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1. BAKGRUND

Glokala Sverige -Agenda 2030 i kommuner och 
regioner är ett kommunikations- och utbildnings-
projekt som drivs av Svenska FN-förbundet i sam-
verkan med Sveriges Kommuner och Landsting, 
SKL. Projektets mål är att öka kunskap och 
engagemang för Agenda 2030 bland politiker och 
tjänste personer i svenska kommuner och regioner*. 

Med avstamp i den förstudie som Svenska FN-förbundet och SKL genomförde 
våren 2017 har projektet tagit form. 2018 var ett pilotår där vi tillsammans med 
en mindre grupp deltagare utvecklade projektet innan vi inför 2019 öppnade för 
fler deltagare. Förutom stödet till projektdeltagarna har vi även tagit fram material 
som finns tillgängligt för alla via vår webbsida fn.se/glokalasverige 

Genom att följa arbetet med Agenda 2030 i landet och göra kopplingar till det 
globala arbete som görs världen över ska projektet stimulera och engagera mål-
gruppen i deras arbete. Svenska kommuner och regioner driver sedan länge ett 
arbete för ökad hållbarhet. Agenda 2030 innebär att vi tillsammans med resten 
av världen har en gemensam riktning för den globala hållbarheten som bland 
mycket annat handlar om att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och 
skapa fredliga och trygga samhällen. Genom Agenda 2030 kan vi påverka lokalt 
såväl som globalt. 

Sida finansierar projektet till och med december 2020 genom anslagsposten 
Informations- och kommunikationsverksamhet. Svenska FN-förbundet är avtalspart 
med Sida och ansvarig för rapportering. Denna rapports primära syfte är för 

FN-förbundet att 
redovisa projekt-
periodens aktivite-
ter och resultat till 
Sida, men rapporten 
kommer tillgänglig-
göras för alla som är 
intresserade.

Glokala Sveriges första referensgruppsmöte

Foto: Svenska FN-förbundet

*Glokala Sveriges målgrupper är i ansökan till Sida definierade som kommuner landsting och regioner. 
I och med att alla landsting blivit regioner från 19.01.01 använder vi genomgående regioner som begrepp, 
men detta inkluderar alltså landsting under 2018.
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2. RESULTATSTYRNING

2.1 Vårt förhållningssätt till resultatstyrning
Glokala Sveriges verksamhet kvalitetssäkras genom att projektledningen genom-
syras av en tydlig mål- och resultatstyrning. Det innebär ett reflekterande 
förhållningssätt där vi kontinuerligt utvärderar vilka metoder som är mer eller 
mindre framgångsrika i förhållande till projektets övergripande målsättningar. 
Utifrån dessa lärdomar utvecklar och förbättrar vi verksamheten. Genom att 
ställa oss frågor som

• Vad vill vi uppnå?
• Hur har det gått?
• Varför har det gått som det gått?
• Vad har de samlade resultaten lett till?
• Vad skulle kunna göras annorlunda för att nå bättre resultat?

och utifrån detta vidta åtgärder för att på bästa sätt använda våra resurser, får vi 
ett verktyg med vilket vi kan styra verksamheten

2.2. Utvärderingsmetoder
Som en del i Glokala Sveriges systematiska utvärderingsarbete har vi anlitat en 
följeutvärderare från Gullers Grupp. Följeutvärderaren har en rådgivande funk-
tion till projektledningen och stöttar i utformningen av projektets målmatris och 
planering av uppföljningsinsatser. Dessutom ingår det i följeutvärderarens uppdrag 
att självständigt genomföra undersökningar i form av intervjuer, fokusgrupper och 
deltagande observationer och sammanfatta sina slutsatser i en årlig rapport. Utöver 
detta samlar Glokala Sveriges projektteam löpande in data och analyserar utfall, 
spridning och kvalitet av de aktiviteter och det material projektet levererar. Detta 
görs exempelvis genom att vid varje utbildningsinsats på minst en timme, där så är 
möjligt, låta deltagarna svara på en kortare enkät genom verktyget Menti.
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3. PILOTÅRETS AKTIVITETER

Glokala Sveriges första år var ett pilotår med syfte att bygga upp den nya verk-
samheten. Året började med att sex kommuner (Malmö, Kristianstad, Gislaved, 
Växjö, Nyköping och Luleå) och ett landsting (Sörmland) rekryterades som 
pilotdeltagare. Tillsammans med piloterna, från vilka tjänstepersoner avsatte tid 
och engagemang för att ingå i projektets referensgrupp, utvecklades projektets 
innehåll för målgrupperna tjänstepersoner och politiker i kommuner och regioner. 

