem fattigdom (mot ett mer jämlikt tillstånd) verka mot jämlikhet mellan könen (en 

uppgörelse med den historiska utvecklingen).  En ny och väl använd förståelsemodell för hur mat 

sammankopplar de globala hållbarhetsmålen med  ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och där mål 
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17 löper igenom hela agendan är en användbar bild för det holistiska tänkandet som krävs för att 

genomföra Agenda 2030, exemplet visar hur matproduktion kan koppla ihop målen (Bild 2.). 

 

 

Bild 2. Hur mat kopplar ihop hållbarhet och de 17 målen (Azote Images för Stockholm Resilience Centre) 

 

2.1.3 Klimatavtal 

I Paris slöts ett klimatavtal mellan i stort sett alla världens länder där man kom överens om att minska 

världens klimatutsläpp till förindustriella nivåer, det så kallade 2° målet (COP21, 2015). Klimatavtalet är en 

viktig del i Agenda 2030 med ett tydligt uppställt mål kring utsläpp. För en utförlig beskrivning av innehåll 

i klimatavtalet hänvisar jag till själva dokumentet (ibid) 

2.1.4 Ekonomiskt ramverk 

För den globala realiseringen av Agenda 2030 är det finansiella ramverket Addis Ababa Action Agenda 

(AAAA, 2015) helt central. Målsättningen med AAAA är att mobilisera privata och offentliga resurser för 

att etablera olika ramverk och policys som stimulerar hållbara finanser, handel och teknisk utveckling 

inom den privata sektorn. För att nå måluppfyllelse av Agenda 2030 och de globala målen räknar FN med 

att kostnaden kommer att vara 4500 miljarder dollar, vilket är trettio gånger mer än dagens totala årliga 

utvecklingsstöd i världen (ibid) 
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AAAA är en mer progressiv och övergripande Agenda än tidigare finansiella agendor kopplade till 

hållbarhet. Utvecklingsstödet är både stärkt och tydligare formulerat än tidigare samt signalerar en klar väg 

bort från business-as-usual processer till förmån för nya operativa överenskommelser som syftar till 

kapacitetsbyggande, ansvar och ägandeskap. Detta för att bygga upp och stärka institutioner, demokratiska 

processer, finansiella ramverk och anti-korruption. Det finansiella ramverket skänker en dignitet till arbetet 

som tydligt visar på hur pass beroende vi är av varandra i en globaliserad värld.       

2.2    Kunskapsläget hos relevanta aktörer 

I detta avsnitt ges ett sektorövergripande kunskapsläge om kännedomen kring Agenda 2030. Det är 

nedslag hos dom som på olika sätt ska realisera Agenda 2030. Översikten ska ge en allmän bild av hur 

kunskapsläget såg ut vid studiens tillkomst. 

2.2.1    Den allmänna kännedomen kring frågan 

Agenda 2030 tar ofta individperspektivet i sina beskrivningar och i sin andemening syftar agendan till att 

skapa en bättre värld för alla människor att kunna leva ett värdigt och meningsfullt liv i fred och möjlighet 

till utveckling, ”leave no one behind” (United Nation, 2015). Det är en hållbarhetsagenda för människan 

som rymmer alla perspektiv av hållbarhet där “miljontals människor från hela världen har bidragit till 

agendan i en bred, positiv och inkluderande process” som Concord skriver i sin rapport (Concord, 2016b). 

Enligt en Sifo-undersökning som gjordes genom telefonintervjuer med 1000 personer under perioden 31 

Maj - 7 Juni 2016 på uppdrag av We Effect har endast 3 av 10 personer i Sverige hört talas om de globala 

målen. Fördelningen var också jämn över olika åldrar. Värt att notera är att kännedomen är något högre i 

storstäder, (cirka 10% i Stockholmsområdet) bland arbetslösa, hos högskoleutbildade, de som röstar till 

vänster samt hos SACO-medlemmar. Av de som svarat att de känner till målen visade undersökningen att 

55 procent var tveksamma eller kunde inte namnge något enskilt mål. 14 procent nämnde dock ”skydd av 

naturresurser”, 12 procent att ”utrota fattigdom” och sju procent ”jämställdhet” (SIFO, 2016). Detta visar 

i överlag på en generellt sett låg kännedom om de globala målen hos befolkningen i Sverige.               

I en annan Sifo-undersökning som gjordes i december 2016 på uppdrag av Sida hade 4 av 10 hört talas om 

de globala målen varav 2 av 10 kunde ange ett eller flera mål. Två enskilda mål som nämndes var främst 

bekämpa klimatförändringar (25 %), fattigdomsbekämpning (13 %) och rent vatten och sanitet (8 %)” 

(SOU, 2016a).  

Inför kommande val 2018 visade en undersökning att klimatförändringen är den enskilt viktigaste frågan 

för unga mellan 16-25 år samtidigt som upplevelsen hos denna grupp är att responsen hos de politiska 

partierna uteblivit och att hur förväntningarna på en hållbar framtid ska mötas är oklar (Global Utmaning, 

2018).   

2.2.2    Sveriges Kommuner och Landsting 
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SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) står för kanske den största kunskapsbasen i frågan då det är i 

kommuner och landsting som mycket av det konkreta arbetet med att realisera många av målen sker. I sin 

kartläggning av SKLs inriktningsdokument för perioden 2016 till 2019 har man gjort direkta eller indirekta 

kopplingar till Agenda 2030:s olika mål och delmål (SKLa, 2017). Kartläggningen visade att 9 av dom 

globala målen hade direkt koppling och att 7 hade indirekt koppling till SKL:s inriktningsdokument och 

att 93 av de 169 delmålen är av relevans för Sveriges Kommuner och landsting (ibid).  

Under våren 2017 gjorde SKL tillsammans med Svenska FN-förbundet en webbenkät riktad till Sveriges 

Kommuner och Landsting för att skapa sig en bättre bild kring arbetet med Agenda 2030 ute i landet. 

Enkäten skickades till samtliga Sveriges 290 Kommuner och 20 Landsting. Svarsfrekvensen var 71% bland 

Kommunerna och 95% bland Landstingen. Enkäten visar att storleken har betydelse i frågan, eftersom 

kommuner med större befolkningsmängd  i större utsträckning använder sig av Agenda 2030 som verktyg 

i sitt hållbarhetsarbete än mindre kommuner (SKLb, 2017). Deras enkät visar vidare att politiskt beslut i 

frågan inte är nödvändig för att tjänstemän ska integrera frågan i sitt dagliga arbete. Det är också stor 

skillnad mellan kommunerna i hur långt man kommit i arbetet, vissa är i uppstarten andra har redan 

integrerat den i olika styrdokument, översiktsplaner och hållbarhetsprogram. Agendan har hittills använts 

för att analysera befintlig verksamhet exempelvis genom GAP-analyser, som ett styrande- och 

övergripande måldokument och i olika kommunikationsarbeten kring att stärka kopplingar mellan olika 

dimensioner av hållbarhet, utbilda och skapa evenemang kring hållbarhet för att nämna några få exempel 

(ibid). 

På frågan om vilka av målen som särskilt behöver prioriteras kan sägas att det som rör samhällsutveckling 

som mer direkt berör människor på ett eller annat sätt prioriteras över tex frågor som inte känns aktuella 

eller är svårare att internalisera som fattigdom eller ekosystem och marina resurser. Värt att poängtera är 

att högst prioriteringsbehov får mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna) med 56% och ställd mot mål 8 

(Anständiga  arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) på 24% är detta intressant mot ovanstående nämnda 

förhållande då dessa har direkt koppling till det som känns som har högst prioriteringsbehov. SKL:s 

undersökning visar också att det finns ett partiskt förhållande mellan de globala mål som kommunerna 

eller landstingen ser som sina ansvarsområden. Undersökningen visar att samarbetet mellan kommunerna 

och med civilsamhället och näringslivet är låg, 60% av dem har inget samarbete alls och 16% vet ej. Bättre 

ställt är det med landstingen och regionerna. 

Intresset att arbeta med frågan är dock överlag stor hos både kommuner och landsting. Det man mest 

efterfrågar är utbildning för tjänstemän och politiker i frågan, tillgång till kommunikationsmaterial samt 

inspiration och erfarenhetsutbyten med andra regioner, landsting och kommuner runt om i Sverige. Vidare 

vill man ha mer resurser, stöd i uppföljningsarbetet med indikatorer samt ett förtydligande i 

ansvarsfördelningen på olika nivåer (ibid).  

2.2.3    Privata sektorn - Näringslivet 
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Enligt Svenskt Näringsliv finns det tre huvudområden som bör vara fokus i det fortsatta arbetet med 

Agenda 2030. Att stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft, att bryta utanförskap och att stärka 

utbildnings- och innovationssystemen. Svenskt näringsliv ser Agenda 2030 som ett positivt steg i en 

hållbar global utveckling och att näringslivet har en central roll i genomförandet av agendan genom att 

näringslivet genererar tillväxt som möjliggör välfärd. (Sweco, 2017) 

2.2.4    Civilsamhället 

Concord är en plattform som samlar en rad organisationer och aktörer inom civilsamhället, dom finns 

både i Sverige och i Europa och är en stark röst i olika sammanhang knutna till alla dimensioner av 

hållbarhetsfrågor. (Concord, 2015, Concord, 2016a) I Concords sammanställning kring Agenda 2030 ges 

både information kring agendan tillsammans med olika organisationers arbete kopplat till agendans olika 

mål. Arbetet hos civilsamhället är ofta direkt kopplat till det område som respektive organisation ser som 

sitt verksamhetsområde, men bredden i civilsamhället är så stor att hela agendan sammantaget täcks. 

Concord poängterar i sin rapport att trenden runt om i världen är att civilsamhället får ett minskat 

utrymme men att civilsamhällets kunskap och unika roll är central för agendans genomförande. Då 

agendan inte är bindande i juridisk mening är ansvarsfördelningen kring agendans genomförande viktig 

menar Concord (Concord, 2016b).   

2.2.5    Myndigheterna 

Sammanfattningsvis kan sägas att myndigheterna i Sverige arbetar i olika hög grad med frågan och har 

kommit olika långt i sina respektive verksamheter. Hela Agenda 2030:s 17 huvudmål och 169 delmål täcks  

av Sveriges myndigheter olika verksamhetsområden. Den stora utmaningen är att göra en integrerad analys 

och ta hänsyn till hur målen samverkar med varandra över olika myndighetsgränser (SCB, 2017).   

SCB (Statistiska Centralbyrån) har haft uppdraget att redovisa en statistikbaserad analys av hur läget ser ut 

i Sverige när det kommer till att genomföra Agenda 2030 (ibid). SCB har därför varit i kontakt med en 

mängd myndigheter och har även samrått med Agenda 2030 delegationen innan de sammanställt 

rapporten. Den visar utifrån FNs globala indikatorer vilka är indelade i så kallade ”tierklasser” med olika 

”mognadsgrad” där tier 1 ofta har en väl utvecklad metodologi och där insamlande av data sker på många 

håll i världen, tier 2 har en metod men luckor finns i både insamling och tillgång på data och tier 3 har 

ingen utvecklad metodik (ibid). Problemet som lyfts i relation till detta klassificeringssystem är att även om 

det på nationell nivå kan finnas väl utvecklade statistikmetoder så går det ändå inte att stämma av nationell 

statistik mot metadata på global nivå. SCB går mer in i detalj kring detta. För en fullvärdig bild av hur det 

ser ut på de olika myndigheterna hänvisar jag till respektive myndighet och till SCB:s rapport. 

Tierklasserna nämns här i syfte  att påvisa komplexiteten som finns i agendan då mätning och uppföljning 

kommer att vara viktigt för hur implementeringen kommer att rapporteras.  

2.2.6    Regering och Riksdag 
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Det finns stor konsensus mellan partierna att frågan är viktig, därför är det på många sätt en icke-politisk 

fråga i bemärkelsen att det saknas en konfliktdriven debatt om Agenda 2030 som exempelvis i USA där 

President Trump vill att USA ska dra sig ut ur Agenda 2030. Det innebär att det inte är troligt att Agenda 

2030 blir en valfråga då många valfrågor drivs av konfliktskapande (Global Utmaning, 2018). Indirekt 

skulle dock Agendan kunna bli det då den är tydlig i sina olika hållbarhetsmål som vid närmare analys 

innehåller mål som går emot den rådande politiska inriktningen vilket skulle kunna skapa debatt kring 

dessa målkonflikter. Traditionellt har Sverige arbetat med hållbarhetsfrågor och ser sig som ett 

föregångsland på många sätt inom hållbarhet, vilket har gjort att Sverige axlat ledartröjan i arbetet med att 

förverkliga Agendan. Inom regeringen är frågan i allra högsta grad levande och frågan är högt prioriterad. 

Från regeringens sida har man gett myndigheterna i uppdrag att implementera agendan i sina 

verksamheter, dock har inga extra medel tillsatts för detta resurskrävande arbete utan ses mer som ett 

effektiviseringsuppdrag i befintliga verksamheter, vilket reser frågan om hur väl regeringen förstår 

komplexiteten som ryms i Agenda 2030. 

3    Metod, urval och avgränsningar 

Här ges en beskrivning av den metod som använts i denna studie. Kapitlet inleds med en genomgång av 

tillvägagångssättet och metoden som för att följas av en mer specifik genomgång hur dokumentstudier, 

intervjuer och enkäten gått till följt av vilka empiriska avgränsningar och förtydliganden av vad som gjorts. 

Därefter lyfts vilka konsekvenser detta kan få på studiens validitet och generaliserbarhet. Denna del skall 

ge läsaren en inblick i hur arbetet fortlöpt, resultaten redovisas i kapitel 5.  

3.1    Tillvägagångssätt och forskningsmetod 

Metodansatsen i denna studie är kvalitativ då fokus ligger på åsikter och upplevelser hos individer både i 

intervjusituationerna samt från de uttryck som i aggregerad form framkommer i enkätundersökningen. 

Det betyder att det övergripande målet är att nå insikt om fenomen kopplade till en social verklighet i ett 

specifikt sammanhang (Dalen, 2015). Inhämtningen av empiri har växlats med teoretisk inhämtning, 

därför har tillvägagångssättet i studien varit abduktiv där en iteration mellan teori och empiri pågått genom 

hela studiens framväxt. För att skapa mening i materialet har både induktiva inslag, där observationer 

ligger till grund för slutsatser, och deduktiva inslag, där hypoteser testas varit ledande (Bryman & Bell, 

2005). I studien har båda dessa metoder används i olika utsträckning. Genom att använda båda dessa 

ansatser har min förståelse för frågeställningen successivt vuxit fram under processen. I väntan på att olika 

rapporter ska publiceras har ett utrymme skapats för att växla mellan det empiriska materialet och teori 

vilket därmed inneburit ett abduktivt förhållningssätt lämpat sig väl. Det empiriska material som denna 

studie vilar mot består av intervjuer som gjorts med tjänstemän med anknytning till arbete med Agenda 

2030, en enkät om Agenda 2030 riktad till de som arbetar på Länsstyrelsen i Stockholm och slutligen en 
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dokumentstudie. Därför kan studien vidare ses som en fallstudie av denna myndighet (ibid.). Materialet 

som denna studie använder sig av är både primär och sekundär data. Primär data i form av de intervjuer 

som genomförts och den enkät som tjänstemän på Länsstyrelsen i Stockholm svarat på. Sekundär data i 

form av de rapporter gjorda av aktörer som representerar de myndigheter och organisationer som har 

koppling till Agenda 2030. De rapporter och skrivna material som studien använt sig av är främst 

yttrandena från Länsstyrelserna till regeringen med underlag för Sveriges genomförande av agenda 2030, 

med särskilt fokus på Länsstyrelsen i Stockholms yttrande. Vidare har i studien använts rapporter från 

Delegationen för genomförandet av Agenda 2030, Regeringskansliets skrivningar om Agenda 2030, 

Statistiska Centralbyråns rapport om Statistisk uppföljning av Agenda 2030 studerats. 

Under arbetet har tidplanen varit en utmaning. Intervjuerna är gjorda under våren 2017 och enkäten precis 

innan sommaren 2017. Samtidigt har rapporter relaterat till ämnet trillat in på löpande band och ett urval 

har gjorts för att begränsa studiens omfattning. Dock har vissa rapporter medvetet inväntats såsom 

Delegationen för genomförandet av Agenda 2030:s rapport samt SCB:s rapport, vilka kom strax innan 

sommaren 2017 respektive strax efter sommaren 2017. SCB:s rapport kom i och med HLPF (High Level 

Political Forum) då de första nationella rapporterna för det fortlöpande arbetet med att nå de globala 

målen redovisades internationellt på FN. Dessa dokument är centrala för vissa analyser av uppställda 

frågeställningar och för att bygga upp en förståelse kring Agenda 2030. Allt detta sammantaget har 

påverkat studiens tillkomst. 

3.1.2    Dokumentstudier 

I denna studie har 22 dokument studerats och 21 har sammanställts (Länsstyrelserna, 2016). Detta 

behandlas som ett empiriskt material som skapar en fördjupad uppfattning kring implementeringens två 

sidor: beslutsfattarens och verkställarens. Dokumenten som studerats är Sveriges 21 Länsstyrelsers svar på 

Regeringens uppdrag till landets olika myndigheter. Resultaten presenteras på en nationellt sammanställd 

nivå. Mer ingående har Länsstyrelsen i Stockholms svar studerats.  

1. Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 (Regeringen, 

2016d)  

2. Yttrande med anledning av uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 

2030 (Länsstyrelsen i Stockholm, 2016 ).  

Uppdraget ställs i relation till svaren, både genom jämförelser i text samt genom analys. Frågor som 

besvaras är bland annat hur tydligt uppdraget är formulerat, hur svaren de facto levereras tillbaka till 

beslutsfattarna genom att titta på fördelning mellan ja, nej och inte minst avsaknad av svar. Svaren från 

detta uppdrag bidrog till Sveriges rapportering vid High Political Forum, där Sverige klassades som 

ledande i att nå målen (SCB, 2017). Syftet med denna dokumentstudie är att utforska hur uppdraget 

tolkats genom de svar man lämnat, och hur dessa svar är fördelade mellan Agendans mål och delmål.   
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Dessa dokument har därför relevans för att besvara studiens övergripande fråga eftersom de pekar på 

många aspekter som visas i studiens andra empiriska material. 

