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SAMMANFATTNING

Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojekt som Svenska FN-förbundet 
genomför i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Projektet finansieras av 
Sida och syftar till att öka kunskap och engagemang för Agenda 2030 och de globala målen för 
hållbar utveckling bland politiker och tjänstepersoner i landets kommuner och regioner. 

2019 var Glokala Sveriges första skarpa verksamhetsår som följde det pilotår då projektet bygg-
des upp med en mindre grupp kommuner och en region. Det var också första gången kom-
muner och regioner kunde ansöka om att bli deltagare i projektet. Intresset var stort och inte 
mindre än 81 kommuner och 15 regioner sökte och fick en plats i Glokala Sverige. 

Året inleddes med en webbsänd kick-off och därefter besökte Glokala Sveriges utbildare delta-
garna och genomförde utbildningsinsatser som planerades tillsammans med respektive kom-
mun och region. Projektet genomförde också regionala träffar tillsammans med regionerna där 
de tillsammans med kommunerna i länet kunde dela erfarenheter med varandra. På Glokala 
Sveriges nationella konferens Mötesplats Agenda 2030 samlades i september över 200 politiker 
och tjänstepersoner från projektets deltagare för en mycket uppskattad heldag med kunskaps-
påfyllnad, inspiration och erfarenhetsutbyte.

Minst 2836 tjänstepersoner och 1388 politiker har under året deltagit i Glokala Sveriges utbild-
ningsinsatser. 95% av utbildningsdeltagarna anger att de lärt sig något nytt och 94% anger även 
att de kommer ha användning av det som de lärt sig under utbildningen.

Projektets utbildningsmaterial har nått långt fler. 20 000 arbetsböcker om Agenda 2030 har 
delats ut till tjänstepersoner och politiker. 970 tjänstepersoner och 120 politiker har registre-
rat sig för Glokala Sveriges webbutbildning och minst 4692 personer har sett Glokala Sveriges 
inspirations film om Agenda 2030 under året.

De viktigaste resultaten handlar dock om det engagemang som stimulerats eller uppstått efteråt, 
som ett resultat av deltagarnas kontakt med Glokala Sverige. En rapport från projektets följeut-

Deltagare i Blekinge

Foto: Glokala Sverige
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värderare vittnar om att projektet både inspirerar till 
engagemang och ett ökat intresse för fortsatt kun-
skapsspridning och arbete med Agenda 2030 inom 
kommunerna och regionerna. Många deltagare anger 
att ett värde med att delta i Glokala Sverige är att 
tillhöra ett större sammanhang och att projektet ger 
en känsla av att tillsammans arbeta för något viktigt. 
Utöver själva utbildningsinsatserna får deltagarna 
även tillgång till ett nätverk och erfarenhets utbyte med 
konkreta tips och idéer från andra kommuner och regi-
oner. Att delta i Glokala Sverige anses ge en skjuts i arbetet 
med Agenda 2030 och arbetet tycks både prioriteras högre och 
snabbas på tack vare deltagandet i projektet.

De förbättringsförslag som framkommit i enkäter och fokusgrupper är framför allt ett önskemål 
om ännu mer kontakt med andra deltagare och med FN-förbundet. Det finns också en efterfrågan 
på ökat stöd för att kommunicera Agenda 2030 och de globala målen för att engagera fler inom 
och utanför organisationen. Detta är områden som Glokala Sverige avser att  utveckla 2020.

Glokala Sveriges deltagare är överlag mycket nöjda med deltagandet i projektet. 95% av kon-
taktpersonerna anger att förväntningarna på 2019 års deltagande uppnåtts till viss eller full 
utsträckning.

Inför 2020 blev det åter möjligt för kommuner och regioner att söka till projektet. Även denna 
gång var intresset stort och 85 ansökningar kom in till de 50 nya platserna. Nu har Glokala 
Sverige 146 deltagare varav 16 regioner och 130 kommuner. Det motsvarar nästan hälften av 
landets kommuner och tre fjärdedelar av regionerna.

 
 

”Deltagandet i Glokala Sverige 
har haft stor betydelse, det har fungerat 

som en språngbräda för arbetet. Upplever 
att såväl politiker som många tjänstepersoner 

har gått helhjärtat in i detta, att Glokala Sverige 
blivit vårt startskott för att börja arbeta med 

Agenda 2030 och bli mer hållbara.”
Kontaktperson för en av 

Glokala Sveriges deltagande kommuner

Foto: Svenska FN-förbundet
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1. BAKGRUND

Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner 
är ett kommunikations- och utbildningsprojekt som 
drivs av Svenska FN-förbundet i samverkan med Sveriges 
Kommuner och Regioner, SKR. Projektets mål är att öka  
kunskap om och engagemang för Agenda 2030 bland politiker 
och tjänstepersoner i svenska kommuner och regioner. 

