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• Syfte? Att främja en universell, integrerad och transformativ 

utvecklingsagenda med hållbarhet och jämlikhet i centrum

• Hur? Forskning kring policyintegrering, samstämmighet och uppföljning 

etc. Strategiskt stöd – praktiskt, evidensbaserad analys och vägledning - till 

förhandlare, beslutsfattare och andra involverade i utformningen av 

agendan. 

• Medlem i IRF, ett samarbete mellan 10 ledande internationella 

forskningsinstitut och tankesmedjor, etablerat efter Rio+20 

• Framöver? Stöd i implementering på lokal, nationell, regional och global 

nivå. Forskningsprojekt kring integrerade ansatser

Mer info på: sei-international.org och irf2015.org

SEI:s ARBETE MED MÅLEN



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS:

193 MEDLEMSSTATER

17 MÅL

169 DELMÅL 



RESAN FRÅN RIO+20 TILL ANTAGANDE



The Global Goals for Sustainable Development



VAD ÄR NYTT jmf. MILLENNIEMÅLEN?

Mer integrerad och omfattande agenda: 

- Ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner tas i beaktan 

och kopplingar görs mellan olika sektorer

Fokus på “transformering”/systemförändringar: 

- Adresserar systemiska förändringar och omställning utifrån 

samhällens förutsättningar och behov

- Går till kärnan istället för att adressera symptom

Universalitet:

- Mål är relevanta och applicerbara på alla länder, inte bara 

utvecklingsländer, inte en biståndsagenda



Alla länder bidrar, utifrån olika förutsättningar, till:

• Nationell agenda – hur kan målen nås i land x? 

• Agenda för utvecklingssamarbete – hur kan land x bistå land y att uppnå 

målen? 

• Internationell agenda – hur påverkar land x globala kollektiva nyttor?

VAD BETYDER DETTA?



MÅL MED BÄRING PÅ ODLINGSJORD



Mål 1. Utrota alla former av fattigdom

- Säkerställ att alla och särskilt de utsatta, har jämlik tillgång till ekonomiska 

resurser, tillgång till grundläggande service, ägande och kontroll över mark

etc. (1.4)

Mål 2. Utrota hunger, säkerställ trygg livsmedelsförsörjning och 

förbättrad nutrition and främja hållbart jordbruk 

- Dubbla produktiviteten i jordbruket och småskaliga matproducenters 

inkomster, exempelvis genom tryggt och rättvist ägande av och tillgång till 

mark och andra produktiva resurser och insatsvaror. (2.3)

- Säkerställ hållbara system för matproduktion och resilienta

jordbruksmetoder som ökar produktivitet och produktion, värnar ekosystem, 

stärker kapacitet för klimatanpassning, extrema väder, torka och 

översvämning och som successivt förbättrar mark och jordkvalitet (2.4)



Mål 3. Säkerställ hälsosamma liv och främja allas välmående

- Minska avsevärt antalet dödsfall och sjukdomsfall orsakade av farliga 

kemikalier och förgiftad eller förorenad luft, vatten och jordar (3.9)

Mål 12. Säkerställ hållbara konsumtions- och produktionsmönster

- Säkerställ miljömässigt hållbar förvaltning av kemikalier och avfall genom 

hela livscykeln, och minska väsentligt utsläpp till luft, vatten och jordar så att 

negativ påverkan på människors hälsa och miljö minimeras (12.4)

Mål 15. Skydda, återställ och främja hållbar användning av jordens 

ekosystem inklusive hållbar skogsförvaltning, bekämpa ökenspridning, 

stoppa och återställ degraderad mark och stoppa förlust av biologisk 

mångfald.

- Bekämpa ökenspridning, återställ degraderad mark och jordar, inklusive 

landområden påverkade av ökenspridning, torka och översvämning, och 

sträva efter en land-degraderingsneutral värld (15.3)



GENOM VILKA ÅTGÄRDER?

• Bygga policyramverk på nationell, regional och internationell nivå som främjar ekonomisk 

jämlikhet och jämställdhet

• Öka investeringar till infrastruktur på landsbygden, jordbruksforskning och teknikutveckling i 

syfte att öka jordbruksproduktiviteten

• Justera och förhindra handelshinder och snedvridningar på världsmarknader, inklusive 

borttagande av alla former av exportsubventioner av jordbruksprodukter (i enlighet med 

Doha)

• Minska matprisvolatilitet genom bättre tillgång till information om marknader och 

spannmålsreserver, för fungerande livsmedelsmarknader.

• Stärk kapacitet för riskreducering, att tidigt upptäcka och varna för katastrofer, och hantering 

av nationella och globala hälsorisker

• Stärk forsknings- och teknologisk kapacitet i utvecklingsländer för mer hållbara konsumtions-

och produktionsmönster 

• Mobilisera och öka ekonomiska resurser för att skydda biodiversitet och ekosystem



NÅGRA REFLEKTIONER OM GENOMFÖRANDE



ATT TOLKA MÅLEN PÅ NATIONELL NIVÅ FÖRSVÅRAS 

AV….

…skala,

att ett och samma delmål innehåller flera aspekter med 

olika trender, 

otydlig/vag formulering,

en nollvision som gör måluppfyllelse svårt att verifiera



• Uttolkning av mål på nationell nivå

• Implementeringen av SDGs är en möjlighet att integrera 

hållbarhetsaspekter inklusive frågor om friska odlingsjordar i befintlig policy, 

göra olika sektorsmål samstämmiga och göra inrikes- och utrikespolitik 

samstämmig

• Den omfattande agendan ställer höga krav på integrerad planering och 

samverkan mellan olika sektorer

• Politiken för global utveckling är ett möjligt ramverk för att säkerställa att 

olika skalor och sektorer tas i beaktan

• Relevant handling bör prioriteras över harmoniserad rapportering till FN. 

IMPLEMENTERINGSUTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER



Tack!

Frågor, kommentarer? ninaweitz@sei-international.org