Även andra dokument har studerats, främst för att bilda en uppfattning kring frågans komplexitet och 

olika utmaningar. Dokument som studerats utöver ovan nämnda är rapporter som författats i samband 

med uppdraget att implementera Agenda 2030. Dokumentstudierna har vidare gett uppslag till relevanta 

ämnesfrågor för de intervjuer som genomförts samt till enkätfrågorna. De dokument som studerats 

ingående har författats av SCB och Delegationen för genomförandet av Agenda 2030. Dessa har 

publicerats vid olika tidpunkter under denna studies tillkomst och har således hela tiden tillfört ny 

information kring frågan vilket återspeglar denna studies iterativa process. Vidare har andra dokument 

studerats som har anknytning till organisationen där värdegrund och principer var och är ett viktigt 

dokument för denna studies logik och för att ställa uppdraget i relation till utmaningar och målsättningar 

som myndigheten har i allmänhet.  

Även de olika webbplatser och digitala plattformar som finns tillgängliga för arbetet med Agenda 2030 har 

fyllt en viktig funktion löpande genom hela arbetet, som inspiration och som ren faktakoll. Dessa 

dokument ligger till grund för den överblick om kunskapsläget om Agenda 2030 bland olika aktörer som 

det presenterats i denna studie. Till dessa hör till exempel SKL:s arbete som är både stort och gediget 

angående arbetet med att kartlägga och förverkliga Agenda 2030 såväl på lokal, regional och internationell 

nivå, t. ex genom kunskapsspridning. Mycket av resultaten har arbetats in i bakgrund, det allmänna 

kunskapsläget kring Agendan och i kapitlet om det teoretiska ramverket.  

3.1.3    Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes under våren 2017 med fem personer som på olika sätt arbetar eller kommer att 

arbeta med Agenda 2030. Målsättningen med intervjuerna var att få en djupare förståelse för åsiktsbilden 

av hur Agenda 2030 kommer att implementeras från relevanta personer som på olika sätt arbetar med  

agendan. Intervjuerna har också bidragit med relevant underlag till enkätfrågor. Intervjuerna ger även en 

mer nyanserad bild av det mer kvantitativa materialet som dokumentstudien utgör och bidrar till att förstå 

och tolka resultatet från enkäten. Personerna har intervjuats en åt gången vid olika tillfällen utom vid ett 

tillfälle, då det var två personer närvarande och då skedde intervjun via Lynx (en telefonkonferens tjänst) 

och spelades in. Alla andra intervjuer genomfördes på respondenternas respektive arbetsplatser i 

Stockholm, två på Länsstyrelsen i Stockholm och en på Delegationen för genomförandet av Agenda 

2030’s kontor på Gärdet.  

Till grund för intervjuerna användes en intervjumall (bilaga 1) med ett antal frågor som anpassades till 

respektive respondent och dennes roll i relation till Agenda 2030. Frågeunderlaget skickades till 

respondenten tillsammans med studiens syfte innan intervjutillfället. Frågorna hade öppna formuleringar 

och rörde sig i teman som återspeglar studiens syfte. Intervjupersonerna uppmuntrades att svara fritt kring 

frågorna vid intervjusituationen. Vissa frågor som ansågs irrelevanta eller för svåra att svara på i dagsläget 
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hoppades över vid själva intervjun. Intervjuernas längd varade alla i cirka 1 timme. Samtliga medgav att 

intervjuerna spelades in. Intervjuerna med medarbetare på Länsstyrelserna har transkriberats i sin helhet, 

intervjun med medarbetaren på delegationen transkriberades mer tematiskt. Enligt Kvale & Brinkmann 

(2009) finns ingen objektiv eller sann omvandling av muntlig till skriftlig form, utan det viktiga är att 

utskriften fyller sitt forskningssyfte. Därför kan olika transkriberingar ses som valida. Materialet har sedan 

genomgått en kategoriseringsprocess där svaren sammanställts i tematiska indelningar som korresponderar 

med teman och kategoriseringar gjorda från studiens övriga empiriska material (enkät och 

dokumentstudier). Tematisering är en viktig del i ett empiriskt material då det kan påvisa var tyngdpunkten 

i materialet ligger eller om den ens finns. Det kan också avslöja ifall något undviks beträffande ett visst 

ämne som kan vara värt att undersöka (Dalen, 2015). Tematiseringen i denna uppsats är också gjord för 

att finna eventuella diskrepanser i målbilder mellan beslut och verkställande. Därefter har intervjuerna 

analyserats och verifierats (Kvale & Brinkmann, 2009). 

I vissa av intervjusituationerna bidrog jag med visst inspel om Agenda 2030 för att hjälpa respondenten att 

förstå sina erfarenheter och upplevelser i relation till aktuell intervjufråga. Jag tror detta berodde på att 

Agenda 2030 är så pass ny vilket gjorde vissa respondenter försiktiga att uttala sig i ett pass tidigt skede 

innan agendan landat i verksamheten. Bara min närvaro och att Agendan läggs upp på bordet påverkar 

såklart kontexten, speciellt då arbetet med agendan inte påbörjats vid intervjutillfällena på Länsstyrelsen i 

Stockholm. Jag upplevde det som att genom min närvaro påverkade jag att frågan tidigarelades och gav 

den viss momentum.   

Antalet intervjuer är litet och utgör därför inte i sig ett tillräckligt empiriskt underlag för några vidlyftiga 

slutsatser, utan skall ses som en komponent som tillför en mer nyanserad bild av förutsättningarna att 

implementera Agenda 2030. Intervjuerna bidrar också till förståelse om frågans komplexitet och pekar på 

olika möjligheter för ett genomförande i relation till övrigt empiriskt material.    

3.1.4    Enkätundersökning 

Syftet med enkäten (Bilaga 2) var att öka förståelsen kring kunskapsläget, prioriteringen ,motivation, 

förväntningar såg att arbeta med Agenda 2030 på Länsstyrelsen i Stockholm. Enkäten var webbaserad och 

skickades ut via myndighetens  interna kanal till de anställdas email med en länk till enkäten, den var 

frivillig att genomföra. Alla svar har anonymiserats. Enkäten bestod av 22 frågor som tog cirka 5-10 

minuter att svara på. Av de 367 anställda på myndighetens olika avdelningar anmälde 42 frånvaro vilket 

resulterade i att 325 anställda mottog inbjudan till enkäten. Enkäten byggdes i Relationwise/Kundkoll av 

Johan Genneby på Länsstyrelsen i Stockholm, frågorna formulerades av Karl Tuikkanen och var till en 

början cirka 30 stycken, dessa bantades ner till det slutliga antalet. Enkäten var aktiv under tidsperioden 

7/6 - 16/6 - 2017. Enkäten gick att pausa och att återuppta. En påminnelse skickades ut under den aktiva 

perioden. Enkäten är en undersökning för Länsstyrelsens olika enheter; Miljö, Rätts, Tillväxt, Landsbygd 

och Samhällsbyggnad och operativa delar av Verksamhetsstöd (kom, ekonomi upphandlingsstöd). 
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Av totalt 325 utskick, öppnades enkäten av 197, påbörjades svara av 190 och totalt 175 avslutade enkäten 

vilket ger en svarsfrekvens sett mot utskicket på 53,8%. En relevansanalys av svaren visar att spridningen 

över verksamhetsområden mellan antal inkomna svar i relation till antal anställda är överlag sett 

tillfredställande. En högre andel svarade gentemot antal anställda hos dom som arbetar på Miljö, 

Samhällsbyggnad och Tillväxt, medan en lägre andel sett mot antal anställda hos dom som arbetar på 

Verksamhetsstöd, Landsbygd, Rättsliga frågor samt Länsledning och Stab. Landsbygd är ofta ute i fält och 

ej inne på kontoret så ofta vilket kan ha påverkat deras låga svarsfrekvens. Verksamhetsstöd och Rättsliga 

frågor uppgavs att deras låga svarsfrekvens kan bero på att dom upplever sig som att ej vara berörda till 

lika stor del som övriga (Genneby, 2017). Svarsfördelningen följer sedan i stort på samma sätt i övriga 

frågor. N-värdet visar alla svar för varje fråga, därför skiljer sig N-värdet åt vid en frågvis genomgång då 

vissa kanske inte svarat eller hoppat över frågan. Nedan är en tabell över bakgrundsfrågan kring vilken 

avdelning de svarande arbetar inom ställd mot antal anställda (tabell 1).   

Avdelning/Enhet Antal svar procent Antal anställda procent 

Verksamhetsstöd 8 4,21 44 8,16 

Landsbygd 12 6,32 66 12,24 

Miljö 50 26.32 109 20,22 

Rättsliga frågor 29 15,26 106 19,67 

Samhällsbyggnad 41 21,58 86 15,96 

Tillväxt 47 24,74 105 19,48 

Länsledning o stab 1 .53 23 4,27 

Vill ej uppge 2 1,05   

totalt 190 100 539 100 

Tabell 1. Relevansanalys. N-värde = 190 

Analyserna är gjorda utifrån studiens syfte och målsättningar, där korrelationer och svarsfrekvenser har 

varit det som det empiriska materialet stödjer. Materialet kan även brytas ner för att identifiera potentiella 

förändringsagenter, detta har dock inte varit syftet med studien och har därför inte gjorts. Data visar på 

möjligheten att dessa tjänstemän finns och att de även är utspridda bland enheterna.  

Bortfallsanalysen av materialet visar att fråga 8 Vilka delar av Agenda 2030 känner du till? föll bort av ett 

tekniskt skiplogicfel i enkäten. Detta skulle ha visat vilka delar av Agenda 2030 som man kände till och 

visa på lite mer djupgående kunskap. Frågan hade bland annat gett en fingervisning om hur många som 

känner till regeringens förhållningssätt till Agenda 2030 vilket hade varit praktiskt för analysen. Utöver det 

påverkar bortfallet inte nämnvärt resultaten då andra frågor täcker upp den övergripande kunskapsbilden 

av Agenda 2030 på myndigheten. Fråga 9 Hur väl känner du till Agenda 2030 olika huvudmål 

(Hållbarhetsmålen)? föll delvis bort av samma anledning (77 av 190 svar). Denna fråga hade kunnat bekräfta 

vilken nivå man känner till huvudmålen och det är främst i kolumnerna för inte alls och lite som saknar 

data. Ett rimligt antagande utifrån enkätens data bör vara att svaren fallit bort just i dessa kolumner.  Det 

påverkar givetvis det totala utfallet, men min bedömning är ändå att det går utifrån materialet att skapa sig 
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en bild kring kunskapsläget och göra relevanta analyser med hjälp av materialet. Konsekvensen är att just 

dessa frågor inte går att analysera. Övriga frågor går dock att analysera. 

För att analysera datan har programvaran SPSS används. Alla svaren importerades sammanställdes i en 

Excel-fil som sedan importerats i SPSS där olika tester genomfördes. I studien presenteras de viktigaste 

resultaten av dessa tester. Främst handlade testerna om fördelning, frekvenser och korrelationer där 

bakgrundsvariabler testats mot förklarande variabler. Följande bakgrundsvariabler användes: avdelning, 

kön, ålder, anställningstid och omfattning. De förklarande variabler som undersöktes handlade om 

kunskap, relevans för arbetet,  relation till andra strategier, upplevd prioritet, önskad prioritet, 

förväntningar, mobilisering och motivation. I analyser av materialet har median används som centralmått 

och kvartilavstånd som spridningsmått. Medianen (Md) är mittobservationens variabelvärde när 

observationerna är ordnade i storleksordning (Körner & Wahlgren, 2015). Median används i detta material 

för att den använder en likert skala (metod) valt median som central mått och kvartilavstånd som 

spridningsmått. Det finns flera fördelar med medianvärden, som att dom är lätta att tolka och resultaten 

påverkas inte nämnvärt av extremvärden. Kvartilerna är uppdelade i tre, den första (nedre 25%), den 

tredje (övre 25 %) och den andra kvartilen som är medianen (50%) (ibid). I enkäten tillämpas en likert 

skala, därför används median istället för medelvärde. I analyser har svar testas genom Chi-2 och P-värden 

för att titta på olika signifikanser i materialet. I nedan tabell (tabell 2) visas en enkel summering av 

materialet utifrån centralmått och spridningsmått.  

  

Tabell 2. Descriptive Statistics.  
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Materialet visar på att svaren har haft en jämn spridning jämfört med hur det ser ut på hur medarbetarna 

är fördelade på de olika verksamhetsområdena förutom på två områden, verksamhetsstöd och länsledning 

och stab, där få svar inkommit i relation till antalet anställda. Svaren har anonymiserats och getts 

siffervärden vilket gör det inte går att spåra enskilda svar till individer. Tillstånd har getts genom att 

enkäten har hanterats internt och behandlats efter myndighetens interna riktlinjer för liknande enkäter.  

3.1.5   Övrigt 

Ett kort telefonsamtal på cirka 10 minuter gjordes med Viveka Palm den femtonde mars 2017 angående 

SCB:s arbete med att sammanställa data och indikatorer kring Sveriges arbete med agendan. Detta samtal 

resulterade i uppslag till frågeformuleringar både till enkäten samt till intervjuerna. Jag deltog i olika 

seminarier och föreläsningar där Agenda 2030 var i fokus, bland annat på FN-föreningen (2017) och 

Kulturhuset (2018). Därtill ska tilläggas att jag sedan november (2017) arbetar i Eskilstuna Kommun på 

stadsbyggnadsförvaltningen, där arbetet med att integrera Agenda 2030 in i förvaltningarnas 

arbetsprocesser är levande. Sedan studien började har även Länsstyrelsen i Stockholms årsrapport 

publicerats och ett stycke som nämner Agenda 2030 har lyfts in i denna studie nämligen det som anknyter 

till denna studies empiriska material. 

3.2    Empiriska avgränsningar och förtydliganden 

I och med att denna studie är gjord mitt i en implementeringsprocess tillkommer ständigt nya dokument 

som handlar om eller berör Agenda 2030 på olika sätt. Att processen ständigt rör på sig skapar 

förskjutningar kring det empiriska materialets aktualitet. Dessa två faktorer måste tas hänsyn till när denna 

studie gås igenom. Det har också inneburit att jag behövt invänta publiceringen av vissa rapporter som jag 

bedömt viktiga för studien. Studien tittar inte i detalj på Länsstyrelsens ekonomiska förutsättningar för att 

arbeta med implementeringen. Dock är de ekonomiska förutsättningarna en viktig komponent vid 

implementeringsarbete i allmänhet. I denna studie har denna aspekt begränsats till att identifiera 

resursfrågan i ljuset av andra aspekter för implementeringsarbetet. Dvs om den har begränsad eller 

signifikant påverkan för måluppfyllelse. Men en detaljerad genomgång kring det finansiella kring 

implementeringen av Agenda 2030 på Länsstyrelsen i Stockholm omfattas inte av denna studie. Eftersom 

fokus i studien ligger på hur implementeringsarbetet på Länsstyrelsen i Stockholm kan gå till internt lyfter 

studien endast fram den generella kunskapsbilden om Agenda 2030 hos andra aktörer som är nog så 

viktiga för Länsstyrelsens arbete som kommuner, civilsamhället och näringslivet men dessa aktörer 

undersöks inte vidare i denna studie. Studien tittar på olika förutsättningar kring implementeringen men är 

samtidigt avgränsad till det empiriska material som samlats in. Det betyder att det finns aspekter som 

behöver tittas närmare på, som länsledningens roll för implementeringsarbetet. Det har inte gjorts i denna 

studie.  

3.2.1    Studiens validitet och generaliserbarhet 
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Det är vidare viktigt att förtydliga att denna studie ska ses som ett nedslag i en längre process och kan 

därför inte erbjuda några svar som en studie gjord av en avslutad liknande process skulle göra. Därför går 

det ur detta perspektiv inte att dra några generella eller långtgående slutsatser kring 

implementeringsarbetet med Agenda 2030 utifrån denna studie. Studien zoomar in på Länsstyrelsen i 

Stockholm och dess medarbetare och därför kan heller inte studien ge några generaliseringar om hur det 

ser ut på andra Länsstyrelser i Sverige. Studiens validitet sträcker sig därmed till en del generella 

antaganden utifrån dokumentstudiens del om hur det ser ut utifrån de svar som givits på Sveriges olika 

Länsstyrelser och mer specifik kunskap som studien resulterat i är förhållandena på Länsstyrelsen i 

Stockholm vid data insamlandet. 

4    Teoretiskt ramverk     

I detta avsnitt beskrivs det teoretiska ramverk som denna studie använder sig av i sin analys av det 

empiriska materialet. I avsnittet ges en introduktion till implementeringsteori. Därefter gås begreppet 

institutionell kapacitet igenom för att följas av förändringsarbete.   

4.1     Det teoretiska ramverket 

Det teoretiska ramverket jag använder mig av består av alltså av tre lager: Implementeringsteori (Pülzl & 

Treib, 2007, Cerna, 2013, Lundqvist, 1987 m fl), institutionell kapacitet som den formuleras av bland 

annat Patsy Healey (2002, 2007, 2009) och det normanalytiska redskapet förändringens fyra rum (Janssen, 

2005, Amundsdotter & Gillberg, 2001). Implementeringsteori sätter de stora dragen, Institutionell 

kapacitet används som ett stöd i att förstå det empiriska materialet och sortera i det. Dessa två lager 

kompletterar varandra i studien för att förstå kopplingar mellan organisatoriska, politiska, individuella och 

handlingsmässiga perspektiv kring frågan i all dess komplexitet och mångfacetterade struktur. Det sista 

lagret, förändringens fyra rum fungerar som ett redskap för att sätta olika kopplingar gjorda utifrån 

empirin i ett normkritiskt ljus. Sammantaget bildar dessa tre lager min teoretiska förståelsemodell som jag 

angriper frågorna med. 

