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FÖRORD 

De nordiska länderna – Danmark, Finland, 
Island, Norge och Sverige – samt Färöarna, 
Grönland och Åland rankas högt när interna-
tionella mätningar beskriver vilka länder som 
har kommit längst med Agenda 2030. Men 
det betyder inte att vi uppnått en hållbar 
utveckling i Norden, eftersom vi fortfarande 
står inför stora utmaningar gällande  
ekologiskt hållbar utveckling. Vi är speciellt 
utmanade av ohållbar konsumtion och  
produktion, klimatförändringen samt bio- 
diversitetskrisen. 

Coronakrisen har under 2020 kommit att 
dominera den politiska dagordningen, men 
hållbarhetsutmaningarna har inte tagit  
paus. FN:s generalsekreterare António 
Guterres har år 2020 lanserat ett årtionde  
av agerande för hållbar utveckling  
(eng. Decade of action for sustainable  
development). Årtiondet för agerande  
inbegriper att alla delar av samhället 
ska samla sina krafter för att klara av de 
svåraste hållbarhetsutmaningarna. Det  
nordiska samarbetet möter denna upp- 
maning genom att arbeta för ett mer  
hållbart och integrerat Norden. 

Nordiska ministerrådet rapporterar vart- 
annat år till Nordiska rådet om arbetet  
med hållbar utveckling. Nordiska minister-
rådets hållbarhetsredogörelse 2020 redogör 
för arbetet med hållbar utveckling i perioden 
2018–2020. Nordiska ministerrådets arbete 
med hållbar utveckling genomförs både 

genom tvärgående arbete och minister- 
rådens arbete. Nordiska ministerrådets 
hållbarhetsredogörelse ger en möjlighet för 
en tillbakablick över vad vi har åstadkommit, 
men hjälper oss också att peka ut riktningen 
för vad vi behöver göra mer av framöver. 

Det nordiska samarbetet har accelererat 
hållbarheten på den politiska dagordning- 
en. Både den långsiktiga nordiska hållbar-
hetsstrategin Ett gott liv i ett hållbart  
Norden samt Generation 2030-programmet 
har bidragit till att säkerställa håll- 
barhetsfokuset samt implementera 
och stärka Agenda 2030 inom Norden. 
Framåtriktat styr Vår vision 2030 det  
nordiska samarbetet, med visionen om att vi 
i Norden ska vara världens mest hållbara och 
integrerade region år 2030. Därmed sätter 
visionen hållbarheten i centrum för Nordens 
gemensamma utveckling. 

Jag hoppas att denna hållbarhetsre-
dogörelse ger en tydlig bild av Nordiska 
ministerrådets arbete med hållbar utveckling 
samt kan inspirera till diskussion om vårt 
framåtriktade arbete med hållbar utveckling. 
I Norden har vi gång på gång visat att vi är 
starkare tillsammans. Nu är tiden inne för 
att använda Nordens styrka i hållbarhetens 
tjänst och ge det högsta prioritet. 

Paula Lehtomäki,  
generalsekreterare för  
Nordiska ministerrådet
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INLEDNING 

Hållbar utveckling består av tre dimensioner: 
den ekonomiska, den sociala och den ekolo-
giska. De tre dimensionerna är både integre-
rade och ömsesidigt beroende. Ett integrerat 
hållbarhetsperspektiv innebär att den ekon-
omiska dimensionen bör stödja den sociala 
dimensionen, så att samhället som helhet 
kan utvecklas inom gränserna för den ekol-
ogiska dimensionen (figur 1). På detta sätt 
säkerställer man en hållbar utveckling som är 
inom naturens bärförmåga samt säkrar en 
social välfärd och grön ekonomisk utveckling. 

I beaktandet av hållbar utveckling ligger ett 
stort fokus i Norden på en ekologiskt hållbar 
utveckling, eftersom vi är särskilt utmanade 
på detta område i och med klimatförändrin-
gen samt biodiversitetskrisen, vilket är starkt 

koppat till vår ohållbara konsumtion och  
produktion. I den strävan behöver dock 
ständigt det sociala och ekonomiska hållbar-
hetsperspektivet integreras för att man ska 
kunna tala om verklig hållbarhet. 

Det nordiska samarbetet om hållbar utveck-
ling inleddes med en statsministerdeklara-
tion 1998. Den första nordiska strategin för 
hållbar utveckling trädde i kraft tre år senare, 
år 2001, och har sedan dess reviderats regel-
bundet. Efter antagandet av Agenda 2030 år 
2015 reviderades den nordiska strategin för 
hållbar utveckling för perioden 2013–2025, 
Ett gott liv i ett hållbart Norden, för att åter-
spegla dess många kopplingar till och syn- 
ergier med Agenda 2030. För att synliggöra 
och stärka denna agenda i det nordiska 

FIGUR 1 
Hållbar utveckling består av tre dimensioner – den ekonomiska, den sociala  
och den ekologiska – som både är integrerade och ömsesidigt beroende. 

Figuren är baserad på en illustration från Stockholm Resilience Center
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samarbetet beslutade länderna i regi av 
Nordiska ministerrådet en inleda ett nordiskt 
program för att stötta genomförandet av 
Agenda 2030 under titeln ”Generation 2030” 
för perioden 2017–2020. Programmet har 
lagt särskild vikt på områden där Norden har 
de största utmaningarna, vilket har lett till 
ett fokus på hållbar konsumtion och produk-
tion. 

I Nordiska ministerrådets hållbarhetsre-
dovisning för 2020 kan du läsa mer om hur 
arbetet med hållbar utveckling har varit 
uppbyggt under perioden 2018–2020. Den 
innehåller en redogörelse för arbetet med 
hållbar utveckling genom det tvärgående 
arbetet och ministerrådens arbete. Dess- 
utom innehåller den en kort redogörelse för  
Nordiska ministerrådets fortsatta arbete 
med hållbar utveckling under perioden  
2021–2024. Sist men inte minst presente-
ras en katalog över goda exempel på hur 

de olika ministerråden och underliggande 
institutioner arbetar med hållbarhetsmålen 
i Agenda 2030 (bilaga 1). Detta är bara ett 
urval, men det ger ändå en bild av bredden 
i arbetet, och inte minst visar det i vilken 
utsträckning ministerrådets arbete faktiskt 
hjälper till att uppfylla målen i Agenda 2030. 

Nordiska ministerrådet har arbetat med 
hållbar utveckling i över 20 år – och det har 
aldrig varit mer relevant. Det kommer vi 
se även framöver när vi börjar arbeta med 
Nordiska ministerrådets nya vision om att 
vara världens mest hållbara och integrerade 
region: Vår vision 2030. Visionen utgör ramen 
för det fortsatta arbetet med hållbar utveck-
ling i det nordiska samarbetet och bidrar 
också till genomförandet av Agenda 2030. 
Därför kommer vi i framtiden se ytterligare 
satsningar på arbetet med hållbar utveckling 
i Nordiska ministerrådet.  



6

NORDISKA MINISTERRÅDETS  
ARBETE MED HÅLLBAR UTVECKLING  
I PERIODEN 2018–2020 

Nordiska ministerrådets arbete med hållbar 
utveckling genomförs genom tvärgående 
arbete och ministerrådens arbete. 

Det tvärgående arbetet med hållbar utveck-
ling ska säkerställa en integrering av håll-
bar utveckling i Nordiska ministerrådet och 
påskynda genomförandet av Agenda 2030 i 
Norden. Det tvärgående arbetet med hållbar 
utveckling är en grundförutsättning för ett 
systematiskt arbete med hållbar utveckling 
och detta understöder ministerrådens arbete. 

Ministerrådens arbete med hållbar utveckling 
utgör en väsentlig del av Nordiska minister-
rådets hållbarhetsarbete. Ministerrådens 
insatser bidrar konkret till uppnåendet av 
Agenda 2030 och de 17 globala målen för 
hållbar utveckling. I slutet av denna hållbar-
hetsredogörelse presenteras en katalog med 
nordiska projekt kring hållbar utveckling, med 
exempel på det arbete som utförs av min-
isterråden och underliggande institutioner 
kopplat till de globala hållbarhetsmålen och 
underliggande delmålen (bilaga 1). 

Nordiska ministerrådets sekretariat arbetar 
även internt med hållbar utveckling. Sek-
retariatets miljö- och klimathandlingsplan för 
perioden 2020–2024 har som primärt syfte 
att minska den samlade klimatpåverkan av 
verksamheten. 

TVÄRGÅENDE ARBETE MED  
HÅLLBAR UTVECKLING 

Nordiska ministerrådets tvärgående arbete 
med hållbar utveckling har i perioden 2017– 
2020 tagit utgångspunkt i Ett gott liv i ett 
hållbart Norden – Nordisk strategi för hållbar 
utveckling 2013–2025 och Generation 2030 – 
Nordiskt program för Agenda 2030. 
De nordiska samarbetsministrarna 
(MR-SAM) och den nordiska samarbetskom-
mittén (NSK) har ansvar för det tvärgående 
arbetet med hållbar utveckling, med under-
stöd av den nordiska expertgruppen för 
hållbar utveckling som är rådgivande organ 
till MR-SAM och NSK. 

Ett gott liv i ett hållbart Norden – Nordisk 
strategi för hållbar utveckling 2013–2025 
De nordiska samarbetsministrarna 
(MR-SAM) antog år 2012 den nordiska 
strategin för hållbar utveckling för perioden 
2013–2025. Strategin för hållbar utveckling 
har varit den överordnade och tvärsektoriella 
ramen för Nordiska ministerrådets arbete. 
Efter antagandet av Agenda 2030 för hållbar 
utveckling år 2015 reviderades den nordiska 
strategin för hållbar utveckling för att åter-
spegla dess många kopplingar till och syner-
gier med Agenda 2030. Strategin för hållbar 
utveckling ersätts av Vår vision 2030, då 
denna träder i kraft per den 1 januari 2021.



7

FOTO: NORDEN.ORG FOTO: UNSPLASH.COM

Generation 2030-programmet 
De nordiska samarbetsministrarna 
(MR-SAM) godkände den 5 september 2017 
Generation 2030-programmet, som är ett 
nordiskt program för understödjandet av 
ländernas genomförande av Agenda 2030 
och de 17 globala målen för hållbar utveck-
ling. Programmet sträcker sig från september 
2017 till december 2020. 

Syftet med Generation 2030-programmet 
har varit att förstärka och påskynda genom-
förandet av de globala hållbarhetsmålen i 
Nordiska ministerrådet. Programmets över-
ordnade prioriteringar har varit att 
1. säkra att Nordiska ministerrådets arbete 

bidrar till genomförandet av Agenda 2030 
genom politiskt fokus och relevanta projekt 

2. bidra till engagemang och kunskapsdelning 
kring Agenda 2030 i Norden 

3. synliggöra Nordiska ministerrådets arbete 
med Agenda 2030 i Norden och interna-
tionellt. 

Generation 2030-programmets arbete har 
följts upp och utvärderats löpande genom ett 
externt följeforskningsarbete genomfört av 
Gaia Consulting. Följeforskningens slutrap-
port presenterades för den nordiska expert-
gruppen för hållbar utveckling den 5 februari 
2020 och inlämnades den 10 mars 2020. 

Slutrapporten konkluderar att Nordiska  
ministerrådets arbete i perioden 2017–2020 
har åstadkommit en god eller tillfreds- 
ställande framdrift på alla målsättningar i 
Generation 2030-programmet (bilaga 2). 

Generation 2030 programmet har vuxit 
i betydelse under programperioden och 
banat väg för antagandet av Vår vision 
2030. Bedömningen är att Generation 2030 
programmet inom de givna ramarna och 
avgränsningarna har lyckats bra med att 
driva ett tvärgående arbete med hållbar 
utveckling inom Nordiska ministerrådet.  
Programmets arbete har bidragit till att 
Nordiska ministerrådets arbete med Agenda 
2030 har märkbart utvecklats i perioden 
2018–2020, vilket bland annat kan ses i de 
enskilda ministerrådens arbete, som det 
redogörs för under. Programmets arbete 
har bidragit till att skapa engagemang och 
främja kunskapsdelning kring Agenda 2030 
bland ungdomar, civilsamhälle, kommuner, 
politiker och ämbetsmän i Norden. Program-
mets arbete har även bidragit till att syn-
liggöra Nordiska ministerrådets arbete med 
Agenda 2030 i Norden och internationellt, 
genom engagemangsskapande kommunika-
tionsinsatser samt arrangerande av sido-
event vid FN:s högnivåpolitiska forum för 
hållbar utveckling i New York.
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Eftersom Generation 2030-programmet 
löper ut i slutet av 2020 har man under 2020 
även arbetat med att ta fram ett nytt nor-
diskt arbetsprogram för hållbar utveckling. 
Detta är riktgivande för Nordiska ministerrå-
dets tvärgående arbete med hållbar utveck-
ling i perioden 2021–2024. 

Den nordiska expertgruppen för  
hållbar utveckling 
Det överordnade syftet med den nordiska 
expertgruppen för hållbar utveckling är att 
bistå den nordiska samarbetskommittén 
(NSK) och de nordiska samarbetsministrarna 
(MR-SAM) i uppföljningen av Nordiska minis-
terrådets hållbarhetsstrategi Ett gott liv i ett 
hållbart Norden – Nordisk strategi för hållbar 
utveckling samt Nordiska ministerrådets 
arbete med genomförandet av Agenda 2030. 