Med avstamp i den förstudie som Svenska FN-förbundet och SKR genomförde våren 2017 har 
projektet tagit form. 2018 var ett pilotår då vi tillsammans med en mindre grupp kommuner 
och en region utvecklade verksamheten innan vi inför 2019 öppnade för fler deltagare. Förutom 
det direkta 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 målgruppen 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 Glokala Sverige till och med december 2020 genom anslagsposten 
Informations- och kommunikationsverksamhet. Därefter avser vi inkomma med en förnyad 
ansökan till och med 2023. Svenska FN-förbundet är avtalspart med Sida och ansvarig för rap-
portering. Denna rapports primära syfte är att redovisa projektperiodens aktiviteter och resultat 
till Sida, men rapporten kommer tillgängliggöras för alla som är intresserade.
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2. RESULTATSTYRNING

2.1 Vårt förhållningssätt till resultatstyrning
Glokala Sveriges verksamhet kvalitetssäkras genom att projektledningen genomsyras av en tyd-
lig 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 mot projektets mål på kort såväl som på lång sikt. Detta 
innebär ett agilt förhållningssätt där de löpande utvärderingsresultaten ligger till grund för 
planering och anpassning av projektets verksamhet under hela året.

2.2. Utvärderingsmetoder
Som en del i Glokala Sveriges systematiska utvärderingsarbete har vi anlitat en följeutvärderare 
från Gullers Grupp. Följeutvärderaren har en rådgivande funktion och stöttar projektledningen 
i utformningen av projektets målmatris och planering av uppföljningsinsatser. Dessutom ingår 
det i följeutvärderarens uppdrag att självständigt genomföra undersökningar i form av inter-
vjuer, 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 för de aktiviteter och det material projektet levererar. Detta görs 
exempelvis genom att vid varje utbildningsinsats, där så är möjligt, låta deltagarna svara på en 
kortare enkät genom verktyget Menti. Mot slutet av året har alla Glokala Sveriges kontaktperso-
ner fått besvara en utvärderingsenkät. Även en enkät till deltagarnas politiska kontaktpersoner 
har skickats ut och analyserats.

Glokala Sverige har en referensgrupp som består av representanter från projektets pilotdeltagare 
(Malmö, Kristianstad, Gislaved, Växjö, Nyköping, Luleå och Region Sörmland) samt två av 
årets nya deltagare (Finspång och Region Örebro län). Referensgruppen bidrar med värdefull 
input i utveckling av Glokala Sveriges verksamhet och har en viktig utvärderande funktion 
genom att även utgöra fokusgrupp i följeutvärderingsinsatserna.

Mot slutet av varje projektår sammanställer följeutvärderaren en rapport. Denna rapport ligger 
sedan till grund för resultat och analys i denna lägesrapport.
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3. GLOKALA SVERIGES DELTAGARE

Inför 2019 öppnade Glokala Sverige för första gången för alla kommuner och regioner att 
ansöka om deltagande i projektet. Intresset var stort och tillsammans med pilotdeltagarna, som 
alla valde att fortsätta sin medverkan i projektet, fick projektet totalt 96 deltagare, varav 81 kom-
muner och 15 regioner.

Antalet sökande var långt större än vi räknat med, men efter noga övervägande och dialog med 
Sida beslutade Glokala Sveriges styrgrupp att vi ville ta tillvara på det stora engagemang som 
uppstått. Genom vissa omfördelningar i budgeten och ändringar i verksamhetsplaneringen 
kunde vi möjliggöra att anta alla sökande. 

I slutet av 2019 öppnade vi åter möjligheten för fler kommuner och regioner att ansöka om 
deltagande i projektet. Intresset var fortsatt stort och inte mindre än 85 nya ansökningar inkom. 
Givet projektets förutsättningar hade vi dock bara möjlighet att anta 50 nya deltagare. 

Inför 2020 har Glokala Sverige totalt 146 deltagare, varav 130 kommuner och 16 regioner. Det 
motsvarar nästan hälften av landets kommuner och tre fjärdedelar av regionerna.

Marie Gunnarsson, miljöstrateg och Glokala Sveriges kontaktperson i Laholms kommun .