4.2 Implementering och implementeringsteori 

I stora drag innebär implementering genomförandet av ett beslut. Implementering inom det offentliga kan 

ses som en förvaltningsprocess av beslut som fattats genom aktiviteter som politiker har kommit fram till 

är eftersträvansvärt utifrån den politik som drivs. En myndighet förväntas därmed att genomföra 

beslutfattarnas politiska intentioner. Det ska sägas redan här att det inte existerar en klockren 

implementeringsteori, då det är teoretiskt omöjligt att på förhand tänka in alla potentiella faktorer som kan 

ha inverkan på processen (Löfgren, 2012), implementering ur den synvinkeln stämmer väl in på vad som 



 25 

kännetecknar ett wicked problem (Rittel, 1972). Utan att gå in i detalj på vad som kännetecknar wicked 

problems så kan sägas att de ofta har elva olika kvaliteter som särskiljer problemet från mer enkla lösbara 

problem, så kallade lame problems och att strategier för att hantera dessa komplexa problem ofta involverar 

många kompetenser (Protzen & Harris, 2010). Ett wicked problem har därmed inte en lösning utan 

handlar om olika sätt att försöka minimera dåliga konsekvenser av ett beslut. Och att bara snegla på 

Agenda 2030s 17 mål, 169 delmål och cirka 300 indikatorer som alla ska samverka och inte förhandlas 

bort sinsemellan skriker wicked problem och teoretiskt omöjligt utifrån dessa två perspektiv. Men skam 

den som ger sig!  

Implementering är komplicerat och många olika teorier om hur implementering bör gå till har lanserats 

under olika tider. Implementeringsteori har sina rötter från slutet av 1970-talet, där top-down var den 

dominerande strategin. Man kan sätta in implementeringsteori i ett bredare policyanalytiskt perspektiv där 

man talar om studiet av beslutsprocesser (Löfgren, 2012). Dessa processer beskrivs ofta som linjära 

processer, vilket kanske inte alltid är helt förenligt med hur verkligheten upplevs. I sin begynnelse var 

implementeringsfältet präglat av att vara empiriskt drivet och resultaten var sällan teoretiskt underbyggda. 

Från att ha varit mestadels en historia om beslutsfattare som tar beslut för att sedan förvänta sig en 

oproblematisk vertikal rörelse neråt genom olika led till ett verkställande, ett så kallat top-down -

perspektiv, kom debatten att handla allt mer om den så kallade bottom-up strategin. Top-down -

förespråkare menade att lyckad implementering kom från hierarkisk styrning uppifrån med tydliga 

formuleringar medan bottom-up förespråkare menade att förankringen hos mottagarna då blir dålig och 

att de avgörande faktorerna sker hos mottagarna vilka därför bör informera besluten. Detta kom att 

resultera i en tredje väg där syftet var att hitta en balans mellan top-down och bottom-up, olika hybrider 

som hanterade gapen mellan dessa två extremer. (Pülzl & Treib, 2007, Cerna, 2013, Lundqvist, 1987). 

Lundqvist (1987) menar att för att förstå implementeringsproblematiken bör man ställa tre frågor;  

Kan tillämparen genomföra beslutet? Förstår tillämparen vad som ska genomföras? Vill tillämparen genomföra beslutet?   

Som tidigare nämnts finns numera inga drömmar om den perfekta implementeringsteorin kvar, utan fältet 

befolkas av olika teorier och begrepp som stöd att förstå vilka faktorer som kan påverka en lyckad 

implementering. Governance som är ett mindre hierarkiskt förhållningssätt än det klassiska government är 

ett vanligt förhållningssätt idag. Governance är ett luddigt definierat begrepp som rymmer många olika 

tolkningar, men Jacob Torfing (2005) vågade sig på att definiera några minsta gemensamma nämnare som 

att governance  

”består av relativt stabila horisontella grupperingar av ömsesidigt beroende, men i praktiken självständiga aktörer som agerar 

med varandra genom de förhandlingar som äger rum inom en gemensam reglerad, normativ och kognitiv ram, som är 

självreglerad inom vissa ramar i förhållande till externa aktörer och som bidrar till produktionen av lösningar på offentliga 

problem”  (Löfgren, 2012).  
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Governance suddar med andra ord ut gränserna mellan olika aktörer och nivåer. Nätverksstyrning är ett 

annat återkommande och angränsande begrepp som ibland används synonymt med governance. 

Nätverksstyrning innebär att luckra upp olika gränser exempelvis mellan det privata och offentliga (Stoker, 

1998) och låta nätverken samverka och integrera med varandra för att berörda aktörer uppbringa en känsla 

av medägande i frågan som minskar olika barriärer (Löfgren, 2012). Att en aktör upplever sig vara 

medägare i en fråga anses leda till mindre motstånd mot förändringar och ökar incitamenten till att 

investera i gemensamma satsningar i självreglerande nätverksaktörer (ibid). Ägandeskap i en fråga kan 

därför lyftas fram som en framgångsfaktor. Centralt i begrepp som governance och nätverksstyrning är 

tanken att implementeringen således sker genom samverkan och interaktion mellan olika aktörer. Men 

eftersom aktörerna verkar i en kontext där en aktör inte kan eller ska styra över en annan kan det vara bra 

att samlas kring en gemensam vision, en idévärld, som exempelvis den som Agenda 2030 erbjuder. Det är 

ju den ideala situationen att alla verkar horisontellt, men så ser ju världen inte ut och ett problem som 

kopplats till närverksstyrning är just att dessa formationer verkar i skuggor av hierarkier, där vissa kanske 

inte alla gånger tillämpar transparens och agerar på gränsen till manipulativt genom olika iscensättningar 

(ibid).  

Implementering har som sagt många dimensioner, två underliggande premisser handlar dock om vilka 

incitament som involverande aktörer har för att påverka processen i någon riktning samt vilken kapacitet 

som finns hos aktörerna att genomföra beslutet. Även graden av konflikt kopplat till frågan spelar stor roll 

och kan leda till alltför stora kompromisser eller till ren symbolhandlingspolitik. Det politiska beslutet 

måste därtill vila på en god förståelse av förhållandet mellan mål och medel. Vanliga medel som används är 

vad som på engelska kallas carrots, sticks and sermons och rymmer allt från ekonomiska styrmedel, 

lagstiftning, reglering till olika kommunikativa instrument som dialog, informationsförmedling mm. Ofta 

är medlet mer kontroversiellt än själva frågan. I Sverige finns en tendens att ofta använda ”predikningar” 

(sermons), som begränsar konflikter, är relativt billigt men är ett trubbigt instrument som sällan når 

måluppfyllelse. Men klimatlagen är dock ett nyligen genomfört exempel på ”pinnen” (the stick). Inte i alla 

men i många implementeringsprocesser finns utrymme för omtolkning och omförhandling för en aktör då 

processen opererar i en rådande samhällssituation. Agenda 2030 är lämnad öppen för tolkning av hur den 

ska implementeras. Till exempel är politisk vilja och möjligheter inte desamma under ekonomisk 

lågkonjunktur som de är under en högkonjunktur. Det ska nämnas att det finns implementeringsprocesser 

som inte är öppna för förhandlingar som exempelvis implementering av ny lagstiftning (eftersom en tagen 

lag ska följas och därmed inte öppen för tolkningar på hur det ska gå till samma sätt).  

Enligt Löfgren (2012) är det viktigt att se på implementeringsprocessen både uppifrån och nerifrån, vilket 

betyder att titta på hur väl underbyggt och genomtänkt ett beslut är hos beslutsfattaren innan det skickas 

vidare till de aktörer som är tänkta att genomföra beslutet. Implementeringsprocessen bör i ljuset av denna 

relation därför konkretisera en politisk handlingskraft som löser ett väldefinierat samhällsproblem. I 

Agenda 2030 handlar det om en hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling som för med sig alla 

människor och inte lämnar någon efter sig (FN, 2015). Man kan säga att det är en grundläggande 
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förutsättning för att undvika exempelvis symbolpolitik är att beslutsfattaren tänkt igenom hur man vill 

uppnå denna utveckling för att verkställaren ska kunna mobilisera rätt resurser. Tidigare erfarenheter från 

implementering visar att tydliga mål och rätt styrmedel och där rätt resurs finns på plats som besitter 

kapaciteten att genomföra beslutet och framförallt får mandat att genomföra beslutet är framgångsfaktorer 

(ibid). Inom implementeringsarbete är det värt att påminna om att upprätta ett ironiskt förhållningssätt till 

implementeringen om att det antagligen aldrig blir perfekt men kunde samtidigt inte bli på annat sätt än på 

det sätt som det är gjort (ibid). 

4.3    Institutionell kapacitet 

Institutionell kapacitet används i denna studie som ett begrepp inom vilket ett antal valda 

kapacitetsområden pekas ut som kan inverka på möjligheten att åstadkomma en förändring i linje med 

uppställda målsättningar (Healey, 2009). Kapacitetsområden delas upp i teman som präglar ett visst 

sammanhang, som resurser, kunskap, referensramar, relationer mellan olika aktörer, förmåga till att 

mobilisera etc. Institutionell kapacitet används även som ett redskap för fördjupning av hur governance 

och nätverksstyrning fungerar på en mer upplöst nivå där det institutionella handlar om formella och 

informella ramar för aktörsgemensamt agerande (Bergendahl, 2016). Målsättningen är bland annat att i 

studiens empiriska material förstå hur olika kapaciteter kan identifieras och eventuellt resultera i att det 

institutionella kapital som resurser, kunskap, relationer kan leda till aktörsgemensam handling som kan 

överkomma de hinder och utmaningar som identifierats i studien. 

4.3.1    Kunskapsresurser 

Kunskapsresurser sett ur ett institutionellt kapacitetsperspektiv handlar om olika förutsättningar som finns  

för att bygga upp och utveckla den kunskap som gynnar en önskvärd utveckling. För att göra detta 

behöver ett så kallat kunskapsutbud identifieras, vilka arenor för kunskap finns i ett specifikt sammanhang. 

Det kan handla om en kartläggning av sociala processer som konstruerar kunskap i ett visst sammanhang, 

ta reda på om och var den relevanta kunskapen för frågan finns, hur kontexten är sammansatt, vilka 

värderingar, ändamål och maktrelationer som finns och som kan påverka resultatet (Rydin, 2007, Healey, 

2009). Finns det motsättningar och hur behandlas olika kunskaper inom organisationen, finns det till 

exempel kunskapshierarkier som kan verka som hinder? Finns sammanhang där olika aktörer verkar som 

präglas av diskurser som är direkt kopplat till kunskap, vilken kunskap ses då som mer relevant än andra? 

Därför finns en stark koppling mellan diskursiv makt och institutionell kapacitet. Referensramar påverkar 

både synen på, och förståelsen av olika sammanhang och händelser, det är ofta viktigt vem som säger vad 

och hur, ett slags språkbruk som används för att legitimera ett agerande i ett visst sammanhang (Healey, 

2007). Sett ur detta perspektiv kan det finnas hinder för att skapa en aktörsgemensam handling mellan 

personer som exempelvis har olika utbildningsbakgrund eller att man arbetar inom olika enheter eller 

förvaltningar med olika fokusområden trots att ambitionen är att arbeta på tvären genom 
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organisationsstrukturen (Tornberg, 2009). Magalhães et al., (2002) menar att integrationen mellan kunskap 

och referensramar stärks om en regelbunden utvärdering utövas. Utvärderingar som syftar till att utveckla 

de referensramar vilka tolkningar, problem och frågor som anses meningsfulla i ett visst sammanhang 

behandlas. Om inte referensramarna utvecklas kan det resultera i inlåsningsmekanismer. Det betyder att 

när målbilder förändras behöver kunskap, referensramar och verktyg som används följa den nya målbilden 

så att nytänkande kan stimuleras som gynnar måluppfyllelsen. 

4.3.2    Relationella resurser 

Relationella resurser handlar om nätverk och integrationen mellan olika nätverk och relationer (Healey, 

2009). Ett relationellt nätverk kännetecknas av ett effektivt utbyte mellan olika nätverk. Nätverk är viktiga 

för att en fråga ska kunna ges utrymme och nätverkets morfologi kan antingen hindra eller underlätta  

institutionell kapacitetsutveckling. I ljuset av Agenda 2030 som är en sektoröverskridande och holistisk 

hållbarhetsagenda blir nätverkens morfologi kanske än mer viktiga att se över i relation till de olika målen 

som agendan består av. När relationer byggs upp och integrering mellan olika nätverk ska ske, underlättas 

detta om många kopplingar mellan olika aktörer möjliggörs och att dessa samtidigt är varaktiga i tid och 

rum. Det är alltså eftersträvansvärt för att bygga upp den relationella resursen att nätverken möjliggör 

sammanbindningar mellan de aktörer och andra nätverk som har ett intresse i en fråga. Det är också 

eftersträvansvärt att aktörer ingår i nätverk med värderingar som länkar samman aktörerna och att det 

finns en formell beslutsmakt kopplat till nätverken för att stärka den relationella kapaciteten.   

4.3.3    Mobiliseringsförmåga 

Förmågan att mobilisera kunskap och nätverk kan ses från olika perspektiv. Om man utgår från ett 

strukturellt perspektiv; handlar det om att förstå den dynamik som en rådande struktur besitter och hur de 

möjligheter som finns i strukturen bäst kan utnyttjas. Om man utgår från ett aktörsperspektiv ligger den 

enskilde aktörens förmåga till att bygga förtroende, utveckla sammanhang och processer för lärande i 

fokus. För att en önskad förändring ska ske behöver aktörerna utrymme för både utforskande och kreativt 

utvecklande av de institutionella arenorna (aktörers tillgång till nyckelresurser och styrandemakt) och 

möjlighetsstrukturerna (aktörers möjligheter till att utforska och utveckla kollektivt handlande). Det finns 

olika sätt att mobilisera resurser, i en möjlighetsstruktur kan aktörer utforska möjligheterna till kollektivt 

handlande, kritiska förändringsagenter kan mobilisera de nödvändiga resurser och den beslutsmakt som 

behövs för en förändring. Då Agenda 2030 är en global agenda för hållbar utveckling är den viktig för 

aktörer att sluta upp kring om den ska realiseras. Enligt Healey krävs det att en förståelse finns för när en 

möjlighet uppvisar sig i ett institutionellt sammanhang (2007). Det är viktigt att både samla och sprida 

kunskaps- och relationella resurser för att åstadkomma mobilisering. Tillgången till beslutsmakt är också 

central för att få till mobilisering. Rådighet ger handlingsutrymme och mening till en fråga, därför är 

tillgången till nyckelresurser viktigt för mobiliseringsarbete. Enligt Healey et al. (2003) handlar det om 

möjligheter olika aktörers tillgång till makt i form av förmåga till handling, beslutsmakt över finansiering 
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och reglering. En annan viktig framgångsfaktor är aktörernas tillgång till ett rikt utbud av 

mobiliseringstekniker och möjlighet att välja den mest effektiva för måluppfyllelse (Magalhães et al., 2002). 

Kreativt handlingsutrymme är en annan faktor som är viktig för mobiliseringsförmågan likaväl som att få 

tillgång till beslutsmakt (Healey et al., 2003). 

4.4    Förändringsarbete  

Normanalytiska redskap används inte sällan i konkreta och verkliga situationer med tydligt uppställda mål 

kring en önskvärd förändring. Utgångspunkten i en normanalys är handlingen, som exempelvis att kvinnor 

får lägre lön än män eller att män är överrepresenterade inom chefspositioner (Amundsdotter, 2010). 

Normmodeller utvecklas ofta i relation till hållbar utveckling (ibid). Normer kan helt enkelt vara ett hinder 

för förändring eller för acceptans för en fråga samtidigt som de kan underlätta för att en fråga får 

momentum.  

Förändringens fyra rum (bild 3) är en teori om förändring utvecklat av Claes Janssen (2005) och bygger på 

att i varje människa finns fyra rum som man befinner sig olika mycket i. Det är en teori som kan tillämpas 

såväl på individnivå som på organisations- och systemnivå. Teorin bygger på att människor befinner sig 

och rör sig i fyra olika rum, beroende på olika strukturella och individuella förutsättningar och val.  

 

Bild 3. Förändringsförloppet i förändringens fyra rum. efter Amundsdotter (2010). 

En organisation eller dess medarbetare rör sig mellan dessa fyra rum; nöjdhet, censur/förnekelse, 

förvirring/konflikt och inspiration/förnyelse. Genom rummen pågår en förändringscykel som både 

individer och organisationer rör sig igenom kontinuerligt. Enligt Søren Holm (2003) kännetecknas 

fyrarummaren som att: 

I Nöjdhetsrummet känner man sig lugn, säker och effektiv. I en organisation rullar verksamheten på, det 

finns tydliga mål och konsensus råder kring målen, vilka också uppnås. Detta är dock inget konstant 
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tillstånd, nöjdhet rubbas både när det gäller individer och i organisationer. Nöjdheten kan rubbas av 

många olika orsaker som endera kan komma smygande eller vara resultat av något dramatiskt. När detta 

sker förflyttar sig ofta både individer och organisationer mot censur- och förnekelserummet. 

Censur- och förnekelserummet präglas av att inget har hänt, vi försöker in i det sista låtsas som att vi 

befinner oss i nöjdhetsrummet. All evidens på att något har hänt behandlas med aktivt censurerande. Man 

skyller på olika faktorer och hittar lösningar som varken förändrar eller tar itu med själva frågan. Kanske 

är man oförmögen att se realistiska alternativ. En förändring i detta rum kan ses som ett nederlag. På 

organisationsnivå kan det uttrycka sig som korridorsnack, undanhållande av information och försiktighet. 

Censuren är en försvarsmekanism som konkretiserar förändringsovilja.   

När censuren inte funkar längre snubblar vi in i förvirring- och konfliktrummet. Här hamnar både 

individer och organisationer i kris. Krisen kan pågå i lång eller kort tid. I förvirringens rum föds ofta olika 

typer av konflikter. I en organisation kan det uttrycka sig genom att det utbryter bråk och att 

verksamheten blir lidande. Det är i detta rum som det accepteras att en förändring måste till, men ofta 

råder osäkerhet kring hur detta ska gå till. Det är lätt att hamna tillbaka i censur om inte vändpunkten nås i 

hur man vill att förändringen ska gå till, att hitta inspirationen till att gå vidare. 

