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Svar på Remiss: Agenda 2030 och Sverige: Världens utmaning –
världens möjlighet (SOU 201 9:1 3)

Insamlingsstiftelsen 2022 Initiative Foundation har granskat innehållet i slutbetänkandet av
Agenda 2030-delegationens förslag för Sveriges fortsatta genomförande av Agenda 2030 för
hållbar utveckling (SOU 2019:13) utifrån dess roll som accelerator av arbetet med Agenda
2030.

Sammanfattning

Agenda 2030 är, precis som Agenda 2030-delegationen konstaterar i sitt slutbetänkande,
världens utmaning och världens möjlighet. För att nå de globala målen krävs stora förändringar i
vårt sätt att leva och de globala målen utgör tillsammans med klimatavtalet stora möjligheter för
mänsklighetens framtid. I det stora hela anser 2022 Initiativet att delegationens slutbetänkande
är mycket bra och presenterar en rad väl genomtänkta förslag för genomförandet av Agenda
2030. Det finns dock ett par aspekter som vi vill förstärka, och vi vill även lyfta fram en möjlighet
kopplad till Sveriges genomförande som kan leda till positiva effekter på global nivå.

Det är bråttom att ställa om och för att lyckas behöver alla världens länder öka takten. Sverige
har en unik möjlighet att driva på arbetet och visa på ledarskap genom att föreslå en innovativ
digital FN-konferens med Stockholm som en viktig nod år 2022 –en konferens som
uppmärksammar 50-årsjubileet av Stockholmskonferensen och en halvvägsavstämning i
Agenda 2030. Genom digitala lösningar kan det fysiska deltagandet på konferensen i
Stockholm hållas nationellt med parallella digitala uppkopplade noder i förslagsvis New York,
Nairobi, New Delhi, Beijing samt i Australien och Latinamerika.

Utöver en övergripande kommentar nedan berör remissvaret följande kapitel i slutbetänkandet:
4. Sveriges åtagande kräver handling
6. En kommitté för förslag och uppföljning
8. Behovet av kunskap, forskning och innovation
9. Stärkta förutsättningar för lokal och regional nivå
10. Forum för dialog
11. Näringslivets roll i genomförandet
13. Civila samhällets roll i genomförandet
14. Den värld agendan verkar i och Sveriges aktiva bidrag
15. Att kommunicera Agenda 2030
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Övergripande kommentar 
 
Sedan 2014 finns 2022 Initiativet som syftar till att accelerera arbetet med att nå de globala 
målen och klimatmålen i Sverige och globalt. Sedan drygt ett år tillbaka drivs arbetet genom 
Insamlingsstiftelsen 2022 Initiative Foundation. Stiftelsen är medlem i UN Sustainable 
Development Solutions Network (UNSDSN) och har konkreta diskussioner med det regionala 
SDSN-nätverket för Norra Europa om partnerskap för genomförandet av initiativet. Vi har även 
en dialog om partnerskap med ledande aktörer inom näringslivet.  
 
De globala målen är även folkets agenda och behöver genomföras på lokal nivå. 2022 
Initiativets förslag är därför att man genomför lokala konferenser runt om i Sverige. Sverige är 
ledande inom IT och digitala lösningar. På samma sätt som Sverige var pionjärer vid 
genomförandet av parallella konferenser för inkludering av företag och 
civilsamhälleorganisationer i samband med Stockholmskonferensen 1972, skulle vi kunna bli 
pionjärer genom att ta tillvara på digitala lösningar och arrangera en ’glokal’ konferens år 2022. 
Med hjälp av digitala lösningar kan konferenser genomföras runtom i Sverige och samtidigt 
delas med resten av världen, vilket skulle bidra till ökad delaktighet genom transparens och 
inkludering samt att de globala målen tas ner till lokal nivå. Digitalisering och inkludering innebär 
också fler möjligheter att utveckla och sprida ett systemiskt angreppssätt gentemot målen 
globalt.  
 
Förslagsvis genomförs konferenserna i juni 2022, under samma period som Stockholms-
konferensen 1972, vilket ligger inom nuvarande mandatperiod. Det skulle då också kunna 
utgöra ett av de återkommande inkluderande forum med fokus på uppföljning av Sveriges 
genomförande av Agenda 2030 som delegationen föreslog äga rum samma år som FN:s 
högnivåmöte för hållbar utveckling (HLPF) år 2022.  
 
