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Att förändra vår värld: 
Agenda 2030 för en hållbar utveckling

Resultaten från FN:s konferenser, deklarationer och 
toppmöten, har lagt grunden till Agenda 2030:

• Rio+20, 2012

• Världstoppmötet för hållbar utveckling, Johannesburg, 2002

• Milenniemålen, 2000

• Handlingsplan Agenda 21, Earth Summit, 
Rio de Janeiro, 1992

• Our Common Future/Brundtlandkommissionen, 1987



En gemensam agenda för en hållbar utveckling

• En integrerad agenda för de tre dimensionerna av hållbar 
utveckling

• En gemensam utvecklings- och förändringsagenda för en 
globaliserad och digitaliserad värld med minskad fattigdom, 
växande klimathot och nya ekonomiska stormakter

• En agenda för en ny syn på utveckling och tillväxt – all 
utveckling måste vara hållbar utveckling

• En agenda för sammanhållen styrning



Politisk deklaration

X

17 Mål för hållbar 

utveckling
Medel för 

genomförande

Ramverk för översyn och uppföljning

Agenda 2030 - mer än de 17 målen



Alla länder ska utgå från sina förutsättningar
Att sätta Agenda 2030 i en svensk kontext

Identifiera behov av nya och vidareutveckla 
existerande initiativ
Integrera i ordinarie processer och säkerställa de 
3 dimensionerna

Vikten av samverkan och partnerskap
Hitta nya former för partnerskap

Genomförandet i Sverige 



Hur ska Sverige att nå målen?

• Kombinera specialisering och integrering

• Säkerställa långsiktighet och politiskt åtagande över 
mandatperioder 

• Öka samstämmigheten och tydliggöra målkonflikter

• Främja integrerade arbetssätt för ökad hållbarhet i Sverige och i 
världen 

• Stärka partnerskap mellan olika samhällsaktörer

• Skapa gemensamma problemformuleringar

• Identifiera gemensamma lösningar



• Det behövs förändrat tankesätt

• Vi behöver använda hållbar utveckling som inspiration 
för att utmana och förändra

• Vi behöver integrera i ordinarie processer men skruva 
i systemen

Hållbarhet som norm
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“From ending poverty and hunger to responding to climate 
change and sustaining our natural resources, food and 
agriculture lies at the heart of the 2030 Agenda.” 

https://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Agriculture_Organization


“Investment in food and agriculture will drive change across the SDGs”

FIVE KEY PRINCIPLES:

1. Improving efficiency in the use of resources

2. Conserving, protecting and enhancing natural ecosystems 

3. Protecting and improving rural livelihoods and social well-being 

4. Enhancing the resilience of people, communities and ecosystems 

5. Promoting good governance of  both natural and human systems



De 6 mål FAO övervakar
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Prioriterat område: Hållbar och hälsosam livsmedelskedja



En svensk livsmedelsstrategi 

• Vision till 2030:  Den svenska livsmedelskedjan år 
2030 är globalt konkurrenskraftig, innovativ och 

attraktiv att verka inom. 

• Målet - en konkurrenskraftig livsmedelskedja där 
relevanta miljömål ska nås. 



Utan mat, mark och vatten faller hållbarhetsmålen. 

Jordbruket ligger i kärnan av det globala 
hållbarhetsarbetet 



agenda2030delegationen.se


