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SAMMANFATTNING 
I september 2015 slöt världens ledare upp bakom ett ramverk och 17 globala mål för 
hållbar utveckling – FNs Agenda 2030 (A/RES/70/1, 2015) – med tillhörande finans- 
och klimatagenda.  Detta examensarbete undersöker hur Regeringskansliet arbetar för 
att implementera de nya globala målen för hållbarhet. Syftet med studien är i förläng-
ningen att vara en hjälp i det fortsatta arbetet inom Regeringskansliet då potentiella 
barriärer i implementeringsmodellen identifieras och alternativa arbetssätt kan föreslås. 
Studien kan bidra till forskningen kring hållbarhetspolicys då den kombinerar imple-
menteringsteori och ecological governance på ett sätt som efterfrågas i ecological go-
vernanceforskningen.  

Genom en kvalitativ studie undersöktes Regeringskansliets processer för implemente-
ring av Agenda 2030. Det framkom att Regeringskansliet till viss del har ändrat det 
traditionella sättet att genomföra implementering genom att låta finansdepartementet 
ha ett ansvar. Dock finns fortfarande en rad barriärer som, om de åtgärdades, skulle 
kunna förbättra implementering av Agenda 2030 och således vara fördelaktigt för att 
uppnå de globala målen och minska samhällets negativa miljöpåverkan.  

ABSTRACT  
In September 2015 world leaders agreed upon a framework and 17 global sustainable 
development goals – the UN’s 2030 Agenda  (A / RES / 70/1, 2015) – with its asso-
ciated financial- and climate agenda. This thesis examines how the Government Of-
fices of Sweden implements the new global goals for sustainability. The purpose of 
the study is ultimately to be a help in future implementation as potential barriers are 
identified and alternative approaches can be suggested. The study may contribute to 
the research on sustainability policies, as it combines theories of implementation and 
ecological governance in a way that is suggested in ecological governance.  

Through this qualitative study the Government Office’s process for the implementa-
tion of Agenda 2030 was examined. It emerges that the Government Offices, to some 
extent, has changed the traditional way of implementation by assigning the Treasury 
Department responsibility. However, there are still a number of barriers that, if they 
were addressed, could improve the implementation of Agenda 2030 and thus be bene-
ficial for achieving the global targets and reducing society's negative environmental 
impact. 

NYCKELORD 
Integrerad policyimplementering, Agenda 2030, implementering, hållbarhetsmål, im-
plementeringsprocesser, hållbar utveckling, utvecklingspolitik, hållbarhetspolitik, im-
plementeringsteori, implementeringsklimat. 
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TACK  
Denna uppsats utgör ett avslut för mig vid Kungliga Tekniska Högskolan och på civil-
ingenjörsprogrammet för Samhällsbyggnad. Det har varit fem väldigt givande år och 
det känns bra att avsluta dem med detta arbete då det behandlar, för mig, en av de vik-
tigaste frågorna inom hållbarhet; hur kan vi på ett effektivt sätt uppnå den hållbarhet 
som vi eftersträvar och är nödvändig?  

Detta arbete skulle aldrig kunnat göras utan min praktik på Utrikesdepartementet, där-
för tackar jag av hela mitt hjärta alla i Agenda 2030 gruppen på Utrikesdepartementets 
enhet för Global agenda. Speciellt min handledare Måns Fellesson och Kajsa B Olofs-
gård, ambassadör för Agenda 2030, en sann förebild.  

Jag vill även tacka alla de som tagit sig tid i sitt hektiska schema och ställt upp på in-
tervjuer, utan er medverkan hade det inte funnits mycket att skriva om.  

Slutligen vill jag tacka Åsa Svenfelt, min handledare på institutionen för Strategier för 
hållbar utveckling vid Kungliga Tekniska Högskolan. Hon har under terminen varit ett 
mycket behövligt stöd och någon som fått mig att förbättra och utveckla både text 
och tankar.  
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1. INLEDNING  

Det globala samfundet står inför stora utmaningar, inte minst i frågan att 
bromsa klimatförändringar, anpassa sig till dess effekter och minska 
människans belastning på ekosystemet. I september 2015 slöt världens 
ledare upp bakom ett ramverk och 17 mål för hållbar utveckling, FNs 
Agenda 2030 med tillhörande finans- och klimatagenda (A/RES/70/1, 
2015).  

 

Figur 1 De 17 målen i Agenda 2030 för hållbar utveckling (UN, 2016) 

Sveriges regering menar att i Agenda 2030 är det för första gången möj-
ligt att hitta en global agenda som innefattar alla tre aspekter av hållbar 
utveckling; sociala, ekonomiska och ekologiska (2015/16:182). Sverige är 
historiskt känt för sitt arbete med hållbarhet och miljöfrågor (Kjellen, 
2008). I linje med detta vill Sverige vara i framkant internationellt också i 
implementeringsarbetet av Agenda 2030 (Regeringen, 2016a).  

Om implementeringsarbetet för att integrera målen i verksamheten inte 
fungerar kan det skapa barriärer och potentiella ”trade-offs”, alltså att ett 
mål uppfylls på bekostnad av ett annat (Le Blanc, 2015). Vilket skulle 
försvåra hållbar utveckling. De institutionella möjligheterna för att lyckas 
med integrerade hållbarhetspolicys, och implementering av offentliga po-
licys i allmänhet, har ofta visat sig vara svårt (Laffery, 2004; Montjoy & 
O’Tool, 1979; Pülzl & Treib 2007 m.fl.). För att förverkliga de globala 
målen för hållbarhet är det avgörande att implementeringen i styrande 
organisationer fungerar på ett bra sätt. Denna studie syftar därför till att 
titta närmare på hur implementeringsprocessen fungerar på Regerings-
kansliet i syfte att förbättra metoderna för implementering av de globala 
målen för hållbarhet.  
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1.1. Problemformulering  
Inom ecological governancefältet finns forskare som menar att det krävs 
mer forskning kring hur policyarbetet mot hållbarhet fungerar i prakti-
ken, exempelvis Russel, Turnpenny (2009), Lafferty (2004), Isaksson, 
Storbjörk (2014) och Persson (2007). Bland annat eftersom många stu-
dier visar på misslyckanden i implementeringen av ekologiska värden. 
Enligt Lafferty (2004) bör studier som behandlar implementering av po-
litiska agendor för hållbar utveckling på något sätt beröra frågorna: Vad 
fungerar, hur, var och varför?  

Implementeringsteori är en skärningspunkt mellan statsvetenskap och 
sociologi fokuserar på den praktiska implementeringen av policys i orga-
nisationer (Pülzl & Treib, 2007). Det är således ett forskningsfält som 
kan bidra till att öka förståelsen (hur, var och varför) för implemente-
ringen av hållbarhetspolicys och hur den kan förbättras. På så sätt kan 
det utveckla ecological governance.   

Det är också väsentligt för ecological governance att behärska flera ve-
tenskapliga områden och arbeta tvärvetenskapligt (Mattor et.al, 2014). 
Enligt den litteraturöversikt som ingått i denna uppsats finns få studier 
som som sammankopplat dessa två fält genom att använda implemente-
ringsteori som ett verktyg för att utveckla den praktiska appliceringen av 
ecological governance värden. Eckerberg & Joas (2004) understryker att 
många fallstudier inom ecological governance området fortsätter att visa 
på statens centrala roll för miljöpolicys. Därför kan denna studie genom 
att granska Regeringskansliets arbete med Agenda 2030 ur ett implemen-
teringsteoretiskt perspektiv skulle detta kunna bidra till förståelse för hur 
policyarbetet mot hållbarhet fungerar i praktiken och hur det praktiskt 
kan förbättras.  

1.2. Frågeställning och syfte 
Syftet med denna uppsats är att studera implementeringen av Agenda 
2030 i Regeringskansliet utifrån teori för implementering och erfarenhet-
er från arbete med miljö och hållbarhetspolicys. I förlängningen är målet 
med studien att kunna vara en hjälp i det fortsatta arbetet då potentiella 
barriärer i implementeringsmodellen identifieras och alternativa arbets-
sätt kan föreslås.  

Frågeställningarna som studien ska besvara, och på så sätt uppfylla stu-
dies syfte är de följande: 

− Hur implementeras Agenda 2030 i RK (med vilken organisation 
och vilka verktyg)? 

− Vilka barriärer finns i implementeringsarbetet, och vilka alterna-
tiva arbetssätt skulle vara önskvärda utifrån empiri och teori? 

1.3. Avgränsningar 
Studien genomfördes som ett examensarbete på 30hp och var tidsbe-
gränsat till höstterminen 2016.  

Möjligheten till data från Regeringskansliets (RKs) tjänstemän och orga-
nisation avgränsades naturligt genom placeringen som praktikant på Ut-
rikesdepartementets enhet för Global agenda, Agenda 2030 gruppen. Re-
sultaten är specifika för Regeringskansliet och reflekterar de data som 
författaren genom intervjustudie samlade in. Därför går det, i detta ar-
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bete, inte att dra några generella slutsatser om implementeringsprocesser. 
Figur 2 redovisar studiens intresseområde i styrprocessen, som markeras 
med en svart ruta.   

 

Figur 2 Studiens intresseområde i implementeringsprocessen i offentlig 
sektor, fritt av författaren.  

2. BAKGRUND 
Följande avsnitt avser ge läsaren en bakgrund till studien. Avsnittet redo-
gör för Regeringskansliets organisation och Svensk politik inom hållbar-
het, detta för att läsaren ska få en kontext i vilken Agenda 2030 har ut-
vecklats och implementeras. Vidare ges en kort bakgrund till Agenda 
2030 och hur Sverige har för avsikt att arbeta med Agendan.  

2.1. Regeringskansliets organisation 
Regeringskansliet (RK) är en myndighet, vilken har i uppdrag att hjälpa 
regeringen styra riket och förverkliga sin politik (Regeringen, 2016b). Re-
geringen avgör inriktningen för RKs arbete och vilka frågor som ska pri-
oriteras, vilket innebär att det är en politiskt styrd organisation (ibid).  

Organisationen av RK kan förändras. Det är statsministern som bildar 
en regering med de statsråd som anses relevant vilket betyder att antalen 
departement och dess verksamhetsområden kan förändras (Riksdagen, 
2016a). Således är RK ingen kontinuerlig organisation även om vissa de-
partement i praktiken är ständigt återkommande (exempelvis Finansde-
partementet, Utrikesdepartementet och Utbildningsdepartementet). 

Organisationen inom RK består av Statsrådsberedningen, de olika fack-
departementen och förvaltningsavdelningen. Fackdepartementen är de 
som ansvarar för sina respektive sakfrågor med en eller flera statsråd 
som ledare. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergri-
pande stöd och Statsrådsberedningen är den del av RK som samordnar 
och leder arbetet. Statsrådsberedningen är det departement där Statsmi-
nisterns är statsråd (Regeringen, 2016c). Ett enkelt schema över depar-
tementstrukturen kan ses i figur 3.  
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Figur 3. Organigram RK, fritt illustrerat av författaren utifrån Regering-
en.se (förvaltningsavdelning saknas i organigram eftersom det inte är ak-
tuellt i denna studie) 

Svensk tradition bjuder att regeringen i Sverige tar gemensamma beslut 
som alla är överens om (Regeringen, 2016d). För att detta ska vara möj-
ligt sker, innan regeringssammanträden, en så kallad gemensambered-
ning. Det betyder att ett ärende eller förslag från ett statsråd på ett depar-
tement delas med övriga statsråd och vissa berörda tjänstemän inom RK 
för dessa att granska ärendet och eventuellt komma med synpunkter 
(Regeringen, 2016e). 

