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Genomförande av Agenda 2030 i Sverige 

• Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i 
genomförandet. 

• Genomförandet av agendan ska ske nationellt, regionalt 
och lokalt  

• Sverige ska vara en motor i arbetet globalt. 

• Agenda 2030-delegationen en del av genomförandet. 

• Regeringen rapporterar till FN (HLPF). 

 



Agenda 2030-delegationens uppdrag  
• Att stödja och stimulera arbetet med Sveriges genomförande av 

agendan. 

• Informations- och kunskapsspridning. 

• Förankra med kommuner, samverkansorgan, landsting, statliga 
myndigheter, forskarsamhället, arbetsmarknadens parter, 
näringslivet och civilsamhället.  

• Presentera nulägesanalys och förslag till övergripande 
handlingsplan med förslag till åtgärder. 

• Säkerställa ett barn och ungdomsperspektiv. 

 

 



I riktning mot en hållbar välfärd 

• Sverige har goda förutsättningar och ligger väl till i internationell 
jämförelse vad gäller merparten av målen.  

• En fungerande välfärdsmodell, starkt näringsliv, engagerat 
civilsamhälle, forskning och innovation i framkant samt tillit i 
samhället är framgångsfaktorer. 

• Det finns utmaningar inom alla mål; till stor del globala men 
företrädesvis med lösningarna som är lokala. 

• Långsiktighet samt sammanhållen och samstämmig styrning och 
ledning är avgörande.  

 

 



 
 

Behovet av förändring 
 
 Regeringens ambitionsnivå är att Sverige ska vara världsledande i 

genomförandet av Agenda 2030. 
 
Men………. 
hur Sverige rankas i relation till andra länder säger inget om vad som 
behöver göras.  
 
Det som är intressant är vilka framsteg som görs i relation till det 
nationella utgångsläget och vilken förändring som sker över tid. 
 
  



 
 

Att arbeta för förändring 
 
 • Världens länder har förbundit sig att tillsammans arbeta för en 

hållbar och rättvis värld - en transformation av samhället som 
förutsätter de tre dimensionerna av hållbar utveckling.  

• Agendan kräver inte enbart gemensamma lösningar utan även 
gemensamma problemformuleringar. 

• Agendan kan ses som ett ramverk och är i många delar en 
styrningsfråga – agendan måste genomsyra såväl politik som 
verksamhet. 



Åtgärdsförslag 
Att skapa bättre förutsättningar för långsiktiga och integrerade insatser 
. 
Förslag inom följande områden: 

• Parlamentarisk förankring 
• Förstärkning av regeringens genomförandeorganisation 
• Ekonomisk styrning för genomförandet 
• Myndigheternas ansvar för genomförandet 
• Det regionala och lokala genomförandet 
• Kunskap, folkbildning och kommunikation  
 



 
Prioriterade områden 

 Identifierat sex prioriterade områden baserat på nulägesbeskrivningen: 
. 

1. Ett jämlikt och jämställt samhälle 

2. Hållbara städer 

3. En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi 

4. Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller 

5. Hållbara och hälsosamma livsmedel 

6. Stärkt kunskap och innovation 

 



Kunskap och beteendeförändring 

• Kunskapsutveckling och forskning är grundstenar för hållbar 
utveckling. 

• Det finns behov av tvärsektoriella underlag som kan bidra till en 
evidensbaserad politik för hållbar utveckling. 

• Det krävs kunskap för att förändra beteenden men enbart kunskap 
förändrar dem inte. 

• Det krävs kunskap om hur man förändrar beteenden. 

 



Tack! 
 
Kontakta oss 
agenda2030.delegationen@gov.se 

 
Läs våra rapporter 
http://agenda2030delegationen.se/  
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