Utveckling av material
Under året har bland annat en webbutbildning tagits fram tillsammans med 
hjälp av IW STHLM, innehållande en intromodul samt 17 moduler med fakta 
om de globala målen på global, nationell, regional och lokal nivå, quiz och 
möjlighet att göra en egen handlingsplan. Ett liknande innehåll har också tagits 
fram i form av en tryckt arbetsbok att använda till exempel vid workshops. 
Arbetsboken innehåller även inspiration i form av ledande politiker som moti-
verar varför Agenda 2030 är viktigt samt tips på övningar för att introducera 
arbetet med Agenda 2030, framtagna i Luleå kommun. Utöver detta har en kort 
inspirationsfilm producerats med hjälp av MBP med inspelning i Nyköpings 
kommun och två seminarier om uppföljning av Agenda 2030 samt kommunalt 
och regionalt arbete med agendan har genomförts och filmats. Kommunikations- 
och profilmaterial om Agenda 2030 för både projektets och deltagarnas använd-
ning har producerats och ett nyhetsbrev med projektnyheter och global, nationell 
och lokal omvärldsbevakning om Agenda 2030 skickades ut 5 gånger under året.

Utbildningsinsatser
Pilotdeltagarna blev också de första att ta del av Glokala Sveriges utbildnings-
insatser. Utbildningarna planerades 
tillsammans med deltagarna och 
genomfördes på deras respektive 
orter. Flera utbildningsupplägg 
togs fram, testades och utvecklades 
under hela hösten. Gemensamt för 
nästan alla tillfällen var att de var 
mellan en och tre timmar långa 
med ett interaktivt upplägg där 
deltagarna genom verktyget Menti 
och olika workshops fick delta i 
en resa med avstamp i det globala 

Foto: Svenska FN-förbundet
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perspektivet och genom det nationella landa i hur Agenda 2030 kan vara relevant 
på lokal nivå. Exempel på målgrupper för utbildningarna var politisk hållbar-
hetsberedning, chefer, koncernledning, fullmäktigeledamöter, presidieledamöter, 
hållbarhetstrateger, kommunikatörer, tjänstepersoner som arbetar med översikts-
planering eller tvärgrupper med tjänstepersoner och politiker. På grund av höstens 
val hade vi inte möjlighet att träffa så många politiker vi hoppats på, men desto fler 
sådana tillfällen är planerade till nästa verksamhetsår.

Kommunikationskonferens
I november arrangerades ett gemensamt tillfälle i Malmö, dit alla piloter fick 
möjlighet att skicka deltagare för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte 
kring intern och extern kommunikation om Agenda 2030. Trots att träffens 
upplägg fick justeras något i och med att den externa konferensen ”Hållbart 
Samhälle” som projektet avsåg samverka med ställdes in, visade utvärderingarna 
att deltagarna uppskattade konferensen och upplägget.

Kommunikation om projektet
Under året utvecklades projektnamnet Glokala Sverige tillsammans med refe-
rensgruppen och Gullers Grupp. Projektets logotyp och grafiska profil utveckla-
des tillsammans med kommunikationsbyrån Tomorro’. Pressmeddelanden och 
extern kommunikation har genererat artiklar i både lokal och nationell nyhets-
media och vi har deltagit i ett antal externa arrangemang så som konferenser, 
nätverk och webbinarier för att sprida projektet och uppmuntra till engagemang 
för Agenda 2030.

Foto: Svenska FN-förbundet
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Nya deltagare
Under hösten öppnades möjligheten för alla 

kommuner och regioner att ansöka om att 
delta i Glokala Sveriges andra år. Detta fick 
stor spridning och när ansökningsomgången 

stängde i december hade en stor mängd ansök-
ningar kommit in. Ledningsgruppen beslutade 

i januari 2019 att erbjuda alla som sökt en plats i 
projektet. Med pilotdeltagarna, som alla tackat ja till 

att fortsätta i projektet, deltar under 2019 15 regioner och 81 
kommuner i Glokala Sverige. Tillsammans utgör de en rörelse med inte mindre 
75 procent av Sveriges regioner och nästan 30 procent av landets kommuner.