2.2. Introduktion i svensk för miljöpolitik och politik för hållbar ut-
veckling    

Det har oftast rått koncensus när det gäller hållbarhetsstrategier och 
svensk miljöpolitik. Miljömålen togs av en enhällig svensk riksdag och 
PGU, som är en samstämmighetspolitik för global utveckling, likaså.  
Därför är det relativt oproblematiskt att prata om svensk hållbarhetspoli-
tik och hållbarhetsstrategier som ett samlat begrepp (Kjellén, 2008; Jo-
hansson, 2008; Lundqvist, 1998).  

Miljöpolitik och hållbar utveckling är ett relativt nytt politik- och forsk-
ningsområde med rötter i miljörörelsens start under 196o-talet. Frågorna 
väcktes efter att industrialismen ledde till en ökad mänsklig manipulation 
av den naturliga miljön (Robertson, 2014).  

En brytpunkt i miljöpolitiken och frågan om hållbar utveckling kan iden-
tifieras vid 1983. Då tillsatte FNs generalförsamling “Världskommission-
en för miljö och utveckling” som resulterade i ”Bruntlandrapporten” där 
termen hållbar utveckling lanseras (WCED, 1987). Kommissionen best-
od av deltagare från hela världen och de skulle tillsammans arbeta fram 
en agenda och handlingsplan för global utveckling.  I rapporten ”Our 
common future” (vår gemensamma framtid), definierades ”hållbarhet” 
på följande vis:  

”Humanity has the ability to make development sustainable to ensure that it meets 
the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet 

their own needs.” 

(WCED, 1987, s.16)  

När termen hållbar utveckling lanserats och vunnit mark fortsatte arbetet 
och frågan hur detta skulle införlivas i samhället uppkom. Första gången 
som strategier för hållbar utveckling föreskrevs på den internationella 
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arenan var i Agenda 21 (Dalal-Clayton & Bass., 2002). Agenda 21 var re-
sultatet av Earth Summit (UN Conference on Environment and Deve-
lopment) som hölls i Rio de Janeiro 1992.  Den utgör den första aktions-
planen för hållbar utveckling (ibid). Medlemsländerna uppmanades att 
utveckla nationella hållbarhetsstrategier (national sustainable develop-
ment strategies, NSDS). I Sverige genomfördes Agenda 21 genom en 
nationalkommitté ledd av Anna Lindh, det fanns också ett stort fokus på 
kommuners engagemang (Eckerberg, K., 2001).  

Sammantaget kan sägas att Sverige sedan 1960-talet utmärkt sig internat-
ionellt som en nation där hållbarhet och miljö prioriteras (Kjellén, 2008). 
Miljömålen presenterades för första gången i en proposition i riksdagen 
1998 (Naturvårdsverket, 2000) och var ett sätt för den politiska ledning-
en att definiera hållbarhet på ett mer konkret sätt (Kjellén, 2007). Miljö-
målen bestod då av 15 miljömål1 med delmål, det sextonde målet adde-
rade 2005 (Miljömål, 2016) 

Hållbarhet som politikområde stärktes i millennieskiftet (Kjellén, 2008). 
Sverige lanserade 2001 en riksdagsskrivelse ”Hållbara Sverige”. I skrivel-
sen påpekas hur den ekonomiska politiken måste vara nära samman-
kopplat med miljöpolitiken, då hållbarhet består av sociala, ekonomiska 
och ekologiska aspekter som är beroende av varandra (ibid). Som ett led i 
det globala arbetet för hållbar utveckling lanserade regeringen 2002 också 
proposition: ”Gemensamt ansvar – Sveriges politik för global utveckl-
ing” kallat PGU. Det var ett led i Sveriges åtagande kring Milleniemålen 
(Prop. 2002/03:122). 

Vidare lanserade Sverige en nationell strategi för hållbar utveckling se-
nare under 2001 (Skr. 2001/02:172) där framgår även att Sverige har in-
ternationella ambitioner för det hållbarhetsarbete som genomförs nat-
ionellt.  De internationella ambitionerna har sin grund i hur miljömålen 
hade formulerades och fortsatte att sätta tonen för Sveriges ambition på 
den internationella arenan (Kjellén, 2008). 

2.3. Agenda 2030 
I september 2015 antogs FNs resolution Agenda 2030 (A/RES/70/1, 
2015). De 17 målen avlöste de tidigare Milleniemålen som fastställts år 
2000 (Milleniemålen, 2016). Milleniemålen var åtta mål för global ut-
veckling. De härrörde från ett antal konferenser och toppmöten arrange-
rade i FNs regi med fokus på fattigdomsminskning, mänskliga rättigheter 
och miljö (ibid.). Hållbarhet var bara marginellt närvarande i milleniemå-
len och det var inte frågan om en integrerad samsyn kring hur målen 
skulle uppfyllas genom att ta ekologiska, ekonomiska och social perspek-
tiv i beaktande (Kanie et.al., 2014).  

De som påverkas i störst utsträckning av klimatförändringar är de mest 
utsatta och fattiga medborgarna globalt (IPCC, 2014). Klimat- och mil-
jöfrågorna kan således ses som en fråga om mänskliga rättigheter 

                                                      
1 Sveriges 16 miljömål: Frisk luft, Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar 
och vattendrag, Myllrande våtmarker, Hav i balans samt levande kust och skär-
gård, Ingen övergödning, Bara naturlig försurning, Levande skogar, Ett rikt od-
lingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö, Giftfri miljö, Säker 
strålmiljö, Skyddande ozonskikt, Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt växt och 
djurliv 
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(Schlosberg, 2012). De 17 globala målen binder därför samman alla tre 
aspekter av hållbarhet (A/RES/70/1, 2015).  

Att passera de planetära gränserna (de tröskelvärden för vad ekosystemet 
och planeten klarar) kan det leda till akuta och möjligtvis irreversibla för-
ändringar på ekosystemet och klimatet vilket kan ge stora skadeeffekter 
på en stor del av mänskligheten (Raworth, 2012; Rockström et.al, 2009; 
Kanie et.al, 2014). Utifrån denna utgångspunkt är miljön och ekosyste-
met essentiellt för hållbar utveckling eftersom att det utgör en förutsätt-
ning för att skapa socioekonomiskutveckling. I figur 4 finns en tolkning 
av Agenda 2030 ur detta perspektiv.  

 

Figur 4 antropocentrisk ekologisk ansats till ekosystemet speglas i vilken 
relation de globala målen har till varandra (globalamalen.se, 2016) 

Agenda 2030 består förutom 17 mål för hållbar utveckling av ett kli-
matavtal (COP21) och en finansieringsstrategi (Addis Abeba Action 
Agenda). Det ska ses som en helhet och inte separata mål. En integrerad 
ansats som spänner över alla politikområden och väger de ekonomisk-, 
social- och ekologisk hållbarhet behövs för implementering av Agendan 
(A/RES/70/1, 2015).  

Regering vill att Sverige ska ha en ledande roll i implementeringen av 
Agenda 2030 internationellt (Sachs & Lövin, 2016-07-21). Regeringen 
har utsett Finansdepartementet har huvudansvar för nationell implemen-
tering och Utrikesdepartementet för internationell implementering.  
Emellertid, då Agendan är universell ska nationell- och internationell im-
plementeringen ske samstämmigt och integrerat (2015/16:182).  

Sveriges regering tillsatte också en ”Agenda 2030 delegation” i vars upp-
drag det ingår att ta fram förslag till en övergripande handlingsplan för 
Sveriges genomförande av Agendan samt förankra Agendan i samhället i 
stort (Dir. 2016:18). Delegationen består av sju namnkunniga ledamöter 
och ordförande samt ett sekretariat och sakkunniga från RK.  
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När Sveriges strategi för arbetet med Agenda 2030 lanserades i januari 
2015 hade även Ministern för strategi och framtidsfrågor, Kristina Pers-
son, ett ansvar i arbetet med Agenda 2030 (Regeringen, 2016f). Detta 
gäller dock inte längre eftersom ministerposten för strategi och framtids-
frågor inte finns i den nuvarande regeringen sedan 25 maj 2016 (Rege-
ringen, 2016g).  

PGU, som lanserades 2002 (Prop. 2002/03:122) återlanserads 2015 i en 
nystart där regeringen pekade ut PGU som ett av de främsta verktygen i 
implementeringen av Agenda 2030 (Skrivelse 2015/16:182). PGU inne-
bär ett erkännande av att varje svenskt politikområde har inflytande, di-
rekt eller indirekt, på den globala utvecklingen. Det betyder att Sverige 
sedan 2003 haft en politik som syftat till implementering och integrering 
på bred front av utvecklingsfrågor. Sverige var 2003 ett av de första län-
derna i världen att anta en samstämmig politik för en rättvis och global 
utveckling (Fellesson & Román, 2016).  

3. TIDIGARE FORSKNING OCH TEORIBAKGRUND 
Den här studien befinner sig i gränslandet mellan det som kallas envi-
ronmental governance som, enkelt beskrivet, utgår från vikten av att in-
tegrera ekologiska värden i alla delar av samhällets beslutsfattningsinstan-
ser för att komma till rätta med miljöproblem och klimatförändringar 
(Agrawal & Lemos, 2006) och implementeringsteori. Inom environmen-
tal govenrance finns fallstudier kring hållbarhets- och miljöpolicys som 
redogör för hur integrerad implementering av hållbarhets- och miljöpoli-
cys bör sker och vilka hinder som kan föreligga, exempelvis; Stafford-
Smith et.al, 2016; Posner et.al 2015; Slocombe, 1993 m.fl. Tidigare 
forskning är på det sättet relevant för analysen i denna studie.  

Dock är studiens syfte att undersöka hur den praktiska implementering-
en av Agenda 2030 sker i RK, därför blir den här studiens teoretiska ut-
gångspunkt, i motsats till ovanstående forskningsfält, implementerings-
teori. Implementering är en skärning mellan sociologi, statsvetenskap 
och offentlig förvaltning (Pülzel & Treib, 2007). Implementering kan de-
finieras som processen eller skeendet för att uppnå resultat som önskas 
(Lane, 1983).  

3.1. Implementeringsteori 
Forskning kring implementering av offentlig policy (public policy) föd-
des ur vilja att förstå svårigheterna med användandet och effektiviteten 
hos policys i USA under 1970-talet (Pülzl & Treib, 2007). I början var 
fältet väldigt empiriskt drivet och lite fokus lades på att teoretiskt under-
bygga den stora mängden blandade resultat (Nilsen, 2015).  

Sedan millennieskiftet har dock implementeringsvetenskapen insett vik-
ten av att etablera en teoretisk bas till implementering och strategier för 
att förenkla implementeringsprocessen (Nilsen, 2015). Utvecklingen av 
implementeringsstudier beskrivs ofta i tre generationer av (Pülzl & Treib, 
2007).  