Foto: Svenska FN-förbundet
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4. ÅRETS AKTIVITETER

Webbsänd kickoff
Året inleddes med en webbsänd kickoff för 
alla Glokala Sveriges deltagare. Programmet 
sändes från SKR:s studio och deltagarna hade 
möjlighet att ansluta sig och ställa frågor i en 
livechatt. Över 100 personer deltog och flera 
såg sändningen i efterhand.

Utbildningsinsatser
Under året genomfördes ett hundratal utbildningsinsatser på plats i Glokala Sveriges kommu-
ner och regioner. Ett turnéschema där vi besökte ett län i taget upprättades och varje deltagare 
erbjöds en halv dags utbildning som planerades tillsammans med respektive kommun eller 
region. Med viss lokal anpassning innehöll utbildningarna en resa som startade i de globala 
förutsättningarna och läget i världen för att sedan fortsätta via det nationella arbetet och till sist 
landa i kommuner och regioners roll och möjligheter i arbetet med Agenda 2030. Uppläggen var 
genomgående interaktiva och deltagarna fick bidra till utbildningens innehåll genom omröst-
ningar, quiz och övningar i Menti och i längre workshop-form. 

Regionala träffar
Utöver de interna utbildningsinsatserna genomfördes även regionala träffar i de flesta länen. 
Dessa träffar arrangerades med regionen och erbjöd tillfälle för dem att tillsammans med 
kommunerna i länet dela erfarenheter från Agenda 2030-arbetet och i vissa fall ta del av 
fördjupnings pass med experter från RKA eller SKR inom till exempel styrning och ledning, 
globala partnerskap eller regional utveckling. Även kommuner som ännu inte var med i Glokala 
Sverige bjöds in och ibland deltog även andra aktörer som länsstyrelser, lokalt näringsliv, aka-
demi eller civilsamhälle.

Konferensen Mötesplats Agenda 2030
På de globala målens födelsedag den 25 september 
gick Glokala Sveriges nationella konferens Mötesplats 
Agenda 2030 av stapeln. Över 200 deltagare träffades 
på Norra Latin i Stockholm för en heldag med kun-
skapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte kring kom-
muners och regioners arbete med de globala målen. 
Konferensen var ett samarbete med FN-förbundet, 

Deltagare på Mötesplats Agenda 2030

Foto: Svenska FN-förbundet
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SKR och Dagens Samhälle vilket innebar att vi kunde genomföra en större konferens än först 
planerat men fortfarande till en rimlig kostnad. Dagens Samhälle erbjöd även Glokala Sverige 
kostnadsfri annonsering i tidning och digitala kanaler.

Utveckling av material och webb
I början av året fick alla Glokala Sveriges deltagare ett kommunika-
tions  paket innehållande skyltar med de globala målen och en 
Agenda 2030-ring som nu sitter uppe i landets kommunhus eller 
används vid fotografering för digitala kanaler. Deltagarna fick 
också Glokala Sveriges arbetsbok med flera nya kapitel om till 
exempel internationellt samarbete och hållbar upphandling. 
Affischer, stafettpinnar och askar med kort med de globala målen 
har använts vid utbildningsinsatserna och tryck underlag och mal-
lar för material för deltagarna att själva producera eller dela digi-
talt har tagits fram. Webbutbildningen som togs fram förra året har förbättrats med en mer 
användbar funktion för att göra sin egen handlingsplan för Agenda 2030 och webbsidan fn.se/
glokalasverige har utvecklats och innehåller mer tips och material än tidigare. Glokala Sveriges 
nyhetsbrev om Agenda 2030 har varit mycket uppskattat har nu över 600 prenumeranter.

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 i viss utsträckning målgrup-
per för Glokala Sveriges verksamhet. Under året har vi haft kontakt med FN-föreningarna på 
deltagarnas orter och när möjlighet getts även träffat dem eller samarrangerat aktiviteter. 13 
FN-föreningar har besökts i samband med resor till Glokala Sveriges deltagare. I 8 av dessa 
genomfördes också någon form av öppet möte där deltagare bjöds in och vi höll i informa-
tion om de globala målen. Ett lyckat exempel var i Strängnäs där Glokala Sverige arrangerade 
en utbildning för politiker och chefer i kommunen. I samband med detta samlade Strängnäs 
FN-förening det lokala förenings- och näringslivet i en hållbarhetsmässa där utbildningsdel-
tagarna fick möjlighet att mingla efter föreläsningen. Efter mässan hölls en öppen utbildning 
där både kommunen och Glokala Sverige berättade om arbetet med Agenda 2030 på global 
och lokal nivå för en engagerad publik. Vi har också sett flera exempel på hur medlemmar i 
FN-föreningar engagerat sig för att uppmuntra sin kommun att söka till Glokala Sverige och 
nya kontakter mellan kommun och FN-föreningar har knutits.