Stöd till civilsamhällets samverkan
Svenska FN-förbundet är en folkrörelse med ett åttiotal FN-föreningar runt om i 
landet och nästan lika många anslutna riksorganisationer. Även dessa är mål-
grupper för Glokala Sverige. Under året har vi haft kontakt med FN-föreningarna 
på pilotdeltagarnas orter och när möjlighet getts även samarrangerat aktiviteter. 
I Luleå gjorde kommunen och FN-föreningen gemensam sak och bjöd i samband 
med Glokala Sveriges utbildningsinsats in allmänheten till ett tillfälle att lära sig 
mer om Agenda 2030 på global och lokal nivå. Vi har också sett flera exempel på 
hur medlemmar i FN-föreningar engagerat sig för att uppmuntra sin kommun 
att söka till Glokala Sverige.

Inom ramen för projektet har 
FN-förbundet även startat ett 
nätverk för civilsamhällsorgan-
sationer, bland annat våra riks-
organisationer, som arbetar med 
att stötta och stimulera det lokala 
arbetet med Agenda 2030. Syftet är 
att utbyta erfarenheter, samordna 
våra insatser och samverka för att 
uppnå synergier mellan våra orga-
nisationers verksamhetsområden.

Stort intresse för 
 Glokala Sveriges andra år

2019 deltar 75 procent av Sveriges  
regioner och nästan 30 procent  av 

landets kommuner i projektet!

Beata Svensson, Kristianstad kommun tillsammans med 
Malin Åberg Aas, FN-förbundet. 

Foto: Kerstin Söderström



8

4. ÅRETS RESULTAT 

4.1. Projektets målsättningar (vad vill vi uppnå?)

Effekt på lång sikt (impact)
Vår förväntning är att 
Glokala Sverige på lång 
sikt ska ha effekten att 
svenska kommuner och 
regioner bedriver ett 
holistiskt arbete med 
Agenda 2030. Den lång-
siktiga målsättningen har 
dels en kvantitativ aspekt 
som innebär att vi vill 
att fler kommuner och 
regioner ska engagera sig 

för Agenda 2030, dels en kvalitativ aspekt där vi vill att deras arbete ska präglas 
av en holistisk förståelse för Agenda 2030. 

Med holistiskt arbete avser vi ett ”glokalt” angreppssätt, som är förenligt med 
de bärande principerna i Agenda 2030 och kan antas bidra till att målen nås 
lokalt så väl som globalt. Det innebär samverkan mellan de tre dimensionerna 
av hållbarhet, förståelse för kopplingen mellan det lokala och det globala och 
samverkan mellan olika aktörer där exmpelvis civilsamhället ses som en resurs. 
Arbetet med Agenda 2030 bedrivs långsiktigt och integrerat och spänner över 
flera verksamheter och politikområden.

Målsättning på kort sikt (outcome)
För att de långsiktiga effekterna ska kunna bli verklighet krävs det ökad kunskap 
och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner 
och regioner. Vi vill även öka kunskapen om det lokala och regionala genomför-
andet av Agenda 2030 bland FN-förbundets lokala FN-föreningar och anslutna 
riksorganisationer, som alla har en viktig roll och kan genom sitt engagemang 
driva Agenda 2030-arbetet framåt i den egna kommunen eller regionen.

Målgrupperna kan nå kännedom, kunskap eller engagemang
Uppföljningen av de kortsiktiga målen bygger på den förändringsteori 
FN-förbundet nyttjat under projektets första år. Vår utgångspunkt är att indivi-

Glokala Sveriges ledningsgrupp Kerstin Blom Bokliden, Jerker Stattin, 
Ulrika Freij, Petra Hallebrant

Foto: Anna-Lena Andrews
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der inom projektets målgrupper genom våra insatser kan uppnå någon av de tre 
nivåerna engagemang, kunskap eller kännedom om Agenda 2030.

För att nå engagemangsnivån krävs att vi bidrar till någon typ av beteendeför-
ändring där individen som ett resultat av interaktion med vårt projekt genomför 
en aktiv handling för att bidra till eller engagera andra för Agenda 2030. Det kan 
exempelvis ske genom att en politiker uttalar sig om vikten av Agenda 2030 eller 
att en tjänsteperson arrangerar ett utbildningstillfälle för sina kollegor med hjälp 
av vårt material.