Den första generationen studier var pessimistisk i sin framtoning och be-
stod till stor del av fallstudier som visade på misslyckad implementering 
exempelvis Derthick, 1972; Pressman & Wildavsky, 1973; Bardach, 1977. 
I andra generationens implementeringsstudier började de presenteras te-
orier för hur implementering kunde beskrivas. Den rörelsen och kom till 
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stor del att bestå i en stod vetenskaplig debatt mellan de som föresprå-
kade top-down teorier och de som företrädde bottom-up teorier. Kort 
kan detta sammanfattas som att top-down förklarar lyckad implemente-
ring utifrån styrningen uppifrån, att den är tydlig och bra formulerad. 
Bottom-down kom som en reaktion på detta då de menade att ändring-
arna skedde i mottagarleden och att det var där de avgörande faktorerna 
låg (Pülzl & Treib, 2007). 

Den tredje, och nuvarande, generationen har i många avseenden försökt 
överbrygga det gap som finns mellan top-down- och bottom-up teorier 
(Pülzl & Treib, 2007). Teorier från den tredje generationen är därför ofta 
hybrider av top-down/bottom up teorier där både aktörer och strukturer 
är en del av implementeringen (Cerna, 2013).     

Senaste decenniet har ett antal nya teorier kring implementering utveck-
lats. Nilsen (2015) beskriver att fältet kan kategoriseras in i fem delar; 
Process models, Determinant frameworks, Classic theories, Implementation theroies 
och Evaluation frameworks (för mer genomgående beskrivning av dessa fem 
kategorier hänvisas till Nilsen, 2015, s. 3).  

Implementation theories, är teorier som utvecklats ur forskning (kring tidi-
gare teorier eller från fallstudier och empiri) och som syftar till att förstå 
och förklara aspekterna av implementering, detta tillåter forskaren att 
prioritera aspekter som kan anses mest relevant för implementering och 
därför syftar till att förbättra implementering (Nilsen, 2015).  

Klein och Sorra (1996) har utarbetat en implementeringsteori som foku-
serar på ”implementeringsklimat”. Denna teori är en hybrid av top-
down/bottom-up och tar i beaktande både strukturella och individuella 
aspekter. De bygger sin teori från två huvudfaktorer; det organisatoriska 
klimatet för förändring och matchning med individuella principer (va-
lues). Enligt Klein och Sorra kan implementering beskrivas som: ”the pro-
cess of gaining targeted organizational members’ appropriate and committed use of an 
innovation” (Klein & Sorra, 1996, s.1055). Där innovation definieras som 
en teknologi eller praktik som används för första gången i organisationen 
(Klein & Sorra, 1996).   

Teorin utgår ifrån att ett bra implementeringsklimat består av tre delar, 
kunskap och kunnighet (skill) kring användandet och produkten, incitament 
för användning och frånvaro av barriärer för användning. Incitament är i 
detta sammanhang hur gynnad användandet av den nya praktiken är i or-
ganisationen (Klein & Sorra, 1996). 

Den andra delen utgår från hur bra den nya produkten eller praktiken 
passar med tillämparens principer – det avgör hur motiverad användaren 
är i tillämpningen (Klein & Sorra, 1996). Om dessa två uppfylls samtidigt 
är implementeringen effektiv och hållbar, om någon av dessa uteblir så 
fungerar inte implementeringen i en helhet och kan bli sporadisk eller så 
används den nya praktiken eller produkten inte alls (ibid.).  

Lundquist (1987) har formulerat en liknande implementeringsmodell 
som utgår från tre aspekter:  

(I) kan policyn tillämpas i organisationen  
(II) förståelse, förstår användaren policyn  
(III) vilja, vill tillämparen använda policyn i arbetet 
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Modellen fokuserar på strukturella möjligheter (går det att tillämpa) och 
aktörens roll (vilja och förståelse).  

3.2. Integrering av hållbarhet- och miljöpolicy, environmental gover-
nance 

Environmental governance är i stort ett normativt forskarfält och kan 
definieras som insatser för förändringar av incitament, kunskap, institut-
ioner, beslutsfattande och beteenden till förmån för ekologiska värden 
(Agraval & Lemos, 2006). 

Den typ av integrerad implementering som ses i hållbarhetspolicys och 
miljöpolicys utvecklades under slutet av 1990-talet när makthavare insåg 
att det fanns vissa politikområden som kunde införliva flera olika typer 
av redan existerade policys (Rayner & Howlet, 2009). Definitionen för en 
äkta integrerad hållbarhetsansats definierar Lundquist (2004) på följande 
sätt:  

”...governance is integrated in so far as ‘ecological’ values and norms, ecological capaci-
ties, and codes of ecologically good conduct are actually internalised in the political and 
administrative decisionmaking process related to the use and management of resources” 

(Lundquist, 2004, s. 16). 

En mer realistisk definition av integrering är enligt Persson (2007) sna-
rare en metod för att ge större kunskapsgrund i beslutssituationer, vilket 
då kan leda till att beslut och prioriteringar tas medvetet mellan olika sek-
torers intressen. Kunskap och information om hållbarhet och policyn är 
en viktig del av hållbarhetsintegrering (Russel & Turnpenny, 2009; 
Knights et.al, 2014; Posner et.al, 2016; m.fl.). Russel och Turnpenny 
(2009) menar, utifrån sin fallstudie av hållbar utveckling i Storbritanniens 
regering, att kunskap kring frågorna är en viktig del i implementeringen 
av policyn i verksamheten, annars blir det lätt att hållbarhetskrav glöms 
bort. 

Integrering kan argumenteras med normativa eller organisatoriska argu-
ment. I vissa fall anses integrering av hållbarhetsfrågor viktigt eftersom 
frågorna anses underprioriterande i det allmänna rummet (Persson, 
2007). Dock är det i realiteten en blandning av normativa och organisa-
torisk skäl eftersom arbetet motiveras av målet att förbättra den nuva-
rande situationen för miljön (normativt) men göra detta via integrering 
för det anses effektivt (organisatoriskt) (ibid). 

Det finns ett stort behov av integrerade hållbarhetspolicys inom offentlig 
förvaltning (Slocombe, 1993; Laffery, 2004; Griggs et.al, 2014). En bar-
riär i integreringsarbetet av hållbarhetsmål är enligt Lafferty (2004) att 
organisationen ofta missar att lägga resurser och fokus på meta-policys; 
alltså hur styrning ska förändras på ett bra sätt och hur långsiktig institut-
ionellt lärande, top-down/bottom-up processer fungerar i organisation-
en. Det finns ett behov av att undersöka hur en organisation tar hand om 
en tvärsektoriell policy på ett effektivt sätt (Slocombe, 1993; Lafferty, 
2004).  

Även Beddoe et.al (2016) beskriver hur det behövs ett analytiskt ramverk 
för att identifiera de institutionella hindren för en övergång till hållbart 
styre. Alltså att det är viktigt för integrerad implementering att utforska 
institutionernas former, dess möjligheter och behov (ibid.). Implemente-
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ringen av hållbarhetspolicys sker i ett redan existerande styrningssystem 
som i ofta är ett fragmenterat system där de olika delarna av systemet 
genomsyras av konkurrerande perspektiv som återspeglar den historiska 
institutionaliseringen av olika värdestrukturer (Lafferty, 2004).  

Persson (2007) menar att det är viktigt att det finns mod i organisationen 
att prioritera mellan frågor. Det är också viktigt att det finnas kunskap 
om implementeringsmetoder och kontexten där policyn ska integreras, 
om detta förarbete inte görs blir det svårt att lyckas menar Persson 
(2007).    

4. METOD  
Implementering kan studeras på olika sätt, med kvantitativa och kvalita-
tiva metoder, beroende på vad forskaren definierar som implementering 
eller vilket skede av implementering som ska undersökas samt vilken te-
ori som forskaren tar avstamp i. Kvantitativ metod inom implemente-
ringsteori ofta sker över tid för att etablera korrelation mellan policy och 
resultat (Yang, 2007). Kvalitativ metod har till syfte att förstå aktörer i 
deras egen referensram och förståelse av en situation (Yanow, 2007).   

Denna studies empiri är en kvalitativ fallstudie baserad på kvalitativ me-
tod. De kvalitativ metod ger större möjlighet att svara mot syftet; förstå 
implementeringsprocessen och förbättra den.  

Studien genomfördes som en intervjustudie baserade på semistrukture-
rade intervju (Svensson & Ahrne, 2011).  

4.1. Intervjustudie 
Intervjustudien var en semistrukturerad intervjustudie där teman och 
frågor som ställdes till respondenterna grundade sig i studiens frågeställ-
ningar.  

Urvalsmetoden för intervjustudier kan variera (Kvale & Torhell, 1997). 
Studien utgick till stor del från det som kallas ”snöbollseffekten”. Den 
urvalstekniken innebär att respondenternas kontaktnät utnyttjas för att 
hitta potentiellt fler personer att intervjua, vilket kan vara bra att använda 
i fall när det kan vara svårt att hitta relevanta respondenter (May, 2001). 
Utifrån denna metod skedde ett första urval genom respondentens roll i 
organisationen och kunskap kring arbetet. Sedan användes rekommen-
dationer från de första respondenterna för att hitta nästa respondent.  

Totalt intervjuades tio personer (se bilaga 1), nio via möte och en skriftli-
gen. Intervjuerna skedde på de responderades arbetsplats, oftast på re-
spondentens arbetsrum, alltid enskilt.  Sju av dessa tio respondenter till-
frågades genom rekommendation från en annan respondent. Varje 
intervju tog ca en timme i anspråk och spelades in. Intervjuerna transkri-
berades efter genomförd intervju för att underlätta efterföljande resultat-
kategorisering. En person besvarade skriftligen frågor då det inte gick att 
hitta en tid ör intervjun.  

Intervjufrågorna var öppna i sin karaktär och relativt få (se bilaga 2.). 
Under intervjustudiens gång framkom aspekter av implementeringsar-
betet som författaren inte kände till på förhand. Detta gjorde att katego-
riseringen av data växte fram organiskt. Utifrån empirin kunde på detta 
sätt ett antal kategorier kring implementeringsarbetet utläsas genom att 
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se vilka ämnen de responderande tog upp under intervjun och vilka äm-
nen som behandlades av flera respondenter. Resultatet är kategoriserat i 
följande kategorier: 

− Personliga incitament 
− Politisk prioritering 
− Kunskap 
− Konkreta mål  
− Dialogformer 
− Ansvarsfördelning  
− Behov av analys och kartläggning 
− PGU-fällan 
− Departementstrukturen  
− Övriga barriärer 

För respondenterna är det viktigt att de har en bakgrund till varför en in-
tervju sker (Kvale & Torhell, 1997). Alla intervjuer inleddes därför med 
en kort presentation av arbetet. Respondenterna tillfrågades om de gick 
med på att bli inspelade och informerades om att deras svar anonymise-
ras eftersom det kan vara känsligt om det går att identifiera de intervju-
ade. Det går i linje med Vetenskapsrådets rekommendationer: 

”Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras 
på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. I syn-
nerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär 
att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna.” 