Inom ramen för projektet har FN-förbundet även drivit ett nätverk för civilsamhällsorganisa-
tioner, bland annat våra riksorganisationer, som arbetar med att stötta och stimulera det lokala 
arbetet med Agenda 2030. Syftet är att utbyta erfarenheter, samordna insatser och samverka för 
att uppnå synergier mellan våra organisationers verksamhetsområden.

ARBETSBOK – AGENDA 2030Ett material från Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner
Arbetsbok Agenda 2030 i kommuner uppdat 190228.indd   1

2019-03-05   13:36
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5. ÅRETS RESULTAT 

5.1. 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 långsiktiga 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 holistisk arbete avser vi ett ”glokalt” angreppssätt, som är förenligt med de bärande princi-
perna i Agenda 2030 och kan antas bidra till att målen nås lokalt såväl 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 exempelvis 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 genomförandet av Agenda 2030 bland FN-förbundets 
lokala FN-föreningar och anslutna riksorganisationer, som alla har en viktig roll som genom sitt 
engagemang kan driva Agenda 2030-arbetet framåt i den egna kommunen eller regionen.

MÅLGRUPPERNA K AN NÅ KUNSK AP ELLER ENGAGEMANG
Uppföljningen av de kortsiktiga målen bygger på den förändringsteori FN-förbundet nytt-
jat under projektets första år. Vår utgångspunkt är att individer inom projektets målgrupper 
genom våra insatser kan uppnå någon eller flera av nivåerna kunskap och engagemang för 
Agenda 2030.

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

Glokal förståelse  
för ett helhetsperspektiv  

på Agenda 2030 

Koppling  
globalt och  

lokalt

Samverkan  
mellan olika 

aktörer

Tre  
dimensioner av 

hållbarhet
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För att nå kunskapsnivån i stor utsträckning 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 kunskapsni-
vån i mindre utsträckning räcker det med att individen exponerats för projektets kunskapsinne-
håll. Det kan vara exempelvis genom att se en inspirationsfilm om Agenda 2030. 

5.2 Årets resultat (hur har det gått?)
Årets följeutvärderingsrapport konstaterar att Glokala Sveriges insatser under 2019 i mycket 
hög utsträckning har bidragit till målen om ökad kunskap om och ökat engagemang för 
Agenda 2030, både i gruppen politiker och tjänstepersoner. Såväl utbildningsdeltagare som 
kontaktpersoner uppger i mycket stor utsträckning att insatserna bidragit till ökad kunskap. 
Kontaktpersonerna vittnar även om ökat engagemang inom organisationerna i form av agerande 
som handlar om att sprida kunskap om Agenda 2030 och att arbeta för att uppfylla målen. 

En av de största fördelarna med deltagandet i projektet är, enligt 
referensgruppen och många av de övriga kontaktperso-
nerna, att tillhöra något större. Dels för att det ger en 
känsla av att det är något viktigt som görs tillsam-
mans men även mer konkret genom att få tillgång 
till ett värdefullt nätverk och erfarenhetsutbyte samt 
konkreta tips och idéer från andra kommuner och 
regioner. Bara att delta ger en skjuts i arbetet med 
Agenda 2030. Arbetet tycks både prioriteras högre 
och snabbas på, tack vare deltagandet i Glokala Sverige. 

Den nationella konferensen och de regionala träffarna  
värderas mycket högt.

Kontaktpersonerna efterfrågar främst mer kontakt med de övriga delta-
garna och mer erfarenhetsutbyte. Referensgruppen som redan 

i nuläget har denna nära kontakt uppskattar den och efter-
frågar istället främst stöd i den externa kommunikatio-

nen för att nå utanför den egna organisationen. 

I utvärderingsenkäten till alla kontaktpersoner 
angav flera att de haft större förväntningar på 
dialog och stöd mellan träffarna, både med 
FN-förbundet och med de andra deltagarna.

Det framkommer också önskemål kring mer 
konkret stöd och gärna konkreta tips för att sprida 

engagemanget för Agenda 2030 vidare i verksam-
heterna. Deltagare efterfrågar också mer kommunika-

tionsstöd och kampanjmaterial. Flera sätt för deltagarna att 
mötas både fysiskt och digitalt är också ett återkommande önskemål.