Expertgruppen fungerar även som styrgrupp 
för Generation 2030-programmet, vilket 
innebär att expertgruppen ger NSK/MR-SAM 
rekommendationer kring programmets 
implementering och utveckling. 

Den nordiska expertgruppen för hållbar 
utvecklings arbete har varit framgångsrikt 
i perioden 2018–2020. Följeforskningens 
bedömning är att arbetet i den nordiska 
expertgruppen för hållbar utveckling har varit 
proaktivt och värdeskapande för det nordiska 
samarbetet och de nordiska länderna. 

Expertgruppens roll har utvecklats under 
år 2020 i och med antagandet av Vår vision 
2030, som är framåtriktat, är det styrande 
dokumentet för Nordiska ministerrådets 
arbete med hållbar utveckling. Därmed har 
MR-SAM i september 2020 antagit ett nytt 
mandat för den nordiska expertgruppen för 
hållbar utveckling i perioden 2021–2024. 
Expertgruppens syfte är framåtriktat att 
bistå NSK och MR-SAM i genomförandet 
och uppföljningen av visionen, förutom det 
tvärgående arbetet med hållbar utveckling 
inom Nordiska ministerrådet. 

MINISTERRÅDENS ARBETE MED  
HÅLLBAR UTVECKLING 
Nordiska ministerrådet arbetar med hållbar 
utveckling genom de tolv olika ministerråden 
och deras ansvarsområden. Alla ministerråd 
och underliggande institutioner uppger att 
deras arbete är relevant för ett eller flera 
av de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030 
(bilaga 3). Dock finns det skillnader i hur – 
och i vilken utsträckning – man arbetar med 
hållbarhetsmålen. 

I stort sett alla ministerråd har nu antagit 
samarbetsprogram eller strategier med tyd-
lig hänvisning till de globala målen och/eller 
hållbar utveckling. Det ger långsiktiga resul-
tat i och med att sektorerna nu ska förhålla 
sig till – och aktivt arbeta med – målen och 
delmålen i Agenda 2030. På så sätt säker-
ställer man ett brett och varaktigt arbete 
med de globala målen och hållbar utveckling. 

De flesta ministerråd arbetar med projekt 
som är relevanta för Agenda 2030 (bilaga 1). 
Det är också på projektnivå man lättare ser 
hur arbetet förhåller sig till de olika delmålen. 
Här ser vi att många projekt har ett mer 
övergripande fokus på målen, snarare än 
på specifika delmål. Det är också värt att 
nämna att det finns vissa frågor som vi anser 
vara relevanta för hållbar utveckling, utan 
att de nödvändigtvis helt passar in under ett 
särskilt delmål i Agenda 2030. 

Det tvärgående arbetet med hållbar utveck-
ling ska stöda ministerrådens arbete med 
hållbar utveckling. Generation 2030-pro-
grammet har i perioden 2021–2024 haft i 
uppdrag att säkra att Nordiska minister-
rådets arbete bidrar till genomförandet 
av Agenda 2030 genom politiskt fokus och 
relevanta projekt. Nordiska ministerrådets 
arbete med Agenda 2030 har blivit mer 
synligt och de 17 globala målen för hållbar 
utveckling har i allt högre grad integrerats i 
ministerrådens arbete. 
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NORDISKA MINISTERRÅDETS  
FRAMÅTRIKTADE ARBETE MED  
HÅLLBAR UTVECKLING I PERIODEN 
2021–2024 
De nordiska statsministrarna antog i augusti 
2019 en ny vision för det nordiska samarbe-
tet om att vara ”världens mest hållbara och 
integrerade region” år 2030 (figur 2). För att 
förverkliga visionen ska ministerrådet fokus-
era på följande tre strategiska prioriteringar 
fram till 2024: 

Ett grönt Norden - Tillsammans ska vi främja 
en grön omställning av våra samhällen och 
arbeta för koldioxidneutralitet och en hållbar 
cirkulär och biobaserad ekonomi. 

Ett konkurrenskraftigt Norden - Tillsammans 
ska vi främja grön tillväxt i Norden baserad 
på kunskap, innovation, mobilitet och digital 
integration. 

Ett socialt hållbart Norden - Tillsammans 
ska vi främja en inkluderande, jämställd och 
sammanhängande region med gemensamma 
värderingar och stärkt kulturutbyte och 
välfärd. 

FIGUR 2 
Vår vision 2030 är att Norden ska bli världens mest  
hållbara och integrerade region fram till år 2030. 

Norden ska bli 
världens mest 

hållbara och 
integrerade 

region 

Ett konkurrenskraftigt Norden 
Tillsammans ska vi främja grön tillväxt i 
Norden baserad på kunskap, innovation, 
mobilitet och digital integration. 

Ett grönt Norden 
Tillsammans ska vi främja en grön  

omställning av våra samhällen 
och  arbeta för koldioxidneutralitet 

och en hållbar cirkulär och 
biobaserad ekonomi. 

Ett socialt  
hållbart Norden 
Tillsammans ska vi främja en  
inkluderande, jämställd och  
sammanhängande region 
med gemensamma värderingar  
och stärkt kulturutbyte och välfärd.
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Antagandet av Vår vision 2030 innebär att 
allt arbete som utförs inom ramen för Nor-
diska ministerrådet ska bidra till de strat-
egiska prioriteringarna och därmed till att 
förverkliga visionen och uppnå dess mål. Alla 
ministerråd och institutioner ska bidra med 
konkreta insatser och se till att vi tillsam-
mans förverkligar visionen. 

De nordiska samarbetsministrarna 
(MR-SAM) antog i juni 2020 en ny policy för 
integrering av hållbar utveckling, jämställdhet 
samt ett barnrätts- och ungdomsperspektiv 
i Nordiska ministerrådet. Policyn slår fast att 
hållbar utveckling, jämställdhet och ett barn-
rätts- och ungdomsperspektiv ska genomsyra 
hela Nordiska ministerrådets arbete. Integre-
ring av dessa perspektiv är en förutsättning 
för att nå visionen. 

Nordiska ministerrådets tvärgående arbete 
med hållbar utveckling ska framåtriktat bidra 
till implementeringen av Vår vision 2030:s 
kärna om att bli ”världens mest hållbara 
och integrerade region” samt överordnade 
målsättningar av särskild prioritet för att 
lösa de nordiska ländernas gemensamma 
hållbarhetsutmaningar. Särskilt fokus läggs 

på områdena hållbar konsumtion, socialt 
hållbar grön omställning samt involvering av 
civilsamhället och barn och unga. Detta slås 
fast i det nordiska arbetsprogrammet för 
hållbar utveckling i perioden 2021–2024. 

Den nordiska expertgruppen för hållbar 
utveckling kommer att hjälpa MR-SAM och 
NSK i genomförandet och uppföljningen av 
visionen samt i det tvärgående arbetet för 
hållbar utveckling inom Nordiska minister-
rådet. Detta fastslås i mandatet för den 
nordiska expertgruppen för hållbar utveckling 
för perioden 2021–2024. 

Nordiska ministerrådets arbete med hållbar 
utveckling under perioden 2018–2020 har 
varit betydelsefullt och framgångsrikt, men 
det har också identifierat flera områden med 
förbättringspotential, vilket är viktigt att ta 
med i det fortsatta arbetet. Det tvärgående 
arbetet med hållbar utveckling kommer i 
ännu högre grad att fungera som stöd och 
katalysator för ministerrådens arbete med 
hållbar utveckling (bl.a. genom kompetensut-
veckling kring Agenda 2030:s 17 globala mål 
för hållbar utveckling och de underliggande 
169 delmålen).

FOTOS: UNSPLASH.COM
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BILAGA 1 

KATALOG MED NORDISKA PROJEKT 
KRING HÅLLBAR UTVECKLING 

Nordiska ministerrådets arbete bidrar till 
genomförandet av Agenda 2030 och de 17 
globala målen för hållbar utveckling. Nedan-
för visas en katalog med goda exempel på 
hur de olika ministerråden och underliggande 
institutioner arbetar med de globala målen 
och delmålen i Agenda 2030. Detta är bara 
ett urval, men det ger ändå en bild av bred-
den i arbetet, och inte minst visar det i vilken 

utsträckning ministerrådets arbete faktiskt 
hjälper till att uppfylla målen i Agenda 2030. 

Observera att vi inte har några exempel på 
pågående projekt som relaterar direkt till 
hållbarhetsmål 1 om att utrota fattigdom, 
men det är något vi förväntar oss att se en 
ökning av under perioden 2021–2024 (till 
exempel från den sociala sektorn). 

FIGUR 3 
De 17 globala målen för hållbar utveckling.
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HÅLLBARHETSMÅL 2 

INGEN HUNGER 
Det globala målet för hållbar utveckling nummer 2 handlar om  
att ”avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och  
förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk”. 

DELMÅL 2.4: HÅLLBAR LIVSMEDELSPRODUKTION OCH MOTSTÅNDSKRAFTIGA  
JORDBRUKSMETODER (Kopplar även till delmål 3.4, 12.2 och 12.3) 

Projekt: Att främja ett miljövänligt och hälsosamt livsmedelssystem 

Ministerråd: MR-FJLS & MR-S 

Beskrivning: Detta projekt för samman beslutsfattare och aktörer inom livsmedelssektorn för att gemensamt bygga 
en vision för de nordiska livsmedelssystemen samt identifiera möjliga strategier och verktyg för att främja hälsa och 
hållbarhet inom dessa. Projektet kommer att ge flera resultat som innefattar en överenskommelse kring fakta om 
livsmedelssystem, nya koalitioner mellan aktörer som stöder förändringar inom livsmedelssektorn, samtal om hinder 
mot förändring och avvägningar därtill, och ett policy-underlag som kan användas av samtliga livsmedelsaktörer för 
att tydliggöra deras roll inom denna förändringsagenda. Projektet är delfinansierat av Generation 2030-programmet. 

Kontaktuppgifter: Anne Camilla Hilton, annhil@norden.org, +45 60 39 42 71. 
Marie Persson, marper@norden.org, +45 60 39 42 53. 

DELMÅL 2.5: BEVARA DEN GENETISKA MÅNGFALDEN I LIVSMEDELSPRODUKTIONEN 
(Kopplar även till delmål 2.4 och 12.2) 

Projekt: Så, se och smaka – grön växt i Norden 

Ministerråd: MR-K/NOREY 

Beskrivning: ”Så, se och smaka – grön växt i Norden” är ett pedagogiskt och konstnärligt projektsamarbete mellan de 
nordiska kulturinstitutionerna och NordGen kring växtgenetiska resurser. Projektets målsättningar är att sätta fokus 
på vikten av att bevara den växtgenetiska mångfalden samt att sprida kunskap om nordisk matrikedom och nordiskt 
matkulturarv. Projektet vill också föra en nyanserad diskussion om ett förändrat klimat och de konsekvenser denna 
förändring har på odling av mat på nordliga breddgrader. Kan vi finna nya hållbara metoder att producera och  
konsumera mat? Kan vi utöka graden av självförsörjning? Kan vi utveckla en modell för att involvera barn och unga i 
detta arbete? 

Kontaktuppgifter: Fanney Karlsdottir, fanney@nordichouse.is, +35 45 51 70 32. 

Mer information: nordichouse.is/da/saum-sjaum-og-smokkum-graenn-voxtur-a-nordurlondum/ 

http://nordichouse.is/da/saum-sjaum-og-smokkum-graenn-voxtur-a-nordurlondum/
mailto:fanney@nordichouse.is
mailto:marper@norden.org
mailto:annhil@norden.org
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DELMÅL 2.5: BEVARA DEN GENETISKA MÅNGFALDEN I LIVSMEDELSPRODUKTIONEN 
(Kopplar även till delmål 15.6) 

Projekt: Svalbards globala frövalv 

Ministerråd: MR-FJLS/Nordgen  

Beskrivning: Svalbards globala frövalv är världens största säkerhetslager för fröer från jordens mångfald av odlade 
grödor. Här långtidslagras kopior av fröer som bevaras i genbanker över hela världen för att bidra till att trygga 
världens framtida livsmedelstillgång. Krig, konflikter, klimatförändringar och politiska nedprioriteringar utgör hot mot 
genbankerna som i allt högre grad ser behovet av att säkerhetskopiera sin frösamling på mer än ett ställe. Svalbards 
globala frövalv erbjuder gratis förvaring av frökopior som bevaras av internationella, nationella, regionala genbanker 
samt institutioner och organisationer. NordGen ansvarar, tillsammans med norska lantbruks- och matdepartementet 
och organisationen Crop Trust, för driften av frövalvet. 

Kontaktuppgifter: Åsmund Asdal, asmund.asdal@nordgen.org,+47 91 36 51 66. 

Mer information: www.nordgen.org/vart-arbete/svalbard-global-seed-vault/

FOTO: NORDGEN

http://www.nordgen.org/vart-arbete/svalbard-global-seed-vault/
mailto:asmund.asdal@nordgen.org
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HÅLLBARHETSMÅL 3 

GOD HÄLSA OCH  
VÄLBEFINNANDE 
Det globala målet för hållbar utveckling nummer 3 handlar om att  
”säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar”. 