För att nå kunskapsnivån krävs en tydlig indikation på att individen tagit till sig 
av innehållet och fått ny kunskap som kan sättas in i målgruppens sammanhang. 
Det kan exempelvis ske genom aktivt deltagande i ett längre och interaktivt 
utbildningsupplägg om Agenda 2030 där deltagaren i en enkät anger att hen lärt 
sig något nytt.

För att nå kännedomsnivån räcker det med att individen exponerats för projek-
tets kunskapsinnehåll. Det kan vara exempelvis genom att se en inspirationsfilm 
om Agenda 2030. 

4.2 Pilotårets resultat (hur har det gått?)
Då huvuddelen av pilotåret ägnats åt att bygga upp verksamheten är måluppfyl-
lelsen för 2018 begränsad gällande de flesta målgrupper. Resultaten har nåtts med 
hjälp av de 6 pilotkommunerna och landstinget. Allt talar dock för att målen som 
är satta för projektet som helhet kan nås inom treårsperioden i och med det stora 
deltagarantalet kommande verksamhetsår.

Förklaring till tabell
• Målsättning 3-årsperiod: antal individer från respektive målgrupp som vi för-

väntar oss ha nått i slutet av 2020
• Utfall 2018: det minsta antal individer från respektive målgrupp som kan antas 

ha uppnått målet 2018
• Indikatorer: ett urval av de 

kvantitativa och kvalitativa 
indikatorer som utgör underlag 
för utfallet. 

• Verifikationsmedel: vilken 
metod vi använd för att samla 
in data för de kvantitativa och 
kvalitativa indikatorerna

Deltagare om utbildningen med  
Glokala Sverige

” Bra översiktlig genomgång av Agenda 
2030 och många bra praktiska övningar. 
Jättebra nivå!”

”Bra med interaktiv utbildning”



10

MÅLSÄTTNING 3-ÅRSPERIOD UTFALL 
2018

INDIKATORER VERIFIKATIONSMEDEL

Engagemangsnivå

E1. 150 tjänstepersoner i kom-
muner och regioner har ett ökat 
engagemang för Agenda 2030 

12 –  Har avsatt betydande arbetstid och bidragit med idéer 
och synpunkter på kunskapsinnehåll och kommuni-
kationsmaterial om Agenda 2030 genom projektets 
referensgrupp

–  Har själva arrangerat aktiviteter i sin organisation med 
hjälp av material från projektet

–  Har uttalat sig om betydelsen av Agenda 2030 i press-
meddelanden och artiklar om Glokala Sverige

–  Fokusgrupp med följe-
utvärderare

–  Dokumentation av 
referens gruppsmöten

–  Dokumentation av 
pressmeddelanden 
och artiklar

E2. 150 politiker i kommuner och 
regioner har ett ökat engagemang 
för Agenda 2030

8 –  Har uttalat sig om betydelsen av Agenda 2030 i projek-
tets material, pressmeddelanden och artiklar

–  Dokumentation av 
pressmeddelanden 
material och artiklar

E3. 25 medlemmar i FN-föreningar 
engagerar sig för sin kommun eller 
regions arbete med Agenda 2030

9 –  Medlemmar från 9 FN-föreningar har engagerat sig för 
att få sin kommun aktiv i Glokala Sverige eller på annat 
sätt påverkat lokalt och regionalt genomförande av 
Agenda 2030

–  Dokumentation 
av kontakt med 
FN-föreningar. 
Stickprov (finns san-
nolikt ett mörkertal)

E4. 15 civilsamhällesorganisa-
tioner engagerar sig i projektets 
nätverk för lokalt genomförande 
av Agenda 2030

3 –  Representanter från FN-förbundets riksorganisationer 
som deltagit särskilt aktivt i projektets nätverk, tagit 
egna initiativ, planerat workshop, skrivit underlag eller 
är arbetsgruppledare

–  Dokumentation av 
nätverksmöten

kunskapsnivå

KU1. 900 tjänstepersoner i 
kommuner och regioner har 
ökad kunskap om Agenda 2030

347 –  Har deltagit i en interaktiv utbildningsinsats om 
Agenda 2030 på minst en timme och angivit att hen 
fått ny kunskap