(Vetenskapsrådet, 1990, s12)  

4.2. Analysmetod  
I intervjustudien uppkom naturligt tydliga kategorier av svar, dessa kate-
gorier var inte förbestämda utan i takt med att data samlades in fram-
trädde kategorier där respondenter påpekat samma sak eller pekat på 
vissa fenomen som kunde anses som intressanta i sammanhanget och i 
relation till frågeställningarna. 

Kategoriseringen av resultatet analyserades utifrån de två implemente-
ringsteorier som Lundquist (1987) samt Klein och Sorra (1996) presente-
rat. För att underlätta analysen tematiserades resultatkategorierna utifrån 
implementeringsteoriernas kärnpunkter: 

(I) Incitament, (II) Kunskap/Kunnande (skill), (III) Barriärer & Alternativa lös-
ningar.   

Ovanstående teman korrelerar bra mot frågeställningarna eftersom de på 
ett effektivt sätt ger möjlighet att kartlägger hur implementeringen är or-
ganiserad och vilka barriärer som finns i processen.  

I analysen användes även den tidigare forskning inom ecological gover-
nance som ett ramverk för att sätta resultaten i ett sammanhang. 

Sammanfattningsvis kan det beskrivas som att de kategorier som fram-
kom under intervjustudien plockades ut från resultatet och belystes i lju-
set av implementeringsteorierna från Klein, Sorra och Lundquist. Tidi-
gare forskningen inom ecological governance användes som en bakgrund 
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att analysera resultaten mot. Slutsatser kring möjlig förbättring kunde då 
dras med utgångspunkt i analysen. 

4.3. Generaliserbarhet 
Generellt sett är resultaten från kvalitativa studier inte generaliserbara 
(Hanson, 2007). Det går således inte att dra generella slutsatser kring im-
plementeringsarbete utifrån studiens data.  

Vilka metoder som används har också påverkan på hur resultatet skapas. 
Forskaren påverkar resultatet av sin studie genom att välja vilka aspekter 
som tas med (Law, 2004).  

Hur forskaren ställer frågor och vilka följdfrågor som ställs har inverkan 
på intervjuresultatet. Därför är det av vikt att forskaren har ett kritiskt 
förhållningssätt till det material som samlas in under intervjuer (Svensson 
& Ahrne, 2011). Det går heller aldrig att vara säker på att inlägg från re-
spondenternas är fria från dennes egna agendor och intressen i varken tal 
eller skrift, vilket blir relevant för denna studie i och med användandet av 
intervjuer som källor (Alvesson & Deetz, 2000).  

5. RESULTAT  
Resultatet av intervjustudien redovisas i detta avsnitt. Den redovisas un-
der tre huvudrubriker baserade på implementeringsteorierna.  

5.1. Incitament för implementering av Agenda 2030 
I detta stycke redovisas respondenternas upplevelse av de incitament 
som finns på RK. De incitament för implementeringen i RK som re-
spondenterna beskriver under intervjustudien är av både personliga och 
mer strukturell karaktär.  

 Personliga incitament 5.1.1.
Det personliga intresset i frågan beskrev tre respondenter som en avgö-
rande drivkraft för att införliva Agenda 2030 i arbetet.  Respondent E 
angav att det personliga engagemanget var ett starkt incitament både för 
respondenten personligen och för kollegor. Detta ansåg hen dock som 
en brist och som en ersättning för mer systematiskt organisatoriska inci-
tament. Enligt respondenten ledde denna typ av personliga incitament till 
ett system där det var avhängt vissa engagerade tjänstemän i vilken grad 
Agenda 2030 implementerades.  

”Då inte arbetet med Agendan är systematiserat så är min uppfattning att det hänger 
på driv hos människor” 

(Respondent E)  

Ett flertal av respondenterna angav Agenda 2030 som ett incitament i 
sig; arbetet med Agendan är viktigt för världen. Vidare var det faktum att 
Sverige skrivit under en handlingsplan i FN samt att Statsministern i sin 
regeringsförklaring påvisat Agendans betydelse för Sverige som två ytter-
ligare skäl till varför de ansåg att incitament fanns för att implementera 
Agendan i det dagliga arbetet.  

”Sverige har skrivit på en resolution där vi förbinder oss att uppfylla målen. Det är 
huvudincitamentet för medarbetare inom RK att arbeta med Agendan” 

(Respondent B) 
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 Politisk prioritering 5.1.2.
En majoritet av de tjänstemän som intervjuades uppgav att de kände ett 
stort politiskt engagemang bakom Agenda 2030, att den politiska led-
ningen var engagerad och frågan prioriterad.  

Samtliga tjänstemän betonar politisk prioritering och tydliga signaler från 
ledningen som en grundläggande faktor för att motivera implemente-
ringen av Agendan i RK. Eftersom RK är en hierarkisk organisation och 
tjänstemännen är arbetsbelastade är det viktigt med signaler om priorite-
ringar. Två av respondenterna uttryckte att intresset var svalare i övriga 
RK än på deras departement. En majoritet av de tillfrågade tjänstemän-
nen upplevde dock Agenda 2030 som en prioriterad fråga hos sin led-
ning.  

”Det är också väldigt stimulerande att den politiska ledningen tar det på så stort all-
var, dock lite stressande.” 

(Respondent A)  

Respondent Cs resonemang utifrån sina erfarenheter kring policyarbete 
betonade också vikten av politisk prioritering. Respondenten menar att 
om en tvärsektorsfråga ska få genomslag så bör inte de ansvarigas upp-
dragsportföljer bestå av mycket mer än arbetet med policyn, i detta fall 
Agenda 2030. Det kan inte vara ett tillägg till en redan full uppdragsport-
följ.  

”Det måste också representera en relativt stor andel av en ministers eller ett departe-
ments portfölj, att det inte blir så att 90 procent är något annat och så ska man göra 

något med Agendan additionellt.” 
(Respondent C)  

Respondent G uppgav däremot att det är en fördel att implementerings-
arbetet inte fått en status som enskilt projekt. Det gör att det inte drivs 
”vid sidan av” ut redan från början integreras med den allmänna verk-
samheten. Respondenten menar att det blir ett större incitament att di-
rekt integrera det i arbetet, man förstår att det inte är något som ”någon 
annan” ska göra. Under Agenda 21 när det fanns en stor nationalkom-
mitté som fick resurser och skulle arbeta med implementeringen, men 
det var vid ”sidan om”.  

”Det är bättre om 300 anställda arbetar med Agenda 2030 fem procent än att tio 
anställda arbetar med den 100 procent” 

(Respondent G) 

Respondent J menar på att frågan är politiskt prioriterad men att för att 
alla politikområden ska inse vikten av Agendan måste de även komma ett 
tryck nedifrån; att de blir tydligt att företag och civilsamhälle arbetar med 
frågan och efterfråga politisk aktion. Respondent J påpekar också vikten 
att de pågått ett arbeta att informera civilsamhället och näringslivet om 
att detta är viktigt. Det leder nämligen till att det uppkommer ett tryck 
underifrån i och med att ministrar får frågor rörande Agendan av journa-
lister etc. då inser de vikten av att departementet arbetar med frågorna 
och det kan leda till att den politiska prioriteringen ökar. Det krävs såle-
des ett spel mellan påtryckningar uppifrån och nedifrån.  
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 Konkreta mål 5.1.3.
Två av respondenterna, A och E, nämnde att konkreta och mer kortsik-
tiga mål kan vara incitament för tjänstemän i arbetet med Agendan. Den 
intervjuade menar att sådana typer av konkreta projekt, i de fall det är 
möjligt, kan användas som ett tydligt incitament att arbeta konkret med 
Agendan.  

Respondent E menar att exempelvis redovisningen av Sveriges arbete 
med Agenda 2030 i HLPF (High Level Political Forum, ett forum arran-
gerat av FN och som syftar till att följa upp arbetet med Agenda 2030, 
författarens anm.) nästa sommar kan komma att verka som ett tydligt in-
citament att arbeta med Agendan för tjänstemän i RK. Respondent A 
tog upp den FN-konferens kring mål 14, havsmålet, som Sverige till-
sammans med Fiji anordnar i New york nästa sommar. Sådana typer av 
konkret projekt och mål upplevde de två respondenterna som motive-
rande.  

5.2. Kunskap/Kunnande 
 Kunskap 5.2.1.
En majoritet av de respondenter som arbetar direkt med implemente-
ringsfrågan av Agenda 2030 uppgav kunskapen kring Agendan som av-
görande för att öka motivationen på bred front i arbetet med Agendan 
på RK.  Kunskap kring Agendan, hävdar respondenter från olika depar-
tement, är avgörande för hur tjänstemän kan implementera den i sitt dag-
liga arbete.  

Respondent G betonar att det ska ses som en efterfrågestyrd utbild-
ningsprocess; om statssekreterargruppen först har kunskap och ger tyd-
liga signaler till högre tjänstemän som kommer cheferna kunna utbildas 
för de ser behovet och prioriteringen uppifrån. Därefter finns det således 
motivation för handläggare att ta till sig kunskap om den nya Agendan 
och på så sätt känna en motivation att införliva den i arbetet. Detta reso-
nemang delar respondent G med två ytterligare respondenter.  

Respondent E betonar att det har visat sig svårt för handläggare, exem-
pelvis i det tidigare arbetet med PGU, att införliva PGU in det dagliga 
arbete; man vet inte vilka frågor att ställa för att se målkonflikter och sy-
nergier. Detta menar dessa respondenter kan lösas med kunskapssprid-
ning. Respondent E och I understryker de positiva effekterna som de 
upplevt när det kommer till interaktiva verktyg för tjänstemän att an-
vända sig av när det kommer till tvärsektoriella frågor.  

”I och med att man i det här systemet alltid ställs analytiska frågor så utvecklar man 
sin kompetens att analysera.  Hela tiden i alla delar av projekten så förhåller man sig 

till rättighetsperspektivet.” 
(Respondent E)  

 Dialogformer 5.2.2.
Det framkom under intervjustudien att det finns ett antal formella forum 
som är avsedda för dialog kring Agenda 2030;  

− En interdepartemental arbetsgrupp för alla departement på 
handläggarnivå som initierades i uppstarten av arbetet med 
Agenda 2030 och som sammankallas av Finansdepartementet 
offentlig förvaltning.  
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− En interdepartemental arbetsgrupp som tidigare utgjorde en 
PGU-grupp men som framöver kommer utgöra en arbetsgrupp 
på högre tjänstemannanivå för Agenda 2030.   

− En statssekreterargrupp som består i tre statssekreterare från fi-
nansdepartementet, utrikesdepartementet samt miljödeparte-
mentet. För att bistå denna grupp finns en arbetsgrupp på tjäns-
temannanivå från samma departement.  

Något som framkommit under intervjuerna är att många respondenter 
inte anser sig har full överblick över de kommunikationsforum som finns 
för Agenda 2030, det kan således finns andra kanske mer interna arbets-
grupper som arbetar med Agenda 2030 på andra departement och över 
departementsgränserna. Exempelvis framkom det att det finns en arbets-
grupp mellan Näringslivsdepartementet, Miljödepartementet och Utri-
kesdepartementet när det gäller mål 14 och den konferens som ska ske 
nästa år i New York.  