DELMÅL 3.8: TILLGÄNGLIGGÖR SJUKVÅRD FÖR ALLA 
(Kopplar även till delmål 11.1 och 11.a) 

Projekt: Bridging the knowledge gap between distance health & social care solutions and  
environmental impacts: Via the lens of SDGs 

Ministerråd: MR-S 

Beskrivning: Projektet kommer att ge kompletterande insikter till fjärrhälsolösningar/vård och omsorg på distans 
genom att lyfta fram avvägningar och möjligheter som uppstår när man faktorerar in miljövariabler för att förstå 
effekterna av nämnda lösningar på miljön och klimatet. Man kommer att genomföra en kunskapsproduktionsverkstad 
för att möjliggöra datainsamling, dialog och samarbetsbeslut mellan berörda parter i hälsosektorn. Denna workshop 
kommer att omfatta SDG-synergiverktyget och Environmental Impact Assessment (EIA)-verktyg, för att kartlägga 
och analysera effekterna, likaså interaktioner mellan vårdlösningar när man tittar genom SDG-objektiv. Projektet 
kommer att leverera en detaljerad sammanhangskarta över vilka hållbarhetsmål (SDG) som påverkas – genom  
fjärrhälsolösningar på landsbygden – i kombination med klimatberäkningar. 

Kontaktuppgifter: Anne Camilla Hilton, annhil@norden.org, +45 60 39 42 71. 

DELMÅL 3.8: TILLGÄNGLIGGÖR SJUKVÅRD FÖR ALLA 

Projekt: Hälsa, demografi och livskvalitet 

Ministerråd: MR-N 

Beskrivning: Programmets vision är att bidra till att Norden innan 2030 är världens mest hållbara och integrerade 
hälsoområde samt att säkerställa bästa möjliga personliga hälsovård för alla sina invånare. Programmet presen-
terades för de nordiska näringsministrarna i juni 2019, och de gav sitt stöd till att upprätta programmet. Programmet 
är uppdelat i fyra moduler: 
1 Bridging Nordic health data, 
2  Preventive health 
3  Healthy cities 
4  Value chain collaboration. 

Kontaktuppgifter: Rasmus Malmborg, rm@nordicinnovation.org, +47 951 21 480. 
Þórður Reynisson, tr@nordicinnovation.org,+47 915 76 579. 

Mer information: www.nordicinnovation.org/health

mailto:annhil@norden.org
mailto:rm@nordicinnovation.org
mailto:tr@nordicinnovation.org
http://www.nordicinnovation.org/health
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DELMÅL 3.8: TILLGÄNGLIGGÖR SJUKVÅRD FÖR ALLA 
(Kopplar även till delmål 10.2) 

Projekt: Adult life after childhood cancer in Scandinavia (ALiCCS):  
Socioeconomic consequences of long-term survival 

Ministerråd: MR-U/ NordForsk 

Beskrivning: Forskningsresultat från projektet ”Adult life after childhood cancer in Scandinavia (SALiCCS): Socioeco-
nomic consequences of long-term survival” kommer att förbättra vår förståelse av konsekvenserna av cancer i ung ålder. 
Utbildning, familj och barn och ett jobb är viktiga och utmanande livsmål för gemene man, men ännu betydelsefullare 
för dem som överlevt barncancer. Genom att identifiera överlevande med den högsta socioekonomiska bördan vill pro-
jektet utveckla strategier för tidigt ingripande som stöd för dessa undergrupper som överlevt kritiska faser i livet. 

Kontaktuppgifter: Maria Nilsson, maria.nilsson@nordforsk.org, +47 993 80 264. 
Marianne Aastebøl Minge, marianne.minge@nordforsk.org, +47 936 02 527. 

Mer information: www.nordforsk.org/projects/adult-life-after-childhood-cancer-scandinavia-aliccs-socioeconomic- 
consequences-long-term

FOTO: MAUD LERVIK / NORDEN.ORG

mailto:maria.nilsson@nordforsk.org
mailto:marianne.minge@nordforsk.org
http://www.nordforsk.org/projects/adult-life-after-childhood-cancer-scandinavia-aliccs-socioeconomic-consequences-long-term
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HÅLLBARHETSMÅL 4 

GOD UTBILDNING  
FÖR ALLA 
Det globala målet för hållbar utveckling nummer 4 handlar om att ”säker-
ställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja 
livslångt lärande för alla”. 

DELMÅL 4.3: LIKA TILLGÅNG TILL YRKESUTBILDNING OCH HÖGRE UTBILDNING  
AV GOD KVALITET (Kopplar även till delmål 8.5) 

Projekt: Fler vägar till utbildning  inom vård och omsorg i Norden 

Ministerråd: MR-SAM/Integrationsprogrammet 

Beskrivning: Projektets syfte är att bidra till att fler flyktingar och invandrare får en stabil och långvarig 
sysselsättning genom att gå en yrkesutbildning. Forskning visar att utbildning är ett av de viktigaste 
instrumenten för att denna grupp ska få fast anställning.  Samtidigt finns det ett stort behov av kompetent 
arbetskraft inom vård och omsorg i Norden – och prognoserna pekar på ett framtida icke tillgodosett behov. 
Projektet stöder kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan yrkesverksamma inom vård och omsorg, med fokus 
på hur man kan utveckla förfaranden som kan förkorta vägen till utbildning och därmed till sysselsättning 
för en utsatt målgrupp. 

Kontaktuppgifter: Anna-Maria Mosekilde, annmos@norden.org, +45 60 39 71 87. 

Mer information: www.foreningen-nydansker.dk/igu-og-branchepakker 

DELMÅL 4.5: UTROTA DISKRIMINERING I UTBILDNING 

Projekt: Nordic centre of excellence: Justice through education 

Ministerråd: MR-U/NordForsk 

Beskrivning: Forskning av ”Nordic centre of excellence: Justice through education” har visat att inte ens  
de nordiska ländernas utbildningssystem kan erbjuda rättvis och likvärdig utbildning för alla. Forsknings- 
resultaten visar att elever diskrimineras och marginaliseras utifrån social klass, kön, sexualitet, etnicitet och 
funktionshinder. Genom att ta itu med dessa faktorer på flera olika sätt har centret skapat en kunskaps-
bas som hjälper politiska beslutsfattare och lärarutbildningen att skapa lika tillgång till utbildning av hög 
kvalitet. 

Kontaktuppgifter: Siri Jørgensen Bjarnar, siri.bjarnar@nordforsk.org, +47 913 16 554 
Kaisa Vaahtera, kaisa.vaahtera@nordforsk.org, +47 911 48 694. 

Mer information: www.nordforsk.org/projects/justice-through-education-nordic-countries

mailto:annmos@norden.org
http://www.foreningen-nydansker.dk/igu-og-branchepakker
mailto:siri.bjarnar@nordforsk.org
mailto:kaisa.vaahtera@nordforsk.org
http://www.nordforsk.org/projects/justice-through-education-nordic-countries
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DELMÅL 4.7: UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING OCH GLOBALT MEDBORGARSKAP 

Projekt: Det nordiska nätverket för hållbar utveckling  

Ministerråd: MR-U 

Beskrivning: Det nordiska nätverket för hållbar utveckling, som är en del av Nordiskt nätverk för vuxnas 
lärande (NVL), bidrar med kunskap och pedagogisk expertis i samband med arbetet med de globala 
målen för hållbar utveckling/Agenda 2030.  NVL:s nätverk för hållbar utveckling ska vidareutvecklas och 
utvidgas, bland annat när det gäller spridning av kunskap och pedagogisk expertis i samband med arbe-
tet med Agenda 2030 i organisationer och institutioner för vuxnas lärande och med medverkan av det 
civila samhället, anordnandet av arrangemang m.m. 

Kontaktuppgifter: Helle Glen Petersen, helpet@norden.org, +45 29 69 29 78. 
Antra Carlsen, antr@via.dk, +45 87 55 18 08. 

Mer information: nvl.org/content/verksamhetsplan-2020-hallbar-utveckling

FOTO: EIRÍKUR BJØRNSSON / NORDEN.ORG

mailto:helpet@norden.org
http://nvl.org/content/verksamhetsplan-2020-hallbar-utveckling
mailto:antr@via.dk
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HÅLLBARHETSMÅL 5 

JÄMSTÄLLDHET 
Det globala målet för hållbar utveckling nummer 5 handlar om  
att ”uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt”. 

DELMÅL 5.1: UTROTA DISKRIMINERING AV KVINNOR OCH FLICKOR 
(Kopplar även till delmål 4.2, 4.3, 4.5, 4.a, 5.5, 8.2, 8.5 och 12.1) 

Projekt: Hållbarhet och jämställdhet i framtidens högteknologiska arbetsliv 

Ministerråd: MR-A, MR-JÄM, MR-U & HU 

Beskrivning: Den nordiska arbetsmarknaden är i dag könsuppdelad och andelen kvinnor i högteknologiska 
yrken är låg. När framtidens arbetsliv präglas av digitalisering och automatisering kommer Norden inte 
att kunna utnyttja alla unga kvinnors och mäns potential lika eller dra fördel av mångfald på ledningsnivå. 
Projektet undersöker hur Norden kan få bättre könsbalans på utbildningar och i yrken inom naturvetenskap, 
teknik, ingenjörskonst och matematik samt hur detta förväntas bidra till hållbarhet och jämställdhet  
på framtidens arbetsmarknad. Projektets tvärsektoriella fokus innebär att man kommer att inventera  
insatser för att uppnå jämställdhet på utbildningsområdet och arbetsmarknaden. Projektet är delfinansierat 
av Generation 2030-programmet. 

Kontaktuppgifter: Jenny Pentler, jenny.pentler@genus.gu.se, +46 31 786 9203. 

Mer information: nikk.no/var-verksamhet/vara-projekt/stem/ 

DELMÅL 5.1: UTROTA DISKRIMINERING AV KVINNOR OCH FLICKOR 

Projekt: Kartläggning av insatser och strategier mot negativ social kontroll 

Ministerråd: MR-SAM/Integrationsprogrammet 

Beskrivning: Projektets syfte är att kartlägga lagstiftning samt myndigheters och det civila samhällets 
insatser mod negativ social kontroll och hedersrelaterat våld i de nordiska länderna. Negativ social kontroll 
begränsar individens frihet och är ett hinder för flickors och kvinnors aktiva deltagande i det offentliga livet. 
Genom att utbyta nordiska erfarenheter beträffande myndigheternas hantering av denna problemställning 
stärks grunden för att utveckla och genomföra effektiva insatser som gör en positiv skillnad för flickors och 
kvinnors jämställdhet. 

Kontaktuppgifter: Anna-Maria Mosekilde, annmos@norden.org, +45 60 39 71 87.

mailto:jenny.pentler@genus.gu.se
http://nikk.no/var-verksamhet/vara-projekt/stem/
mailto:annmos@norden.org


19

DELMÅL 5.2: UTROTA VÅLD MOT OCH UTNYTTJANDE AV KVINNOR OCH FLICKOR 
(Kopplar även till delmål 3.7, 8.5, 8.8, 11.7 och 16.3) 

Projekt: Sexuella trakasserier och våld i arbetslivet och i samhället i Norden 

Ministerråd: MR-JÄM 

Beskrivning: De nordiska länderna arbetar för att alla människor ska leva ett liv fritt från våld, men 
sexuellt våld och sexuella trakasserier är fortsatt utbrett och kunskapsgapet är stort. Programmet pågår 
2018–2022 och svarar på metoo-uppropet 2017 där tusentals kvinnor vittnade om kränkningar, överallt 
och i alla samhällsskikt i Norden. Genom konferenser och publikationer har programmet belyst de allva-
rliga konsekvenserna av sexuella trakasserier och sexuellt våld för individer, ekonomin och hållbar utveck-
ling. En tvärsektoriell forskningssatsning ska från 2020 arbeta vidare med att täppa till kunskapsgapet 
om sexuella trakasserier i arbetslivet genom att utforska olika sektorer och förebyggande insatser. 

Kontaktuppgifter: Marianne Berger Marjanovic, marmar@norden.org, +45 60 39 42 95. 

Mer information: nikk.no/var-verksamhet/vara-projekt/nordiskt-kunskapslyft-om-sexuella- 
trakasserier-en-forstudie/  

FOTO: NORDEN.ORG

mailto:marmar@norden.org
http://nikk.no/var-verksamhet/vara-projekt/nordiskt-kunskapslyft-om-sexuella-trakasserier-en-forstudie/
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HÅLLBARHETSMÅL 6 

RENT VATTEN OCH  
SANITET FÖR ALLA 
Det globala målet för hållbar utveckling nummer 6 handlar om att  
”säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och  
sanitet för alla”. 

DELMÅL 6.6: SKYDDA OCH ÅTERSTÄLL VATTENRELATERADE EKOSYSTEM 

Projekt: ScanDNAnet – Validating and intercalibrating metabarcoding for routine  
use in Nordic freshwater biomonitoring 

Ministerråd: MR-MK 

Beskrivning: Tyngdpunkten i detta projekt kommer att ligga på att jämföra dna-metabarkodningsmetoders 
prestanda och tillämplighet med traditionell identifiering av rutinkontrollprover. Användningen av denna 
metod för genetisk identifiering och hantering av taxonomiska data kommer samtidigt att tänja på has-
tighets- och noggrannhetsgränserna för aktuell taxonomisk identifiering och ge tidigare otillgängliga tax-
onomiska data. Vi kommer att bedöma styrkan i den nya genetiska identifieringsmetoden för att förbättra 
biologisk övervakning av tryckförändringar, förbättra ekosystemens hälsa och bedömningar av den biolo-
giska mångfalden samt identifiering och bevarande av ekosystemtjänster. 

