
  

Höstkonferensen 2022
Globala målens byggstenar och hur vi kan skapa 
biblioteksverksamhet av dem



  

Vad är Agenda 2030 och de globala målen?

Agenda 2030 är en gemensam överenskommelse mellan 193 
medlemsländer i FN om hur världen ska se ut 2030. Målet är en 
socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar värld, vilket ska 
uppnås genom att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter 
och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa 
klimatkrisen. 
 



  

Vad är Agenda 2030 och de globala målen?

”Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 
2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller 
sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala målen har 
i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur 
arbetet ska genomföras och följas upp.”

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/



  

Globala målen



  

Ursprung: Millenniemålen 2000-2015

”Millenniemålen är åtta mätbara mål som handlar om att förbättra livet för världens fattiga. Det innebär att fler människor ska 
kunna göra det som är självklart för oss i Sverige; att äta sig mätta, få gå i skolan och ha tillgång till rent vatten.”

http://www.millenniemalen.nu/malen-2/



  

Globala målen gäller alla!



  

Globala målens byggstenar
Hur fungerar mål, delmål och indikatorer?



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Det var ju inte så specifikt...

Nej, det var det inte. Orsaker:
- Inter-agency and Expert Group on SDG Indicators (IAEG-SDGs) 
behövde göra ett urval (från tusentals till c:a 230)
- FN-regioner och medlemsstater förväntas skapa egna indikatorer



  

Dessutom...

… så har många civilsamhällesorganisationer gjort s.k. 
”skuggindikatorer” för att täppa till hålen i FN:s 
utvärderingssystem. 
- Inte lika statistikberoende
- Kan ge bättre insikt i specifika förhållanden
- Exempel: TAP Networks indikatorer (Transparency 
Accountability, Partnership), IFLA/TASCHA:s DA2I-rapporter



  

16.10 Alternativa indikatorer

Percentage of population who believe they can express political opinion 
without fear (by age, sex, civic involvement and population groups)

Extent to which the rights to freedom of expression, association, and 
peaceful assembly are guaranteed in law and practice.



  



  



  
Approach to prepare systematic literature review on ‘SDG 16 Interlinkages’ – selecting key aspects of 
SDG 16 (Entry Level) to examine their effects on key aspects of SDG 1 and SDG 10 (Impact Level). 
UNDP OGC



  

16 Alternativa indikatorer för en svensk kontext?

”Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel 
för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner 
är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och 
våld. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa 
och möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över 
beslutsfattande.

Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av konflikt och våld. 
Våld innebär inte bara mänskligt lidande, det raserar också grunden för 
samhällets ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling. De länder som 
är drabbade av krig och utdragna konflikter är de länder som har svårast att 
lyfta sin befolkning ur fattigdom. Att stärka rättsstatsprincipen och främja 
mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga, inkluderande och hållbara 
samhällen.”

… vad har ni för förslag utifrån en bibliotekskontext?



  

Sverige och Agenda 2030 



  

Den svenska självbilden = stark
Sverige har väldigt höga tankar om oss själva och genomförandet av Agenda 
2030. Med fog…! 

”I 2021 års ranking av länder efter hur stor andel av de 17 målen som uppnåtts 
kom Sverige på andra plats, tätt efter Finland. /.../ det beror för svensk del 
väldigt lite på Agenda 2030 och desto mer på vad som gjorts i vårt land under

många decennier.”

- Nationell samordnare* för Agenda 2030, mars 2022

                  * en nationell samordnare utsågs av regeringen februari 2020



  
Bilder från Sveriges publikation Sweden and the 'Leave No One Behind' Principle (HLPF, 2020)



  

”In recent years, several reforms have been introduced to secure equal rights for LGBTI 
people. However, LGBTI people, particularly transgender and intersex people, still face 
challenges in Sweden. Funds have been provided to raise the level of ambition on 
enabling the Sami people to retain and develop their culture. Sweden has also developed 
a national plan to combat racism, similar forms of intolerance and hate crime. One priority is 
preventing and combating honour-related violence and men’s violence against women.”

”Young people are not a homogenous 
group and are facing different risks of 
being left behind. A special focus 
needs to be placed on refugee 
children and young people, especially 
girls and young women, as well as 
those in the asylum process.”



  

”In 2016, the Government adopted a national strategy for 
human rights aimed at establishing a platform for continued 
work to promote full respect for Sweden’s international 
human rights commitments.”



  

”Seventy-nine Swedish government agencies have approved a joint declaration of 
intent to implement the 2030 Agenda and are now finding new ways to collaborate 
to deliver on the SDGs.”

”Sweden’s municipalities and 
regions are committed to 
sustainable development. Large 
parts of the Swedish business 
community see sustainability as a 
competitive advantage.”

Möjligheter!