När en del tid har gått i förvirringens rum och censurrummet har undvikits kan det börja spira nya idéer 

och ny energi börjar flöda, då rör både organisationer och individer sig mot inspirationens och förnyelsens 

rum, där nya möjligheter växer fram ur konflikterna och alla funderingar som uppkommit. Medarbetare 

känner sig energiska och idérika, organisationen känns inspirerande och spännande, stort utrymme ges till 

nya tankar och idéer. Organisationen känns flexibel och öppen. I detta rum är det viktigt att ta fasta på de 

möjligheter som leder framåt så att ett nytt nöjdhetsläge kan nås.  

Förändringscykeln är en slags normskapande process där en viss handling får en konsekvens som tillslut 

blir till en ny norm. Man kan förstå en norm i tre samverkande dimensioner; drivkrafterna bakom den 

rådande normen, den kunskap som krävs för att förstå normen bakom handlingen och vilka strukturer 

som möjliggör handlingen, dess vilja, kunskap och möjligheter. Svaren både framkallar och synliggör de 

faktorer som ligger till grund för en norm och dess handling, med hjälp av den nya kunskapen om dessa 

tre dimensioner kan nya normer skapas med önskvärda förändringar ske i förändringscykeln som man vill 

se i organisationen för att nå nya uppställda målsättningar (Amundsdotter, 2010). 

För att summera det teoretiska ramverket så tar implementeringsteori det stora greppet som skänker 

ramen för att titta på det empiriska materialet utifrån institutionell kapacitet. Slutligen ger förändringens 

fyra rum det normkritiska verktyget för att analysera hur Länsstyrelsen i Stockholm kan implementera 

Agenda 2030. 
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5    Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten från studiens empiriska material, vilket består av primärdata från 

intervjuer, en enkät utförd på Länsstyrelsen i Stockholm samt en sammanställning av Länsstyrelsernas 

yttranden på uppdraget att bidra med underlag till genomförandet av Agenda 2030. Avsnittet börjar med  

en genomgång av dokumentstudien av uppdraget och yttrandet, följt av intervjuresultaten, för att avslutas 

med enkätresultaten.  

5.1    Dokumentstudier 

I denna studie har 22 dokument studerats. Det är Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för 

Sveriges genomförande av Agenda 2030 (Regeringen, 2016d) kallat uppdrag och de 21 yttranden som 

Länsstyrelserna lämnat (se full lista i källförteckningen under yttranden). Specifikt har Yttrande med anledning 

av uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 (Länsstyrelsen i 

Stockholm, 2016) studerat i enlighet med studiens syfte. Alla yttranden har sammanställts och redovisas i 

detta avsnitt genom en uppdelning mellan en beskrivning av uppdraget och en sammanställning av  

yttranden. Resultaten som presenteras rör sig på regionnivå. 

5.1.1     Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för 

Sveriges genomförande av Agenda 2030 

Den sjunde april 2016 gav Sveriges regering i uppdrag åt de statliga myndigheterna att bidra med underlag 

för genomförandet av Agenda 2030 för långsiktig hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. 

Myndigheterna skulle bedöma på vilka mål och delmål i Agenda 2030 som i respektive myndighets 

verksamheter har den största bidragande inverkan på nationell och internationell nivå. I beslutet Uppdrag 

till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 (Regeringen 2016d) ges 

även myndigheterna i uppdrag att beakta hur jämställdhetsperspektivet ska integreras i genomförandet. 

Finns det inom myndighetens ansvarsområde ytterligare behov för att nå de olika målen ska även dessa 

översiktligt beskrivas (ibid).  

I uppdraget fick myndigheterna i uppdrag att svara på följande frågor om sina befintliga verksamheter och 

möjligheterna att verka för genomförandet av Agenda 2030: 

• Stor inverkan nationellt  

• Verksamhet inom myndigheten som avses samt om den bedöms som tillräcklig 

• Stor inverkan internationellt 

• Verksamhet inom myndigheten som avses samt om den bedöms som tillräcklig (internationellt) 

• Kommentar 
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Frågorna skulle besvaras för varje huvudmål samt alla delmål. Svaren skulle vara i Ja/Nej form utom för 

kommentarsfältet som var i fri text.  

 
5.1.2     Yttrande med anledning av uppdraget till statliga myndigheter att 

bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 

Sveriges Länsstyrelser har var för sig, i dessa rapporter, redovisat och bedömt sina insatser utifrån 

uppdraget (Regeringen 2016d) om hur verksamheten relaterar till Agenda 2030. Rapporterna täcker 

agendans 17 mål och 169 delmål. Dom har också bedömt ifall deras aktiviteter har varit tillräckliga för att 

nå målen och vilka aktiviteter som har störst påverkan på målen. Uppdraget har besvarats av samtliga 21 

Länsstyrelser.  

Svaren som Länsstyrelserna har lämnat har sammanställts i ett Excel ark av författaren där Länsstyrelserna 

är listade var för sig radvis och huvudmål och samtliga delmål är kolumnvis indelade enligt frågorna som 

skulle besvaras. Där svaret är JA har en 1:a satts, vid svar NEJ har en 0:a satts, där inget svar lämnats har 

99 satts. Om kommentar lämnats har 1 satts för JA, detta påverkar svarsfrekvensen positivt men säger 

inget om innehållet i kommentaren eller om kommentaren gäller ett Ja eller ett Nej svar. Innehållet i 

kommentarerna är i störste del beskrivningar av olika specifika projekt som de olika Länsstyrelserna 

arbetar med.  

I nedan tabell (tabell 3.) redovisas fördelningen utifrån totalt sett 930 antal möjliga som yttrandet kunde 

generera. Svaren redovisas per Länsstyrelse. Svaren är för mål och delmål samt kommentar.  

Länsstyrelse Tot. svar JA % NEJ % Saknade  % Tot % 

Blekinge 347 147 16 200 21 583  63 100 

Dalarna 60 32 3 28 3 870 94 100 

Gävleborg 716 164 18 552 59 214 23 100 

Gotland 204 135 15 69 7 726 78 100 

Halland 327 161 17 166 18 603 65 100 

Jämtland 331 164 18 167 18 599 64 100 

Jönköping 339 166 18 173 19 591 63 100 

Kalmar 339 161 17 178 19 591 64 100 

Kronoberg 337 166 18 171 18 593 64 100 

Norrbotten 121 94 10 27 3 809 87 100 

Örebro 383 217 23 166 18 547 59 100 

Östergötland 394 204 22 190 20 536 58 100 

Skåne 317 194 21 123 13 613 66 100 

Södermanland 399 224 24 175 19 531 57 100 

Uppsala 405 226 24 179 19 525 57 100 

Västerbotten 398 231 25 167 18 532 57 100 
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Värmland 414 232 25 182 20 516 55 100 

Västmanland 400 228 25 172 18 530 57 100 

Västernorrland 403 223 24 180 19 527 57 100 

Västra Götaland 265 165 18 100 11 665 71 100 

Stockholm 391 221 24 170 18 539 58 100 

Tabell 3. Svarsfördelning av totalt 930 antal möjliga svar (mål och delmål samt kommentar)  N-värde = 21 

Vid en delmålvis genomgång av svaren på frågan om målet har stor inverkan nationellt har följande delmål 

pekats ut, svaren har sedan lagts ihop och ställts mot totalt antal svar (antal Länsstyrelser x antal 

delmålmål) för varje huvudmål. I en sammanräkning av svaren visade att huvudmål 6 (Rent vatten och 

sanitet) för alla får högst svarsfrekvens på 73% följt av huvudmål 7 (Hållbar energi för alla) på 70%, 12 

(Hållbar konsumtion och produktion) på 68%, 11 (Hållbara städer och samhällen) på 65%, 13 (Bekämpa 

klimatförändringarna) på 57%. 

Därtill ser vi antal givna JA-svar för varje delmål (tabell 4). 21 svar av 21 möjliga ger full pott så att säga. 

Vilket betyder att alla Länsstyrelser har angett just detta delmål ha stor inverkan nationellt, en total 

konsensus råder alltså om just detta delmål mellan Länsstyrelserna. Dessa är dock få till antalet, endast 10 

av 169 delmål får ett rungande JA (rödmarkerade i tabell 4). Potentiellt skulle även de som har fått 20 

(orangemarkerade) kunna vara 21:or med tanke på att en Länsstyrelse svarat väldigt annorlunda. Då skulle 

24 delmål fått ett enhetligt JA. Vilket skulle betyda 12% av alla delmål sett totalt.   

     Delmål 

MÅL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tp mtp 

1 (27%)  17 1 3 1  17             39 147 

2 (46% 1 1 19 20 19 15 1 1            77 168 

3 (36%) 0 1 1 18 21 17   21 3   15       97 273 

4 (12%) 1   16 3 2 4             26 210 

5 (40%) 19 21 12 4 4  1 1 14           76 189 

6 (73%) 20 1 21 20 21 20  19            122 168 

7 (70%) 17 19 20 17                73 105 

8 (46%) 17 18 18 20 1 16 2 1 20 2          115 252 

9 (24%) 18 1 1 20 1               41 168 

10 (20%) 1 21 1 1   19             43 210 

11 (65%) 5 17 19 19 2 19 19 19 18           137 210 

12 (68%) 19 21 18 21 20 2 19 18  18 1         157 231 

13 (57%) 20 19 21                 60 105 

14 (51%) 20 20 1 6 19 1  19 3 18          107 210 

15 (53%) 21 18 17 14 20 1 3 19 19  1         133 252 

16 (33%) 20 7 2 1 17 17 4  1 11 1 1        82 252 

17 (9%)        1      17   19   37 399 

Tabell 4. JA-fördelning på frågan om målet har stor inverkan nationellt. tp. totalpoäng. mtp. möjlig totalpoäng  
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Dessa fullpottare med rungande JA där alla landets Länsstyrelser anser att målen är relevanta och har stor 

nationell inverkan för deras arbete är: 

3.5 Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt 

alkoholmissbruk 

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och 

kontaminering av luft, vatten och mark 

5.2 Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt 

6.3 Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga 

kemikalier och material, halvera obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning 

globalt.  

6.5 Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser på alla nivåer, när så är lämpligt genom 

gränsöverskridande samarbete. 

10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, 

ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 

12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet 

med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att 

minimera deras negativa konsekvenser för människan och miljön. 

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av 

klimatförändringarna, klimatanpassning, begräsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning. 

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystemtjänster, 

särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i internationella 

överenskommelser. 

I nedan tabell (tabell 5) redovisas NEJ-svar på samma fråga (stor inverkan nationellt) visar att nekande 

svar i frågan är obefintligt. Vid närmare titt på datan träder Länsstyrelsen i Gävleborg fram som den som 

givit flest NEJ-svar. Även delmål 4.7 sticker ut med sex NEJ-svar. I övrigt visar datan att svaren pendlar 

mellan att ha relevans för stor inverkan och vad jag kallar ambvivalensfaktorn, dvs där varken JA eller 

NEJ har lämnats.  

     Delmål 

MÅL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 tp mtp 

1 (1%) 1                   1 147 

2 (0%)                    0 168 

3 (4%) 1 1 1 1  1 1 1   1 1 1       10 273 
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4 (7%) 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1          15 210 

5 (1%)    1  1              2 189 

6 (1%)       1             1 168 

7 (1%)     1               1 105 

8 (1%)       1    1 1        3 252 

9 (2%)      1 1 1            3 168 

10 (2%)     1 1  1 1 1          5 210 

11 (.5%)          1          1 210 

12 (.4%)         1           1 231 

13 (2%)    1 1               2 105 

14 (.5%)       1             1 210 

15 (1%)          1  1        2 252 

16 (.4%)        1            1 252 

17 (4%) 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1  1 1  1 1 16 399 

Tabell 5. NEJ-fördelning på frågan om målet har stor inverkan nationellt. tp. totalpoäng. mtp. möjlig totalpoäng 

”Ambvivalensfaktorn”, 1317/21=62,7 alltså cirka 63 procent är genomsnittet där Länsstyrelserna valt 

att inte lämna några svar. Länsstyrelsen i Stockholm ligger något under denna siffra på 58 procent. 

Generellt sett ser svarsfördelningen ganska lika ut, de Länsstyrelser som sticker ut är Länsstyrelserna 

Dalarna, Gotland och Norrbotten som ger en högre andel saknade svar än de övriga. En Länsstyrelse ger 

svar på fler mål än övriga (Gävleborg), dvs mestadels NEJ-svar istället för inga svar. Andra ger samma 

svar men på olika rader vilket gör läsbarheten och sammanställningen svår. Ett exempel på det är 

Norrbotten, (mål 6.3, 6.4, 6.5, 6.6) där man följt en logik att lägga till en extra rad för mål som har många 

olika delmål och behandlat dessa på samma sätt. detta är problematiskt för vidare analyser.   

Uppdelas svarsfördelningen från tabell 4 i olika värderingsklasser utifrån hur många svar som lämnats för 

att målet har stor inverkan nationellt. Där mycket hög är där svaren ligger i spannet 100-90%, hög 89-

70%, mellan 69-30%, låg 29-11% och mycket låg 10-0% blir en värdering av målen utifrån lämnade svar 

enligt tabellen nedan (tabell 6). En poäng att göra en sådan klassning är att peka ut var tonvikten bland 

Agenda 2030s mål ligger. Som nedan tabell visar ligger den på en mellan nivå som lutar mot det lägre.  

Tabell. 6. Värderingsklasser 

Som tabellen visar är uppfyller endast två mål hög klassning, vilket är mål 6 (Rent vatten och sanitet för 

alla) och mål 7 (Hållbar energi för alla) med 73 respektive 70%. Jag återkommer i analysen om vad detta 

innebär, då enkätsvaren målar upp en helt annan bild vilka mål som är relevanta för sitt 

verksamhetsområde. 

Resultaten för om verksamhet inom myndigheten som avses samt om den bedöms som tillräcklig (tabell 

7) visar på stora avvikelser genom att varken JA eller NEJ svar har lämnats. Dock pekar resultaten mot att 

det man ser är relevant är också många gånger där verksamheten inte bedöms vara tillräcklig 

Mycket Hög Hög Mellan Låg Mycket låg 

 2 10 4 1 
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     Delmål 

MÅL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 tp mtp 

1 (27%) 1 17 1 1 1 1 17               147 

2 (15%) 1 1 19 3  1                168 

3 (13%) 1 1 1 18 2 1 1 1 4 1  1 1 2        273 

4 (17%) 1 1 1 16 3 2 8 1 1 1            210 

5 (31%) 19 20 9 3 3 1 1 1 1             189 

6 (17%) 4  6 4 1 12 1 1              168 

7 (6%) 2 2 1  1                 105 

8 (31%) 16 17  20 1 15 2 1 1 1  1 1         252 

9 (24%) 17 1 1 18 1 1 1 1              168 

10 (22%) 1 19 1 1 1 1 19 1 1 1            210 

11 (63%) 4 17 18 19 1 18 18 18 18 1            210 

12 (58%) 19 19 18 3 19 2 18 18 1 17  1          231 

13 (10%) 2 3 4 1 1                 105 

14 (8%) 3 5 1 2 2 1 1 1 1             210 

15 (25%) 15 2 17  19  2 5  1   1         252 

16 (6%) 2 3  1 1 1 3 1 1 1  1 1         252 

17 (13%) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 17 1 1 17 1 1  399 

Tabell 7. NEJ-fördelning på frågan om verksamheten bedöms som tillräcklig. tp. totalpoäng. mtp. möjlig totalpoäng 

I följande sammanställning (tabell 8) över vilka delmål där Länsstyrelserna svarat att de har stor inverkan 

internationellt (JA i tabellen) och där verksamheten inte bedöms som tillräcklig (NEJ i tabellen) visar på 31 

delmål med detta samband. Det är föga förvånande att mål 5.2 Avskaffa alla former av diskriminering av alla 

kvinnor och flickor överallt inte ses som att insatserna ej är tillräckliga. Ej heller i 10.2 Till 2030 möjliggöra och 

verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller 

annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. Eller 12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar 

förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser. Dessa tre exempel från listan är fullpottare, mål där alla 

Länsstyrelser har svarat JA, och där man inte ser att det görs tillräckligt. 

Mål JA NEJ  Kommentar 

1.2 17 17   

2.3   19 19   

3.4 18 16   

4.4 16 16   

5.1 19 19   

5.2 21 20   

8.1 17 16   

8.2 18 17   

8.4 20 20   

9.1 18 17   

9.4 20 18   
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10.2 21 19   

10.7 19 19   

11.2 17 17   

11.3 19 18   

11.4 19 19   

11.6 19 18   

11.7 19 18   

11.8 19 18  11.8 är omskrivet för delmål 11.a 

11.10 18 18  11.10 är omskrivet för delmål 11.c 

12.1 19 19   

12.2 21 19   

12.3 18 18   

12.5 20 19   

12.7 19 18   

12.8 18 19   

12.10 18 17  12.10 är omskrivet för delmål 12.b 

15.3 17 17   

15.5 20 19   

17.14 17 17   

17.17 19 17   

Tabell 8. Sammanställning över vilka delmål där svar JA (relevant) och svar NEJ (ej tillräckligt) är liknande. 

Sammanställningen i övrigt visar också på en del andra intressanta relationer. Det som sticker ut är målen:  

4.7 Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar 

utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, 

främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens 

bidrag till hållbar utveckling. Som antagligen har setts som en skol-fråga då endast en har bedömt den som att 

ha stor inverkan nationellt, men ändå sedan fått 38% som anser att verksamheten inte är tillräcklig (1/8). 

Detta är en förvirrande relation.  