Kontaktuppgifter: Sigga Jacobsen, siggaj@us.fo, +298 23 43 46. 

Mer information: www.syke.fi/en-US/Research__Development/Research_and_development_projects/ 
Projects/SCANDANnet/SCANDNAnet(47361)

FOTO: UNSPLASH.COM

mailto:siggaj@us.fo
http://www.syke.fi/en-US/Research__Development/Research_and_development_projects/Projects/SCANDANnet/SCANDNAnet(47361)
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HÅLLBARHETSMÅL 7 

HÅLLBAR ENERGI  
FÖR ALLA 
Det globala målet för hållbar utveckling nummer 7 handlar om att  
”säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och  
modern energi för alla”. 

DELMÅL 7.2: ÖKA ANDELEN FÖRNYBAR ENERGI I VÄRLDEN 
(Kopplar även till delmål 7.1, 7.a, 9.1 och 13.2) 

Projekt: Flex4RES – Flexible Nordic energy systems 

Ministerråd: MR-Tillväxt/ÄK-E/NEF 

Beskrivning: Flex4RES-projektet visar hur utmaningen att integrera stora andelar av variabel 
förnybar energi i energisystemet kan hanteras effektivt genom en starkare koppling av energi-
marknader i Norden och Baltikum och därmed underlätta en omställning till energi utan kol- 
dioxidutsläpp.  

Kontaktuppgifter: Klaus Skytte, klaus.skytte@nordicenergy.org, +47 941 31 447. 

Mer information: www.nordicenergy.org/flagship/flex4res/ 

DELMÅL 7.A: TILLGÄNGLIGGÖR FORSKNING OCH TEKNIK SAMT INVESTERA I REN ENERGI 
(Kopplar även till delmål 9.2) 

Projekt: Nätverksgruppen för avskiljning, användning och lagring av koldioxid (NGCCUS) och  
Nordic Baltic 8 (NB8)  

Ministerråd: MR-Tillväxt/ÄK-E/NEF 

Beskrivning: Nätverksgruppen för avskiljning, användning och lagring av koldioxid (NGCCUS) ska under en 
treårsperiod främja samarbete och bistå de nordiska regeringarna genom att följa och diskutera utveck-
lingen kring avskiljning, användning och lagring av koldioxid samt att dela kunskapen inom Norden och det 
nordisk-baltiska samarbetet (Nordic Baltic 8).  

Kontaktuppgifter: Elvar Knutur Valsson, elvknu@norden.org, +45 60 39 42 30. 
Sofia Elamson, sofia.elamson@nordicenergy.org, +47 47 25 47 32. 
Peter Molander, peter.molander@projectum.fi, +358 50 304 49 33. 

Mer information: www.nordicenergy.org/project/ngccus/

mailto:klaus.skytte@nordicenergy.org
http://www.nordicenergy.org/flagship/flex4res/
mailto:elvknu@norden.org
mailto:sofia.elamson@nordicenergy.org
mailto:peter.molander@projectum.fi
http://www.nordicenergy.org/project/ngccus/


22

DELMÅL 7.A: TILLGÄNGLIGGÖR FORSKNING OCH TEKNIK SAMT INVESTERA I REN ENERGI 
(Kopplar även till delmål 9.5, 13.3 och 17.19) 

Projekt: Nordic clean energy scenarios – tracking Nordic carbon neutrality progress and  
technology pathways 

Ministerråd: MR-Tillväxt/ÄK-E/NEF 

Beskrivning: Projektet följer upp de nordiska statsministrarnas deklaration från januari 2019 om ett koldioxidneutralt 
Norden. Det använder avancerade energimodeller för att ta fram scenarier för hur den nordiska energisektorn, som 
står för 2/3 av de nordiska utsläppen av växthusgaser, kan bli koldioxidneutral. Scenarierna är klara våren 2021 och 
syftet är att ta fram en årlig rapport som visar var Norden står i förhållande till scenarierna. 

I scenarierna tar man fram en omfattande katalog med olika tekniker, inklusive kostnader och koldioxidreduktion-
spotential. Man ska också ta fram en databas med gemensam nordisk energistatistik, som kan utgöra underlag för 
upprättandet av en årlig nordisk energistatistik. Projektet följer upp NEF:s två tidigare energiscenarier från 2013 och 
2016 samt ”Tracking Nordic clean energy progress”-analyserna. 

Kontaktuppgifter: Christian Kjær, christian.kjaer@nordicenergy.org, +47 90 24 60 32. 

Mer information: www.nordicenergy.org/publications/tracking-nordic-clean-energy-progress-2020/

FOTO: UNSPLASH.COM

mailto:christian.kjaer@nordicenergy.org
http://www.nordicenergy.org/publications/tracking-nordic-clean-energy-progress-2020/
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HÅLLBARHETSMÅL 8 

ANSTÄNDIGA ARBETS- 
VILLKOR OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT 
Det globala målet för hållbar utveckling nummer 8 handlar om att ”verka för  
varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv syssel- 
sättning med anständiga arbetsvillkor för alla”. 

DELMÅL 8.5: FULL SYSSELSÄTTNING OCH ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR MED LIKA LÖN  
FÖR ALLA (Kopplar även till delmål 10.2) 

Projekt: Verkningsfulla sysselsättningsåtgärder för flyktingar och familjesammanförda 

Ministerråd: MR-SAM/Integrationsprogrammet 

Beskrivning: Projektet stöder kunskapsinsamling om verkningsfulla sysselsättningsåtgärder för flyktingar och familje-
sammanförda som är psykiskt sårbara, har symptom på trauma eller är traumatiserade. Undersökningen består av en 
litteraturstudie och en kartläggning av befintliga förfaringssätt för målgruppen i Danmark, Finland, Island, Norge och 
Sverige. Man har identifierat ett antal lovande förfaringssätt som med hög sannolikhet har goda sysselsättningse-
ffekter för målgruppen. Danska flyktingrådet och Nordiska ministerrådet har därefter hållit workshoppar i de fyra 
deltagande länderna i syfte att inspirera till nya integrations- och sysselsättningsinsatser för utsatta nyanlända. 

Kontaktuppgifter: Anna-Maria Mosekilde, annmos@norden.org, +45 60 39 71 87. 

Mer information: norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1299508&dswid=-7970 

DELMÅL 8.5: FULL SYSSELSÄTTNING OCH ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR MED LIKA LÖN  
FÖR ALLA (Kopplar även till delmål 10.2) 

Projekt: Framtidens arbetsliv – teknik och digitalisering för ökad inkludering 

Ministerråd: MR-A 

Beskrivning: Alla nordiska länder har en stabilt hög andel personer med funktionsnedsättning som är utan 
arbete, även om funktionsnedsättning inte automatiskt innebär nedsatt arbetsförmåga. Både FN-kon-
ventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Agenda 2030 förpliktar de nordiska 
länderna att jämna ut skillnaderna mellan personer med och utan funktionsnedsättning samt mellan 
kvinnor och män. I vilken utsträckning skapar ny teknik, digitalisering och innovationer bättre möjligheter på 
arbetsmarknaden för personer med olika funktionsnedsättningar? Vad är kunskapsstatus och vilka konk-
reta exempel finns det inom digitalisering, ny teknik eller andra innovativa lösningar som redan är i bruk, 
fungerar och är genomförda? 

Kontaktuppgifter: Cecilie Bekker Zober, cebz@norden.org, +45 21 71 71 18. 

Mer information: nordicwelfare.org/da/projekt/fremtidens-arbejdsliv/

mailto:annmos@norden.org
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1299508&dswid=-7970
mailto:cebz@norden.org
http://nordicwelfare.org/da/projekt/fremtidens-arbejdsliv/
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DELMÅL 8.8: SKYDDA ARBETSTAGARES RÄTTIGHETER OCH FRÄMJA TRYGG OCH  
SÄKER ARBETSMILJÖ FÖR ALLA (Kopplar även till delmål 9.5 och 10.2) 

Projekt: Kurs: Atypiska anställningsformer, arbetsmiljö och hälsa 

Ministerråd: MR-A/NIVA 

Beskrivning: ”Atypiska anställningsformer” är ett vetenskapligt begrepp som omfattar till exempel deltidsarbete, 
tidsbegränsat arbete och arbete via digitala plattformar. Kursen kartlägger den nuvarande kunskapen och forsk-
ningen på området, analyserar relationerna mellan olika kategorier såsom kön, ålder och etnicitet samt diskuterar 
problemställningar om lagstiftning och trepartsförhandlingar. Kursen kopplar direkt till delmål 8.8 och 10.2 genom att 
undersöka och upplysa kursdeltagarna om de hälsoproblem som den här typen av arbete förorsakar, särskilt för arbet-
stagare i redan utsatta grupper, och hur det förhåller sig till ekonomi och politik. Denna kunskapsdelning skapar en 
bättre grund för att säkerställa arbetstagares rättigheter på en lokal, nationell och internationell nivå. Likaså bidrar 
kursen till att stärka vetenskaplig forskning genom att skapa ett forum för spridning av forskning med tillhörande 
diskussioner på en hög nivå och genom att föra samman experter. 

Kontaktuppgifter: Morten Jakobsen, morten.jakobsen@niva.org, +358 40 126 3336. 

Mer information: niva.org/

FOTO: TAM VIBBERSTOFT / NORDEN.ORG

mailto:morten.jakobsen@niva.org
http://niva.org/
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HÅLLBARHETSMÅL 9 

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR 
Det globala målet för hållbar utveckling nummer 9 handlar om att  
”bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och  
hållbar industrialisering samt främja innovation”. 

DELMÅL 9.1: SKAPA HÅLLBARA, MOTSTÅNDSKRAFTIGA OCH INKLUDERANDE  
INFRASTRUKTURER (Kopplar även till delmål 9.4) 

Projekt: 5G – att främja tillämpningen av digital teknik och innovation i Norden och Baltikum 

Ministerråd: MR-DIGITAL 

Beskrivning: Den höga kvaliteten av data och digital teknik i Norden och Baltikum är viktiga drivkrafter i den gröna 
omställningen, en förutsättning för offentlig välfärd och kommer att ge den nordisk-baltiska regionen en konkurren-
skraftig fördel i fråga om hållbar digital innovation. 5G-insatsen bidrar dels till att utveckla användningen, regleringen 
och policysamordningen i regionen, dels till att främja testmiljöer och faciliteter, vilket säkerställer teknisk samordning 
av 5G-frekvensband i regionen och undanröjer hinder för utbredningen av 5G-nätverket. Fokus kommer att vara på 
till exempel övervakning och främjande av utveckling särskilt inom vertikaler som produktionsverksamhet, lantbruk, 
hållbara och klimateffektiva transportlösningar samt energisparande åtgärder som smarta elnät.  

Kontaktuppgifter: Morten Friis Møller, momo@norden.org,+45 21 71 76 03. 

Mer information: www.norden.org/da/node/20391 

FOTO: MAUD LERVIK / NORDEN.ORG

mailto:momo@norden.org
http://www.norden.org/da/node/20391
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HÅLLBARHETSMÅL 10 

MINSKAD OJÄMLIKHET 
Det globala målet för hållbar utveckling nummer 10 handlar om  
att ”minska ojämlikheten inom och mellan länder”. 

DELMÅL 10.2: FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING 
(Kopplar även till delmål 4.5. 4.a, 8.5, 10.2, 11.2 och 11.3) 

Projekt: Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder 

Ministerråd: MR-S/NVC 

Beskrivning: Inkludering av personer med funktionsnedsättning är ett viktigt mål inom det nordiska samarbetet. Rådet 
för nordiskt samarbete om funktionshinder är Nordiska ministerrådets rådgivande organ på området och ska stödja 
de olika politikområdena och hela det nordiska samarbetet att bidra till denna inkludering. 

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder har ett tvärsektoriellt uppdrag och är rådgivande för samtliga rele-
vanta politikområden som omfattas av det officiella nordiska regeringssamarbetet.  Personer med funktionsnedsät-
tning eller funktionshinder omnämns elva gånger i Agenda 2030. Personer i sårbara situationer omnämns sex gånger 
i agendan. Personer med funktionsnedsättning är många gånger sårbara i förhållande till sin omgivning jämfört med 
personer utan funktionsnedsättning. 

Kontaktuppgifter: Maria Montefusco, maria.montefusco@nordicwelfare.org, +46 734 30 50 10. 

Mer information: nordicwelfare.org/funktionshinder/funktionshindersradet/ 

DELMÅL 10.2: FRÄMJA SOCIAL, EKONOMISK OCH POLITISK INKLUDERING1 

(Kopplar även till delmål 3.7, 4.7, 5.1, 5.2, 5.c och 17.17) 

Projekt: Lika rättigheter, behandling och möjligheter för LGBTI-personer i Norden 

Ministerråd: MR-JÄM 

Beskrivning: Norden ska se till att inga LGBTI-personer lämnas i sticket (leave no one behind) och att man fortsätter 
att skapa momentum för människorättsliga perspektiv i hållbarhetsarbetet. Projektet ska förankra ett nytt politikom-
råde i Nordiska ministerrådet och identifiera områden där ett nordiskt samarbete specifikt kan främja LGBTI-per-
soners rättigheter, behandling och möjligheter. Processen pågår 2019–2021. I nära samråd med det civila samhället 
och myndigheter har projektet kartlagt lagstiftning och identifierat gemensamma nordiska utmaningar och möjliga 
aktiviteter med syfte att utveckla ett samarbetsprogram. Projekt innebär också en undersökning om villkor och trivsel 
bland LGBTI-barn och -unga 2020.  