  

Utmaningar för Sverige
Nationella samordnaren, Gabriel Wikström, menar att  Sverige tänker fel i 
genomförandet av Agenda 2030: 

”Utgångspunkten är att utifrån de riksdagsbundna målen integrera agendan 
som ett verktyg i ordinarie strukturer för styrning och organisering. Anledningen 
är att hållbarhetsarbete inte ska ses som något tillfälligt projekt vid sidan av den 

ordinarie verksamheten. … [vi tycks därmed]  tro att vi redan har 
de bästa metoderna och organisationen på plats för att ställa 
om till ett hållbart samhälle. Det har vi inte.”



  

Utmaningar för Sverige
Riktar särskilt kritik mot:

- omodern styrning med ettårsbudgetar; detta bakbinder långsiktiga 
investeringar för att t.ex. möta upp sociala problem som utanförskap och 
arbetslöshet
- skattesystemet, behöver göras om från grunden istället för att berikas med 
undantag
- arbetsprocesser i stuprör – försvårar samverkan och låser förändringsarbetet i 
projektformen ( jfr. nationell biblioteksstrategi om projektträsket) 



  

Agenda 2030 och biblioteken



  

Varför bibliotek och Agenda 2030?

”In the context of the UN 2030 Agenda, the International 
Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) believes 
that increasing access to information and knowledge across 
society, assisted by the availability of information and 
communications technologies (ICTs), supports sustainable 
development and improves people’s lives.” *

* Access and Opportunity for All: How Libraries contribute to the United Nations 2030 Agenda.  IFLA 2016.



  



  



  

Globalt, europeiskt… men var kommer vi in?



  

Globalt, europeiskt… men var kommer vi in?



  DN Debatt 10/6, Svensk biblioteksförening med Författarförbundet och Läromedelsförfattarna



  DN Debatt 10/6, Svensk biblioteksförening med Författarförbundet och Läromedelsförfattarna

Läsfrämjande?

   Sverige inte 
bäst i klassen?!

Sommaröppettider?
Socio-

ekonomiska
klyftor?

Skolbibliotek?

Kunskapsekonomin
och konkurrenskraft?



  

 http://libraryscience.de/ 

http://libraryscience.de/


  

Några länkar

https://blogs.ifla.org/lpa/tag/un-2030-agenda/

https://repository.ifla.org/handle/123456789/243

https://www.globalamalen.se/material/rapporter-om-globala-malen/

http://www.eblida.org/activities/libraries-un-sdgs-matrix.html

https://www.globalamalen.se/malkompassen/

https://librarymap.ifla.org/ 

http://libraryscience.de/

https://blogs.ifla.org/lpa/tag/un-2030-agenda/
https://repository.ifla.org/handle/123456789/243
https://www.globalamalen.se/material/rapporter-om-globala-malen/
http://www.eblida.org/activities/libraries-un-sdgs-matrix.html
https://www.globalamalen.se/malkompassen/
https://librarymap.ifla.org/
http://libraryscience.de/


  

Gemensam workshop
Att använda de globala målen som ritning och riktning 
för hållbara biblioteksverksamheter och samhällen



  

Mål, delmål och indikatorer i tankearbetet

Exempel utifrån konferensens fem teman:

Cirkulär ekonomi
Design för delaktighet
Biblioteken som tankesmedja
Berättelsen om hållbar omställning
Öppen data, öppen kultur



  

Cirkulär ekonomi
12.8 Öka allmänhetens kunskap om 
hållbara livsstilar. Senast 2030 säkerställa 
att människor överallt har den information 
och medvetenhet som behövs för en hållbar 
utveckling och livsstilar i harmoni med 
naturen.

12.1 Implementera det tioåriga 
ramverket för hållbara konsumtions- 
och produktionsmönster. Genomföra 
det tioåriga ramverket för hållbara 
konsumtions- och produktionsmönster. 
Alla länder vidtar åtgärder, med de 
utvecklade länderna i täten och med 
hänsyn tagen till utvecklingsländernas 
utveckling och förutsättningar.

8.4 Förbättra resurseffektiviteten i 
konsumtion och produktion. Fram till 
2030 successivt förbättra den globala 
resurseffektiviteten i konsumtionen och 
produktionen samt sträva efter att bryta 
sambandet mellan ekonomisk tillväxt och 
miljöförstöring.

15.9 Integrera ekosystem och biologisk 
mångfald i nationell och lokal 
förvaltning. Senast 2020 integrera 
ekosystemens och den biologiska 
mångfaldens värden i nationella och lokala 
planerings- och utvecklingsprocesser, 
strategier för fattigdomsminskning samt 
räkenskaper.



  

Design för delaktighet
12.7 Främja hållbara metoder för 
offentlig upphandling. Främja hållbara 
offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet 
med nationell politik och nationella 
prioriteringar.

16.3 Främja rättssäkerhet och säkerställ 
tillgång till rättvisa. Främja 
rättssäkerheten på nationell och 
internationell nivå samt säkerställa lika 
tillgång till rättvisa för alla.

16.7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande 
och representativt beslutsfattande. 
Säkerställa ett lyhört, inkluderande, 
deltagandebaserat och representativt 
beslutsfattande på alla nivåer.