6.3 Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga 

kemikalier och material, halvera obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning 

globalt. Som är en fullpottare men där 29% svarar att verksamheten inte ses som tillräcklig vilket betyder att 

71% ser det som tillräckligt eller är ambivalenta (21/6) 

6.6 Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg, skogar, våtmarker, floder, akviferer 

och sjöar. Som har fått en hög relevans men där 57% svarar att verksamheten inte ses som tillräcklig vilket 

borde kanske vara högre? (20/12).  
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5.2    Intervjuer 

Intervjuerna som gjordes har i resultatredovisningen delats upp i huvudteman som korresponderar med de 

frågeställningar som studien tar upp och söker att besvara. Respondenterna kommer främst från 

Länsstyrelsen (4 av 5). Två från Länsstyrelsen i Stockholm och två från Länsstyrelsen i Östergötland. En 

respondent arbetar brett med Agenda 2030 på delegationen för Agenda 2030. Åsikter och tankar från 

respondenterna representerar två olika perspektiv på Agenda 2030, ett regionalt perspektiv och ett 

rådgivande perspektiv. 

Nedan följer en översikt över de som blivit intervjuade (tabell 9). Tabellen visar vilken aktör, vilket 

verksamhetsområde, avdelning eller enhet respondenten arbetar på. Även de frågor som respondenten 

arbetar med på ett övergripande sätt samt det perspektiv som respondenten representerar redovisas.  

Aktör Avdelning, enhet eller 
verksamhetsområde 

Respondent Frågor som respondenten 
arbetar med 

Perspektiv 

Länsstyrelsen i 
Stockholm 

Enheten för näringslivsutveckling 
Tillväxtavdelningen 

1 Uppdrag att 
samordnintegreringen och 
att implementera Agenda 
2030 på Länsstyrelsen i 
Stockholm 

Regionalt 

Enheten för samhällsplanering 
 

2 Klimatanpassningsarbete Regionalt 

Länsstyrelsen i 
Östergötland 
 

Kultur- och 
samhällsbyggnadsenheten 
 
 

3 Regional 
klimatanpassningssamord
nare Implementera 
klimatanpassningsarbete 

Regionalt 

Miljöskyddsenheten 4 Samordning av miljömål 
och miljöledningsarbete. 
Samordnare  för Agenda 
2030 

Regionalt 

Delegationen för 
Agenda 2030 

Utredningar 5 Tar fram 
kunskapsunderlag, gör 
analyser, fångar in olika 
aspekter på hur aktörer ser 
på agendan 

Stödjande 

Tabell 9: Sammanställning av de intervjupersoner som studien använder sig av.  

 
5.2.1    Tematisering 

De teman som intervjuerna är strukturerade runt är:  

• Prioritet 

• Kunskap 

• Förändring 
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 Dessa teman knyter an till den övergripande frågeställningens delfrågor. I nedan tabell (tabell 10) 

redovisas sådant som respondenterna gemensamt ger uttryck för som viktigt för arbetet med Agenda 

2030. Under punkterna Prioritet (5.2.1.1), Kunskap (5.2.1.2) och Förändring (5.2.1.3) redovisas 

respondenternas åsikter i text.  

Perspektiv Prioritet Kunskap Förändring 

Regionalt Diskrepansen mellan Hög 

prioritet och låg resurs 

Kunskapsläget är lågt Mycket ligger på den 

enskilde handläggaren 

 Ytterligare en strategi att 

ta hänsyn till 

Efterfrågan på mappning, 

kartläggning,  

Stor kompetens hos 

enskilda medarbetare 

 Risk för att bli ett 

insorteringsdokument 

Tydligare strukturer kring 

Agenda 2030 efterfrågas 

Kortsiktigt snarare än 

långsiktigt 

 Åtgärdsvisa arbetssätt kan 

ligga till hinder för 

strategiskt arbete 

Kunskapshöjande insatser 

behövs 

 

 Tydlighet i uppdraget, 

med tydligare mål 

  

Stödjande Diskrepansen mellan Hög 

prioritet och låg resurs 

Styrning och ledning är 

strategiskt viktigt 

Regionalnivån som aktör 

 Olika regelverk funkar 

olika bra 

Dra nytta av tidigare 

erfarenheter 

Kräver tid 

 Inte tillräckligt hög 

prioriterad fråga 

Forskning lyfts fram som 

viktigt 

Regionalnivån som aktör 

som hjälper att styra och 

hålla balansen  

  Regionala samverkans- 

kunskapskluster 

Kortsiktigt istället för 

långsiktigt 

Tabell 10. Tematisk sammanställning av alla svar utifrån prioritet, kunskap och förändring. 

5.2.1.1    Prioritet 

Intervjuer visar på att det är viktigt att Agenda 2030 blir så konkret som möjligt då den är så pass viktig för 

hållbarhetsutvecklingen. 

”Agenda 2030 är ett otroligt viktigt dokument och handlingsplan. Överhuvudtaget globalt sett så är det väldigt viktigt att 

det blir så konkret som möjligt och att man förtydligar och att det kommer en ny agenda.” (Respondent 1) 

Materialet visar på både en hög och låg förväntning på vilken påverkan Agenda 2030 kommer att få på det 

dagliga arbetet. En respondent lyfter risken med stora övergripande och svårgripbara dokument, att det 

riskerar att bli något man sorterar in bland andra dokument i sitt dagliga arbete och inte ett dokument man 

utgår från. Samtidigt som andra ser att agendan kommer att få stor effekt även om den är komplicerad. 

Näringslivet lyfts fram som ett bra exempel på hur Agenda 2030 påverkar organisationer av flera. 



 40 

” på samma sätt tror jag att Agenda 2030 också med den integrering man ser, kommer ha en väldigt stor effekt, även om 

den kanske kommer att vara svår att mäta med alla indikatorer så bara det faktum att näringslivet har tagit sig an det på 

sånt sätt man gör kommer ju väldigt rätt i tiden”. (Respondent 1) 

”Inte minst när det gäller näringslivet så tror jag att just det, att det är ett globalt åtagande att alla nu kommer att arbeta 

med dom här frågorna. Alla kommer behöva se över sina organisationer i alla länder så blir det mindre konkurrens, mer 

jämlikt mellan länder, mellan olika företag och olika myndigheter. Så man vågar ge sig hän på ett annat sätt och att man 

vågar vara nyfiken. Man ser inte så mycket konkurrens utan mer samverkan i det här och det är väldigt roligt.” 

(respondent 4) 

” jag tror att såna här övergripande målsättningar kan bli ett sånt här dokument, liknande miljömålen och andra som 

svävar lite över och blir ett ”insorteringsdokument” (Respondent 2) 

Det efterfrågas konkretisering från flera håll i intervjumaterialet, övergripande formuleringar leder ofta till 

begreppsförvirring. Det lyfts fram att det behövs en tydlighet kring prioritering uppifrån. Att  

länsledningsgruppen och landshövdingen ger signaler att Agenda 2030 ska integreras i samhället så 

agendan får en bra förankring. Men hur detta ska gå till är upp till Länsstyrelsen. 

” det är ju vi som har och bör ha bäst koll på vår verksamhet. Hur vi implementerar den och sen är ju agendan utvecklad så 

det är tydligt i agendan vilka målen är och hur delmålen är strukturerade. Dom har ju bäring på många av våra 

verksamheter så att däri ligger styrningen så är det ju upp till oss att tolka, implementera och prioritera den jämfört med 

annat” (Respondent 1) 

Tydlig prioritet är en central faktor för lyckad implementering och intervjuerna visar att kortsiktiga 

prioriteringar ligger högre upp än långsiktiga. Det förklaras av respondenterna bero på hög 

arbetsbelastning att hantera de ärenden och uppdrag som ligger i närtid för handläggare. 

” vi sitter inte ens och tittar på våra egna mål i vår regionala handlingsplan utan vi driver liksom ... åtgärdsvis” 

(Respondent 2)  

” jag menar om du sitter som handläggare så är det två bekymmer du har. Det ena är vad jag har för resurser och det andra  

vad jag har för prioriteringar? Det är dom två sakerna som ska försöka matchas och allting som ligger utanför det, om det 

inte kommer särskilda medel för att integrera någonting, då är det väldigt svårt att prioritera det” (Respondent 1)   

” min erfarenhet av såna övergripande mål är att det är svårt att konkretisera dom top-down utan det brukar bli vad gör ni 

för någonting som vi kan få in under dom här målen istället?” (Respondent 2) 

De främsta hindren för implementeringsarbetet lyfts fram som resursbrist i form av begränsad tid och hur 

agendan prioriteras. Eftersom mycket är upp till varje tjänsteman, vill man få upp något på agendan är det 

fullt möjligt. Det handlar således om medarbetarens egen process och effektivitet. 

” tyvärr handlar det mycket om personliga kapaciteter och intressen för att driva saker, vilket också är ett plus för det gör ju 

också att handläggarnas frihet och självständighet utifrån politiken också är ganska stor” (Respondent 1) 
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Samtidigt som mycket görs och kan petas in i Agenda 2030, så blir själva processen unik och måste 

uppfinnas från scratch. Erfarenheterna pekar på en konflikt i uppdragen mellan det löpande arbetet som 

varit planerat sedan länge och där ett nytt uppdrag ska in i befintliga arbetsportföljer som kanske redan är 

fyllda till bredden.  

” erfarenheten därifrån är ju att det först är en udda fågel som ligger på någons bord som kanske inte ens tas upp till 

behandling förens om två tre månader in på året, så tidsperspektiven blir väldigt långa innan det faktiskt händer någonting. 

Det är ju den tröghet i systemet som finns” (Respondent 1) 

Intervjuerna pekar på vikten av att förstå uppdraget och som en respondent uttryckte det angående 

yttrandet och vilka vinster det hade med sig i relation till att lyfta upp Agenda 2030 på dagordningen. 

”Rent konkret så var ju det har arbetet oerhört värdefullt även internt för Länsstyrelserna för vi fick ju verkligen öppna 

ögonen och se kopplingarna till dom olika målen i vår egen verksamhet, vilket var jätte nyttigt, för det var många som inte 

riktigt hade insett hur starkt Agenda 2030 frågorna kopplar till samtliga enheter eller verksamheter”  (Respondent 4) 

5.2.1.2    Kunskap 

Samarbeten mellan olika avdelningar och enheter sker hela tiden inom myndigheten och man har 

processer för öka effektiviteten och minska onödiga möten och dubbelarbete. Som att det ska vara tydligt 

vilka medarbetare som ska vara med i olika processer. Detta fungerar olika bra eftersom avdelningarna har 

olika arbetsprocesser.     

”Sedan flera år tillbaka finns ett lean-tänk på länsstyrelsen att vi ska jobba linorienterat, de ständiga förbättringsåtgärderna 

handlar mycket om det bättre kommunikation att man vet om avdelningsöverskridande samarbeten och såna saker för att 

lösa dom komplexa frågorna som finns” (Respondent 1) 

” det sker en hel del parallella processer hela tiden eftersom vi är femhundra personer på den här myndigheten så upptäcker 

man ibland att, ah! Ni gör det projektet, vi gör exakt samma sak här fast vi kallar det något annat” (Respondent 2) 

Styrning framkommer som viktigt i alla intervjuer samtidigt som utmaningarna är stora. En respondent 

lyfter fram ett exempel där samverkan över myndighetsgränser resulterade i förvirring då målbilderna 

skilde sig  istället för samlat krafttag. 

” det blir så olika typer av mål som man siktar på så diskussionen går inte riktigt att hålla i den gruppen utan det behövs 

en tydligare förankring, om det här ska integreras så behöver det komma uppifrån och så behöver det vara tydligt att det här 

ska integreras i samhället.” (Respondent 1) 

Andra erfarenheter från större strategier som ska implementeras lyfts fram som kunskapsbärare. Ett 

sådant uppdrag är Östersjöstrategin som har många likheter med Agenda 2030 eftersom Östersjöstrategin 

även den kom med utan extra medel tillsatta och innebär en mångfacetterad och komplex strategi som 

involverar länder. Samtidigt visar det på svårigheter att få upp långsiktiga strategier på prioritetsordningen 

vilket kan ses som ett hinder. 
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Man pekar på att det finns stor kunskap inom verksamhetsområdena och eftersom många av målen i 

Agenda 2030 kopplar an till de befintliga verksamheterna finns potential att kartlägga hur det har bäring på 

Agenda 2030 . Man lyfter fram att det är väldigt mycket på gång och att låta Agenda 2030 ”dra lite” 

(respondent 1) så kan lärdomar dras från andra arbeten som miljö och klimatperspektiven i tillväxtarbetet 

som sker parallellt. Hur kan nya kopplingar mellan avdelningarna se ut, då vissa arbetar mer med piskan 

och andra med morötter. 

”nu kommer styrningen på det och då måste man kartlägga först hur det relaterar, vad vi har för resurser i huset som kan 

bistå tillväxtavdelningen. Hur kan miljöavdelningen göras mer till en nudging, en morotande avdelning snarare än en piska. 

Stimulera grön tillväxt och en miljödriven näringslivsutveckling vad behöver vi för verktyg för det?” (Respondent 1) 

Kunskap om dom interna processerna lyfts fram som viktigt inte minst då det kommer till 

arbetssituationer som inkluderar många avdelningar och perspektiv. Här lyfts tid fram som en aspekt när 

det gäller beredningssammanhang där resurser tilldelas.  

” svårigheten med att ha så många frågor under ett tak är förståelsen för vad dom andra avdelningarna sysslar med det tar 

tid det är dom som har varit här länge som vet mer vad man har för uppdrag och vad som ligger på dom olika avdelningarna 

och hur arbetssättet ser ut. Vet man hur man ska relatera till de interna processerna så vet man hur man ska äska resurser 

vid ett sånt möte och beviljas då att ni får dra på fem heltider under perioden för att ni ska få ihop det här” (Respondent 

1) 

Kunskapsöverföring är viktigt generellt vilket kan ske på många olika sätt. Ett hinder i detta sammanhang 

kan sägas på det sätt som uppdraget hanterats utifrån studiens empiriska material då ingen överlämning av 

uppdraget att implementera Agenda 2030 skedde överhuvudtaget utan något som bara har tilldelats. 

Tidigare arbete blir då nästan ett föremål för ett omtag. 

” den personen som hade uppdraget på sitt bord är inte kvar och mig veterligen har det inte fått igång några interna processer. 

Det enda jag hittills har kunnat kartlägga är att det var två personer som har deltagit i erfarenhetsutbytet tillsammans med 

dom andra myndigheterna” (Respondent 1) 

5.2.1.3    Förändring 

Det finns en öppenhet och nyfikenhet på om det leder till förändrade arbetssätt. 

” jag tycker målen rimmar väl med det vi gör och sen om vi kommer förändra vårt arbetssätt på något sätt eller hur jag 

förväntar mig att det ska bidra till att vi jobbar på annat sätt så det beror ju helt på hur dom tar sig det här” 

(Respondent 2) 

” vi har ingen målstyrning på våran myndighet utan den styrs ju av vad vi gör” (Respondent 2) 

Vem som sitter i regeringsposition verkar inte påverka styrningen uppifrån heller inte påverka 

verksamhetens inriktning, resurstilldelning eller prioriteter nämnvärt. Ingenting som påverkar konkreta 

åtgärder. Så verksamheten upplevs relativt fri från en direkt politisk inblandning.  
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” jag har ju jobbat över två olika regeringar, en blå och en rödgrön och uppdraget har varit precis likadant, ingen som helst 

skillnad, samma resurser.” (Respondent 2) 

En respondent pekar ut att det är viktigt med någon som samordnar och fungerar som pådrivare för 

övriga tjänstemän. 

”(ansvarig medarbetare) har väckt frågan här på Länsstyrelsen i Östergötland och fått igång oss andra i den, annars hade 

den inte varit så levande som den ändå är idag och att vi fått ledningens stöd att genomföra den här satsningen” 

(respondent 3) 

Kartläggning framkommer som en viktig faktor för implementeringsarbetet. Tidigare erfarenheter lyfts 

fram för att se hur Agenda 2030 kan tränga igenom myllret av handlingsplaner, strategier, åtgärdsprogram, 

regleringsbrev och direktiv. Länsstyrelsen hade 2017 inte mindre än 80 regleringsbrev och 45 

åtgärdsprogram. Att kartlägga en allomfattande strategi som Agenda 2030 är resurskrävande, 

kartläggningen av Agenda 2030 i sig målas fram som en barriär då den är så pass komplex. 

” det är ju så att vi får regleringsbrev och krav på att utveckla specifika handlingsplaner, åtgärdsprogram och andra 

övergripande strategier som då lappar över och spiller in i varandras ansvarsområden. När man tittar på handlingsplaner för 

det i just tillväxtarbetet så ser man ganska snabbt att regional tillväxt och attraktionskraft som den strategin heter spänner 

över så många fler avdelningar än våran avdelning och då blir det dilemmat hur får man med samhällsbyggnad att jobba 

tillsamman med landsbygd som då har lantbrukare, som har landsbygdsprogrammet och medlen man har för styrning där, 

tillsammans med tillväxt, som är olika avdelningar med olika typer av styrning, så den komplexiteten gör ju också att det är 

inte helt lätt då tänker på Agenda 2030. Den bild jag får när jag haft dialoger i huset är att det är svårt att få den 

övergripande bilden, ingen sitter med hela bilden utan det måste komma från länsledningen direkt som jag ser det” 

(Respondent 1)  

Intervjuerna visar att det finns goda möjligheter att lyckas väl att förankra agendan och köpa legitimitet 

genom att inkludera rätt personer och funktioner internt i huset där det finns ett stöd. Sen på vilken nivå 

det sker är frågan.  

” görs det ett eller tio på en poängskala då det finns ju olika nivåer att göra det på, good enough eller exellence liksom det är 

ganska stor skillnad” (Respondent 1) 

Det finns en förväntning på att det ska hända något.  

”Inte minst när det gäller näringslivet så tror jag att just det, att det är ett globalt åtagande att alla nu kommer att arbeta 

med dom här frågorna. Alla kommer behöva se över sina organisationer i alla länder så blir det mindre konkurrens, mer 

jämlikt mellan länder, mellan olika företag och olika myndigheter. Så man vågar ge sig hän på ett annat sätt och att man 

vågar vara nyfiken. Man ser inte så mycket konkurrens utan mer samverkan i det här och det är väldigt roligt.” 