Kontaktuppgifter: Turið Johannessen turjoh@norden.org, +45 60 39 71 75. 

Mer information: www.norden.org/da/news/norden-vil-styrke-lgbti-personers-rettigheder 

1 Trots att det inte finns specifika formuleringar om LGBTI-personer i Agenda 2030 omfattar dess mål och delmål alla människor, och den ska motarbeta 
strukturella, sociala och ekonomiska hinder som gör att samhället inte kan utnyttja alla människors fulla potential, bland annat LGBTI-personers. Att 
uppnå ett antal specifika mål och delmål är centrala i främjandet av LGBTI-personers levnadsvillkor, rättigheter och möjligheter.

mailto:maria.montefusco@nordicwelfare.org
http://nordicwelfare.org/funktionshinder/funktionshindersradet/
mailto:turjoh@norden.org
http://www.norden.org/da/news/norden-vil-styrke-lgbti-personers-rettigheder
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DELMÅL 10.7: FRÄMJA ANSVARSFULL OCH SÄKER MIGRATION 
(Kopplar även till delmål 3.8, 4.2, 4.3, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 8.5, 8.6, 11.3) 

Projekt: Nordisk samverkan om integration – Clearing centralen 

Ministerråd: MR-S/NVC 

Beskrivning: Projektet ”Nordisk samverkan om integration” startade 2016 på initiativ av MR-SAM och 
Nordiska ministerrådet. Integrationsprojektet (Clearing centralen) ska bidra till ett utökat samarbete 
mellan de nordiska länderna när det gäller flyktingar och invandrares integration i samhället. Projektet 
genomförs i form av tematiska områden där inkludering på arbetsmarknaden är huvudfokus. Inom 
varje tema görs en kunskapssammanställning, lärande exempel tas fram med stöd av expertgrupper 
och seminarier/webbinarier genomförs. Projektet drivs i samarbete med Nordregio, som samman-
ställer forskning, statistik och kartor. 

Kontaktuppgifter: Kristin Marklund, kristin.marklund@nordicwelfare.org, +46 70 917 06 03. 

Mer information: www.integrationnorden.org 

FOTO: UNSPLASH.COM

mailto:kristin.marklund@nordicwelfare.org
http://www.integrationnorden.org
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HÅLLBARHETSMÅL 11 

HÅLLBARA STÄDER 
OCH SAMHÄLLEN 
Det globala målet för hållbar utveckling nummer 11 handlar om  
att ”göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga  
och hållbara”. 

DELMÅL 11.2: TILLGÄNGLIGÖR HÅLLBARA TRANSPORTSYSTEM FÖR ALLA 

Projekt: Nordic smart mobility and connectivity 

Ministerråd: MR-Tillväxt/ÄK-N 

Beskrivning: Målet med ”Nordic smart mobility and connectivity” (NSMC) är att ändra sättet på hur människor och 
varor förflyttas och att öka takten i omställningen till hållbara mobilitetslösningar. Projekten handlar om transport 
och mobilitet på land, till sjöss och i luften. Mobiliteten omfattar både människor och varor. Projekten har en stor 
potential när det gäller att skapa varaktig förändring och att leverera lösningar på viktiga samhällsutmaningar. 

Kontaktuppgifter: Håkan Lind, hl@nordicinnovation.org, +47 907 24 533. 
Nina Egeli, n.egeli@nordicinnovation.org, +47 975 20 537. 
Ivar Josefsson, i.josefsson@nordicinnovation.org, +47 906 98 099. 
Mikael von Dorrien, m.dorrien@nordicinnovation.org, +47 903 64 785. 

Mer information: www.nordicinnovation.org/mobility 

DELMÅL 11.3: INKLUDERANDE OCH HÅLLBAR URBANISERING 
(Kopplar även till delmål 9.1 och 11.a) 

Projekt: Attraktiva städer 

Ministerråd: MR-Tillväxt/ÄK-R 

Beskrivning: Norskt ordförandeskapsprojekt för 2017–2019. Syftet var att upprätta en gemensam nordisk strategi för 
hur städerna och deras omgivning kan utveckla sin attraktionskraft genom att säkerställa en god och inkluderande 
stadsmiljö som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar. 

Kontaktuppgifter: Guro Voss Gabrielsen, guro-voss.gabrielsen@kmd.dep.no, +47 22 24 59 07. 

Mer information: www.nordicenergy.org/project/ngccus/

mailto:hl@nordicinnovation.org
mailto:n.egeli@nordicinnovation.org
mailto:i.josefsson@nordicinnovation.org
mailto:m.dorrien@nordicinnovation.org
http://www.nordicinnovation.org/mobility
mailto:guro-voss.gabrielsen@kmd.dep.no
http://www.nordicenergy.org/project/ngccus/


29

DELMÅL 11.7: SKAPA SÄKRA OCH INKLUDERANDE GRÖNOMRÅDEN FÖR ALLA 
(Kopplar även till delmål 11.6) 

Projekt: Studie av lagar och policydokument kopplat till stadsgrönska och gröna värden  
i urbana miljöer 

Ministerråd: MR-MK 

Beskrivning: Projekt från ad hoc-arbetsgruppen Hållbara städer. Syftet är att få en helhetsbild av vilka 
styrmedel, lagar och policyer som är kopplade till stadsgrönska i de nordiska länderna och två euro-
peiska utblickar. Uppdragets resultat utgör ett viktigt kunskapsunderlag för gruppens vidare utveck-
lingsarbete med att långsiktigt påverka EU:s policyer och strategier för att bättre kunna säkerställa 
stadsgrönska och ekosystemtjänster, grönområden och tätortsnära natur i urbana miljöer. 

Kontaktuppgifter: Patrik Faming, patrik.faming@boverket.se, +46 701 853 193.

FOTO: UNSPLASH.COM

mailto:patrik.faming@boverket.se
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HÅLLBARHETSMÅL 12 

HÅLLBAR KONSUMTION 
OCH PRODUKTION 
Det globala målet för hållbar utveckling nummer 12 handlar om  
att ”säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster”. 

DELMÅL 12.6: UPPMUNTRA FÖRETAG ATT TILLÄMPA HÅLLBARA METODER OCH  
HÅLLBARHETSREDOVISNING (Kopplar även till delmål 12.2, 12.5 och 9.c) 

Projekt: Nordic sustainable business transformation 

Ministerråd: MR-Tillväxt/ÄK-N 

Beskrivning: Målet med ”Nordic sustainable business transformation” (NSBT) är att hjälpa till i det nordiska 
näringslivets övergång till cirkulär ekonomi, med syfte att säkerställa omställningsförmåga och övergång till 
gröna affärsmodeller. Programmet är uppdelat i fyra moduler: Competence, New solutions, Circular cities 
och Ecosystems. 

Kontaktuppgifter: Marthe Haugland, mah@nordicinnovation.org, +47 971 35 126. 
Elis Benediksson, eb@nordicinnovation.org, +47 947 81 243. 
Hanna Törmänen, h.tormanen@nordicinnovation.org, +47 901 53 739. 
Frigg Harlung-Jensen, f.harlung-jensen@nordicinnovation.org,+47 948 66 242. 

Mer information: www.nordicinnovation.org/circularnordic 

DELMÅL 12.6: UPPMUNTRA FÖRETAG ATT TILLÄMPA HÅLLBARA METODER OCH  
HÅLLBARHETSREDOVISNING (Kopplar även till delmål 12.2, 12.5 och 8.4) 

Projekt: CIRCit: Circular economy integration in the Nordic industry 

Ministerråd: MR-U/NordForsk 

Beskrivning: Forskningsresultat från projektet ”CIRCit: Circular economy integration in the Nordic industry” 
visar hur företag kan gå över till cirkulär ekonomi. Hållbara affärsmodeller står högt på dagordningen och 
forskningsprojektet hjälper företag att bryta sambandet mellan värdeskapande och resursförbrukning, att 
fokusera på ändamålsenlighet snarare än effektivitet och att uppmuntra hållbarhetsdrivna målsättningar 
och beslutsförfaranden. Genom att hjälpa företag att göra en grön omställning bidrar forskningsprojektet 
direkt till Agenda 2030:s mål 12 om hållbar konsumtion och produktion.  

Kontaktuppgifter: Kyösti Lempa, kyosti.lempa@nordforsk.org, +47 948 86 536. 

Mer information: www.nordforsk.org/projects/circit-circular-economy-integration-nordic-industry- 
enhanced-sustainability-and

mailto:mah@nordicinnovation.org
mailto:eb@nordicinnovation.org
mailto:h.tormanen@nordicinnovation.org
mailto:f.harlung-jensen@nordicinnovation.org
http://www.nordicinnovation.org/circularnordic
mailto:kyosti.lempa@nordforsk.org
http://www.nordforsk.org/projects/circit-circular-economy-integration-nordic-industry-enhanced-sustainability-and
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DELMÅL 12.B: UTVECKLA OCH IMPLEMENTERA VERKTYG FÖR ÖVERVAKNING AV  
HÅLLBAR TURISM (Kopplar även till delmål 8.9 och 11.4) 

Projekt: A methodology for Nordic sustainability tourism strategies –  
Action plan and monitoring scheme 

Ministerråd: MR-Tillväxt/ÄK-N 

Beskrivning: Det kort- och långsiktiga målet med projektet är att identifiera, definiera och  
skapa verktyg för att mäta hur turism påverkar och skapar påfrestningar för lokala och regionala 
ekonomier, miljö, infrastruktur, samhällen och kulturer i Norden. Projektet är delfinansierat av  
Generation 2030-programmet. 

Kontaktuppgifter: Elvar Knútur Valsson, elvknu@norden.org, +45 60 39 42 30

FOTO: UNSPLASH.COM

mailto:elvknu@norden.org
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HÅLLBARHETSMÅL 13 

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA 
Det globala målet för hållbar utveckling nummer 13 handlar om att ”vidta omedel-
bara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser”. 

DELMÅL 13.2: INTEGRERA ÅTGÄRDER MOT KLIMATFÖRÄNDRINGAR I POLITIK OCH PLANERING  
(Kopplar även till delmål 13.3) 

Projekt: Styrmedel och kolinlagring i mark och skog 

Ministerråd: MR-MK 

Beskrivning: Projektet är ett samarbete mellan arbetsgrupperna NKL och NME kring ökad kolinlagring i mark och skog 
med koppling till LULUCF med syfte att analysera möjligheter till att stärka kolsänkor. Fokus ligger på potentiella 
styrmedel: Vilka incitament finns för t.ex. skogsägare och jordbrukare att bevara och stärka kolsänkor? Vilken potential 
finns för utsläppsminskning och kunde man göra en kostnadsanalys över styrmedels effekter och kostnadseffektivitet 
i klimatpolitiken på detta tema? De nordiska länderna har gedigen erfarenhet inom styrmedel och kan bidra till ökad 
kunskap inom området för spridning i och utanför Norden. 

Kontaktuppgifter: Anna Maria Gran, angra@mfvm.dk, +45 91 32 95 68. 
Lotta Eklund, lotta.eklund@ely-keskus.fi, +358 400 359 448. 

DELMÅL 13.3: ÖKA KUNSKAP OCH KAPACITET FÖR ATT HANTERA KLIMATFÖRÄNDRINGAR 
(Kopplar även till delmål 7.3, 12.2, 12.5) 

Projekt: Digital grön omställning i Norden och Baltikum 

Ministerråd: MR-DIGITAL 

Beskrivning: I detta projekt ska MR-DIGITAL undersöka hur digital teknik såsom artificiell intelligens, 5G, moln och ny 
databaserad teknik kan påskynda och maximera politikens inverkan för att hantera klimatförändringarna och skydda 
miljön och samtidigt öka Nordens globala konkurrenskraft.  

Kontaktuppgifter: Morten Friis Møller, momo@norden.org, +45 21 71 76 03. 

DELMÅL 13.3: ÖKA KUNSKAP OCH KAPACITET FÖR ATT HANTERA KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

Projekt: Nordisk-skotskt toppmöte om ekonomisk tillväxt och koldioxidneutralitet 

Ministerråd: MR-FINANS 

Beskrivning: Arrangerande av ett nordisk-skotsk toppmöte kring kombinerandet av ekonomisk tillväxt och arbetet mot 
koldioxidneutralitet i de nordiska ekonomierna. Projektarbetets syfte är att bidra till det nordiska klimatarbetet, till de 
nordiska finansministrarnas deltagande i Coalition of finance ministers och till Nordiska ministerrådets arbete med 
Helsingforsdeklarationen om koldioxidneutralitet. Projektledare och ägare av projektet är MR-FINANS och deltagare i 
projektet är bl.a. NIB, NEFCO och Nordic Innovation samt den skotska finansministern och klimatministern. 

Kontaktuppgifter: Anders Hedberg, andhed@norden.org, +45 60 39 42 63.

mailto:angra@mfvm.dk
mailto:lotta.eklund@ely-keskus.fi
mailto:momo@norden.org
mailto:andhed@norden.org


33

HÅLLBARHETSMÅL 14 

HAV OCH MARINA  
RESURSER 
Det globala målet för hållbar utveckling nummer 14 handlar om  
att ”bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart  
sätt för en hållbar utveckling”. 