–  Kort enkät i Menti

KU2. 900 politiker i kommuner 
och regioner har ökad kunskap 
om Agenda 2030

58 –  Har deltagit i en interaktiv utbildningsinsats om 
Agenda 2030 på minst en timme och angivit att hen 
fått ny kunskap

–  Kort enkät i Menti

KU3. 100 medlemmar i 
FN-föreningar har ökad kunskap 
om det lokala genomförandet av 
Agenda 2030

16 –  Har deltagit i en interaktiv utbildningsinsats om 
Agenda 2030 på minst en timme och angivit att hen 
fått ny kunskap

–  Kort enkät i Menti

KU4. 25 civilsamhälles-organisa-
tioner har ökad kunskap om det 
lokala genomförandet av Agenda 
2030

14 –  Har deltagit aktivt i det civilsamhällsnätverk för 
samverkan och erfarenhetsutbyte om Agenda 2030 som 
projektet initierat

–  Dokumentation av 
nätverksmöten

Kännedomsnivå

KÄ1. 4500 tjänstepersoner i 
kommuner och regioner har ökad 
kännedom om Agenda 2030

1206 –  Har tagit del av innehållet i projektets material inspira-
tionsfilm eller arbetsbok (avräkningar för dubbelräkning 
och att alla som exponerats för materialet ev. inte tagit 
det till sig har gjorts)

–  Antal visningar på 
YouTube

–  Antal distribuerade 
arbetsböcker

KÄ2. 4000 politiker i kommuner 
och regioner har ökad kännedom 
om Agenda 2030

786 –  Har tagit del av innehållet i projektets material inspira-
tionsfilm eller arbetsbok (avräkningar för dubbelräkning 
och att alla som exponerats för materialet ev. inte tagit 
det till sig har gjorts)

–  Antal visningar på 
YouTube

–  Antal distribuerade 
arbetsböcker

KÄ3. 2000 medlemmar i 
FN-föreningar har ökad kännedom 
om det lokala genomförandet av 
Agenda 2030

4250 –  Har tagit del av innehållet i en artikelserie lokalt 
och regionalt arbete med Agenda 2030 i tidningen 
Världshorisont (avräkningar för att alla som exponerats 
för materialet ev. inte tagit det till sig har gjorts)

–  Värdshorisonts  
läsarstatistik
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4.3 Analys av pilotårets resultat 
(varför har det gått som det gått?)
Årets räckvidd i form av kvantitativt utfall för antal individer ur målgrupperna 
som nått ökad kännedom, ökad kunskap eller ökat engagemang bedömer vi är 
rimliga utifrån pilotårets ambition. Vårt arbete med att bygga upp ett trovärdigt 
projekt med god förankring hos målgruppen har sannolikt bidragit till att vi fått 
träffa nyckelpersoner inom våra målgrupper. Det är också tydligt att det program 
vi erbjudit upplevts som intressant då många deltagare valt att medverka vid våra 
utbildningar. Trots valet fick vi ändå träffa en del politiker och i de kommuner det 
inte var möjligt planerar vi nya insatser för denna målgrupp nästa verksamhetsår.

Resultaten som presenteras i matrisen ovan är sannolikt i underkant. Vi vet att 
vi träffat många fler tjänstepersoner och politiker vid de totalt 14 utbildnings-
tillfällen vi arrangerat, men vi har valt att bara redovisa det antal som dessutom 
svarat på vår utvärderingsenkät i slutet av utbildningstillfället och i den angett 
att de fått ny kunskap. Dessa enkäter ger oss också annan viktig information om 
kvaliteten på utbildningsinsatserna. Förutom att 97 procent anger att de lärt sig 
något nytt under utbildningen säger 89 procent av alla svarande att de kommer 
ha användning för vad de lärt sig, 66 procent i viss utsträckning och 23 procent i 
stor utsträckning. Tillsammans med frisvar som till största delen är positiva till 
utbildningens innehåll kan vi konstatera att vi har väldigt nöjda utbildningsdel-
tagare som sannolikt kommer använda sina nya kunskaper inom sina respektive 
arbetsområden. Vi har också erfarit att utbildningarna genererat ett ”sug efter 
mer”, när personer som inte haft möjlighet att vara med efterfrågat nya utbild-
ningstillfällen.