 
 

”Träffen vi deltog vid i kommunen 
motsvarade förväntningarna mycket bra 

och även det material vi fick i samband med 
det. Däremot hade jag gärna sett att det kommit 
mer kontinuerlig information, med till exempel 

tips och goda råd, löpande under året.”
Kontaktperson i Glokala Sverige

 
 

”Deltagandet i Glokala Sverige 
har haft stor betydelse, det har fungerat 

som en språngbräda för arbetet. Upplever 
att såväl politiker som många tjänstepersoner 

har gått helhjärtat in i detta, att Glokala Sverige 
blivit vårt startskott för att börja arbeta med 

Agenda 2030 och bli mer hållbara.”
Kontaktperson för en av Glokala Sveriges  

deltagande kommuner
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Glokala Sveriges deltagare är överlag mycket nöjda med deltagandet i projektet. 95% av kontakt-
personerna anger att förväntningarna på 2019 års deltagande uppnåtts i någon utsträckning och 
50% svarar ”Ja, absolut”. 

FÖRKLARING TILL RESULTATTABELL
• Tabellen utgår ifrån den reviderade resultatmatris som FN-förbundet 

skickat in till Sida i samband med tilläggsansökan inför 2020
• Målsättningarna och de planerade aktiviteterna för att nå målen avser 

hela projektets treårsperiod och ska uppnås vid slutet av 2020.
• I de fall där kvantitativa resultat anges visar dessa det minsta antal 

individer från respektivemålgrupp som kan antas ha uppnått målet.
• Utvärdering visar vilka verifikationsmedel som använts och hur vi 

utvärderar kvalitativt.

Riksorganisationer ökar sitt engagemang för Agenda 2030

Målsättning 
3-årsperiod

-  Fler riksorganisationer testar något enkelt eller engagerar sig mer omfattande för 
att bidra till lokalt och regionalt genomförande av Agenda 2030

Aktiviteter -  Arrangerar nätverksmöten för lokalt och regionalt genomförande av Agenda 2030

Resultat  
pilotåret  

2018

-  14 riksorganisationer deltog på nätverksmöten varav 3 i en mer aktiv roll

Resultat  
2019

-  17 organisationer deltog på nätverksmöten varav 2 i en mer aktiv roll utifrån 
erfarenhetsdelning

Utvärdering - Enkät
-  Dokumentation av nätverksmöten
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Politiker och tjänste-
personer ökar sin  
kunskap om Agenda 2030

Politiker ökar sin  
kunskap om Agenda 2030 
i stor utsträckning

Tjänstepersoner ökar  
sin kunskap om Agenda 
2030 i stor utsträckning

Målsättning 
3-årsperiod

-  Fler politiker och tjänstepersoner 
känner till de globala målen och har 
viss kännedom om dess omfattning 
och innehåll .

-  Minst 1600 politiker har god 
förståelse för globala målens 
innebörd och bärande principer 
samt kan relatera kunskapen till 
sitt politiska uppdrag

-  Minst 3000 tjänstepersoner har 
god förståelse för globala målens 
innebörd och bärande principer 
samt kan relatera kunskapen till 
sitt politiska uppdrag

Aktiviteter -  Utbildnings- och  
kommunikationsmaterial

-  Webbutbildning

-  Interaktiva utbildningsinsatser 
och regionala träffar

-  Konferens Mötesplats  
Agenda 2030

-  Interaktiva utbildningsinsatser 
och regionala träffar

-  Konferens Mötesplats Agenda 
2030

Resultat  
pilotåret  

2018

-  2 000 nya arbetsböcker om  
Agenda 2030 delades ut till 
 tjänstepersoner och politiker 

-  1 245 nya Youtube visningar av 
Glokala Sveriges inspirationsfilm 
om Agenda 2030 för kommuner  
och regioner 

-  58 politiker deltog i interaktiva 
utbildningsinsatser om 
Agenda 2030

-  347 tjänstepersoner deltog i 
interaktiva utbildningsinsatser 
om Agenda 2030

Resultat  
2019

-  20 000 nya arbetsböcker om 
Agenda 2030 delades ut till  
tjänstepersoner och politiker

-  4 692 nya Youtube visningar av 
Glokala Sveriges inspirationsfilm 
om Agenda 2030 för kommuner  
och regioner

-  970 nya tjänstepersoner,  
 120 politiker och 288 andra har 
registrerat sig för Glokala Sveriges 
webb utbildning . Av dem har 40% 
gjort minst tre moduler och 70% 
minst en modul

-  1388 politiker deltog i interaktiva 
utbildningsinsatser och regionala 
träffar om Agenda 2030