DELMÅL 14.4: FRÄMJA HÅLLBART FISKE 

Projekt: Fiskekriminalitet i ett nordiskt perspektiv 

Ministerråd: MR-FJLS 

Beskrivning: Målet med detta ordförandeskapsprojekt (2017–2019) har varit att stimulera samarbetet 
mellan olika organ mot fiskekriminalitet nationellt i de nordiska länderna och mellan de nordiska länderna. 
Dessutom var det ett mål att vidta gemensamma åtgärder mot aktörer i de nordiska länderna som är 
involverade i fiskekriminalitet. Ytterligare ett mål var att öka kunskapen om och förståelsen av fiskekriminal-
itet genom systematiskt samarbete med sikte på att ha en strategi som inbegriper hela statsförvaltningen. 
Genom ett antal initiativ som projektet startade har berörda myndigheter i de nordiska länderna mötts för 
första gången, och det har hållits möten och workshoppar samt ett antal delprojekt utifrån initiativ från 
projektländerna. 

Kontaktuppgifter: Bjørn Tore Erdal, bjoerd@norden.org, +45 60 39 42 60. 

DELMÅL 14.A: UTÖKA VETENSKAPLIG KUNSKAP, FORSKNING OCH TEKNIK SOM BIDRAR  
TILL FRISKARE HAV 

Projekt: SNP-sill 

Ministerråd: MR-Tillväxt/ÄK-R/NORA 

Beskrivning: Projektet kommer att undersöka nordöstra Atlantens sju sillbestånd med en genetisk metod 
(SNP) som är mycket bättre och billigare än de metoder man hittills använt. Undersökningen ska resultera  
i en metod där man separerar fångst från de sju sillbestånden från varandra vid blandfiske. Resultaten  
ska spridas till arbetsgrupper i ICES och NEAFC som arbetar med sillbestånden i nordöstra Atlanten och 
dessutom ges ut som en vetenskaplig artikel. 

Kontaktuppgifter: Guðmundur Óskarsson, gudmundur.j.oskarsson@hafogvatn.is, +354 575 21 21. 

Mer information: https://nora.fo/projects/project/56

mailto:bjoerd@norden.org
mailto:gudmundur.j.oskarsson@hafogvatn.is
https://nora.fo/projects/project/56
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HÅLLBARHETSMÅL 15 

EKOSYSTEM OCH  
BIOLOGISK MÅNGFALD 
Det globala målet för hållbar utveckling nummer 15 handlar om att ”skydda, 
återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, 
hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka mark-
förstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald”. 

DELMÅL 15.5: SKYDDA DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN OCH NATURLIGA LIVSMILJÖER 
(Kopplar även till delmål 15.1, 15.2 och 15.9) 

Projekt: Nordisk lärobok i naturvägledning in i framtiden (I, II, III) 

Ministerråd: MR-MK/Arbetsgruppen för biologisk mångfald 

Beskrivning: Projektets mål är att stärka förståelsen för skydd av naturområden och kulturmiljöer, att använda 
naturvägledning som metod för att öka värdeskapandet som bygger på natur- och kulturmiljöer, att utveckla natur- 
vägledning som metod för att öka människors förmåga att delta i och påverka de demokratiska processerna om 
användning och skydd av natur- och kulturmiljöer samt att visa naturvägledningens potential i ett bredare samhälls-
mässigt sammanhang. Varje område som behandlas i läroboken utgår från naturvägledarens situation och bidrar  
med både teoretisk bakgrund och praktiska exempel på lärande och kommunikation i naturvägledning. 

Kontaktuppgifter: Sigga Jacobsen, siggaj@us.fo, +298 23 43 46 

Mer information: norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1362614/FULLTEXT02.pdf

FOTO: YADID LEVY / NORDEN.ORG

mailto:siggaj@us.fo
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1362614/FULLTEXT02.pdf
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HÅLLBARHETSMÅL 16 

FREDLIGA OCH  
INKLUDERANDE SAMHÄLLEN 
Det globala målet för hållbar utveckling nummer 16 handlar om att ”främja fredliga 
och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa 
för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsut-
krävande på alla nivåer”. 

DELMÅL 16.3: FRÄMJA RÄTTSSÄKERHET OCH SÄKERSTÄLL TILLGÅNG TILL RÄTTVISA 
(Kopplar även till delmål 16.6 och 16.10) 

Projekt: Digitala rättsstater 

Ministerråd: MR-JUST 

Beskrivning: Projektet ”Digitala rättsstater” består av en utredning om hur de nordiska ländernas  
grundläggande konstitutionella, människorättsliga och förvaltningsrättsliga ramar utmanas av den offent-
liga sektorns och domstolarnas digitalisering. 

Kontaktuppgifter: Hanne Marie Motzfeldt, hanne.marie.motzfeldt@jur.ku.dk, +45 35 32 63 39. 

DELMÅL 16.9: SÄKERSTÄLL JURIDISK IDENTITET FÖR ALLA (Kopplar även till delmål 12.2) 

Projekt: Gränsöverskridande digitala tjänster – att bana väg för digital integration och mobilitet  
i Norden och Baltikum 2021–24 

Ministerråd: MR-DIGITAL 

Beskrivning: Digital identitet blir allt viktigare, inte minst på grund av dess inverkan på hållbarhetsmål 16.9, 
som vill säkerställa ”juridisk identitet för alla”. När offentliga och privata tjänsteleverantörer flyttar in i den 
digitala världen blir det avgörande för människor att kunna identifiera sig för att få tillgång till förmåner 
och tjänster via digitala plattformar. Ambitionen med programmet är att medborgare och företag ska ha 
gränslös tillgång till digitala tjänster i hela Norden och Baltikum genom sina nationella e-legitimationer. 
Det nordisk-baltiska samarbetet om digitala identiteter (NOBID) kommer inte bara att öka effektiviteten 
av tjänsteleveranser, utan också göra det lättare för medborgare och företag att till exempel lämna in 
självdeklarationer, söka till utbildningar, få läkemedel via e-recept och använda banktjänster över gränserna 
i Norden och Baltikum.  

Kontaktuppgifter: Morten Friis Møller, momo@norden.org, +45 21 71 76 03. 
Tor Alvik, tor.alvik@digdir.no, +47 415 86 754. 

Mer information: www.digdir.no/om-oss/nordic-baltic-eid-project-nobid/1342

mailto:hanne.marie.motzfeldt@jur.ku.dk
mailto:momo@norden.org
mailto:tor.alvik@digdir.no
http://www.digdir.no/om-oss/nordic-baltic-eid-project-nobid/1342
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DELMÅL 16.A: STÄRK DE NATIONELLA INSTITUTIONER SOM FÖREBYGGER VÅLD,  
TERRORISM OCH BROTTSLIGHET (Kopplar även till delmål 16.1) 

Projekt: Högerextremism i Norden 

Ministerråd: MR-JUST 

Beskrivning: Projektet ”Högerextremism i Norden” består av en utredning som ska kartlägga höger-
extremismen i Norden i ett historiskt och nutida perspektiv samt kartlägga vilka preventiva metoder 
och strategier som används i de nordiska länderna. Utredningen kommer initialt att leda till ett antal 
rekommendationer om hur man kan förebygga högerextremism. 

Kontaktuppgifter: Christer Mattsson, christer.mattsson@gu.se, +46 76-606 29 38.

FOTO: UNSPLASH.COM

mailto:christer.mattsson@gu.se
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HÅLLBARHETSMÅL 17 

GENOMFÖRANDE OCH  
GLOBALT PARTNERSKAP 
Det globala målet för hållbar utveckling nummer 17 handlar om  
att ”stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala  
partnerskapet för hållbar utveckling”. 

DELMÅL 17.14: STÄRK POLITISK SAMSTÄMMIGHET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 

Projekt: Generation 2030-programmet 

Ministerråd: HU 

Beskrivning: Generation 2030-programmet har som övergripande prioritet att säkra att Nordiska ministerrådets 
arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030 genom politiskt fokus och relevanta projekt. Detta arbete har 
inneburit att säkerställa att Nordiska ministerrådet som organisation arbetar med Agenda 2030 som helhet och med 
tonvikt på områden som kräver särskild uppmärksamhet, samt att Nordiska ministerrådets strategier och styrdoku-
ment samt projekt och program koppar till Agenda 2030. Arbetet har bidragit till att Nordiska ministerrådets arbete 
med Agenda 2030 har blivit mer synligt och de 17 globala målen för hållbar utveckling har i allt högre grad integrerats 
i ministerrådens arbete. 

Kontaktuppgifter: Fanny Rehula, fanreh@norden.org, +45 60 39 42 19. 

Mer information: www.norden.org/sv/information/generation-2030-nordiskt-program-agenda-2030 

DELMÅL 17.16: STÄRK DET GLOBALA PARTNERSKAPET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 
(Kopplar även till delmål 12.2, 12.8 och 17.17) 

Projekt: Tilläggsfinansiering med tema Agenda 2030 inom programmet Norden 0–30 (2017–2020) 

Ministerråd: MR-SAM/NORDBUK/HU 

Beskrivning: Programmet Norden 0–30 stöder barn och ungas egna projekt. Syftet är att stärka deras organisering, 
inflytande och deltagande i politiska, kulturella och sociala aktiviteter. Programmet har upprättats av Nordiska barn- 
och ungdomskommittén (NORDBUK) och administreras av Nordisk kulturkontakt. Under åren 2018–2020 har extra 
medel avsatts för projekt med Agenda 2030-fokus. Detta är ett resultat av samarbetet mellan den Nordiska barn- och 
ungdomskommittén (NORDBUK) och Generation 2030-programmet. 

Kontaktuppgifter: Idah Klint, idkl@norden.org, +45 60 39 71 60. 
Fanny Rehula, fanreh@norden.org, +45 60 39 42 19.

mailto:fanreh@norden.org
http://www.norden.org/sv/information/generation-2030-nordiskt-program-agenda-2030
mailto:idkl@norden.org
mailto:fanreh@norden.org
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DELMÅL 17.16: STÄRK DET GLOBALA PARTNERSKAPET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 
(Kopplar även till delmål 12.8) 

Projekt: ReGeneration 2030 

Ministerråd: MR-SAM/NORDBUK/HU & NIPÅ 

Beskrivning: ReGeneration 2030 är en ungdomsrörelse för Agenda 2030 och drivs av ungdomar från 
länder i Norden och Östersjöregionen. De årliga ungdomstoppmötena samlar ungdomar från hela 
Norden och Östersjöregionen för att diskutera och föreslå lösningar för att nå Agenda 2030 och de 17 
globala målen för hållbar utveckling. Ungdomsrörelsen strävar även efter att uppnå en dialog mellan 
generationerna kring hållbar utveckling. Generation 2030-programmet och Nordiska barn- och ung-
domskommittén (NORDBUK) har därför gett stöd till att anordna tre ReGeneration 2030-toppmöten 
på Åland år 2018, 2019 och 2020. 

Kontaktuppgifter: Louise Hertzberg, louise@regeneration2030.org, + 46 733 276 990. 

Mer information: www.regeneration2030.org 

FOTO: NORDEN.ORG

mailto:louise@regeneration2030.org
http://www.regeneration2030.org
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BILAGA 2 

BEDÖMNING AV  
GENERATION 2030-PROGRAMMETS 
FRAMDRIFT 
Nordiska ministerrådets Generation 2030-program sträcker sig från 
september 2017 till december 2020. Programmet har evaluerats 
löpande av ett externt följeforskningsteam från Gaia Consulting. 
Nedanför presenteras en sammanfattning av följeforskningens slut- 
evaluering av Generation 2030-programmet från mars 2020.
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●

●

●

Målsättning Beskrivning av  
arbetet 

Exempel Bedömning 

1. 
Nordiska ministerrådet 
arbetar som organ-
isation med Agenda 
2030 som helhet och 
med tonvikt på de mål 
som kräver särskild 
uppmärksamhet i  
Norden. 

Ministerrådens arbete 
kopplar till så gott som 
alla av de 17 globala 
hållbarhetsmålen. Detta 
presenteras närmare 
under kapitlet ”Minister-
rådens arbete med håll-
bar utveckling”. Genera-
tion 2030-programmet 
har lagt fokus särskilt 
på hållbarhetsmål 12 – 
Hållbar konsumtion och 
produktion. 

Samtliga ministerråd 
har hållit diskussioner 
kring det framåtriktade 
arbetet med Agenda 
2030 under våren 2018. 

God framdrift 

2.  
Samtliga ministerråd 
i Nordiska ministerrå-
det har gjort framsteg 
med att säkra att 
verksamheten är i linje 
med 2030-agendan och 
följer regelbundet upp 
agendans framdrift. 

Det har skett en synlig 
utveckling av minis-
terrådens arbete med 
Agenda 2030. Detta är 
delvis tack vare Gener-
ation 2030-program-
mets insatser kring 
integrering, men även 
tack vara den allmänt 
ökade kännedomen om 
den globala hållbarhet-
sagendan. 

Nordiska ministerrådet 
för fiske och vattenbruk, 
jordbruk, livsmedel och 
skogsbruk (MR-FJLS) 
beskriver i samar-
bets-programmet för 
2017–2020 arbetets 
koppling till Agenda 
2030 och de globala 
hållbarhetsmålen. 

Tillfredsställande  
framdrift 

3.  
Nordiska ministerrå-
det har bidragit med 
relevanta analyser och 
metod- och kunskap-
suppbyggnad till real-
iseringen av de globala 
målen i Norden. 