(respondent 4) 

5.3    Enkätundersökning 
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Här redovisas resultat av enkäten som riktade sig till tjänstemän på Länsstyrelsen i Stockholm. Först 

redovisas svaren övergripande i relation till enkätens bakgrundsvariabler. Därefter redovisas svaren under 

tre teman. 

Frekvenser visar att fler kvinnor (64% ) svarade på enkäten än män (33%), 3% ville ej uppge kön. Det 

stämmer bra överens med hur könsfördelningen ser ut på myndigheten med 67,7% kvinnor och 32,3% 

män (Årsredovisning, 2017). Åldersspannet 40-60 år är den största åldersgruppen som svarat på enkäten 

med 61%. Merparten av de som svarat är heltidsanställda (95%) och spridningen är jämn över hur länge 

man arbetat.Följande bakgrundsvariablar användes: Avdelning, Kön, Ålder, Arbetstid, Anställning 

(omfattning). Bakgrundsvariabel Avdelning är den som visat sig vara viktig i hur svaren fördelar sig. 

Frågorna handlar om kunskap, relevans för arbetet,  relation till andra strategier, upplevd prioritet, önskad 

prioritet, förväntningar, mobilisering och motivation (bilaga 2). Nedan redovisas de stora dragen och 

resultaten av djupare analyser av svaren som lämnats sorterat i tre teman; Kunskap, Prioritet och 

Förändring. 

5.3.1 Prioritet 

Här redovisas svar som kopplar an till prioritet och relevans. Fråga 12 behandlar hur relevant man anser 

Agenda 2030 är för sitt verksamhetsområde. 25% säger att den inte har någon relevans alls, 11% säger lite, 

24% ganska lite. 13% säger att den är mycket relevant. 13% ganska mycket och 12% tycker att den är 

ganska. Relevansen lutar med 61% att agendan inte ses som relevant. På frågan om vilka 3 mål som är 

mest relevant för sitt verksamhetsområde toppade mål 11 med 16%, följt av mål 15 med 11% sedan sker 

en fallande skala som nedan tabell visar (tabell 11). 

Rank Hållbarhetsmål Antal Procent 
1 Mål 11 – Hållbara städer och samhällen 75 16,30% 

2 Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald 51 11,09% 

3 Mål 3 – God hälsa och välbefinnande 41 8,91% 

4 Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna 35 7,61% 

5 Mål 5 – Jämställdhet 34 7,39% 

6 Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 33 7,17% 

7 Mål 10 – Minskad ojämlikhet 32 6,96% 

8 Mål 14 – Hav och marina resurser 27 5,87% 

9 Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla 26 5,65% 

10 Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion 26 5,65% 

11 Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och tillväxt 21 4,57% 

12 Mål 4 – God utbildning för alla 19 4,13% 

13 Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen 18 3,91% 

14 Mål 7 – Hållbar energi för alla 7 1,52% 

15 Mål 2 – Ingen hunger 6 1,30% 

16 Mål 1 – Ingen fattigdom 5 1,09% 

17 Mål 17 – Genomförande och partnerskap 4 0,87% 

Totalt 460 100% 

Medelvärde 9,71  
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Tabell 11. Rankning av de 3 mål som bedömts som mest relevanta för sitt verksamhetsområde. N-värde 153 

59% anser att Agenda 2030 är viktig (viktig, mycket viktig eller avgörande) till andra strategier och mål 

inom Länsstyrelsen. Man upplever den dock som oprioriterad, hela 43% anser att den inte alls är 

prioriterad inom sitt verksamhetsområde. Ungefär lika många vill inte se den som prioriterad (12%) som 

dom som vill se den som högprioriterad (12%). På det stora hela vill något fler se den som prioriterad än 

dom som inte vill (47% vs 53%). 

Kruskal-Wallis test (tabell 12) visar att det finns skillnader i uppfattning om Agenda 2030 beroende på 

vilken avdelning man arbetar på. Det ska nämnas att tester visade också att det inte finns någon skillnad 

beroende på ålder, kön, anställningstid eller omfattning, dvs dessa variablar hade ingen tydlig signifikans 

på prioritet eller relevans. Relevanta P-värden (Asymp. Sig) är 0.00, 0.01, 0.02 och 0.05 som visar på 

signifikans i materialet som tabell 12 visar. 

Tabell 12. Kruskal Wallis test 

Hur prioriterad man vill att Agenda 2030 ska vara i sitt verksamhetsområde är spritt mellan inte alls till 

mycket prioriterad. Ingen tydlig bild framkommer. Dock är andelen som svarat inte alls något större än den 

som vill se den som mycket prioriterad. Hur prioriterad man upplever den visar dock på en tydlig diskrepans 

mellan lägsta och högsta värdet, där hela 43% upplever Agenda 2030 som inte alls prioriterad och 

endast 2 % som mycket prioriterad.  

5.3.2 Kunskap 

På fråga 7 om hur väl man känner till Agenda 2030 svarar 34% att dom inte alls känner till den. 24% lite 

och 21 % ganska lite. Endast 4% känner till agendan väl eller mycket väl. Fråga 10 (delmål) och 11 

(indikatorer) som är kunskapsfrågor på en mer detaljerad nivå visar att 52% inte alls känner till delmålen 

och 64% inte alls känner till indikatorerna. För att bilda sig en uppfattning av svaren bortom 

frekvensfördelningen testades olika variabler mot varandra för att upptäcka om några signifikanta 

statistiska korrelationer finns bland svaren. Mellan kunskap och olika mått på agenda 2030s betydelse visar 

att mer kunskaper om Agenda 2030 generellt återspeglas i relevans, prioritering, förväntningar och 
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motivation att arbeta med Agenda 2030. Nedan (tabell 13) visas sambanden mellan kunskaper om de olika 

delmålen för Agenda 2030 (Rs) och uppfattningen av betydelsen av olika aspekter av att arbeta för Agenda 

2030.  

 

Tabell 13. Correlation. Mellan kunskap och olika mått på Agenda 2030s betydelse 

Slutsatsen om kunskapsläget utifrån enkätresultaten är att få på Länsstyrelsen i Stockholm känner till 

Agenda 2030 och att kunskapsnivån kring agendan generellt sett är låg. Självmedvetenhet kring den låga 

kunskapsnivån förstärks av att 86% ser ett behov av kunskapshöjande insatser om Agenda 2030 för sitt 

egna arbete. 

5.3.3 Förändring 

Hela 24% har inga förväntningar på Agenda 2030 och endast 4% har höga förväntningar. Nästan två 

tredjedelar har låga förväntningar på Agenda 2030 samtidigt tror 53% att Agenda 2030 kommer att leda 

fram till nya arbetssätt. 86 % ser ett behov av kunskapshöjande insatser för sitt arbete. Lika många är 

motiverade till att arbeta med Agenda 2030 som inte är det. Gruppen som inte har någon motivation är 
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något högre än den som har mycket hög motivation. Test av data visar att antal tjänsteår inte har någon 

påverkan för motivationen när det gäller Agenda 2030 som tabell 14 visar. 

 

Kan du skatta din motivation till att arbeta med 
Agenda 2030 på en skala 1-6? 

AnställningsTID 

Total 0-1 år 2-5 år 6-10 år mer än 10 år 

 1- Ingen Count 2 8 4 6 20 

% within AnställningsTID 5,9% 20,0% 10,0% 15,8% 13,2% 

2 Count 7 4 10 9 30 

% within AnställningsTID 20,6% 10,0% 25,0% 23,7% 19,7% 

3 Count 7 5 6 7 25 

% within AnställningsTID 20,6% 12,5% 15,0% 18,4% 16,4% 

4 Count 11 8 6 7 32 

% within AnställningsTID 32,4% 20,0% 15,0% 18,4% 21,1% 

5 Count 4 10 9 6 29 

% within AnställningsTID 11,8% 25,0% 22,5% 15,8% 19,1% 

6 - Mycket hög Count 3 5 5 3 16 

% within AnställningsTID 8,8% 12,5% 12,5% 7,9% 10,5% 

Total Count 34 40 40 38 152 

% within AnställningsTID 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabell 14. Crosstabulation. Skattad motivation till att arbeta med Agenda 2030 och Anställningstid  

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12,657a 15 ,629 

Likelihood Ratio 13,097 15 ,595 

Linear-by-Linear Association ,780 1 ,377 

N of Valid Cases 152   

a. 5 cells (20,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 

3,58. 

 
Data visar på en ljummen inställning till Agenda 2030 vad gällande förväntningar eller motivation att 

arbeta med Agenda 2030. Ingen klar bild växer fram genom resultaten då man varken är exalterade eller 

negativt inställd. 

 



 48 

6 Analys 

I detta avsnitt analyseras resultaten utifrån det teoretiska ramverket i ett försök att ringa in studiens 

övergripande fråga om Hur kan Länsstyrelsen i Stockholm implementera Agenda 2030?  Analysen 

kommer kretsa kring hur Länsstyrelsen och tjänstemännen uppfattat uppdraget utifrån parametrar som  

tydlighet och prioritetsgrad i relation till den kunskap och kapacitet som medarbetare på Länsstyrelsen i 

Stockholm säger sig ha tillgång till. I analysen kommer det empiriska materialet tolkas, jämförs, förklaras 

och kontrasteras för att undersöka om ett förändringsarbete komma att krävas för att lyckas. Lundqvist 

(1987) ställde tre frågor för att förstå implementeringsproblematiken; Kan tillämparen genomföra beslutet?  

Förstår tillämparen vad som ska genomföras? Vill tillämparen genomföra beslutet?  Dessa tre frågor stämmer in på de 

teman som resultaten i studien är strukturerade runt prioritet, kunskap och förändring vilket är det som 

analysen valt att uppehålla sig vid. I analysdelen refereras det empiriska materialet till respektive 

avsnittsnummer.  

6.1    Prioritering – Inte så lätt som det låter 

Att tydlighet och en väl formulerad prioritering från beslutsfattare är en grundförutsättning för att arbeta 

med implementering har framkommit tydligt i denna studie och det stöds även av teori inom fältet (Pülzl 

& Treib, 2007, Cerna, 2013, Healey, 2007, Lundqvist, 1987 m.fl.) Regeringens ståndpunkt kring Agenda 

2030 är att den är mycket högt prioriterad. Detta borde enligt konstens alla (implementerings)regler sippra 

ner och manifesteras genom att agendan får en hög prioritet i alla led. Men verkligheten är vad den är. 

Diskrepanser i prioritet mellan regeringens högt ställda ambitioner och den måttliga motivationen och 

upplevda prioriteten på Länsstyrelsen i Stockholm är tydlig. Hela 43% anser att Agenda 2030 inte alls är 

prioriterad inom sitt verksamhetsområde. Studiens empiriska material (5.3.1) visar med tydlighet att just 

prioriteringen upplevs som låg hos tjänstemännen på Länsstyrelsen i Stockholm. Därtill har 24% inga 

förväntningar på Agenda 2030 vilket är förvånande då det är en global gemensam tagen färdplan mot en 

hållbar och inkluderande värld som inte borde undkommit någon (UNRISD, 2017, UN, 2015).  

Var uppdraget otydligt? I arbetet med yttrandet av regeringsuppdraget har många Länsstyrelser samverkat 

i rapporteringen. En förväntad mångfald av svar pressas ihop i en förvirrad rapporteringsform med oklart 

resultat. Oklart i den bemärkelsen om det faktiskt är så att alla arbetar mer eller mindre likadant oavsett 

regional kontext och förutsättningar eller om det finns tydliga regionala skillnader (5.1.2). Kanske finns en 

risk att viktiga kunskaper och kapaciteter försvinner i ett gemensamt handlande. Där det blir viktigare att 

leverera en rapport för rapporterandets egen skull eller så är det bara så att uppdraget i sig är så otydligt 

formulerat och framförallt ostrukturerat att det inte gick att svara på ett bättre sätt. En konsekvens blir 

dock att det är svårt att utläsa om det finns signifikanta behovsskillnader mellan olika Länsstyrelser. Vissa 

kanske behöver mycket resurser andra kanske är mer rustade för uppdraget. Samtidigt ses just detta grepp 

att arbeta ihop som något bra, eller som en respondent uttryckte saken. 
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”Där valde ju Länsstyrelserna att gå ihop, vilket var väldigt klokt. Dom flesta Länsstyrelser ser ju mer eller mindre 

likadana ut, vi har likartade arbetsuppgifter, en ganska likartad indelning och vi känner igen oss i varandras verksamheter, 

så vi gjorde helt enkelt en gemensam kartläggning” (respondent 4) 

Samtidigt uttrycks från en annan respondent att övergripande dokument som Agenda 2030 riskerar att bli 

insorteringsdokument (5.2.1.1). Att sedan mycket ligger på den enskilde tjänstemannen och hens 

individuella kapaciteter gör ju det hela än mer utmanande (ibid). Det är inte enkelt men risken finns att 

man missar att potentiella problem identifieras eftersom de riskerar att tvättas bort i den gemensamma 

kartläggningen, men fortsätter kanske att existera i den dagliga operativa verksamheten eftersom det trots 

likheter ändå finns stora skillnader. En tydlig konsekvens av detta är att möjligheten till en grundläggande 

mappning av Agenda 2030 kopplad till varje enskild Länsstyrelses olika verksamheter gick förlorad.  

I resultatdelen (5.1.2) för yttrandet sammanställs alla tomma svar och kallas för ambivalensfaktor. Det är 

ett tomrum i rapporteringen som samtidigt berättar något om uppdragets tydlighet. Ambvivalensfaktorn 

på 63% kanske skulle se helt annorlunda ut om varje Länsstyrelse hade gått igenom och gjort enskilda 

bedömningar av Agenda 2030. En mörk sida av gemensamt arbete framträder och som givetvis kan vara 

en helt felaktig tolkning som är beroende på valt perspektiv. Men faktum är att tomrummet är där och det 

väcker frågor. Samtidigt ser man att yttrandet bidragit till det interna arbetet med att lyfta upp Agenda 

2030 på dagordningen för vissa. 

”Rent konkret så var ju det har arbetet oerhört värdefullt även internt för Länsstyrelserna för vi fick ju verkligen öppna 

ögonen och se kopplingarna till dom olika målen i vår egen verksamhet, vilket var jätte nyttigt, för det var många som inte 

riktigt hade insett hur starkt Agenda 2030 frågorna kopplar till samtliga enheter eller verksamheter”  (Respondent 4). 

Fler konflikter uppenbarar sig när man skrapar lite mer på ytan, tabell 6 (5.1.2) visar olika klasser, inget mål 

uppfyller högsta klassen men två mål nåt en hög klassning i sammanställningen. Mål 6 (Rent vatten och 

sanitet för alla) och mål 7 (Hållbar energi för alla) med 73% respektive 70% ses som de mest relevanta sett 

av alla Länsstyrelser. Samtidigt på frågan om just vilka mål som är relevanta i enkäten på Länsstyrelsen i 

Stockholm målas en helt annan bild upp där mål 11, Hållbara städer och samhällen (16%) och 15, 

Ekosystem och biologisk mångfald (11%) ses som mest relevanta för sitt verksamhetsområde. Mål 6 och 7 

rankas i enkäten som plats 9 (6%) och 14 (2%) av de 17 globala målen. Skillnader som ovan behöver inte 

vara ett hinder för arbete med Agenda 2030 om synergier skapas mellan dem. Men det pekar mot en del 

frågetecken kring yttrandet och dess förankring verksamheten. Prioritering är starkt kopplat till hur 

resursfördelningen ser ut, att agendan upplevs som oprioriterad uttrycks både i enkätsvaren och hos 

respondenterna. 

”För att Länsstyrelserna ska genomföra något sånt här så måste det tillskjuta ekonomiska resurser.. alltså vi kan inte 

plocka resurser från andra uppdrag här, utan det måste finansieras på något vis” (respondent 3) 

Samtidigt är tanken att Agenda 2030 ska integreras i befintliga verksamheter då den är en global 

samhällstransformerande agenda (FN,2015). I denna fråga skiljer sig ståndpunkterna något då en 
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respondent pekar på att man nog bara petar in befintliga projekt under något av målen och någon ser att 

man bör använda befintliga strukturer på Länsstyrelsens verksamheter. 

”Det är en förutsättning att komma vidare med Agenda 2030 arbetet överhuvudtaget att vi använder oss av dom strukturer 

som redan är väl uppbyggda både inom Länsstyrelsen i samarbete med kommunerna inom kommunerna själva” 

(respondent 4) 

Vidare säger Länsstyrelserna att dimensionerna kring social hållbarhet bör intensifieras. Och här lyfts 

komplexiteten och möjligheterna som ryms i agendan fram för Länsstyrelsernas arbete, dock lyfts inte en 

möjlighetsstruktur för förändringsarbete fram utan en påbyggnad av det befintliga. 

”Områdena som fortgår och som kommer fortsätta att pågå är ju inget vi kommer att ändra i grunden, det är ju en struktur 

som har satt sig bra, däremot måste vi på ett tydligt sätt koppla ihop betydligt bättre på tvären än vi gjort tidigare” 

(respondent 4) 

Vilket indikerar att man befinner sig på gränsen mellan censur och nöjdhetsrummet (4.4). Samtidigt ser 

man vinsterna med att koppla ihop olika arbeten från olika verksamhetsområden för att skapa nya 

möjligheter till måluppfyllelser för Länsstyrelsens arbete med agendan där tidigare erfarenheter kan spela 

en viktig roll, vilket pekar mot en förändringsvilja. Samtidigt tror 53% på Länsstyrelsen i Stockholm att 

agendan kommer att leda fram till nya arbetssätt. Tankar kring att koppla ihop på nya sätt uttrycks även 

genom en respondent. 