Givet pilotårets uppbyggande karaktär har vi fäst 
särskild vikt vid att utvärdera kvalitativa aspekter 
av själva genomförandet av pilotåret. Den interna 
målsättningen med pilotåret, som vi inte speci-
ficerat i projektets ansökan men som vi ser som 
en förutsättning för att i huvud taget kunna nå 
projektets resultatmål, har varit att bygga upp 
Glokala Sverige till ett trovärdigt och attraktivt 
projekt som levererar god kvalitet. Det mesta pekar 
också i den riktningen. Projektets styrgrupps utvärde-
ring konkluderar att projektledningen så väl som det opera-
tiva arbetet är välfungerande. Detta gäller även samarbetet mellan FN-förbundet 
och SKL. Den fokusgrupp som projektets följeutvärderare genomförde med 
pilotdeltagarnas kontaktpersoner upplever att referensgruppen fungerat bra och 

…fokusgruppen upplever 
att projektet haft en hög 

ambitionsnivå och att många 
kvalitativa enheter har  

producerats snabbt. 
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att deras synpunkter tagits tillvara. Glokala Sveriges team beskrivs som lyhörda, 
proffsiga och hjälpsamma och fokusgruppen upplever att projektet haft en hög 
ambitionsnivå och att många kvalitativa enheter har producerats snabbt.

Att vi slutligen, trots väldigt begränsade marknadsförings resurser, i slutet av året 
tagit emot ansökningar om deltagande i Glokala Sverige från tre fjärdedelar av 
landets regioner, en fjärdedel av kommunerna och att alla pilotdeltagare väljer att 
fortsätta ser vi som en god indikator på projektets trovärdighet och attraktivitet.  

4.4. Pilotårets resultats bidrag till projektets långsiktiga 
effektmål (vad har de samlade resultaten lett till?)
Även om det är för tidigt att utvärdera projektets långsiktiga effektmål och 
bedöma huruvida Glokala Sverige bidragit till att svenska kommuner och  
regioner bedriver ett holistiskt arbete med Agenda 2030, kan vi konstatera att 
mycket tyder på en utveckling i den riktningen. Deltagarnas Agenda 2030-arbete 
har under perioden påbörjas, intensifieras och utvecklas och trots att det även 
kan bero på omständigheter utanför ramen för projektet (exempelvis redan  
engagerade och kompetenta politiker och tjänstepersoner, ökad kännedom  
om Agenda 2030 i samhället generellt, Agenda 2030-delegationens rapporter,  
regeringens handlingsplan) tror vi att Glokala Sverige har god möjlighet att 
vara en bidragande faktor till förändringen. Dels på grund av att många delta-
gare ansluter sig till projektet och vi faktiskt kan skapa en omfattande rörelse 

…Glokala Sveriges  
team beskrivs som lyhörda, 

proffsiga och hjälp-
samma…

Glokala Sveriges projektteam Ulrika Freij, Malin Åberg Aas och Kerstin Söderström

Foto: Robin Strand
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i Sverige, dels för att vi kan följa hur Agenda 2030-arbetet utvecklas och kan 
tillföra den holistiska förståelsen. Bara det faktum att det under hösten funnits 
möjlighet för kommuner och regioner att söka till eller fortsätta i projektet om 
deras arbete med Agenda 2030 var politiskt förankrat, verkar ha kunnat vara en 
katalysator som bidragit till att driva arbetet framåt. 

Malin Åberg Aas under ett utbildningspass för Kristianstad kommuns chefer.

Foto: Kerstin Söderström
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5. LÄRDOMAR INFÖR 2019 
(VAD SKULLE VI KUNNA GÖRA ANNORLUNDA?)

En viktig lärdom från projektets första verksamhetsår är att möjligheten att 
avsätta tid och resurser för att grundligt utreda förutsättningarna samt förankra 
projektidén och lyssna in målgruppen har varit av stort värde. Att vi systematiskt 
och resultatstyrt tagit tillvara på möjligheten att dels genomföra en förstudie och 
dels bygga upp projektet tillsammans med pilotdeltagarna har sannolikt varit det 
enskilt största skälet till de goda resultat vi presenterat. Projektet befinner sig på 
en arena där det händer mycket och där en rad initiativ får samsas. Att därför 
avsätta tid för löpande kontakt med både målgrupp och nationella aktörer för att 
hitta ”vår lucka” så väl som synergier verkar skapa goda förutsättningar för att 
nå framåt med Agenda 2030-arbetet. Även om pilotåret nu är över avser vi att 
även fortsättningsvis jobba nära målgruppen, låta följeutvärderaren göra löpande 
undersökningar och fortsätta arbeta aktivt med resultatstyrning.