Det framgick från tre respondenter att kommunikationen kunde förbätt-
ras. Att skapa mindre grupper inom särskilda fokusområden där ett mer 
kreativt och konstruktiva samtal kan ske är en typ av dialogform som i 
dagsläget saknas. I dagsläget menar tre respondenter att kommunikat-
ionsforumen har en allt för informativ karaktär och skulle kunna vara 
mer konstruktiv, två av respondenterna poängterar dock att de kan bero 
på att processen ligger i ett tidigt skede och att dialogen kommer att för-
ändras.  

5.3. Barriärer för implementering & alternativa arbetssätt 
 Ansvarsfördelning 5.3.1.
Ansvarsfördelningen var för ett antal av tjänstemännen avgörande för en 
lyckad implementering.  

Sedan regeringsombildningen i maj (2016) har två departement, istället 
för tre, implementeringsansvar i och med Kristina Perssons avgång. Re-
spondent G menar att det var svårare att koordinera när ansvaret låg på 
tre departement men menar dock, tillsammans med respondent F, att 
framtidskansliets roll i processen är saknad då de stod för analysarbetet. 
Det är något som är svårare för finansdepartementet eller Utrikesdepar-
tementet att genomföra på grund av deras horisontala position med de 
andra departementen i organisationsstrukturen.  

Däremot såg många såg positivt på att en del av ansvaret låg hos finans-
departementet eftersom att det generellt ses som ett departement i sär-
ställning då budgeten är RKs viktigaste verktyg. Men det kan enligt re-
spondent J ta ett tag innan de övriga departementen (utanför 
Utrikesdepartementet) inser att Agenda 2030 gäller även dem eftersom 
det bryter mot exempelvis hur Milleniemålen genomfördes. 

”Det kommer bli en resa för departementen att förstå att alla är involverade” 
(Respondent J) 
 
Respondent F, B, E och J påtalade att det fanns en otydlighet när det 
gällde ansvarsuppdelningen mellan Utrikesdepartementet och Finansde-
partementetet eftersom linjen mellan nationell- och internationell im-
plementering kan variera utifrån hur tolkningen av Agenda 2030 sker. 
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Vissa av dem påpekade också att ansvarsfrågan efter Framtidskanslitets 
försvinnande inte var helt utrett.  

Enligt några av respondenterna är det inte helt tydligt vilken roll delegat-
ionen (som är tillsatt av regeringen) ska ha, det finns en osäkerhet kring 
hur ansvaret för Agendan är uppdelad mellan RK och delegationen och i 
vilken utsträckning dessa bör kommunicera och samarbeta. Enligt re-
spondent F finns det inom RK till och med en diskussion huruvida dele-
gationen är nödvändig eller ej. Respondenten menar att om inte delegat-
ionen har en kommunikation med RK och kan se vad RK redan gör så 
kommer det vara svårt för delegationen att komma med en handlings-
plan som är relevant, i alla fall för RK.  

Tidigare integrerade implementeringsprocesser (Agenda 21, jämställdhet, 
och miljö- och klimatfrågan) har haft olika typer av ansvarsfördelning 
och arbetet med implementeringen har sett olika ut och ansvaret har le-
gat på olika departement berättar respondenterna under intervjustudien. 
Respondent H beskriver hur arbetet med miljömålen, som har drivits 
med utgångspunkt från Miljödepartementet, varit svårt i vissa avseenden 
eftersom de verktyg och styrmedel som behövs för att komma framåt i 
arbetet ligger hos andra departement, exempelvis finansdepartementet el-
ler näringslivsdepartementet. Respondent H menar att de analysfunkt-
ioner som används i andra departement för att beräkna nytta och sam-
hällskostnader måste ändras för att kunna ta miljö och hållbarhet i 
beaktande fullt ut, det är på gång men inte färdigt.   

”Hela infrastrukturen och regelverken där ligger på näringsdepartementet. Det gör ju 
att i enlighet med klimat och miljöintegreringsprincipen borde ansvaret för utveckling 

av styrmedlen för att komma till rätta med problemen från exempelvis utsläpp i 
transporten ligga hos dessa departement.  Som det ser ut nu sitter vi med utredningar 
om fossilfria transporter och ärendet ligger i vårt knä, vilket gör det lättare för andra 

departement att säga ”nej”, eller ”det går inte” eftersom det är vi som är drivande men 
inte har verktygen.” 

(Respondent H)  

Fyra av respondenterna pekade på möjligheten i en förändrad eller för-
tydligad ansvarsuppdelning. I dagsläget är ansvaret delat mellan Utrikes-
departementet och Finansdepartementet. Flera respondenter menar att 
en tydlig ägare av frågan, eller att samarbetet var tydligare organiserat 
från ledningens håll skulle underlätta arbetet. Det är även så att andra 
departement har uttrycks sig frågande och inte har koll på vad som hän-
der och det ger ett rörigt intryck säger tre av respondenterna.  

Hälften av tjänstemännen som intervjuades förde fram en önskan om ett 
större åtagande från Statberedningens håll. Detta med anledning av flera 
komponenter; först ger statsrådsberedningen en annan tyngd till en fråga 
berättar de intervjuade, flera påpekar också att RK är en hierarkisk orga-
nisation och därför kan statsrådsberedning skapa andra typer av beställ-
nigar. Vidare har de andra möjlighet till överblick och lättare att genom-
föra kartläggningar och analyser.  

”Det finns ju hierarkier. Om statsrådsberedningen kommer och meddelar att de vill 
att man redogör för något, då blir det en annan uppslutning kring att faktiskt 

levrera!” 
(Respondent H) 
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 Behov av analys och kartläggning 5.3.2.
Det framkom under samtalet om miljömålen med respondent H, F och I 
att det redan görs mycket inom departementen, speciellt miljödeparte-
mentet, som har bäring på Agenda 2030. En frustration som uttrycks av 
både respondent F och H är förhållandet mellan analys och handling när 
det kommer till implementeringen av Agenda 2030. Respondent H me-
nar att den kompetens och kunskap som redan finns i huset inte tas till 
vara när det är så att man inte gör en tidig kartläggning av vad som fak-
tiskt görs.  

Ett exempel som tas upp av de två respondenterna är ”Svensk strategi 
för hållbar utveckling” som lanserades första gången 2002 och som revi-
derats flera gånger efter detta. Den strategin tar upp de tre aspekterna av 
hållbar utveckling och har i flera områden identifierat områden där Sve-
rige måste jobba på ett annat sätt. Detta arbete har inte använts i arbetet 
med Agenda 2030 utan nu görs arbetet en gång till menar respondenter-
na.  De menar att detta hade kunnat undvikas om en kartläggning över 
vad som faktiskt sker inom området hållbar utveckling i RK. En sådan 
analys kräver dock tid (vilket betyder resurser) och om det inte finns pri-
oriteringar till fördel för Agenda2030 så sker inte detta, vilket gör att man 
inte använder det som gjorts för man kanske helt enkelt inte vet om det.   

”Med tanke på det som finns på varje departement – man hade ju kunna börja med 
att samla ihop och se, vad är det som departementen gör och vad upplever de som hin-

der, möjligheter? Det pågår väldigt mycket och att inte ta utgångspunkt i det och 
börja lite från scratch det upplever jag som lite resursslöseri. Man hade kunnat haka i 

det som görs. Man hade kunnat komma längre” 
(Respondent H) 

Tre av respondenterna respondent E, F och H menar att det för en lyck-
ad integrering och implementering i RK måste finnas en typ av analys-
funktion som inte finns nu. En sådan typ av systematisk analysfunktion 
inom RK som kunde omvärldsbevaka och bearbeta den kunskap som 
komma utifrån för att sedan på ett systematiskt sätt föra in det i arbetet 
skulle vara ett sätt att arbeta effektivare som tjänstemän och den inform-
ation som införlivas i arbetet skulle inte vara ad-hoc.  

”Hur kan man kontinuerligt arbeta med utvärderingar och forskning /…/ Det är 
viktigt, speciellt i komplexa frågor där forskningen har en viktig roll och de kan 

hjälpa till att hitta förhållningsätt.  
(Respondent E) 

Vidare menar respondent H och F att en analysfunktion inom RK skulle 
kunna leverera den typ av förarbete som en implementeringsprocess be-
höver för att den ska lyckas enligt de tillfrågade.  Exempelvis i kommu-
nikationen med andra departement skulle det behövas en tydlig förank-
ring i befintligt arbete, någon som kartlägger pågående initiativ och 
verksamhetsområden innan man påbörjar samarbete eller lägger beställ-
ningar. Respondent E påtalade erfarenheter från tidigare arbetsplatser 
där erfarenheter från projekt och omvärldstudier systematiskt samlades 
in och på ett systematiskt sätt användes i projekt. Respondenten hade 
goda erfarenheter från detta och menar att de behövs i RK. Responden-
ten uttrycker också en önskan för att inkorporera governance-området i 
en dylik omvärldsbevakning, eftersom det finns mycket att lära kring hur 
policyarbetet genomdrivs inte bara hur policyn ser ut.  
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Respondent H och F trycker på att om statsrådsberedningen hade ansva-
ret för liknande tvärsektors policys skulle det vara lättare att ta den här 
typen av analysroll. Ett annat alternativ som respondent F föreslår är att, 
som i andra europeiska länder, införa en typ av central analysfunktion in 
house. De kan då bistå de olika departementen med kunskap och in-
formation.  

 PGU-fällan 5.3.3.
En farhåga som en majoritet av de intervjuade uttrycker är att Agenda 
2030 ska få stämpeln som en biståndsagenda. Det beror på flera saker; 
Enligt respondent C så fanns det tendenser redan under förhandlingarna 
att Agendan sågs som något som endast rörde utvecklingsländerna och 
inte de rika länderna. Respondent G framförde samma resonemang, en-
ligt respondenten finns fortfarande en tendens till att i övriga se Agenda 
2030 som en biståndsagenda. Det kan bero på att ansvaret till viss del 
ligger hos Utrikesdepartementet, även om hen menar att bilden av 
Agenda 2030 som biståndsagenda håller på att luckras upp.   

Inom RK är tjänstemännen högt belastade, vilket är allmänt känt och be-
skrivs av samtliga tjänstemän.  Då arbetet på RK ofta är stressigt är prio-
riteringar är svåra att göra. I praktiken leder det enligt respondent H till 
att komplexa analysarbetet inte hinns med om det inte finns tydliga di-
rektiv uppifrån. Flera av intervjusvaren pekar på att det lätt blir så att 
tjänstemännen i likande situationer gärna lämnar över ansvaret till det 
departementet som äger en fråga. Respondent B nämner exempelvis ar-
betet med PGU och hur det under det 15 år som det varit i gång inte 
kunnat bli av med ”biståndstämpeln” eftersom det är Utrikesdeparte-
mentet och utvecklingsområdet som ägt frågan. Respondent H beskrev 
samma situation från ett miljö- och klimatperspektiv.  

Detta kallar respondent B för ”PGU-fällan”. PGU är en politik som ska 
beröra alla departement men då samordningsansvar ligger hos Utrikes-
departementet har många tjänstemän svårt att se hur det berör deras de-
partement – ansvaret lämnas lätt över till biståndet och Utrikesdeparet-
mentet. Hos respondenterna finns således en rädsla att Agenda 2030 
riskerar hamna i den ”PGU-fällan” där det blir så att departementen inte 
ser hur deras arbete knyter an till Agendan och ansvaret lämpas över på 
Utrikesdepartementet. 