2022 Initiative Foundation har lyft frågan i samtal med företrädare inom FN och fått mycket 
positiva kommentarer och önskemål om att försöka få Sveriges regering att föreslå ett 2022 
initiativ till FN. Även ledare inom svensk industri har uttryckt att initiativet ligger väl i linje med 
vad i princip hela det svenska näringslivet skulle vilja få till. 
 
 
 
2022 Initiativets yttrande om enskilda delar av utredningens förslag 
 
Kapitel 4. Sveriges åtagande kräver handling 
 
En del av utmaningen med Agenda 2030 är att år 2030 av många kan uppfattas som långt borta 
och när det gäller klimatet pratar vi ofta om ännu längre perspektiv. Långsiktighet är nödvändigt 
för en hållbar utveckling, men en risk med långsiktiga mål är att det blir svårt att skapa den 
handlingskraft som behövs nu. Tidsmässiga delmål och en halvvägsavstämning 2022 skulle 
bidra till att lösa detta dilemma. 
 
En halvvägsavstämning eller ”mellanmål” skulle ge en kraftsamling i Sverige för det nationella 
genomförandet och om det lyfts fram internationellt skulle det kunna öka möjligheten att alla 
FN:s 193 länder lyckas nå målen till 2030. År 2022 är halvvägs till 2030 sedan beslutet om 
både Agenda 2030 och klimatavtalet i Paris. Det sammanfaller också med 50-årsjubileet av 
Stockholmskonferensen 1972 och beslutet om bildandet av UN Environment Programme. 
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Sverige har både ett ansvar och stora möjligheter med att visa på fortsatt, konkret ledarskap i
genomförandet av Agenda 2030. Ett förslag om en innovativ digital lokal och global FN-
konferens 2022, där Stockholm är en viktig nod, skulle stärka varumärket Sverige och Sveriges
roll inom FN. Konferensen skulle markera en halvvägsavstämning i Agenda 2030 och 50-
årsjubileet av Stockholmskonferensen. Genom att föreslå en halvvägsavstämning kan Sverige
sätta igång en global rörelse som bidrar till att öka takten i genomförandet av målen både i
Sverige och i resten av världen.

För att ta tillvara på att Sverige koordinerar årets HLPF tillsammans med Bahamas och för att
ge alla länder en chans att hinna komma så långt som möjligt med genomförandet av målen till
2022, är vår rekommendation är att förslaget framförs till FN i samband med HLPF 2019.

Kapitel 6. En kommitté för förslag och uppföljning

Att tillsätta en kommitté är ett utmärkt förslag och vi håller med om det som sägs i kapitlet. För
att kommitténs arbete ska bli så effektivt som möjligt krävs dock konkreta milstolpar eller
tidsmässiga delmål på vägen till 2030. Vi föreslår dels ett ”mellanmål” år 2022, halvvägs till
2030 sedan 2015 och ytterligare en milstolpe år 2026, för att slutligen se till att målen nås fullt ut
senast 2030. Vi skulle gärna se att en representant från 2022 Initiative Foundation ingår i
kommittén.

Figur 1: Tidsaxel med "mellanmål" och större avstämningar vart fjärde år

Kapitel 8. Behovet av kunskap, forskning och innovation

Digitaliseringen innebär både nya utmaningar och möjligheter inom innovation. Det läggs stor
vikt vid innovationen som kommer av forskningen, men 2022 Initiativet vill även lyfta fram de
innovationer som uppkommer utanför universitetsväsendet. Ur näringslivet och civilsamhället
kommer bland annat sociala innovationer som ger nya angreppssätt gentemot hållbar
utveckling och Agenda 2030, och dessa måste också tas vara på. Stöd för utveckling, både
inhemskt och i samverkan med utländska aktörer, samt med att nå ut med dessa globalt, bör
prioriteras. En global konferens med nod i Stockholm år 2022 vore en god samlingsplats för det.

Kapitel 9. Stärkta förutsättningar för lokal och regional nivå

De globala målen behöver tas ner till lokal nivå för genomförandet. Vårt förslag att genomföra
lokala konferenser och ”Sustainability Games” år 2022 runtom i Sverige som är uppkopplade
digitalt för samverkan på nationell och global nivå skulle bidra till att stärka förutsättningarna för
ett effektivt genomförande av Agenda 2030 på lokal och regional nivå. Genomförandet kräver
ett förberedande arbete på lokal och regional nivå runtom i landet, vilket skulle bidra till en ökad
kraftsamling i hela Sverige. Genom att bjuda in individer, kommuner, företag och andra typer av
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organisationer i ”Sustainability Games” kan engagemanget öka och arbetet med att uppnå 

målen bli mer lustfyllt. 
 