Vi avser också fortsätta att öka takten i kvalitetsarbetet med utbildningsinsats-
erna. Även om enkäterna överlag visade nöjda deltagare framkom även en del 
konstruktiv feedback kring presentation och innehåll. Detta har vi tagit tillvara 
löpande hela hösten och utvecklat utbildningarna. Fokusgruppen som följeutvär-
deraren höll genererade bra återkoppling kring hur kvaliteten kunde höjas genom 
mindre fakta och högre energi för att få bästa möjliga genomslag och hålla den 
kvalitet som deltagarna förväntar sig. Vi kommer också fortsätta utveckla inne-
hållet i de kommunikationsmaterial vi tagit fram under pilotåret. Dels för att ta 
tillvara på den återkoppling vi fått från utvärderingen och dels för att uppdatera 
den senaste informationen. Vi fortsätter arbeta med referensgruppen och se till 
att de får god tid på sig att förbereda sitt bidrag.

Slutligen inkommer vi till Sida med reviderad planering för 2019. Den största 
förändringen innebär att vi valt att erbjuda alla 90 kommuner och regioner som 
ansökt om att bli deltagare i Glokala Sverige en plats. Vi hade möjligheten att 
göra ett urval men då vi ville ta tillvara på det engagemang och det momentum 
som tydligt framkommit i ansökningarna anser vi att det bättre tjänar projektets 
långsiktiga mål att lägga om verksamheten. Förutom en överflyttning av medel 
från 2020 till 2019 revideras också utbildningsupplägget något för att hinna med 
alla deltagare på ett år. Även detta kommer behöva utvärderas inför eventuella 
förändringar det tredje projektåret.
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6. TA DEL AV GLOKALA SVERIGES 
VERKSAMHET

Länkar till material och artiklar om projektet som beskrivs i 
denna rapport

Urval av årets artiklar om projektet i nyhetsmedia:

• Glokala Sveriges hemsida fn.se/glokalasverige 
• Webbutbildning om Agenda 2030 
• Arbetsbok om Agenda 2030
• Inspirationsfilmer om Agenda 2030
• Inspelade seminarier 
• Pressmeddelande om pilotåret

• SVT nyheter Jönköping: Gislaved ska bidra 
till att FN:s globala mål uppnås

• Kristianstadbladet:  
Kristianstad gör Sverige hållbart

• P4 Sörmland:  
Nyköping utvalt till projekt för hållbar utveckling

• NSD: Luleå i pilotprojekt för hållbart Sverige
• Dagens Samhälle:  

Pilotprojekt ska få fart på hållbarheten
• Affärsvärlden: Almedalsartikel
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EVA RUNDGREN-FORSBERG,  
Biträdande generalsekreterare,  
Svenska FN-förbundet 
 
Stockholm 19.02.22

PETRA HALLEBRANT,  
Generalsekreterare,  
Svenska FN-förbundet 
 
Stockholm 19.02.22

TACK FÖR DET HÄR ÅRET!

Välkommen att följa vårt fortsatta arbete genom att 
prenumerera på vårt nyhetsbrev.



GLOKALA SVERIGE

Projektet Glokala Sverige – är en kommunikationssatsning för att stötta, stimu-
lera och engagera kommuner och regioner i arbetet med Agenda 2030 och de 
globala målen för hållbar utveckling. Projektet är ett samarbete mellan Svenska 
FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som båda har repre-
sentanter i projektets ledningsgrupp. Glokala Sverige finansieras av Sida till och med 
2020 och det är FN-förbundet som är Sidas avtalspart och ansvarig organisation för 
genomförande och redovisning av projektet 

Glokala Sverige erbjuder dels utbildningsinsatser på plats ute i kommunerna 
och regionerna, men även digitalt material som finns tillgängligt för alla på fn.se/ 
glokalasverige.

Kontakt för frågor om projektet:
Ulrika Freij, Projektansvarig Glokala Sverige
Telefon: 072 25 26 177, e-post: ulrika.freij@fn.se