”Folkhälsomålen och miljömålen som är en stor del i Agenda 2030 och vårt näringslivs tillväxtarbete är tre delar som vi 

inte kopplat ihop tidigare på samma sätt som krävs för att nå målen så det kommer bli en utmaning och här kan den 

befintliga strukturen vara till stor hjälp i början av detta arbete” (respondent 4) 

Ambvivalensfaktorn kan tyda på att uppdraget är otydligt, det kan också förklaras med att Agenda 2030 är 

svårtolkad eller att dessa mål helt enkelt inte är intressanta eller har bäring på Länsstyrelsernas arbete. Men 

då hade ett NEJ-svar varit på sin plats. Samtidigt visar intervjuer att olika aktörer, som näringslivet och 

kommuner är intresserade av att veta hur Länsstyrelsen tänker ta sig an Agenda 2030. Vid tidpunkten för 

intervjuerna (2017) hade Länsstyrelserna ingen tydlig roll i hur arbetet är tänkt att genomföras, eller som 

en respondent uttrycker saken  

”Ska vi ta tag i det här, just nu har ju ingen riktigt fått bollen än från Regeringen och vi väntar på agenda 2030 

delegationens utlåtande” (respondent 4)  

Att Länsstyrelsen i Stockholm ligger något under genomsnittet på 58 procent kan ha flera förklaringar. 

Det kan bero på att man samverkat med Länsstyrelser i sitt geografiska område vilket kan ge likande 

siffror, eller så ser man fler beröringspunkter än genomsnittet eftersom man verkar i en storstadsregion. 

Att vissa Länsstyrelser sticker ut med sina svar kan förklaras genom att dessa Länsstyrelser har svarat på 

uppdraget utan samverkan med andra Länsstyrelser. Ger deras svar en mer sanningsenlig bild av 
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uppdragets grundläggande luddighet. Samtidigt, som tidigare nämnts, har det gemensamma arbetet kring 

yttrandet resulterat i en höjd medvetenhet kring hur Agenda 2030 kopplar an till olika verksamheter.  

Det mest intressanta i detta material i relation till studiens syfte är att det finns diskrepanser i 

Länsstyrelsernas rapport, tex säger man i text att ”I stort sett samtliga 17 globala hållbarhetsmål och ett 

stort antal av dess delmål berör länsstyrelsernas verksamhet” (Länsstyrelsen i Stockholm, 2016) och vid 

analys av givna svar är svarsfrekvensen endast 42%. I yttrandet lägger man tonvikt på områdena Miljö, 

Fysisk planering, Hållbar regional tillväxt samt Social hållbarhet och jämställdhet. Svaren i sammanställt i 

tabellform både understöder och motsäger det skrivna ställningstagandet. På en övergripande nivå så har 

Länsstyrelserna spridning över alla målen, samtidigt som relevansen i hur mycket målen verkligen berör 

sviktar. Genom att titta på svarsfördelningen i frågan om vilka mål som har stor inverkan nationellt ser vi 

att spridningen täcker alla mål men frekvenserna är spridda mellan olika delmål.  

Detta i sig är ingen överraskning och behöver inte vara ett problem, dock så kräver en implementering av 

Agenda 2030 att ett horisontellt arbetssätt tillämpas, därför vore det bra att en genomlysning om var olika 

målkonflikter finns som kan hindra ett kreativt och transparent arbetssätt. Som flera respondenter är inne 

på och vad man påbörjat göra och gör i andra övergripande strategier är mappning, detta skulle adressera 

denna fråga på ett bra sätt. 

Tittar man närmare på rapporternas svar från Sveriges olika Länsstyrelser finns det skillnader i hur man 

tolkat att tabellen skall fyllas i vilket i sig är problematiskt och reser frågan om regeringen förstår vilket 

syfte som uppdraget ska ha, då det är en av grunderna i god implementering att beslutet är väl 

genomarbetat och ska ha en hög förståelsegrund sett från beslutsfattarna sida (4.2). Hur hjälper det 

myndigheten i sitt arbete med frågan om beslutet inte uppfyller dessa grundläggande förutsättningar?. 

Myndigheterna i Sverige har en uppsjö av olika uppdrag och risken för uppdragströtthet blir stor om inte 

syfte och mål med ett uppdrag är väl genomtänkt och förankrat hos respektive myndighet. Det ligger 

också på beslutsfattaren att veta vilka uppdrag som myndigheterna arbetar med för att både undvika att 

överbelasta och om det är ett högprioriterat uppdrag att tillsätta extra medel för att inte belasta befintliga 

uppdrag. 

Det luddiga uppdraget samt det efterföljande inkonsekventa sätt på vilka Länsstyrelserna har svarat på 

frågorna försvårar att testa materialet i mer avancerade analyser. Vilket också indikerar på ett otydligt 

formulerat uppdrag. På det hela taget genererar datan svarsfrekvenserna och vad man inte svarat på. 

Intressant är diskrepanser mellan det skrivna och det faktiska sättet att svara på, då detta genererar en bild 

av ett otydligt och svårtolkat uppdrag. Vilket i sig är ett problem för vidare implementeringsarbete för 

Länsstyrelsen. Detta ligger på beslutsfattaren i implementeringskedjan, dvs Regeringskansliet 

(Finansdepartementet) att förtydliga eftersom ett tydligt uppdrag är en förutsättning för en lyckad 

implementeringsprocess.  

Länsstyrelsens årsredovisning visar dock att ett arbete med implementeringen har påbörjats där man 

identifierar de mest tydliga kopplingarna till befintligt arbete och börjat länka ihop dessa, som 
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miljömålsarbetet och att man börjat integrera de globala målen i verksamhetsplaneringen för 2018 

(Årsredovisning, 2017). Om detta är rätt metod ska vara osagt. 

6.2    Kunskap – Balansakten mellan lust- och målstyrt, det 

gemensamma kunskapandet och att driva sina uppdrag i ljuset 

av Agenda 2030 

Men bilden kring kunskapsläget är något splittrad om man tittar utifrån studiens empiriska material.  

”Dom enheter som jobbar med verksamheter som väl knyter an till Agenda 2030, som till exempel miljö. Social hållbarhet, 

integrationsfrågor, hedersvåld och den typen av jämställdhet har ju kunskapsläget höjts ganska rejält, men kanske inte så 

mycket inom kulturmiljö och stadsbyggnad, samhällsbyggnad och inte lantbruket heller faktiskt..” (respondent 4)  

Enkäten som genomfördes på Länsstyrelsen i Stockholm visar att det finns en korrelation mellan vissa mål 

och delmål i Agenda 2030 och de verksamhetsområden medarbetare arbetar med. Detta styrks även i 

svaren från dokumentstudien och i intervjuerna.  

 
Länsstyrelsen består av många olika enheter och avdelningar med olika arbetssätt, vissa präglas av 

målstyrning och andra av frihet att själva driva sina uppdrag vilket lägger stort ansvar på den enskilde. Som 

en respondent uttryckte det 

” jag menar om du sitter som handläggare så är det två bekymmer du har. Det ena är vad jag har för resurser och det andra  

vad jag har för prioriteringar? Det är dom två sakerna som ska försöka matchas och allting som ligger utanför det, om det 

inte kommer särskilda medel för att integrera någonting, då är det väldigt svårt att prioritera det” (Respondent 1)   

Detta skapar möjligheter för den enskilde tjänstemannen att välja samtidigt som det kan begränsa om 

kunskapsnivån i en fråga är låg som den är angående Agenda 2030 hos många tjänstemän på Länsstyrelsen 

i Stockholm. Motivation att arbeta med en fråga är avgörande för en lyckad implementeringsprocess. När 

det kommer till frågan om hur motiverad man är att arbeta med Agenda 2030 på Länsstyrelsen i 

Stockholm så är det en högre andel, på 13% som har ingen (0) motivation än den andel på 10% som har 

hög (6) motivation. Medarbetarna efterfrågar mer kunskapshöjande insatser vilket stärker resonemanget 

kring låg motivation och låg kunskapsnivå, eftersom det skulle kunna indikera att motivationen har en 

koppling till kunskapsnivåer i frågan (5.3.2). Genom att titta på frekvensfördelningen i dom olika frågorna 

kan man dra slutsatsen att det inte finns signifikans mellan motivation och kunskapsnivåer eftersom 

kunskapsnivåerna är så låga vid enkätens genomförande. Dock kan ett generellt antagande göras kring att 

en höjd kunskapsnivå kring Agenda 2030 kommer leda till en höjd motivation att arbeta med frågan 

eftersom det finns en starkare vilja till att den ska prioriteras upp än tvärt om (53% mot 47%). Då mycket 

vilar på den enskilde handläggaren så är motivation en viktig faktor för en lyckad implementering av 

agendan. 
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Att identifiera kopplingar mellan den enskilde medarbetarens verksamhetsområde och målen verkar vara 

en viktig aspekt för tjänstemännen eftersom det finns en statistisk signifikans mellan vilken avdelning man 

arbetar på och hur man upplever agendan. Detta stärks både av intervjuer och av Kruskal Wallis test (se 

tabell 11) som visar att det finns signifikans mellan vilket verksamhetsområde man arbetar på och vilka 

mål man känner till (de som är kopplade till sitt verksamhetsområde), samt relevans och prioritet. 

”Det är inte ovilja att ta sig an frågan, det är väl mer att se kopplingen mellan sitt eget arbetsområde och Agenda 2030” 

(Respondent 4) 

Eftersom så mycket ligger på den enskilde handläggaren behövs kunskapshöjande insatser över hela 

organisationen. Både enkäten och intervjuerna visar på en låg kunskapsnivå om Agenda 2030. Motivation 

är viktig för mobiliseringsförmåga. Mobilisering kring Agenda 2030 blir sårbar eftersom den är så starkt är 

kopplad till individnivån, vad händer om någon byter jobb eller blir sjuk? Då inga starka kopplingar finns 

mellan motivationen och de flesta av bakgrundsvariablerna (förutom verksamhetsområde) behövs 

ytterligare analyser göras som bryter ner datan till undergruppsnivåer. Eftersom motivationen att arbeta 

med Agenda 2030 ljummen kan det finnas specifika individer inom varje avdelning som potentiellt kan bli 

förändringsagenter som kan driva på arbetet. Att intresse i en fråga driver motivationen framåt är 

vedertaget. Antagandet bekräftas även i denna studie. Man pekar på att mycket är upp till den enskilde 

tjänstemannen att driva en fråga, samtidigt som att få stöd uppifrån lyfts fram som viktigt. 

”(ansvarig medarbetare) har väckt frågan och fått igång oss andra i den, annars hade den inte varit så levande som den ändå 

är idag och att vi fått ledningens stöd att genomföra den här satsningen” (respondent 3) 

86% i enkäten lyfter fram ett behov av en rad kunskapshöjande åtgärder de gärna vill se. Där workshops, 

seminarier, föreläsningar och arbetsstöd är att föredra framför nätverk och konferenser. Vad detta beror 

på är inte klart, men det kan ha att göra med den låga kunskapsnivån och att nätverk och konferenser blir 

mer intressant ju mer insatt man är i ett ämne.  

6.3    Förändring – Att våga röra sig och förmågan att hålla fler 

bollar i luften samtidigt…  

I det teoretiska ramverket nämns Förändringens fyra rum, det är en teori som kan tillämpas såväl på 

individnivå som på organisations- och systemnivå. Teorin bygger på att människor befinner sig och rör sig 

i fyra olika rum, beroende på olika strukturella och individuella förutsättningar och val. Agenda 2030 

kommer troligtvis ställa krav på nya sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor. Om Länsstyrelsen i Stockholm 

ska lyckas implementera Agenda 2030s mål och delmål i sin dagliga verksamhet kommer tydliga 

kopplingar behöva etableras mellan olika aktörer för att synergieffekter ska skapas. Som en respondent 

uttryckte sig  
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”Inte minst när det gäller näringslivet så tror jag att just det, att det är ett globalt åtagande att alla nu kommer att arbeta 

med dom här frågorna. Alla kommer behöva se över sina organisationer i alla länder så blir det mindre konkurrens, mer 

jämlikt mellan länder, mellan olika företag och olika myndigheter. Så man vågar ge sig hän på ett annat sätt och att man 

vågar vara nyfiken. Man ser inte så mycket konkurrens utan mer samverkan i det här och det är väldigt roligt.” 

(respondent 4) 

I vilket rum befinner sig organisationen, avdelningarna och dom enskilda tjänstemännen. Det empiriska 

materialet pekar mot en utspridd fördelning. Mellan vilka rum man befinner sig. Analysen av yttrandet 

pekar mot ett håll, enkäten åt ett annat och beslutsfattaren ett tredje. En känsla är att alla vill vara kvar i 

nöjdhetsrummet, vilket inte är konstigt då detta rum är det som är eftersträvansvärt och den övergripande 

målsättningen för alla organisationer och individer. Data pekar dock mer mot rummen som beskrivs som 

censur och förvirring. Låg motivation, upplevd prioritet, ambvivalensfaktorn, diskrepanser i prioritering 

och syn på resurser med mera.  

Studien visar att det finns en upplevd resursbrist hos de anställda att arbeta med agendan vilket kan ses 

som ett hinder för att nå en planering som springer ur nya arbetssätt och synsätt. Studien ger signaler att 

det kan behövas ett mer radikalt sätt att närma sig frågan. Det framstår som klart att myndigheten ska 

utföra den sittande regeringens politik i enlighet med uppdraget, trots detta finns diskrepanser mellan 

myndighetens tjänstemän prioriteringar och regeringens prioritering om Agenda 2030 vilket signalerar en 

konflikt och ett hinder. Även Länsstyrelsen i Stockholms värdegrund bör kunna användas på ett kreativt 

sätt för att hitta kopplingar som stärker motivationen att arbeta med Agendan.   

Samtidigt på frågan om man tror att Agenda 2030 kommer att leda till nya arbetssätt svarade 53% ja och 

47% nej. I relation med att en högre andel inte har motivation att arbeta med agendan än dom som har 

hög motivation kan skapa ett hinder, men behöver nödvändigtvis inte det. I svaren finns fröer till 

förändringsvilja, men det kräver att prioriteringar tydliggörs och resurser tillsätts, främst i tid. Att hitta 

nyckelresurser har visat sig vara en framgångsfaktor och data indikerar att dessa finns. Frågan är om de är 

på rätt position med rådighet att genomföra. Att man ändå överlag har motivation att arbeta med Agenda 

2030 är positivt och bör kunna generera en bra mobilisering i arbetet med agendan. Det finns en generell 

låg förväntning på att det ska hända något där 24% inga förväntningar alls. Detta nyanseras i 

intervjumaterialet.  

” jag tycker målen rimmar väl med det vi gör och sen om vi kommer förändra vårt arbetssätt på något sätt eller hur jag 

förväntar mig att det ska bidra till att vi jobbar på annat sätt så det beror ju helt på hur dom tar sig det här” 

(Respondent 2) 

Enligt Healey krävs det att en förståelse finns för när en möjlighet uppvisar sig i ett institutionellt 

sammanhang (2007) och frågan är om man är redo för att se möjligheterna som Agenda 2030 bär med sig 

när man har låga förväntningar, låg kunskap och en ljummen motivation att arbeta med agendan. Men det 

finns hopp som lyfts fram både i att det finns dom som har mycket höga förväntningar (4%) för att inte 
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säga den grupp som ligger i mitten, som med rätt incitament lätt kan inspireras till att bli motiverade. Det 

finns flera hinder framför en bra implementering och arbetsprocess, vilken nivå man hamnar på. 

” görs det ett eller tio på en poängskala då det finns ju olika nivåer att göra det på, good enough eller exellence liksom det är 

ganska stor skillnad” (Respondent 1) 

Förändringsarbetet kan gå ut på att öka kunskapsnivån om att arbeta gränsöverskridande och få mer 

mandat för ett kreativt arbetssätt. 

7    Slutsatser, rekommendationer och vidare 

studier 

I mitt avslutande kapitel vill jag summera studiens viktigaste lärdomar och vilken betydelse dessa kan ha 

för arbetet med att realisera Agenda 2030 med några avslutande rekommendationer på vad denna studie 

kommit fram till är det viktigaste för implementeringsarbetet utifrån det material som studerats.  

7.1    Hur kan då Länsstyrelsen i Stockholm implementera 

Agenda 2030? 

Studien visar att å ena sidan har Länsstyrelsen i Stockholm arbetat med liknande frågor under lång tid, 

samtidigt som den nya hållbarhetsagendan kräver nya arbetssätt och omfattande förändring i jämförelse 

med till exempel arbetet med Sveriges klimatmål. Ett förändringsarbete kan komma att behöva göras som 

syftar till att röra sig bort ifrån ett pseudo-stuprörstänk där Agenda 2030 riskerar att bli ett dokument där 

lösryckta aktiviteter placeras in under olika mål. 

Studien visar att frågan bör prioriteras på myndigheten, dock att mer utbildning i den behövs för att ett 

ägarskap kring frågan skall kunna uppnås. Studien visar att det finns en enighet kring att frågan bör 

prioriteras, dock ej hur detta ska gå till. Studien visar att förväntningen att Agenda 2030 kommer leda till 

nya arbetssätt är 53/47 vilket är ganska häpnadsväckande med tanke på hur agendan är utformad och när 

kommuner kommer att börja arbeta med den kommer troligtvis ställa helt nya krav på myndigheten att få 

hjälp att arbeta med den. Vad händer om myndigheten inte är rustad för att hantera detta? 

7.1.2    Prioritera rätt 

Det efterfrågas både från Länsstyrelserna, medarbetarna och rekommenderas från delegationen att en 

samordnande funktion skapas för att kommunicera frågan både internt och externt. Det skulle kunna vara 

ansvariga samordnare som bara arbetar med frågan och som verkar i ett större nätverk med andra 

samordnare, som ser till att kunskapsspridning sker internt och externt. Att Agenda 2030 arbetas aktivt 
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över verksamhetsgränserna för att upptäcka målkonflikter och att synergitillfällen inte missas. Här kanske 

erfarenheter från Länsstyrelsens lean-arbete kan nyttjas? Samordnaren skulle kunna ansvara för den viktiga 

funktionen att koppla ihop myndighetens mål, processer, ledning och styrning till verksamheterna och hur 

dessa kopplar till frågan för att kunna para ihop, rikta och lyfta olika projekt som arbetar med frågor som 

är överlappande till Agenda 2030. Denna resurs skulle också bära ansvaret för uppföljning och 

rapportering. Inom mobiliseringsarbetet skulle det även innebära att inspirera, utbilda och förankra frågan 

inom de olika verksamhetsområdena. Denna resurs skulle till och med kunna vara direkt tillsatt av 

regeringen och på så sätt inte belasta resursfördelningen i den befintliga verksamheten på myndigheten. 