-  42 politiker deltog på  
Mötesplats Agenda 2030

-  2836 tjänstepersoner deltog i 
interaktiva utbildningsinsatser 
och regionala träffar om 
Agenda 2030

-  163 tjänstepersoner deltog på 
Mötesplats Agenda 2030

Utvärdering -  Visningsstatistik 
-  Nedladdnings och 

webbutbildningsstatistik 
-  Materialdistribution
-  Intervjuer och fokusgrupper med 

följeutvärderare

-  Menti-enkät
-  Dokumentation av antal 

deltagare
-  Intervjuer och fokusgrupper med 

följeutvärderare
-  Statistik webbutbildning

-Menti-enkät
-Dokumentation av antal deltagare
- Intervjuer och fokusgrupper med 
följeutvärderare

-Statistik webbutbildning
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Politiker  
ökar sitt engagemang  
för Agenda 2030 

Tjänstepersoner  
ökar sitt engagemang  
för Agenda 2030

FN-föreningar  
ökar sitt engagemang  
för Agenda 2030

Målsättning 
3-årsperiod

-  Fler politiker testar något enkelt 
eller agerar mer omfattande eller 
vid flertalet tillfällen för att sprida 
kunskap eller bidra till att globala 
målen nås

-  Fler tjänstepersoner testar 
något enkelt eller engagerar sig 
omfattande för att själv sprida 
kunskap eller bidra till att globala 
målen nås

-  Fler FN-föreningar testar 
något enkelt eller engagerar 
sig omfattande för att sprida 
kunskap eller påverka sin 
kommun/region i arbetet med 
globala målen

Aktiviteter -  Stöd i form av utbildning, 
kommunikationsinsatser, material,  
plattformar för erfarenhetsutbyte 
och löpande kontakt med projektets 
deltagare]

-  Stöd i form av utbildning, 
kommunikationsinsatser, 
material,  plattformar för 
erfarenhetsutbyte och löpande 
kontakt med projektets deltagare

-  Info till FN-föreningar på Glokala 
orter . Besök och gemensamma 
arrangemang i mån av tid . Stöd 
till föreningar med projektbidrag 
samt material om lokalt 
påverkansarbete

Resultat  
pilotåret  

2018

-  8 politiker och tjänstepersoner 
uttalade sig om vikten av Agenda 
2030 i Glokala Sveriges arbetsbok 
och/eller i pressmeddelande

-  14 tjänstepersoner deltog aktivt 
i Glokala Sveriges referensgrupp 
eller uttalade sig om vikten av 
Agenda 2030 i pressmeddelande

FN-föreningar har:
-  engagerat sig för att få sin 

kommun aktiv i Glokala Sverige
-  fört dialog eller samverkat med 

kommunen i frågor kopplade till 
Agenda 2030

Resultat  
2019

-  97% av de politiska 
kontaktpersonerna som besvarade 
enkäten har angett att de arbetat 
politiskt med Agenda 2030 under 
2019 . 81 % anger att de haft nytta 
av Glokala Sverige

-  Politiker och ledande 
tjänstepersoner uttalar sig om 
Agenda 2030 och Glokala Sverige 
i ca 130 pressmeddelanden och 
artiklar på nätet och i en mängd 
inlägg i SoMe under #glokalasverige

-  58% av Glokala Sveriges deltagare 
anger att kommunen/regionen har 
antagit styrdokument där Agenda 
2030 omnämnts 

-  29% av Glokala Sveriges deltagare 
anger att Agenda 2030 har 
behandlats i politiska motioner och/
eller debattartiklar . 

 Av Glokala Sveriges 
kontaktpersoner har:
-  69% arrangerat egna 

utbildningar om Agenda 2030
-  89% talat om Agenda 2030 på 

andra möten
-  63% synliggjort Agenda 2030 på 

kommunens webb eller sociala 
kanaler

-  2 nya deltagare engagerade sig 
i Glokala Sveriges referensgrupp 
utöver de redan 9 aktiva

FN-föreningar har:
-  engagerat sig för att få sin 

kommun aktiv i Glokala Sverige
-  fört dialog eller samverkat med 

kommunen i frågor FN-kopplade 
till Agenda 2030

-  deltagit i utbildningar eller träffar 
arrangerade av Glokala Sverige 

-  inkluderat målgruppen politiker 
eller tjänstepersoner i kommun/
region i projektansökningar till 
FN-förbundet