Respondent J menar dock att PGU är framgångsrikt och att det är något 
som Sverige verkligen ska använda sig i av i implementeringsarbetet för 
Agenda 2030 eftersom det gör att många departement redan är medvetna 
om frågorna och att den senaste PGU skrivelsen på ett konkret sätt 
kopplar arbete som sker på departemetnetn med Agenda 2030.  

 Departementstrukturen 5.3.4.
I intervjustudien beskrivs till viss del den historiska strukturen i RK som 
en barriär för integrerat policyarbete. Det har flera orsaker, för det första 
så gör uppdelningen av departement i sig att det blir en stuprörsformad 
institution och man har ”sitt” politikområde för ögonen. Fyra av tjäns-
temännen menade att det inte går att lägga en tvärsektorsfråga på ett av 
fackdepartementen utan den bör ligga på Statsrådsberedningen för att få 
den hierarkiska position som behövs för att departementen ska ta Agen-
dan på allvar.   
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”… jag tror mycket skulle vinnas på att ha A2030 och PGU centralt på statsråds-
beredningen under statsministern, det skulle ge frågan en stor tyngd, att det är något 

som alla departement måste jobba med” 
(Respondent E) 

En respondent anser att RKs konfliktlösande natur kan ses som ett hin-
der eftersom det gör att departementens tjänstemän är vana att kommu-
nikationen mellan departementen är av förhandlingsstruktur. Då är det 
viktigt att hitta andra mötesformer där förhandlingspositioner undviks 
och det inte uppkommer rivalitet mellan departementeten. Det gäller inte 
bara på tjänstemannanivå utan även på ledningsnivå. Om det inte finns 
en god kommunikation mellan departementens ledningar, så att arbetets 
organisation samkörs, leder det till att tjänstemännen sätts i sådana posit-
ioner att de svarar mot skilda förväntningar från respektive ledning.   

Även arbetssätten inom olika departement påverkar hur samarbetet mel-
lan departementen fungerar påpekar två respondenter. Det gäller hur be-
slutsgången inom departementet sker, vilka tidsperspektiv som de olika 
ledningarna har som preferens, vilka vägar man är van att ta i olika typer 
av frågor och vilka verktyg man brukar använda sig av.  

En stor del av arbetet med Agenda 2030 kommer, enligt en majoritet av 
de tillfrågade, bestå i att identifiera målkonflikter mellan politikområden 
för att kunna göra medvetna politiska prioriteringar. Enligt respondent C 
är Agenda 2030 inte en väg för implementering utan snarare en målbild. 
Hur vägen dit ser ut är snarare en klassisk intressepolitik. En majoritet av 
de tillfrågade tjänstemännen tog upp gemensamberedningen som ett an-
vändbart verktyg som existerar i organisationen.   

Gemensamberedningen har också den funktionen enligt respondent F 
att RK får extern input och en bra transparens genom de förberedande 
remissrundorna som enligt praxis sker i och med gemensamberedning.   

”Sen finns det ju vissa områden där det finns ett antal målkonflikter. Där blir det en 
delikat uppgift i att, när man identifierat målkonflikterna, göra medvetna val som 
väger ihop helheten. Men det kommer ju vara nästa det enklaste i RK för hantera 

konflikter det är vi specialister på.” 
(Respondent G) 

”Vi har en bra remisstruktur och praxis. Det betyder att det inte finns något som är 
helt så att säga ”in house”, det är alltid remissrunda och RK är vana med att jobba 

med externa personer och input, därför kan de integreras på ett ”normalt” sätt.” 
(Respondent F) 

Gemensamberedningen kan således användas som ett användbart verk-
tyg i implementeringsarbetet. Med förutsättningen att det finns tid för 
kreativa samtal och en realistisk möjlighet att komma med relevant input 
som rör exempelvis hållbarhet. Hållbarhetsfrågor som Agenda 2030 kan 
inte komma in för sent i processen vilket ibland är fallet enligt respon-
denterna, exempelvis utifrån erfarenheter med miljö- och klimatfrågor.  

Enligt respondent G har departementstrukturen luckrats upp mycket och 
det finns nu en mycket större öppenhet än för 20 år sedan. Det ser re-
spondenten som något mycket positivt och menar att inställningen hos 
speciellt yngre medarbetare är väldigt öppen för samarbete mellan olika 
departement. I arbetet med Agenda 2030 tar detta sig uttryck i en arbets-
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grupp och respondent G tror att gemensamma målbilder kan vara en 
lösning för en interdepartemental arbetsgrupp att arbeta på samma sätt. 
Respondenternas resonemang underbygger uppfattningen om behovet 
av gemensamma målbilder över departementen för att överbrygga poten-
tiella konflikter på grund av rivalitet och arbetssätt utifrån samtal på ar-
betsgruppsmöten mellan Utrikesdepartementet och Finansdepartemen-
tet. 

 Övriga barriärer 5.3.5.
Respondent F uppfattade den svenska självbilden som en barriär i arbe-
tet med Agenda 2030. När man pratar om hållbar utveckling och miljö-
arbete så säger man att ”Sverige är så bra på det” men det handlar i stor 
utsträckning om att Sverige var snabba i policyarbetet vid innan och i 
millennieskiftet. Därför har det aldrig funnits behov av att göra föränd-
ringar tidigare och det finns enligt respondenten ett visst ointresse i att se 
vad andra gör.  

”Svenska metoder var innovativa ca två, tre decennier sedan. Nu när det bara åter-
står de dyraste utsläppen att minska, då är frågan om de gamla metoderna och syn-

sättet fungerar.” 
(Respondent F) 

Enligt respondent F och H står vi och stampar vid de svåraste frågorna 
utan att flytta fram positionerna i egentlig mening då det kräver nytänk 
och risktagande. Respondent H håller med om att hållbarhetsarbetet i 
Sverige senaste decienniet inte har varit progressivt. Respondent J menar 
också på att det kan vara en fara för Sverige att vi ligger så bra i vårt ut-
gångsläge, det gör det lättare att ”slå sig för bröstet” och respondenten 
menar att om vi tittar på faktisk förändring istället för närhet till målet så 
skulle Sverige snabbt kunna hamna i lä om vi inte driver en progressiv 
politik.  

”Jag tror att det här är det största hindret att man är så nöjd med vad man gjort, för 
här krävs det verkligen att man tänker nytt.” 

(Respondent F) 

Agenda 2030 är en bred agenda och det uppkommer lätt komplexa frå-
gor när Agendan appliceras på sakfrågor menar respondent B. När alla 
ska jobba med något kan det ske en ”away-streamning” snarare än 
mainstreaming. Detta eftersom ingen känner ansvar. Det är viktigt att det 
görs tydliga gränsdragningar så att Agendan inte blir allt för stor menar 
respondenten.  Även respondent C är av samma mening och anser att 
Agendans storlek kan göra att den upplevs abstrakt och att den måste 
appliceras på ett användbart sätt.  

 Kunskapsökning  5.3.6.
Det är två delar av kunskapsspridning som kan verka positivt för imple-
menteringen enligt respondenterna i intervjustudien; dels den som all-
mänt sprider kunskap och skapar en kännedom inom organisationen, 
dels en typ av mer interaktiv utbildning som användas i arbetet och kon-
kreta situationer.  

I det fösta fallet så är det tre respondenter som föreslår en allmän kun-
skapsökning inom RK, exempelvis genom en typ av webb-utbildning, 
seminarium eller presentationer på olika delar av RK (exempelvis på en-
hetsmöten och annat). Den typen av kunskapsspridning syftar således till 
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att öka vetenskapen om den nya Agendan, vad det är och hur det påver-
kar Sverige och RK. Som nämnt ovan kan denna typ av kunskapssprid-
ning, enligt de respondenter som förespråkar det, verka som motivation i 
arbetet. Speciellt om ledningen samtidigt skickar signaler om att det är 
viktigt. Liknande satsningar inom exempelvis jämställdhetsarbetet tog 
upp som positiva exempel. Jämställdhetsarbetet togs upp som lyckat ex-
empel av flera respondenter. Däremot är det svårt att få de centrala 
kompetensutvecklingsenheterna på RK att ta upp tvärsektoriella frågor, 
det är oftast något som sker interdepartemetalt.  

Den andra typen av utbildning och kunskapsspridning som togs upp av 
respondenterna var interaktiv utbildning anpassad till tjänstemännens ar-
betsuppgifter. De två respondenterna som tar upp detta som något som 
skulle kunna förbättra implementeringen påtalar positiva erfarenheter. 
En respondent berättar om erfarenheter från en tidigare arbetsplats vid 
en statlig myndighet där interaktiva verktyg för att hjälpa tjänstemän till 
mer komplexa analyser i ärenden kring utvecklingsfrågor verkligen fått 
god respons. På samma sätt berättar en annan respondent o det interak-
tiva verktyget för klimatfrågor i RK och att det har fått god respons.  

En majoritet av respondenterna pekade på behovet av stöd, kunskap och 
verktyg för handläggare och tjänstemän. Detta eftersom Agenda 2030 är 
en komplex fråga och det måste finns hjälpmedel och verktyg att an-
vända. Enligt en majoritet av de intervjuade så är det inte rimligt att för-
vänta sig att redan belastade tjänstemän ska ta tid och energi och ta in en 
sådan komplex fråga utan stöd och hjälp, eller att det systematiseras in i 
arbetet.  

6. ANALYS OCH DISKUSSION 
6.1. Personliga incitament  

Agenda 2030 ligger i linje med hur svenska ståndpunkter internationellt 
ser och sett ut. Således är det inte kontroversiellt att vara förespråkare av 
Agenda 2030 inom RK. Det tycks finnas en stark innovations-princip 
matchning mellan Agenda 2030 och de anställdas principer.  

Två tjänstemän påpekar att arbetet drivs av enskilda tjänstemäns enga-
gemang eftersom att det inte finns några systematiska organisatoriska in-
citament. Klein och Sorra (1996) beskriver vad som händer när det finns 
innovations-princip matchning men inte ett starkt implementeringskli-
mat; det leder till frustration och besvikelse hos tjänstemännen och spo-
radisk, inkonsekvent användning av den nya praktiken. Detta är helt i 
linje med de situationer som uppkommer inom RK enligt dessa två tjäns-
temän. Det kan således argumenteras att problemet inte ligger i tjänste-
männens värderingar utan snarare i det organisatoriska implementerings-
klimatet.  