Detta skulle ge en tydlig signal om Agenda 2030s prioritering som återspeglar regeringens ambitionsnivå i 

om att ta på sig ”ledartröjan” i arbetet med agendan. 

En viktig dimension i allt mobiliseringsarbete är frågan om mandat. Hur pass viktig är agendan och är 

uppdraget att arbeta med agendan viktigare än andra uppdrag i en medarbetares arbetsportfölj? Att få till 

ett tydligt mandat angående Agenda 2030 är avgörande för hur effektivt agendan kommer att 

implementeras. Får resursen även mandat att driva Agenda 2030 framåt skulle medarbetarna uppfatta den 

i ett helt annat ljus än vad den gjorts i denna studie. Länsstyrelsen efterfrågar själva att ha ett regionalt 

samordnande ansvar för Agenda 2030, dock fanns vid studiens tillkomst ingen tydlig intern arbetsplan för 

hur agendan ska förankras.  

7.1.3    Bygga kunskap och säkerställa resurser 

Länsstyrelsen i Stockholm och dess medarbetare sitter på stora relationella resurser då de samverkar med i 

stort sett alla typer av aktörer i en mängd olika nätverk. Men som denna studie visar så kan en central 

aktör utgöra ett hinder i en viktig genomförandeprocess om den inte anpassar sitt arbete till övriga aktörer, 

vilket då skulle motverka syftet att stabilitet och förutsägbarhet uppnås över sikt. Det relationella behöver 

därför definieras till det relationella sammanhang som Agenda 2030 verkar inom. Länsstyrelsen och dess 

medarbetare besitter stora relationella resurser som bör stärkas och utvecklas i ljuset av Agenda 2030 för 

att stärka samverkan mellan befintliga nätverk på ett strukturerat om medvetet sätt med utgångspunkter i 

agendan. Dessutom så finns det på länsstyrelsen i Stockholm en stor kunskapskompetens inom 

verksamhetsområdena som har stor inverkan Agenda 2030 vilket bekräftas av alla delar i studiens 

empiriska material. Ett parallellt pågående arbete som syftar till implementeringen av myndighetens 

vägledande principer och värdegrund, i tiden, sammanfaller med implementeringen av Agenda 2030. Att 

synka dessa två processer bör kunna utnyttjas genom att tydligt föra in Agenda 2030 i relation till 

värdegrundsarbetet. Som flertalet tjänstemän lyfter fram behövs kunskapshöjande insatser. Hur 

myndighetens principer och värdeord relaterar till Agenda 2030 och det dagliga arbetet skulle kunna vara 

tematiken i ett förändringsarbete. Där både kunskapsnivån kring frågan växer och hur varje medarbetares 

kompetens bäst skulle komma till uttryck som når myndighetens målbeskrivning att varje medarbetare ser 

helheten och växer skulle kunna vara ett resultat från en sådan insats.   
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7.1.4    Våga förändra 

Förändringsarbete kan vara både smärtsamt, förvirrande och helt underbart. Det finns signaler i studiens 

empiriska material som pekar mot att ett förändringsarbete kommer att krävas. I studien uttrycks många 

hinder för att ett förändringsarbete ska kunna ta fart. Det bästa är givetvis att det sker frivilligt och genom 

nyfikenhet hos tjänstemännen. Det är dock inte troligt att så blir fallet då arbetsbelastningen redan är så 

pass hög som den är för varje enskild tjänsteman. Därför ar det troligt att detta kommer att ligga på 

länsledningen att tydliggöra och resurssätta rätt för att Agenda 2030 ska kunna levereras utifrån de mål 

som är uppställda i den. Ett grundläggande moment i ett förändringsarbete är att försäkra sig om att alla 

ser på Agenda 2030 på hyfsat liknande sätt. Att förstå Agenda 2030s komplexitet och hur den är tänkt att  

genomföras från högsta beslutande nivå, ner till lokal nivå. Vad förväntas och kan man överträffa 

förväntningarna? 

7.2    Rekommendationer 

När ambitionsnivån är så pass hög från regeringens som Agenda 2030 är, behöver kommunikationen 

kring agendan, samt förståelsen för myndigheters arbetsbelastning fördjupas och synliggöras så att 

uppdraget formuleras på ett sådant sätt att det är genomförbart. Transparens där behov, resurser och 

prioritet tydligt kommuniceras mellan beslutsfattare och verkställare är därför helt avgörande för arbetat 

med Agenda 2030.    

Verkställare, i detta fall regeringskansliet bör ha en översikt om vilka regleringsbrev och uppdrag dom lagt 

på olika myndigheter och rangordna dessa med en prioritetslista som tydligt kommuniceras till 

myndigheterna för att undvika att det bara blir ett insorteringsdokument eller att uppdraget upplevs som 

oprioriterat. Därför behövs en process som syftar till att lyfta in Agenda 2030 på ett grundläggande plan 

initieras, istället för som den riskerar att blir just nu, ett insorteringsdokument. Denna process skulle 

gynnas av att förändringsagenter identifieras och involveras som processledare som samverkar över 

verksamhetsgränserna där arbetsmöten inleds med en rapportering om hur arbetet går och som ansvarar 

för att kommunicera kring parallella projekt som drivs inom myndigheten så möjlighetsstrukturer, som var 

Agenda 2030 kan komma in som ett vägledande instrument för att koppla ihop projekt för maximal effekt 

skulle kunna vara en uppgift. 

Myndigheterna bör bli bättre på att rapportera om hur uppdragen och regleringsbreven belastar resurser 

för att dels lättare visa på behov men också för att göra implementeringsprocessen mer transparant uppåt, 

men även neråt för att även andra aktörer ska ha lättare att samverka.  

Slutsatserna från denna studie pekar mot vikten av att frågan lyfts upp till både en strategisk och operativ 

nivå och för att detta skall kunna ske behövs mer kunskap i hur man i sitt dagliga arbete ska arbeta med 

Agenda 2030. Kunskap kring hur de olika målen ska arbeta tillsammans med myndighetens olika uppdrag 

är en central kunskapsfråga som måste kartläggas och analysera. Ett sätt att göra detta är att sätta ihop 
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arbetsgrupper från olika verksamhetsavdelningar som får tydliga uppgifter att lösa som kopplar de 

befintliga uppdragen till agendan. En framgångsfaktor är att skapa en gemensam målbild, inte minst i en så 

pass komplicerad och helomfattande uppgift som Agenda 2030 är. Var hakar befintliga uppdrag och 

projekt i varandra, vilka har influens och influerar olika mål. En enad målbild och förståelse för det hjälper 

till i att skapa rätt förutsättningar inom olika samverkansmodeller för ett kreativt, flexibelt och innovativt 

arbetssätt. Inte minst för att hantera målkonflikter, synliggöra utmaningar och hinder samt att identifiera 

synergier som leder till olika måluppfyllelser inom ramen för Agenda 2030.  

Kunskaper och erfarenheter från Länsstyrelsens interna lean-arbete bör kunna användas och eventuellt 

utvecklas. Inte bara identifiera parallella projekt som driver samma fråga inom olika verksamheter, utan 

också utvidga till att öka den kontextuella förståelsen för varandras verksamhetsområden kopplade till 

Agenda 2030.  

Den institutionella kapaciteten stärks då medarbetarna förstår hur och varför de ska använda kunskap i 

frågan samt vad de förväntas göra med den. Att använda befintliga kanaler och processer är både 

resurseffektivt och ett sätt att bygga vidare på tidigare erfarenheter och social interaktion över 

verksamhetsgränser. Det kan till och med vara så att rådande maktstrukturer synliggörs och kan hanteras 

inom frågan på ett transparant sätt genom att parallella projekt tvingas in under luppen för vilken kunskap 

och vilka referensramar som används i respektive projekt. Detta kan leda till ny kunskaps- och 

referensramsintegrering och nya lärandeprocesser.  

7.3 Framtida forskningsfrågor 

Att en driva en följeforskning som tittar på vilka processer som präglar arbetet med Agenda 2030 under 

en längre tid vore bra, inte minst i relation till uppföljning och rapportering på hur arbetet med agendan 

utvecklas. Följeforskningen skulle också kunna titta på om och i så fall hur Agenda 2030 resulterar i 

signifikanta förändringar i arbetssätt. Eventuellt skulle följeforskingen kunna vara en del av 

processledningen av att arbeta med Agenda 2030 eftersom det är en så pass avgörande fråga för vår 

framtid. 
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Bilagor                                 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Allmänt om regionalt planeringsarbete 

• Skulle du kunna beskriva hur ni har arbetat över enheterna/avdelningarna med löpande 

planeringsfrågor under se senaste 5-10 åren? [riskbedömningar, lagar, policys, strategier, 

kapacitetsbyggande, samverkan, lärandeprocesser, samtal osv]  

o Vilka förändringar/utveckling har skett? Vad ligger bakom detta? 

o Vad har fungerat bra? Vilka hinder/utmaningar har funnits? 

o Har formella regelverk och lagar räckt till? 

• Kan du ge exempel på hur ni har arbetat med implementeringen av internationella/nationella 

policys tidigare? Vad fungerade bra/utmaningar? [Ev. förtydliganden/följdfrågor: har det 

inneburit konkreta målbilder, målsättningar, kvantifieringar eller beskrivande rapporter?] 

Planering & Kunskap 

• Hur arbetar ni med att nå långsiktiga målsättningar i praktiken?  

o Hur förankras målsättningarna och hur har uppföljningsarbetet fungerat? 

o Om det uppkommer hinder eller målkonflikter, hur hanterar ni det? 

o Vilka kunskaps- och kompetensutvecklande åtgärder och resurser har ni fått tilldelade för 

att stärka er interna kapacitet? 

o Vilka kunskaps- och kompetensutvecklande åtgärder och resurser saknas enligt dig? 

Organisation 

• Kan du beskriva hur organisationen ser ut och vilka roller olika avdelningar har för det 

strategiska och praktiska planeringsarbetet? 

o Finns det tydliga former, rutiner för samverkan inom och mellan olika avdelningar och 

enheter? Hur ser dessa strukturer ut? 

o Har ni använt ledningssystem, eller någon typ av verksamhetsövergripande system som ni 

följt i klimatanpassningsarbetet? 

 

Agenda 2030 och regeringsuppdraget 
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• Kan du med egna ord beskriva hur du uppfattar uppdraget kring Agenda 2030 i dagsläget? Vad 

har du för förväntningar? 

• Kan du beskriva din förståelse kring Agenda 2030 och hur du upplever att kunskapsläget kring 

Agenda 2030 ser ut  på din enhet/avdelning? 

• Agenda 2030 följer flera stora och övergripande viktiga principer som kräver att alla ska vara med 

och ta ansvar för att Agendan skall kunna realiseras, hur ser du att det kan komma att påverka det 

löpande planeringsarbetet du arbetar med? [i termer av strategiskt arbete, kapacitetsbyggande, 

samverkan/gemensamt lärande, institutionell kapacitet] 

• Hur tänker du att jämställdhetsperspektivet ska integreras i det dagliga arbetet, i rutiner och 

arbetsprocesser? Är befintliga resurser tillräckliga?organisationen. [målen, sub-målen, 

indikatorerna] 

• Vilken är din roll i arbetet med Agenda 2030 [ansvarsområde, uppgifter, kommunikation] 

• Utifrån ditt perspektiv, hur har man från regerings-/departementsnivå agerat för att initiera 

arbetet med Agenda 2030? 

• Kan du berätta om mer om erfarenheterna från arbetet kring Uppdrag till statliga myndigheter att bidra 

med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030. [Vilka svårigheter, möjligheter, nya perspektiv, 

lärandevinster,  kopplar du till arbetet?] 

• Vad är nästa steg i regeringsuppdraget och hur tänker du kring det? I termer av exv. 

genomförande/implementering och konsekvenser? [finns kunskapen, kapaciteten, resurserna, 

strategier, nätverk och plattformar för genomförande] 

• Hur har kommunikationen/kontakten mellan länsstyrelsen och departementet sett ut? Tycker du 

att denna skulle behövas förbättras? Om ja, hur? 

• I Delegationen för genomförandet av Agenda 2030 delredovisning tas kommunikation upp som 

en viktig aspekt i måluppfyllelsen, “För att uppnå detta krävs kommunikation som informerar, 

engagerar och leder till att såväl organisationer som individer agerar - att det skapas en folkrörelse 

kring Agenda 2030”. Hur ser ni på möjligheterna för er att bidra till att skapa den “folkrörelse”? 

• Finns det aktörer som är svårare att nå än andra som kan komma att påverka era möjligheter till 

måluppfyllelser knutna till Agenda 2030? Om ja, vilka och hur skulle man kunna nå dessa?  

• Har det etablerats ett samarbete med Delegationen för Agenda 2030? Hur ser det ut idag 

förbättringar? 
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Bilaga 2 – Enkät 

Enkät om Agenda 2030 på Länsstyrelsen i Stockholm 

Denna enkät syftar till att öka förståelsen kring kunskapsläget kring Agenda 2030. Enkäten syftar till att 

undersöka kunskapsläget som hjälp i det interna arbetet med Agenda 2030. 

  

De flesta frågor har svarsalternativ och kryssa för det svarsalternativ som bäst svarar mot din uppfattning. 

 

Enkäten är anonym och tar 5-10 minuter att genomföra. 

 

Enkäten är öppen mellan  7-16 juni 2017.  

 

Det aggregerade resultatet kommer även att användas som underlag till en masteruppsats i hållbar 

samhällsplanering och stadsutformning på KTH.  

 

Enkätfrågor 

1. Bakgrundsfrågor 

 

2. Vilken avdelning enhet arbetar du på? 

 

❏ Avd. för verksamhetsstöd 

❏ Avd. för landsbygd 

❏ Avd. för miljö 

❏ Avd. för rättsliga frågor 

❏ Avd. för samhällsbyggnad 

❏ Avd. för tillväxt 

❏ Länsledning och stab 

❏ vill inte uppge 
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3. Kön 

 

❏ Kvinna 

❏ Man 

❏ annat 

❏ vill ej ange 

 

4. Hur gammal är du? 

 

❏ Från 18 till 25 år 

❏ Från 26 till 39 år 

❏ Från 40 till 60 år 

❏ Över 60 år 

 

 

5. Hur länge har du arbetat vid Länsstyrelsen? 

 

❏ 0 - 1 år 

❏ 2 - 5 år 

❏ 6 - 10 år 

❏ mer än 10 år 

 

 

6. Vilken omfattning har din anställning 
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❏ 0-49% 

❏ 50-70% 

❏ 71-99% 

❏ 100% 

 

Allmänt om Agenda 2030 

 

7. Hur väl känner du till Agenda 2030? 

 

1. inte alls 

2. lite 

3. ganska lite 

4. ganska väl 

5. väl 

6. mycket väl 

 

8. Vilka delar känner du till? 

❏ Huvudmålen 

❏ Delmålen 

❏ Indikatorerna 

❏ Regeringens förhållningssätt 

❏ Habitat III 

❏ Addis Abeba avtalet  

❏ Paris avtalet 
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9. Hur väl känner du till Agenda 2030 olika huvudmål? 

 

1. inte alls 

2. lite 

3. ganska lite 

4. ganska väl 

5. väl 

6. mycket väl 

 

10. Hur väl känner du till de 169 delmålen? 

 

1. inte alls 

2. lite 

3. ganska lite 

4. ganska väl 

5. väl 

6. mycket väl 

 

11. Hur väl känner du till dom olika indikatorerna? 

 

1. inte alls 

2. lite 

3. ganska lite 

4. ganska väl 

5. väl 

6. mycket väl 
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Prioritet och relevans 

 

12. På en skala 1-6 Hur relevant är Agenda 2030 för egna arbete/verksamhetsområde? 

 

1. Inte alls relevant 

2 

3 

4 

5 

6. Mycket relevant 

 

13. I den mån det är möjligt, ange vilka 3 av hållbarhetsmålen du bedömer mest relevanta för ditt 

verksamhetsområde?  

 

 

14. Hur viktig anser du Agenda 2030 vara i relation till andra strategier och mål inom Länsstyrelsen? 

 

1. oviktig 
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2. relativt oviktig 

3. relativt viktig 

4. viktig 

5. mycket viktig 

6. avgörande 

 

15. På en skala 1-6, hur prioriterad upplever du att Agenda 2030 är inom ditt verksamhetsområde? 

 

1. inte alls prioriterad 

2 

3 

4 

5 

6. Mycket prioriterad 

 

16. På en skala 1-6, hur skulle du vilja att den var prioriterad? 

 

1. Inte alls prioriterad 

2 

3 

4 

5 

6. Mycket prioriterad 

 

Förväntningar och mobilisering 
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17. Hur är dina förväntningar på Agenda 2030? 

 

1. inga 

2. låga 

3. ganska låga 

4. ganska höga 

5. höga 

6. mycket höga 

 

 

18. Tror du att Agenda 2030 kommer att leda till nya arbetssätt? 

 

JA 

NEJ 

 

19. Ser du ett behov av kunskapshöjande insatser kring Agenda 2030 för ditt arbete? 

 

JA 

NEJ 

 

20. Om JA, vilka typer av insatser? 

 

❏ Work shop eller seminarier 

❏ Nätverk 

❏ Föreläsningar 

❏ Konferenser 



 72 

❏ Arbetsstöd 

❏ Annat 

 

21. Om annat, utveckla gärna 

Kommentar: 

 

 

 

22. Kan du skatta din motivation till att arbeta med Agenda 2030 på en skala 1-6? 

 

1. Ingen 

2. 

3 

4 

5 

6. Mycket hög 

Tack för din medverkan! 
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