Utvärdering - Enkäter
- Intervju med följeutvärderare
-  Analys stickprov av politiska 

motioner och beslut

-  Enkäter
-  Intervju och fokusgrupp med 

följeutvärderare
-  Dokumentation av referensgrupp

-  Stickprov, intervju eller som del i 
årlig enkät till FN-föreningar
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5.3 Analys av årets resultat (varför har det gått som det gått?)
Det huvudsakliga skälet till att Glokala Sverige når ut till så många och att våra deltagare är så 
pass nöjda med projektets innehåll är sannolikt att vi i utvecklingen av verksamheten hela tiden 
jobbat vädligt nära våra målgrupper. Deltagarna är viktiga medskapare till Glokala Sverige och 
hjälper oss kontinuerligt att anpassa upplägget för att det ska få största möjliga effekt hos dem. 
Den kontinuerliga dialogen med projektets referensgrupp och kontaktpersonerna i projektets 
kommuner och regioner gör att vi förekommer problem innan de uppstår och vi lägger mycket 
tid på att lyssna in förutsättningar och önskemål från varje deltagare. Följeutvärderarens 
fokusgrupp med referensgruppen visar väldigt tydligt att förra årets förbättringsförslag upplevs 
ha tillvaratagits och att de brister som pekades ut då åtgärdats, vilket också skapar förtroende 
för projektet. Denna kontakt tar visserligen mycket arbetstid, men vi tror att det är så vi ska-
par engagemang. Genom dialogen förhåller vi oss till våra deltagares olika förutsättningar och 
hittar sätt att komma in och bidra i deras ordinarie processer snarare än att bara bli en ”happe-
ning” vid sidan av. Detta leder troligtvis till mer långsiktiga resultat.

Samtidigt är det just den löpande kontakten och det direkta stödet som deltagarna hade önskat ingått 
i större utsträckning. Trots våra höga ambitioner inom detta område har mängden kontakt förstås 
begränsats av den hastiga uppskalningen av projektet och beslutet att anta så många deltagare.

TJÄNSTEPERSONER
Det har varit förhållandevis enkelt att nå ut till tjänstepersoner i projektet och dessa står för den 
absoluta majoriteten av utbildningsdeltagarna och användarna av vårt material. Upplägget att 
varje kommun och region har utsett en kontaktperson för Glokala Sverige har skapat goda för-
utsättningar för gemensam planering och uppföljning. I många fall har deltagarna även upprät-
tat tvärfunktionella arbetsgrupper för arbetet med Agenda 2030 och/eller deltagandet i Glokala 
Sverige. Detta har visat sig positivt för spridning och förankring.

POLITIKER
De förtroendevalda står för en mindre andel av utbildningsdeltagarna och användarna av 
Glokala Sveriges material. De har inte heller i riktigt lika stor utsträckning bedömt att de haft 
nytta av projektets innehåll. Detta är en utmaning eftersom dessa beslutsfattare är så centrala 
för genomförandet av Agenda 2030. En del av Glokala Sveriges deltagare har utsett politiska 
kontaktpersoner också men inte alla och vi har inte jobbat lika aktivt med dem. Vi har visser-
ligen ställt kravet att både tjänstepersoner och politiker ska vara med på utbildningsinsatserna, 
och så har det också varit i nästan alla fall, men det är alltid färre politiker som närvarar. Det 
beror förstås på att det endast finns ett fåtal heltidsarvoderade politiker per kommun och att 
fritidspolitiker kan ha svårt att göra sig fria från andra åtaganden för att medverka. Samtidigt 
får vi vanligen träffa de högsta politikerna exempelvis genom en utbildning för kommunstyrel-
sen. Då är de inte så många personer, men desto viktigare målgrupp. Att vi ändå nått så många 
politiker visar på att det finns ett stort intresse för Agenda 2030. Enkäten till de politiska kon-
taktpersonerna bekräftar detta och vi har sett många goda exempel på hur deltagarna arbetar 
politiskt med Agenda 2030.
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Exempel på hur Glokala Sveriges politiska kontaktpersoner arbetar med Agenda 2030

• att Agenda 2030 integrerats i budgetprocessen, 
• att de gett uppdrag till förvaltningar om prioriteringar och arbetssätt, 
• att de tillsatt en arbetsgrupp för att kartlägga aktiviteter som bidrar till målen, 
• att agendan blivit en del av styrmodellen, 
• att arbetssätt där beslut kopplas till målen tagits fram, 
• att agendan inkluderats i det strategiska arbetet, 
• att ett hållbarhetsfokus ska finnas i alla beslut, 
• att insändare har skrivits och 
• att det har blivit en naturlig del av det ordinarie arbetet.