6.2. Politisk prioritering 
Det finns en skillnad i hur Agenda 21 implementerades och hur Agenda 
2030 ska implementeras. Agenda 21 var inte en integrerad policy på 
samma sätt utan hade mycket resurser och en egen organisation. Precis 
som respondent G uttryckte sig menar Rayner och Howlett (2009) att 
utvecklingen har gått mot att det offentliga ofta befinner sig i en kontext 
där man måste göra mer med mindre, exempelvis med frågor som håll-
barhet. Lafferty & Coenen (2001) menar att en av anledningarna till att 
Agenda 21 fick ett sådant genomslag i Sverige var att det lades en ansen-



Lilly Rosander            TRITA-INFRA-FMS-EX-2016:8 

 

22 

lig mängd resurser på att initiera projekt. Det kan dock diskuteras om det 
är avgörande som enskild faktor, respondent G ansåg exempelvis att det 
var något positivt som tvingade tjänstemännen att på en gång integrera 
Agenda 2030 i verksamheten. Dock skulle resursfördelning kunna vara 
ett mått på hur prioriterad frågan är hos den politiska ledningen. Lafferty 
& Coenen (2001) menar också att inspirerande ledare och en bred poli-
tisk majoritet som stöttade Agenda 21 var lika viktigt som resurserna. 
Enligt tidigare forskning inom ecological governance krävs att tillräckligt 
med resurser ställs till förfogande, tillsammans med tydliga politiska in-
riktningar (Svensson, 1997; Russel & Turnpenny, 2009). Det kan ifråga-
sättas om detta uppfylls i arbetet med Agenda 2030 på RK och kan såle-
des påverka de resultat som implementeringen av Agenda 2030 får i 
praktiken.  

Respondent H och F menar att Sverige inte har prioriterat hållbarhets-
frågan sista decenniet och att utvecklingen stannat av till viss del. Att 
Sverige under tidigt 2000-tal hade en expansiv hållbarhet- och miljö-
politik, exempelvis i och med Strategi för Hållbart Sverige, konfirmeras 
av Kjellen (2008). Den expansiva fas som Sverige hade under början av 
2000-talet skulle kunna förklara den svenska självbilden av att vara fram-
stående inom miljö- och klimatområdet.  

Svenska självbilden pekas ut som en barriär av två respondenter. De me-
nar att vissa inte ser ett egentligt behov av att implementera Agendan för 
”vi är redan så bra”. Enligt Klein och Sorra (1996) skulle det kunna ses 
som en innovation-princip miss-match för vissa tjänstemän då de inte 
tycker att det finns behov av innovationen i organisationen. Det kan leda 
till att den nya praktiken bara används begränsat eller inte alls.  Lösning-
en skulle kunna vara ökad förståelse för betydelsen av Agendan och tyd-
lighet från ledningen att detta är en viktig arbetsuppgift och bör priorite-
ras i arbetet, något som flera respondenter efterfrågar eftersom 
arbetsbelastningen är så pass hög att prioriteringar mellan arbetsuppgifter 
måste ske.  

6.3. Kunskap och kompetensutveckling 
Kunskap är oomtvistat en viktig faktor i implementeringsarbetet. I fallet 
med Agenda 2030 har ingen kompetensutveckling initierades av ledning-
en i ett tidigt skede, vilket enligt Rubenowitz (1996) är viktigt för att till-
lämparen självständigt ska kunna implementera policyn i arbetet senare. 
Ansvariga tjänstemän inser behovet av kompetensutveckling och därför 
har ett sådant arbete initierats. Emellertid är genomslaget avhängt den 
centrala enhet som arbetar med kompetensutveckling och det är ovanligt 
att de tar upp specifika politikområden i sina program, det brukar snarare 
ske interdepartementalt. Kunskap och förståelse hos tjänstemännen me-
nar Lundquist (1987) och Klein och Sorras (1996) är en viktig faktor för 
ett gynnsamt implementeringsklimat. Följaktligen kan frånvaron av kun-
skapsökning inom RK kring Agenda 2030 anses påverka implemente-
ringsklimatet negativt och det kan leda till att implementeringen blir 
mindre effektiv.  

Det tycks problematiskt att flera tjänstemän inser vikten av kunskapsök-
ningen men upplever svårigheter att styra andra departementet. Därför 
behövs påtryckningar från ledningen för att denna typ av kompetensut-
veckling ska prioriteras i hela RK. En dylik prioritering skulle enligt im-
plementeringsteorierna möjliggöra en mer effektiv implementering. 
Detta understöds också hos Russel och Turnpenny (2009) och Posner 
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et.al (2016). Russel och Turnpenny (2009) menar att utan en ordentlig 
kunskapsgrund tas inte miljöpolicys i beaktande av tjänstemän och be-
slutsfattare. Det kan också leda till att beslut och prioriteringar tas omed-
vetet om olika sektorers intressen eller prioriteras i olika utsträckning 
inom olika sektorer (Russel & Jordan 2007). Statskontoret beskriver i sin 
PGU-rapport att samma problematik finns inom PGU-området; kun-
skapsnivån inom utvecklingspolitik måste höjas generellt för att tjänste-
män ska kunna se potentiella synergier mellan olika politikområden och 
global utveckling (Statskontoret, 2014:1). 

6.4. Ansvarsfördelning 
Ansvarsfördelningen inom RK spelar en avgörande roll för möjligheten 
att faktiskt genomföra en implementering av Agenda 2030. Eftersom 
RK, enligt tjänstemännen, är en hierarkisk organisation är frågan om 
mandat avgörande för handlingsutrymmet. Ansvarsfördelningen påver-
kar även samarbetet mellan ansvariga departement. Ett antal av de tillfrå-
gade menar att ansvarsfördelningen är otydligt; organisationen är inte på 
förhand bestämd och ledningen ger inte tillräcklig styrning. Enligt Rube-
nowitz (i Ekvall, 1996) är tydlig styrning i inledningsskedet en av led-
ningens viktigaste uppgift i implementeringsprocesser för att lyckas med 
densamma. Tjänstemännens möjlighet till att genomföra effektiv imple-
mentering begränsad, och de minskar då det som Lundquist (1987) be-
skriver som möjlighet att tillämpa policyn i organisationen.  

I Klein och Sorras teori (1996) påverkas implementeringsklimatet av den 
otydliga ansvarsfördelningen eftersom det inte finns tydliga incitament 
för att använda Agendan i organisationen; tjänstemännen gynnas inte i 
användandet av den nya praktiken utan de kan istället stöta på motstånd i 
organisationen eftersom det uppkommer frågor kring ”vems ansvar detta 
egentligen är” och tjänstemännens användning av den nya praktiken inte 
underlättas.  

Den otydliga ansvarsfördelningen och bristen på tydlighet från ledningen 
kan hävdas påverka implementeringen av Agendan negativt. En möjlig 
lösning skulle vara att ändra strukturen i ansvarsuppdelningen skulle 
kunna vara att lägga mer ansvar på en mer central enhet, exempelvis 
Statsrådsberedningen, som har samordningsansvar i RK eftersom den 
nuvarande organisationsstrukturen leder till svårigheter för det departe-
ment som har ansvar att driva en tvärsektorsfråga horisontellt i hierarkin. 
Det underbyggs av Lafferty (2004) som menar att det är speciellt svårt att 
driva frågan horisontalt då hållbarhetsfrågorna ofta läggs på departement 
med låg status.  

Ett antal tjänstemän påtalade en rädsla för att Agenda 2030 skulle hamna 
i ”PGU-fällan”. Fellesson och Román (2016) pekar på samma problema-
tik med ansvarsfördelningen för PGU som denna studie pekar på med 
Agenda 2030; alla departementansvar men ägarskapet för frågan är svagt 
eftersom att det inte finns tydliga direktiv från ledningen, en svag formell 
styrning påverkar implementeringen negativt, det bygger på frivilliga akt-
ioner från departementens sida menar Román och Felleson (2016) i sin 
rapport. Detsamma skulle kunna sägas för implementeringen av Agenda 
2030, om inte problematiken med ansvarsfördelningen adresseras.  

6.5. Analysbehov 
Avsaknaden av ett helhetsperspektiv på implementeringen inom RK är 
enligt ett antal tjänstemän problematisk och kan anses ha negativa kon-
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sekvenser för implementeringen.  Det läggs lite (eller ingen) fokus på att 
analysera systemet som Agenda 2030 ska implementeras i, speciellt inte 
efter det att Framtidskansliet lades ned. Enligt Persson (2007) är förar-
bete; att besluta kring vilka problem vi adresserar och kunskapen om in-
tegreringsmetoder och kontexten av de sektorer som ska integreras, vik-
tigt. Någon sådan typ av förarbete har synbarligen inte i genomförts i 
RK.  

Enligt Lafferty (2004) saknas ofta fokus på meta-policys alltså hur im-
plementeringsarbete sker i organisationen. Detta stämmer överens med 
vissa tjänstemäns uttryckliga saknad av en analys över hur arbetet bedrivs. 
Exempelvis menar respondent E att det finns behov av att titta på go-
vernance forskning, inte bara ta in kunskap kring fackfrågorna. De posi-
tiva erfarenheterna från andra myndigheter som bestod i att återinföra 
kunskap i projekten, vad funkar och vad funkar inte skulle vara använd-
bart även på RK. Frågor kring hur styrningen och implementeringen ska 
gå till på bästa sätt lämnas obesvarade eller upp till tjänstemännen i im-
plementeringsarbetet. En potentiell kompetensutveckling skulle kunna 
införliva även detta kunskapsområde för en större förståelse för imple-
menteringsprocessen.  

Slocombe (1993) pekar också på behovet av att utarbeta en metod för att 
gå från policy mot hållbar utveckling, att planera för det. Slocombe me-
nar vidare att det är viktigt att utforska institutionernas former, dess möj-
ligheter och behov. Saknaden av ett helhetsgrepp och analys inom RK 
går således i linje med tidigare forskning inom ecological governance, 
vilket tydligen är problematiskt för RKs integrering och implementering 
av hållbara värden.  

Avsaknaden av analys- och förarbete blir tydligt i vittnesmålen från re-
spondent H; att det inom RK sker dubbelarbete (alltså att vissa uppgifter 
behandlas av flera departement). Det finns områden inom verksamheten 
som redan i nuläget borde kunna användas i arbetet med Agenda 2030 
och att det skulle kunna användas som utgångspunkt för fortsatt arbete 
och utveckling (exempelvis skulle den senaste strategin för ett hållbart 
Sverige, som tar upp de tre aspekterna av hållbarhet, kunna användas 
som utgångspunkt). Dubbelarbete är ett tecken på en ineffektiv organi-
sation, anställda utför samma uppgifter i onödan, omedvetna om att den 
andra gör samma sak trots att de båda utför ett gott arbete (GAO, 2011). 
Ledningen bör upprätthålla en samlad bild och kunskap över vad som 
händer i organisationen. Dålig kontroll högre upp i organisationen kan 
således resultatera i förlorad tid och vinst (GAO, 2011). Implemente-
ringsarbetet skulle således kunna ske mer effektivt om den utgick från en 
helhetsbild av kontexten. Detta ligger till viss del utanför de faktorer som 
tas upp av Lundquist (1987) samt Klein och Sorra (1996) men det kan 
argumenteras att ineffektivitet och avsaknad av en helhetsbild är en bar-
riär i arbetet med Agenda 2030 och således försämrar implementerings-
klimatet i RK.  