 
Kapitel 10. Forum för dialog 
 
Med dagens digitala lösningar kan forum för dialog arrangeras lokalt runt om i landet och 
genom digital uppkoppling kan deltagarna samverka på nationell nivå och även internationellt. 
Digitaliseringen innebär också möjligheter för representation från alla delar av samhället, i 
synnerhet de som traditionellt har svårt att få tillgång till ordinarie samråd, och bör därför 
utnyttjas i de öppna forum som delegationen föreslår.   
 
I ett forum för dialog behöver fokus ligga på erfarenhetsutbyte och lärande och samverkan för 
att snabba på genomförandet.  
  
 

 
 
 
 
Kapitel 11. Näringslivets roll i genomförandet 
 
Näringslivet kan bli och är redan idag i många avseenden en viktig motor för genomförandet av 
agendan. För att säkerställa att näringslivet har tillräcklig kompetens för att dels ställa om 
verksamheten och dels ta tillvara på de affärsmöjligheter som Agenda 2030 innebär, föreslår vi 
en satsning på kompetensutveckling och stöd till framförallt små och medelstora företag att 
integrera de globala målen i sin verksamhet. 
 
Förslagen i avsnitt 11.8 Ett globalt partnerskap skulle stärkas om Sverige föreslår en 
halvvägsavstämning till FN år 2022. Svenska företag ligger i framkant och genom att stärka 
bolagens arbete med att integrera målen och en samtidig kraftsamling genom ett ”mellanmål” 

skulle svensk export av hållbara lösningar kunna öka, inte bara via Sida utan även inom FN-
systemet.   
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Kapitel 13. Civila samhällets roll i genomförandet 
 
Det civila samhället sitter på en omfattande kompetens och kan nå ut till individer i hela 
samhället. Tvärsamarbeten där civilsamhället är en del är därmed betydelsefullt och av den 
anledningen är det av största vikt att dessa aktörer ges ökat ekonomiskt stöd för att genomföra 
konkreta aktiviteter. Uppföljning av resultaten skulle kunna förenklas genom digitala lösningar.  
 
 
Kapitel 14. Den värld agendan verkar i och Sveriges aktiva bidrag 
 
Sverige ligger etta i SDG-index de fyra första åren och ses som ett föredöme inom hållbar 
utveckling. En orsak till vårt goda rykte är det ledarskap som visades på vid genomförandet av 
Stockholmskonferensen 1972. Vi har därmed både ett ansvar och en möjlighet att fortsätta leda 
utvecklingen och påskynda arbetet med Agenda 2030. 
 
Sverige har haft en framträdande roll inom FN som ledamot i Säkerhetsrådet de senaste två 
åren. I år har Sverige tillsammans med Bahamas ett huvudansvar för arrangemanget av High 
Level Political Forum. Detta utgör ett ypperligt tillfälle för Sverige att visa på ledarskap genom 
att föreslå en konferens för halvvägsavstämning år 2022 till FN. Om samtliga 193 FN-länder ska 
nå målen till år 2030 kan man även fråga sig om inte Sverige och ytterligare några länder bör nå 
målen tidigare. 
 
 
Kapitel 15. Att kommunicera Agenda 2030 
 
För att Agenda 2030 ska kunna genomföras och förstås av alla krävs förenkling, vilket kan 
åstadkommas via digitala verktyg.  
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Sedan 2014 finns 2022 Initiativet som syftar till att accelerera arbetet med att nå de globala
målen och klimatmålen i Sverige och globalt. Sedan drygt ett år tillbaka drivs arbetet genom
Insamlingsstiftelsen 2022 Initiative Foundation. Stiftelsen är medlem i UN Sustainable
Development Solutions Network (UNSDSN) och har konkreta diskussioner med det regionala
SDSN-nätverket för Norra Europa om partnerskap för genomförandet av initiativet.

Med vänliga hälsningar

Eva Vati Helena Lindemark
Ordförande, Stiftare och vice ordförande,
2022 Initiative Foundation 2022 Initiative Foundation