5.4. Årets 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 påbörjats, intensifierats och utvecklats. Trots att det även kan bero på omständig-
heter utanför ramen för projektet (exempelvis redan engagerade och kunniga politiker och tjänsteper-
soner, 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 deltagare ansluter sig till projektet och vi faktiskt kan 
skapa en omfattande rörelse i Sverige, dels för att vi kan följa hur Agenda 2030-arbetet utvecklas och kan 
tillföra den holistiska förståelsen. Bara det faktum att politisk förankring av Agenda 2030-arbetet har 
varit ett kriterium för deltagande i projektet, verkar ibland ha bidragit till att driva arbetet framåt. 

Följeutvärderingen visar att det finns en stor vilja och beslutsamhet att hålla i och fortsätta arbetet 
med Agenda 2030. Rapporten 2018 visade att det fanns en stor efterfrågan på mer konkreta råd och 
verktyg för att kunna börja arbetet. I årets utvärderingar fanns denna aspekt inte alls lika tydligt, 
vilket tyder på att projektet till stor del tillgodosett denna önskan. Detta är ytterligare ett tecken på 
att kommunerna och regionerna kommer att bedriva ett holistiskt arbete med Agenda 2030. 

Det framkommer också genomgående i deltagarnas åsikter och kommentarer att de säger sig ha 
fått en bättre helhetsbild av hur allt hänger ihop och att del tagandet 
i projektet har ökat på drivkraften och snabbat på hållbar-
hetsarbetet. 

Frågan om långsiktiga effekter har behandlats av 
referensgruppen i form av fokusgrupper där det 
framkommer tydligt att projektet har bidragit till 
en legitimitet att i större utsträckning prata om och 
arbeta med Agenda 2030. De långsiktiga effekterna 
kommer analyseras i nästa års lägesrapport utifrån 
jämförelse med första årets nollmätning.

 
 

”Det blir spridningseffekt. Det är 
fler och fler som taggar och gör det näs-

tan per automatik nu. Just det som går ut i 
verksamheten och förs vidare i politiken – det 

sitter i ryggraden på ett annat sätt och det 
har hänt på den senaste tiden.
Deltagare i Glokala Sveriges referensgrupp



17

6. LÄRDOMAR INFÖR NÄSTA VERKSAMHETSÅR  
(VAD SKULLE VI KUNNA GÖRA ANNORLUNDA?)

Den verksamhetsutveckling som vi planerar för 2020 ligger väl i linje med de förbättringsområ-
den som utvärderingen pekar på. Vi kommer satsa mer på att stärka stödet för att sprida enga-
gemanget för Agenda 2030 internt i organisationerna men också utveckla ett mer omfattande 
stöd för att engagera invånare och andra lokala aktörer för de globala målen.

Vi har också förtydligat vår förväntan att politiker är målgrupp för utbildningsinsatserna och 
att alla deltagare ska utse en politisk kontaktperson. Vi utvecklar former för mer löpande stöd 
och kontakt med våra deltagare, både kontaktpersoner och politiska kontaktpersoner i form av 
digitala kommunikations-kit och aktivitetsbibliotek och vi ska se över hur vi kan skapa ännu 
mer tillfälle för deltagarnas kontakt med varandra fysiskt och digitalt.

För att kunna fortsätta utveckla verksamheten och hålla den relevant begränsar vi också antalet 
nya deltagare till projektet och tar in färre nya inför 2020 är inför 2019.

7. TA DEL AV GLOKALA SVERIGES VERKSAMHET

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

• Glokala Sveriges hemsida  
fn.se/glokalasverige 

• SKR:s sida om Agenda 2030  
skr.se/agenda2030 

• Webbutbildning om Agenda 2030 
• Arbetsbok om Agenda 2030
• Inspirationsfilm om Agenda 2030
• Röster från Glokala Sveriges deltagare från Mötesplats Agenda 2030
• Pressmeddelande Glokala Sveriges nya deltagare
• Om Glokala Sverige i Dagens Samhälle
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EVA RUNDGREN-FORSBERG,  
Tillförordnad generalsekreterare,  

Svenska FN-förbundet 
 

Stockholm 20.04.01

ANNELI ANDERSSON,  
Ekonomiansvarig,  

Svenska FN-förbundet 
 

Stockholm 20.04.01

TACK FÖR DET HÄR ÅRET!

Tack för det här året! Välkommen att följa vårt fortsatta 
arbete genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev



GLOKALA SVERIGE

Projektet Glokala Sverige – Agenda 2030 i kommuner och regioner är en 
kommunikations satsning för att stötta, stimulera 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 Regioner, SKR, som båda har representanter i projektets styrgrupp. 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