Statskontoret (2016) riktar liknande kritik mot regeringen och menar att 
regeringen inte tar hänsyn till andra delar av verksamhetsområden i sina 
uppdrag för statlig styrning och att det bland annat leder till otydlig an-
svarsuppdelning. De låter förstå att RKs förmåga att analysera helheter 
måste utvecklas. Vilket går i linje med denna studies resultat.  
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6.6. Departementstruktur  
Persson (2007) beskriver hur departementstrukturen från början var ett 
sätt att öka effektiviteten men att det har resulterat i en trend där varje 
sektor tävlar mot de andra med sina mål, vilket var något som kom upp 
under intervjustudien. De problem som uppstår när miljöpolicys ska im-
plementeras är då att det kan leda till en känsla av ”miljö” mot ”sektorn”. 
Laffery (2002) menar också att de som har ansvar för miljöfrågorna har 
små möjligheter och få medel att påverka i horisontal riktning; också för 
att miljöfrågor inom den departementala hierarkin ofta har låg status. 
Denna typ av perspektiv kan vara intressant att applicera exempelvis på 
de resonemang som respondent H som menar på att policys skapas och 
ska implementeras i ett departement men verktygen och de ekonomiska 
modellerna för att exempelvis beräkna samhällsnytta, finns på ett annat 
departement där hållbarhetsfrågor inte prioriteras lika högt eftersom det 
inte är ”deras” frågor.  

De lösningar som Persson (2007) redovisar för att komma till rätta med 
problemen av en departementstruktur är exempelvis en omorganisering 
av strukturen, dock finns generellt en skepsis mot den typen av större 
omorganisation och om det sker är den ofta driven av en större kris 
(Beddoe et.al, 2009).  Alternativt skulle inrättandet av en central auktori-
tet som har kontroll över implementeringsprocessen i organisationen 
leda till att implementeringen och integreringen fick bättre genomslag 
(Lafferty, 2002).  Detta är också något som föreslås av flera respondenter 
som menar att den typen av auktoritet exempelvis skulle kunna vara 
statsrådsberedningen, det skulle kunna förbättra möjligheterna till en 
sammanhållen implementering.  

I implementeringen av Agenda 2030 har finansdepartementet ansvar vil-
ket bryter tendensen att departement med lägre status har ansvar för 
hållbarhetsfrågor. Det kvarstår dock att se i vilken utsträckning de tar 
detta ansvar. Vissa problem finns i samarbete mellan Utrikesdepartemen-
tet och Finansdepartementet och det krävs ett starkt initiativtagande och 
ansvarstagande av Finansdepartementet på bred front för att bryta de 
gamla strukturerna kring hållbarhetsfrågan så att inte Agenda 2030 ham-
nar i ”PGU-fällan” och ses som en biståndsfråga.   

I Klein och Sorras teori är en av de avgörande faktorerna avsaknad av 
barriärer. Departementstrukturen behöver nödvändigtvis inte utgöra en 
barriär, men barriärer som uppkommer till följd av en kultur inom orga-
nisationen med konkurrens, svårighet av att samarbeta – det kan klassas 
som hinder och således försämrar det implementeringsklimatet inom 
RK. Enligt resultaten kan denna kultur vara på väg att sakta förändras, 
men det skulle vara fördelaktigt om det genomfördes en kampanj för att 
snabba på denna förändring eftersom att fler policys blir tvärsektoriella 
(jämställhet, hållbarhet etc.) och därför blir barriärer mellan departement 
en viktig faktor för hur implementeringsklimatet inom RK.  
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6.7. Åtgärder 
Vissa åtgärder skulle kunna genomföras i linje med tidigare forskning 
och teorier för att förbättra implementeringsarbetet med Agenda 2030 i 
RK:   

− Satsningar på kompetensutveckling för att öka förmåga och kunskap 
att använda den nya praktiken.   

− Skapa en ansvarsuppdelning som är tydlig så att det finns tydliga 
incitament att arbeta med Agenda 2030 som tjänsteman inom 
alla departement. Det påverkar tjänstemännens möjlighet att im-
plementera policyn.  

− Tydligt prioritera frågan politiskt genom resurser och politiskt 
inspirerande ledare.  

− Ge förutsättningar till en helhetsbild av kontexten som imple-
menteringen sker igenom införandet av en analysenhet, exem-
pelvis för att kunna identifiera barriärer.  

− För att förbättra implementeringsklimatet måste nuvarande bar-
riärer adresseras. Ett antal barriärer identifierades i arbetet med 
Agenda 2030 i RK, många av vilka återfinns i de barriärer som 
forskare inom ecological governance identifierat; konkurrens 
mellan departement, dubbelarbete, låg status för hållbarhetsfrå-
gor, svårighet att samarbeta mellan departement på grund av 
olika arbetsrutiner samt oeniga ledningar.  
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7. SLUTSATSER OCH VIDARE FORSKNING  
Implementeringsarbetet ser olika ut på oilka departement då incitamen-
ten som finns i organisationen för tjänstemännen att använda sig av 
Agenda 2030 i sitt arbete varierar inom organisationen. Incitamenten 
som finns inom RK är av både personliga- och strukturella karaktärer. 
Att incitamenten varierar mellan departementen beror till stor del på den 
politiska ledningen och i vilken mån frågan prioriteras inom departemen-
tet.  

Ansvaret för frågan är inte tydligt. Detta påverkar enligt teorierna im-
plementeringsklimatet negativt. Utifrån studien bör det ske ett förtydli-
gande kring ansvarsuppdelning för implementeringen eftersom ansvaret i 
nuläget uppdelat men inte till fullo organiserat mellan de två ansvariga 
departementen. Tydligare direktiv och samförståelse mellan ledningarna i 
de bägge departementen skulle kunna lösa flera av de problem i arbetet 
som tjänstemännen beskriver. Detta involverar också en starkare politisk 
signal till hela RK – inte bara till de tjänstemän som är direkt ansvariga 
för arbetet – för att skapa en bättre förutsättning för en effektiv imple-
mentering av Agenda 2030 i RK.   

I detta ligger också de förväntningar som en ledning kan ha på imple-
mentering av en tvärsektoriell policy som i sin natur är komplex och ut-
manande. Resurser är i detta fall avgörande om ett ordentligt analysar-
bete och departementspecifika hjälpmedel ska kunna erbjudas för att på 
ett verkligt sätt implementera Agendan i RKs arbete. Resulteten från 
denna studie underbygger de menar att det behövs en större insikt i hur 
implementering av integrerade policys sker i en institution, genom meta-
policys, genom identifiering av barriärer eller förändrad organisation av 
implementeringen.  

Det är viktigt att påpeka att det flera gånger under dialog och intervju-
studien poängterats att Agenda 2030 implementeringen är i ett tidigt 
skede och därför finns inte så mycket verktyg för implementeringen på 
plats än. De dialogforum som finns anses bra men skulle behöva förbätt-
ras och ändra karaktär, från ett informativt- till en mer kreativ och kon-
kret forum. Det kan vara så att detta kommer ske i takt med att imple-
menteringsprocessen fortskrider.  Gemensamberedningen kan också ses 
som ett verktyg att använda på ett bättre sätt eftersom det på ett genom-
arbetat sätt gör det lättare för departementen att samarbeta. 

Det som framstår som positivt att Finansdepartementet har ett delansvar 
i implementeringen då det bryter den tidigare trenden att hållbarhet är en 
fråga för miljödepartementet och andra departement som ofta ligger 
lägre i den interdepartementala hierarkin. Finansdepartementet har även 
kontroll över många av de verktyg som kan användas i implementeringen 
av Agendan (budget, offentlig styrning och dylikt). Utifrån den rädsla 
som framkommit under intervjustudien, att Agenda 2030 ska hamna i 
PGU-fällan är det viktigt att hela finansdepartementet tar uppdraget på 
stort allvar så att Agendan inte blir något som associeras endast med bi-
ståndspolitik.  

Det finns ett antal åtgärder som skulle kunna genomföras för att för-
bättra implementeringen av Agenda 2030 i RK och således bidra till en 
hållbar utveckling i Sverige och globalt.  

 



Lilly Rosander            TRITA-INFRA-FMS-EX-2016:8 

 

28 

7.1. Vidare forskning 
Ur ett ecological governance perspektiv att det är viktigt att titta vidare 
på vilka typer av verktyg och vilka typer av metoder som fungerar bra för 
att implementera hållbarhetspolicys. Det behövs mer forskning på områ-
det för att lyckas tillämpa de hållbarhetsaspekter som ingår i Agenda 
2030 och andra hållbarhetspolicys eftersom det är en avgörande del av 
att komma till rätta med miljöproblemen. Denna studie bidrog till detta 
men hade begränsningar, exempelvis tidsramen och möjligheten att göra 
ett extensivt antal intervjuer. Studien har därför på intet sätt kunna ge en 
heltäckande bild av arbetet med implementering av hållbara värden i RK 
och det skulle behövas fler liknande studier för att dra generella slutsat-
ser.  

Vidare forskning med samma syfte i andra delar av den officiella sektorn 
(kommuner, landsting, myndigheter) skulle vara relevant för att se hela 
kedjan av implementering av en policy som Agenda 2030.  

Eftersom denna studie gjordes i ett uppstartskede skulle det vara givande 
att göra samma studie när det gått en viss tid för att se hur arbetet ut-
vecklas och se vilka problem eller möjligheter som framträder då och om 
det skiljer sig från det som framkommit i denna studie.  
Studien är också begränsad till Sverige och det skulle vara en tillgång att 
kunna jämföra implementeringsprocesserna för Agenda 2030 i Sverige 
och andra OECD länder samt utvecklingsländer, för att hitta likheter och 
skillnader, goda exempel och dra lärdomar.  
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9. BILAGA 1, RESPONDENTER 
A – Tjänsteman på UD, arbetar på enheten för Global utveckling i Kli-
matgruppen 

B – Tjänsteman, handläggare på UD, arbetar på enheten för Global ut-
veckling i Agenda 2030 gruppen, aktiv i implemeteringsarbetet 

C – Policyforskare SEI med erfarenhet av forskning inom hållbarhetspo-
licys 

Efter rekommendationer intervjuades 

E – Tjänsteman, handläggare på UD, arbetar på enheten för Global ut-
veckling i Agenda 2030 gruppen, aktiv i implemeteringsarbetet  

F – Tjänsteman på UD, arbetar på enheten för Global utveckling i 
Agenda 2030 gruppen 

G – Tjänsteman på Finansdepartementet, samordning för Sveriges nat-
ionella genomförande av Agenda 2030 

H – Tjänsteman på Miljö- och Energidepartementet, fossilfritt transport-
system, erfarenhet från miljömålsarbetet och Agenda 2030 arbete.  

I – Tjänsteman på Miljö- och Energidepartementet, arbetar med miljö-
målen 

J – Politisk sakkunnig till Isabella Lövin, internationellt utvecklingssam-
arbete 

Intervju som skedde via svar på skriftliga frågor (efter rekommen-
dation) 

D – Tjänsteman på Socialdepartementet, arbetar med jämställdhetsfrågor 
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10.  BILAGA 2,  INTERVJUFRÅGOR  
− Vilka incitament finns i RK för att implementera A2030 i det vardag-

liga arbetet för dig och andra? 
− Hur introducerades A2030 för arbetet i RK? 
− Finns det möjligheter eller svagheter med hur Agendan förmedlas 

inom RK? 
− Vilka svårigheter/möjligheter med implementeringen av A2030 har du 

stött på i RK? 
− I jämförelse med andra typer av integrerade policys, hur upplever du 

arbetet med Agenda 2030? 
− Finns det något som du anser relevant när det kommer till implemente-

ringen av Agenda 2030 som jag inte frågat om och som inte kommit 
upp i diskussionen? 
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