Det har tagits fram 
flera relevanta analyser 
och rapporter som 
bedöms ha bidragit 
till större kunskap och 
medvetenhet inom cen-
trala målgrupper både 
i och utanför Norden. 
Analyserna och rapport-
erna har även fungerat 
som underlag för min-
isterrådens arbete med 
den globala hållbarhet-
sagendan. 

Generation 2030- 
programmet har tagit 
fram bl.a. följande 
analyser och rapporter: 
• Bumps on the road  

to 2030 (2017) 
• Sustainable  

consumption and  
production (2018) 

• Global goals for local 
priorities (2018) 

• Nordic youth as  
sustainable change-
makers (2019) 

God framdrift
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Målsättning Beskrivning av  
arbetet

Exempel Bedömning

4.  
Nordiska ministerrådet 
har satt igång konkreta 
initiativ i de olika minis-
terråden inom relevanta 
områden och skapar 
nordiskt mervärde i 
arbetet för de globala 
hållbarhetsmålen. 

Samtliga ministerråd 
har konkreta initiativ 
kopplade till Agenda 
2030 och de globala 
hållbarhetsmålen. Detta 
presenteras närmare 
under kapitlet ”Katalog 
med nordiska projekt 
kring hållbar utveckling”. 
Generation 2030-pro-
grammet har igångsatt 
initiativ kopplat bland 
annat till det priorit-
erade temat hållbar 
konsumtion och produk-
tion. 

Generation 2030-pro-
grammet beviljade stöd 
till fyra projekt kring 
hållbar konsumtion och 
produktion hösten 2018: 
• A methodology for 

Nordic sustainable 
tourism strategies 
– Action plan and 
monitoring scheme 
(MR-Tillväxt) 

• Vägvisare för håll-
bar konsumtion och 
produktion i nordiska 
småsamfund  
(MR-MK) 

• Att främja ett  
miljövänligt och  
hälsosamt livs- 
medelssystem  
(MR-FJLS & S) 

• Digitalisering och 
jämställdhet i  
arbetslivet (MR-A,  
U & JÄM). 

Tillfredsställande  
framdrift

●
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Målsättning Beskrivning av  
arbetet

Exempel Bedömning

5.  
Nordiska minister- 
rådet har bidragit till 
kunskapsdelning och 
engagemang bland 
relevanta nationella 
och nordiska aktörer 
såsom politiker och 
ämbetsmän, nor-diska 
forskare, den privata 
sektorn, kommuner och 
civilsamhällesorganisa-
tioner. 

Den nordiska expert-
gruppen för hållbar 
utvecklings samarbete 
och kunskapsutbyte har 
intensifierats. Program-
met har även skapat 
nordiska arenor för 
kunskapsdelning vilket 
bedöms ha bidragit 
till större kunskap och 
medvetenhet bland 
deltagande målgrupper. 

Generation 2030- 
programmet har gett 
stöd till/igångsatt bl.a. 
• Kunskapsdelnings- 

event kring budgeter-
ing för Agenda 2030 
i samarbete med 
European Sustain-
able Developement 
Network (2019) 

• Nordiskt civilsam-
hällesnätverk för 
Agenda 2030  
(2018–2020) 

• Kunskapsdelning-
sevenemang kring 
Agenda 2030 för 
kommuner  
(2019–2020). 

God framdrift 

6.  
Nordiska ministerrådet 
har igångsatt insatser 
med särskild fokus på 
att engagera nordisk 
ungdom i arbetet med 
2030-agendan. 

Till programmets 
uttalade styrkor hör ett 
starkt genomgående 
fokus på ungdom. Barn- 
och ungdomsperspek-
tivet är både ett eget 
fokusområde i program-
met och en tvärgående 
aspekt i alla program- 
aktiviteter. 

Generation 2030- 
programmet har gett 
stöd till/igångsatt bl.a. 
• ReGeneration 

2030-ungdomstopp- 
möten på Åland 
(2018–2020) 

• Norden 0–30-projekt 
med fokus på Agenda 
2030 och mål 12 
(2018–2020). 

God framdrift

●

● 
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Målsättning Beskrivning av  
arbetet

Exempel Bedömning

7.  
Nordiska ministerrådet 
har satt igång en kom-
munikationssatsning 
med fokus på Agenda 
2030 för att synliggöra 
det nordiska arbetet 
och skapa engagemang 
på agendan i Norden. 

Generation 2030- 
programmet har 
genomfört löpande 
kommunikationsarbete. 
Detta inkluderat kom-
munikation på Nordiska 
ministerrådets sociala 
medier, de nordiska 
tälten på demokrat-
ifestivaler, den nordiska 
paviljongen på klimat-
toppmötena med flera. 

Generation 2030-pro-
grammet har gett stöd 
till/igångsatt bl.a. 
• Webbmagasinet  

Sustainable Growth 
the Nordic Way 
(2017–2019) 

• Nordiskt sidoevent 
kring ”The Nordic 
Region accepting  
the challenge of  
sustainable consum-
tion and production 
(SDG 12)” vid  
FN:s högnivåpolitiska 
forum i New York i 
juli 2018 

• Nordiskt sidoevent 
kring ”The Nordic 
Region accepting 
the challenge: Youth, 
climate action and 
democracy” vid FN:s 
högnivåpolitiska 
forum i New York i juli 
2019. 

• Kommunikations-
satsning kring  
”Nordic Youth as 
Sustainable Change-
makers” (2019) 

God framdrift
● 
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Målsättning Beskrivning av  
arbetet

Exempel Bedömning

● 

● 

● 

8.  
Nordiska minister-
rådet har analyserat 
hur ministerrådets 
strategier och styr-
dokument bidrar till 
att 2030-agendan 
implementeras inom 
ramen för det nordiska 
samarbetet och gör 
eventuella justeringar i 
dokumenten. 

Nordiska minister- 
rådets strategier  
och styrdokument 
kopplat till Agenda 
2030 och de globala 
hållbarhetsmålen på 
ett tillfredsställande 
sätt. Löpande analyser 
och uppdateringar har 
genomförts under  
programperioden. 

Kopplingen till hållbar 
utveckling och Agenda 
2030 framkommer i  
bl.a. Nordiska minister- 
rådets budgethandbok, 
ministerrådens sam- 
arbetsprogram,  
och institutionernas 
beviljningsbrev. 

God framdrift 

9.  
Nordiska ministerrådet 
har säkrat att projekt 
och program som inleds 
inom alla verksamhets- 
områden bidrar till 
genomförandet av de 
globala målen. 

Nordiska minister- 
rådets samtliga  
projekt och program  
ska redogöra för  
kopplingen till Agenda 
2030 och de globala 
hållbarhetsmålen. 

Projektformuläret  
har uppdaterats med 
krav om att fylla i  
kopplingen till Agenda 
2030 och de globala 
hållbarhetsmålen. 

Tillfredsställande  
framdrift 

10.  
Nordiska ministerrå-
det har genomfört 
programmet med ett 
genomgående jäm-
ställdhetsperspektiv. 

Generation 2030- 
programmet har utgått 
från särskilda principer 
för jämställdhets- 
integrering godkända 
av den nordiska expert-
gruppen för hållbar 
utveckling. 

Generation 2030- 
programmet har säker-
ställt en jämställd köns-
fördelning i bl.a. den 
nordiska expertgruppen 
för hållbar utveckling, 
projektledningsteam 
och paneldiskussioner. 

Tillfredsställande  
framdrift
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BILAGA 3 

MINISTERRÅDENS RAPPORTERING 
KRING ARBETET MED HÅLLBAR 
UTVECKLING OCH AGENDA 2030 

Nordiska ministerrådets tolv ministerråd och 
underliggande institutioner arbetar alla med 
Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen. 
Nedanför beskrivs detta arbete kort för respek-
tive ministerråd och underliggande institution 
utgående från en intern rapportering som genom-
fördes under våren år 2020. 

Vänligen notera att sekretariatet har bett alla 
ministerråd att nämna ett till tre prioriterade 
globala mål med koppling till sitt arbete. Dock är 
det många som säger att de i verkligheten arbe-
tar med ännu fler globala mål. Likafullt är det 
också en viktig uppgift att kunna prioritera och 
relatera till specifika hållbarhetsmål, inte minst 
till delmålen som visas i projektkatalogen ovan. Vi 
har av utrymmesskäl varit tvungna att skära ner 
på några av svaren, men har efter bästa förmåga 
försökt att behålla väsentlig information. 

Nordiska ministerrådet för arbetsliv (MR-A) 
MR-A arbetar främst med att främja Agenda 
2030:s mål 8 om anständigt arbete och ekonomisk 
tillväxt, mål 5 om jämställdhet och mål 1 om att 
utrota fattigdom. Hållbar utveckling är en integre-
rad del av MR-A:s arbete och ingår i alla styrdo-
kument, till exempel i samarbetsprogrammet, 
budgeten och projektansökningar. Regeringarna i 
alla nordiska länder arbetar löpande med att bidra 
till ett välfungerande arbetsliv samt till hållbar 
tillväxt och sysselsättning. Genom det nordiska 
samarbetet om arbetsliv får regeringarna nyttig 
information och inspiration till detta arbete. MR-A 
bidrar också direkt till Nordiska ministerrådets 
program för Agenda 2030, Generation 2030, via 
projektet ”Hållbarhet och jämställdhet inom fram-
tidens högteknologiska arbetsliv”. 

Nordiska institutionen för vidareutbildning inom 
arbetsmiljöområdet (NIVA) 
Nordiska institutionen för vidareutbildning inom 
arbetsmiljöområdet (NIVA) arbetar aktivt med 
att främja Agenda 2030:s mål 8 om anständigt 
arbete och ekonomisk tillväxt, mål 3 om god hälsa 
och livskvalitet och mål 4 om god utbildning. NIVA 
producerar avancerad vidareutbildning inom 
arbetsmiljöområdet. Kärnan i arbetet är skydd, 
förbättring och behandling av folks fysiska och 
psykiska tillstånd på arbetsplatsen, så att de kan 
fungera som produktiva, kreativa individer som 
bidrar till den enskilda verksamheten och sam-
hället som helhet. Detta görs genom att erbjuda 
utbildning av hög kvalitet till rätt aktörer med 
inflytande på privata arbetsplatser, offentliga 
institutioner och det politiska systemet. 

Nordiska ministerrådet för digitalisering 
(MR-DIGITAL) 
MR-DIGITAL arbetar specifikt med Agenda 2030:s 
mål 9 om hållbar industri, innovationer och infra-
struktur, mål 12 om hållbar konsumtion och pro-
duktion och mål 16 om fredliga och inkluderande 
samhällen. Digitalisering spelar en viktig roll för 
att nå hållbarhetsmålen och förverkliga den nor-
diska visionen om att vara världens mest hållbara 
och integrerade region. MR-DIGITAL bidrar till 
att säkerställa en ambitiös, säker och ansvarsfull 
användning av ny och datorbaserad teknik som 
kan stödja företag och offentlig sektor i att skapa 
digitala lösningar som gynnar invånarna i de 
nordiska och baltiska länderna. Dessutom bidrar 
ministerrådet med att påskynda datadriven inno-
vation, användning av data och digitala lösnin-
gar för avancerad digital teknik såsom 5G och 
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AI (artificiell intelligens) för att främja hållbara 
och klimatvänliga lösningar som bidrar till den 
gröna omställningen, mobiliteten och den hållbara 
utvecklingen i Norden och Baltikum. 

Nordiska ministerrådet för ekonomi- och 
finanspolitik (MR-FINANS) 
MR-FINANS arbetar med Agenda 2030:s mål 8 om 
anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 
mål 9 om hållbar industri, innovationer och infra-
struktur och mål 13 om att bekämpa klimatförän-
dringarna. Genomgående i MR-FINANS arbete 
är att säkerställa en stabil och hållbar ekonomisk 
tillväxt, att utveckla de nordiska välfärdsmodel-
lerna, att främja den ekonomiska integrationen 
såväl i Norden som i Östersjöregionen och i Europa 
samt att främja nordiska intressen internationellt. 

Nordiska ministerrådet för fiske och vatten-
bruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk (MR-
FJLS) 
MR-FJLS arbetar specifikt med Agenda 2030:s 
mål 12 om hållbar konsumtion och produktion, 
mål 14 om hav och marina resurser och mål 15 
om ekosystem och biologisk mångfald, även om 
sektorns arbete också bidrar till att uppnå  
andra globala mål för hållbar utveckling. De 17 
globala målen för hållbar utveckling är centrala för 
sektorns samarbetsprogram för 2017–2020 och 
utgör därmed grunden för FJLS-sektorns arbete. 
FJLS-sektorn bidrar globalt till många av de 
viktigaste utmaningarna, från klimatförändringar 
till resistensutveckling hos sjukdomsframkallande 
bakterier och ökningen av livsstilsrelaterade sjuk-
domar. Att sektorn bidrar till de globala utmanin-
garna innebär också att de nordiska länderna 
genom FJLS-samarbetet kan spela en viktig roll 
när det gäller att identifiera och genomföra nor-
diska lösningar på globala samhällsutmaningar 
och främja nordiska lösningar i världen. På så sätt 
kan de nordiska länderna i allt större utsträckning 
utnyttja sin gemensamma styrkeposition för att 
främja gemensamma nordiska intressen i EU och 
internationellt. 