4.A Skapa inkluderande och trygga 
utbildningsmiljöer. Bygga och förbättra 
utbildningsmiljöer som är anpassade för 
barn och personer med 
funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till 
jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder 
en trygg, fredlig, inkluderande och 
ändamålsenlig lärandemiljö för alla.

11.3 Inkluderande och hållbar 
urbanisering. Till 2030 verka för en 
inkluderande och hållbar urbanisering samt 
förbättra kapaciteten för deltagande-
baserad, integrerad och hållbar planering 
och förvaltning av bosättningar i alla 
länder.



  

Biblioteken som tankesmedja
11.A Främja nationell och regional 
utvecklingsplanering. Främja positiva 
ekonomiska, sociala och miljömässiga 
kopplingar mellan stadsområden, stadsnära 
områden och landsbygdsområden genom 
att stärka den nationella och regionala 
utvecklingsplaneringen.

8.2 Främja ekonomisk produktivitet 
genom diversifiering, teknisk 
innovation och uppgradering. Uppnå 
högre ekonomisk produktivitet genom 
diversifiering, teknisk uppgradering och 
innovation, bland annat genom att fokusera 
på sektorer med högt förädlingsvärde och 
hög arbetsintensitet.

4.6 Alla människor ska kunna läsa, 
skriva och räkna. /.../ säkerställa att alla 
ungdomar och en väsentlig andel av alla 
vuxna /.../ lär sig läsa, skriva och räkna.

3.4  Minska antalet dödsfall till följd av 
icke smittsamma sjukdomar och 
främja mental hälsa. /.../ minska det 
antal människor som dör i förtid av icke 
smittsamma sjukdomar med en tredjedel 
samt främja psykisk hälsa och 
välbefinnande.

16.10 Säkerställa allmän tillgång till 
information och skydda de 
grundläggande friheterna. /.../ i enlighet 
med nationell lagstiftning och 
internationella avtal.



  

Berättelsen om hållbar omställning
8.9 Främja gynnsam och hållbar 
turism. Senast 2030 utarbeta och 
genomföra politik för hållbar turism som 
skapar arbetstillfällen och främjar lokal 
kultur och lokala produkter.

9.C Tillgång till informations- och 
kommunikationsteknik för alla. 
Väsentligt öka tillgången /.../ samt 
eftersträva allmän och ekonomiskt 
överkomlig tillgång till internet i de minst 
utvecklade länderna senast 2020.

5.B Stärk kvinnors roll med hjälp av 
teknik. Öka användningen av gynnsam 
teknik, i synnerhet informations- och 
kommunikationsteknik, för att främja 
kvinnors egenmakt.

5.4 Värdesätt obetalt omsorgsarbete och 
främja delat ansvar i hushållet. Erkänna 
och värdesätta obetalt omsorgs- och 
hushållsarbete genom att tillhandahålla 
offentliga tjänster, infrastruktur och socialt 
skydd samt genom att främja delat ansvar 
inom hushållet och familjen /.../

6.B Stöd lokalt engagemang i vatten- och 
sanitetshantering. Stödja och stärka 
lokalsamhällenas deltagande i arbetet med att 
förbättra vatten- och sanitetshanteringen.

13.3 Öka kunskap och kapacitet för att 
hantera klimatförändringar. Förbättra 
utbildningen, medvetenheten och den 
mänskliga och institutionella kapaciteten /.../



  

Öppen data, öppen kultur
11.4 Skydda världens kultur- och 
naturarv. Stärka insatserna för att skydda 
och trygga världens kultur- och naturarv.

4.7 Utbildning för hållbar utveckling 
och globalt medborgarskap. /... för/   
hållbar utveckling och hållbara livsstilar, 
mänskliga rättigheter, jämställdhet, 
främjande av en kultur av fred, icke-våld 
och globalt medborgarskap samt värde-
sättande av kulturell mångfald och 
kulturens bidrag till hållbar utveckling.

16.6 Bygg effektiva, tillförlitliga och 
transparenta institutioner. Bygga upp 
effektiva och transparenta institutioner 
med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

3.B Stöd forskning, utveckling och 
tillgängliggör vaccin och läkemedel för 
alla. ... Sörja för tillgång till ekonomiskt 
överkomliga grundläggande läkemedel och 
vaccin, i enlighet med /.../ avtalet om /.../ 
immaterialrätter erbjuder för att skydda 
folkhälsan och, framför allt, säkerställa att 
alla har tillgång till läkemedel.

9.1  Skapa hållbara, motståndskraftiga 
och inkluderande infrastrukturer. /.../ 
inklusive regional och gränsöverskridande 
infrastruktur /.../ med fokus på ekonomiskt 
överkomlig och rättvis tillgång för alla.

15.6 Främja tillträde till och rättvis 
vinstdelning av genetiska resurser.
 



  

Dags för workshop (och kaffe)! 

https://regionbiblioteken.se/hostkonferensen/ 
https://karolina.andersdotter.cc/hostkonferensen-2022/
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