Nordiskt Genresurscenter (NordGen) 
Nordiskt Genresurscenter (NordGen) arbetar 
aktivt med Agenda 2030:s mål 2 om hunger och 
mål 15 om ekosystem och biologisk mångfald. 
NordGen är de nordiska ländernas gemensamma 
genbank och kunskapscentrum för genetiska 
resurser. NordGens uppdrag är att bevara och 
främja en hållbar användning av den mångfald 
som finns av husdjur, skog och växter som är vik-
tiga för det nordiska jordbruket. En stor variation 
av genetiska resurser, genetisk mångfald, är en 
förutsättning för naturligt urval, anpassning och 
evolution. Eftersom klimatförändringarna sker 
snabbare än naturen klarar av att anpassa sig är 
NordGens uppdrag ännu viktigare nu än någon-
sin. Genetisk mångfald är en förutsättning för en 
hållbar livsmedelsproduktion och bevarande av 
biologisk mångfald. 

Nordiska ministerrådet för justitiefrågor 
(MR-JUST) 
MR-JUST arbetar specifikt med Agenda 2030:s 
mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen. 
Ministerrådet för justitiefrågor ska, som framgår 
av sektorns samarbetsprogram för 2019–2022, 
bidra till en hållbar samhällsutveckling som stöder 
de globala målen i Agenda 2030 samt när det är 
relevant sträva efter att de projekt och initiativ 
som sektorn stöder ska arbeta för att uppfylla ett 
av de 17 globala målen. 

Nordiska ministerrådet för jämställdhet  
(MR-JÄM) 
MR-JÄM arbetar specifikt med Agenda 2030:s mål 
5 om jämställdhet, men också mål 8 om anstän-
diga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och 
mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna. 
MR-JÄM arbetar utifrån ett människorättspers-
pektiv, som också genomsyrar Agenda 2030. Det 
nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet 
för perioden 2019–2022 har ett integrerat håll-
barhetsperspektiv och använder aktivt målen i 
Agenda 2030. Samarbetsprogrammet styr arbe-
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tet i sektorn, i samarbetsorganet Nordisk infor-
mation för kunskap om kön (NIKK) och i stödpro-
grammet Nordisk jämställdhetsfond. Dessutom 
ska alla projekt och resultat kopplas till mål och 
delmål i Agenda 2030. 

Samarbetsprogrammet betonar MR-JÄM:s roll 
som stöd i Nordiska ministerrådets arbete  
med jämställdhetsintegrering. 2021 integreras 
också mål för sektorns nya politikområde om 
LGBTI-personers lika rättigheter, behandling och 
möjligheter i Norden. Utgångspunkten för sektorns 
arbete är att jobba med samhällsutmaningar som 
är könsrelaterade eller könsspecifika och som  
särskilt hindrar social och ekonomisk hållbarhet i 
och utanför Norden. Tvärsektoriella dimensioner i 
sektorns projekt är därför naturliga. Sektorn  
arbetar också internationellt med Agenda 2030 
eftersom Norden har ett ansvar för att målen 
uppnås i andra regioner. Detta kommer bland 
annat till uttryck genom statsministerinitia-
tivets projekt The Nordic Gender Effect at Work. 
Globalt erfarenhetsutbyte om politiska lösningar 
och reformer bidrar samtidigt till att utvärdera 
Nordens egna och återstående utmaningar på 
jämställdhetsområdet. 

Nordiska ministerrådet för kultur (MR-K) 
MR-K arbetar särskilt med Agenda 2030:s mål 
11 om hållbara städer och samhällen, mål 12 om 
hållbar konsumtion och produktion och mål 17 om 
genomförande och globalt partnerskap. I strate-
gin för det nordiska kultursamarbetet 2013–2020 
framgår det att ett av de fem teman som man vill 
arbeta med är hållbarhet, där målet är att nord-
iskt kulturliv ska stärka hållbarheten i de nordiska 
samhällena genom att vara tillgängligt och inklud-
erande. I praktiken sker arbetet med att löpande 
integrera ett hållbarhetsperspektiv genom krav i 
till exempel institutionernas beviljningsbrev, pro-
jektansökningsformulär och kontrakt.  

Flera av de globala målen för hållbar utveckling 
genomsyrar också de olika områdena i kulturse-
ktorns verksamhet: de nordiska kulturinstitu-
tionerna (se nedan), stöd till konst- och kultur-
samarbete samt i utvecklingen av strategiska 
kultursatsningar och ordförandeskapsprojekt. I 
arbetet med att utveckla ett nytt kulturpolitiskt 
samarbetsprogram för 2021–2024 har hållbar 
utveckling varit centralt bland annat i det inle-
dande seminariet i juni 2019 med en paneldisk-
ussion om ett hållbart kulturliv. Utöver kulturse-
ktorns konkreta bidrag genom att förverkliga 
konst- och kulturprojekt i Norden och kopplingen 
till specifika globala mål kan konst- och kulturlivet 
mer allmänt bidra till diskussion och uppmärksam-
het kring Agenda 2030 i en nordisk offentlighet. 

Nordiska kulturinstitutioner (NAPA, NIPÅ, NOREY, 
NLH och Nordisk kulturkontakt) 
Nordens institut på Grönland (NAPA), Nordens 
institut på Åland (NIPÅ), Nordens hus i Reykjavik 
(NOREY), Nordens hus på Färöarna (NLH) och 
Nordisk kulturkontakt arbetar framför allt med 
Agenda 2030:s mål 5 om jämställdhet, mål 12 om 
hållbar konsumtion och produktion och mål 16 om 
fredliga och inkluderande samhällen (men även 
med mål 4 om god utbildning för alla, mål 10 om 
minskad ojämlikhet och mål 11 om hållbara städer 
och samhällen). De nordiska kulturinstitution-
erna är lokaliserade i flera av de nordiska huvud-
städerna. 

De nordiska kulturinstitutionerna arbetar med 
utgångspunkt i den nordiska strategin för kul-
turområdet, vilket bland annat innebär att 
utveckla, stödja och stimulera det nationella och 
nordiska kulturlivet. De nordiska kulturinstitu-
tionerna arbetar också med att göra sin egen 
verksamhet mer hållbar. Till exempel är NIPÅ på 
väg att certifieras som ”Green Office” i samarbete 
med WWF Finland, NAPA har utarbetat riktlinjer 
för hållbara projekt och miljövänliga arrangemang 
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och Nordisk kulturkontakt arbetar med att minska 
antalet flygresor och klimatpåverkan. 

Nordiska ministerrådet för miljö och klimat 
(MR-MK) 
MR-MK arbetar specifikt med Agenda 2030:s 
mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna, 
mål 14 om hav och marina resurser och mål 15 
om ekosystem och biologisk mångfald. Dessa 
globala mål för hållbar utveckling lyfts fram som 
särskilda utmaningar ur ett nordiskt perspektiv, 
men sektorns arbete bidrar också till att uppfylla 
andra mål. Genomförandet av Agenda 2030 är 
en explicit, övergripande prioritering i MR-MK:s 
samarbetsprogram för 2019–2024. 

Utöver de projekt som administreras av sek-
retariatet har sektorn också sex permanenta 
arbetsgrupper och en ad hoc-arbetsgrupp som 
är specialiserade på olika delar av Agenda 2030. 
Arbetsgruppen för biologisk mångfald (NBM) 
arbetar med Agenda 2030s:s mål 15, arbetsgrup-
pen för cirkulär ekonomi (NCE) arbetar med mål 
12, arbetsgruppen för hav och kust (NHK) arbetar 
med mål 14 och 15, arbetsgruppen för kemikalier, 
miljö och hälsa ( NKE) arbetar med mål 3, 6 och 
12, arbetsgruppen för klimat och luft (NKL) arbe-
tar med mål 3 och 13, arbetsgruppen för miljö och 
ekonomi (NME) arbetar med mål 9, 11 och 12 och 
ad hoc-arbetsgruppen för hållbara städer arbetar 
med mål 11. 

Nordiska ministerrådet för social- och hälso-
politik (MR-S) 
MR-S arbetar specifikt med Agenda 2030:s mål 3 
om god hälsa och välbefinnande, mål 10 om min-
skad ojämlikhet och mål 12 om hållbar konsum-
tion och produktion. Utveckling av den nordiska 
välfärdsmodellen och hållbar utveckling går hand i 
hand. Målen för den nordiska strategin för hållbar 
utveckling ingår som ett centralt perspektiv i det 
nordiska hälso- och socialsamarbetet. Hållbar 
utveckling är en integrerad del av sektorns budget 

och ingår i samarbetsprogrammets styrdokument 
och i alla projektansökningar. MR-S bidrar också 
till Nordiska ministerrådets Generation 2030-pro-
gram genom projektet ”Hållbara och hälsosamma 
livsmedelssystem” och projektet ”Bridging the 
knowledge gap between distance health & social 
care solutions and environmental impacts: Via the 
lens of SDGs”. 

Nordens välfärdscenter (NVC) 
NVC arbetar direkt och indirekt med flera av 
hållbarhetsmålen, men med ett särskilt fokus på 
Agenda 2030:s mål 3 om god hälsa och välbe-
finnande, mål 8 om anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt och mål 10 om minskad ojämlik-
het. NVC är en institution inom Nordiska minis-
terrådets social- och hälsosektor som arbetar för 
ett socialt hållbart och inkluderande Norden på 
områdena funktionshinder, integration, folkhälsa, 
äldre samt barn och unga. 

De nordiska samarbetsministrarna  
(MR-SAM) 

Integration 
Integrationsprogrammet tar itu med aktuella 
problemställningar med särskilt sikte på Agenda 
2030:s mål 4 om god utbildning för alla, mål 5 om 
jämställdhet och mål 8 om anständiga arbets-
villkor och ekonomisk tillväxt. Programmet ska 
stödja de nordiska ländernas ansträngningar att 
integrera flyktingar och invandrare och arbeta 
med de globala målens grundläggande princip 
om att ingen ska uteslutas (eng. leaving no one 
behind) genom att stödja integrationen av en 
utsatt målgrupp. I praktiken stödjer programmet 
genomförandet av de globala målen genom pro-
jekt i nära anslutning till målgruppen, kartläggning 
av insatser, utveckling av ny kunskap och erfaren-
hetsutbyte om vilka åtgärder som fungerar bäst. 
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Internationellt samarbete 
Nordiska ministerrådets internationella samar-
bete jobbar specifikt med Agenda 2030:s mål 
17 om genomförande och globalt partnerskap. 
Dock är det viktigt att påpeka att nästan alla 
17 globala mål har främjats i ett eller flera av de 
internationella projekten som en del av Nordiska 
ministerrådets internationella samarbete under 
de senaste åren. Hållbar utveckling är en central 
aspekt i alla program, till exempel som kriterium 
för val av projekt i programmens olika ansökning-
sprogram. Program och projekt uppstår i ett 
samspel med icke-nordiska partner, och vilka av de 
17 globala målen som är relevanta varierar därför 
i de enskilda samarbetsrelationerna. Till exempel 
ingår arbete med mål 12 om hållbar konsumtion 
och produktion i projekt som främjar miljömär-
ket Svanen utanför Norden. Det mest metodiska 
internationella samarbetsprogrammet när det 
gäller hållbar utveckling är det arktiska samarbet-
sprogrammet, som tar itu med flera av målen i 
Agenda 2030. 

Nordiska barn- och ungdomskommittén  
(NORDBUK) 
NORDBUK fokuserar särskilt på Agenda 2030:s 
mål 3 om god hälsa och välbefinnande, mål 12 
om hållbar konsumtion och produktion och mål 16 
om fredliga och inkluderande samhällen. NORD-
BUK är det rådgivande organet för alla barn- och 
ungdomsfrågor i Nordiska ministerrådet. Sedan 
2017 har NORDBUK stöttat projekt med fokus 
på Agenda 2030 och hållbar utveckling, genom till 
exempel nätverk för ungdomsorganisationer, extra 
anslag i Norden 0–30-programmet, ReGenera-
tion 2030, ungdomsrepresentanter i den nordiska 
expertgruppen för hållbar utveckling och ord-
förandeskapskonferensen Youth leading a sustain-
able lifestyle. 

Nordiska expertgruppen för  
hållbar utveckling 
Den nordiska expertgruppen för hållbar utveckling 
arbetar framförallt med Agenda 2030:s mål 17 om 
genomförande och globalt partnerskap och mål 
12 om hållbar konsumtion och produktion. Den 
nordiska expertgruppen för hållbar utveckling har 
till syfte att bistå den nordiska samarbetskommit-
tén (NSK) och de nordiska samarbetsministrarna 
(MR-SAM) i uppföljningen av Nordiska ministerrå-
dets hållbarhetsstrategi Ett gott liv i ett hållbart 
Norden – Nordisk strategi för hållbar utveckling 
samt att fungerar som styrgrupp för Generation 
2030-programmet för genomförandet av Agenda 
2030 i perioden 2017–2020. Mer information om 
expertgruppens arbete återfinns under hållbar-
hetsredogörelsens stycke 2.1. Tvärgående arbete 
med hållbar utveckling. 

Nordiska ministerrådet för hållbar tillväxt 
(MR-Tillväxt) 

Ämbetsmannakommittén för energi (ÄK-E) 
ÄK-E arbetar särskilt med Agenda 2030:s mål 7 
om hållbar energi för alla, mål 9 om hållbar indus-
tri, innovationer och infrastruktur och mål 13 om 
att bekämpa klimatförändringarna. ÄK-E ska inom 
ministerrådet för hållbar tillväxt (MR-Tillväxt) 
arbeta för att säkerställa en hållbar tillväxt och 
utveckling i de nordiska länderna. Detta sker 
genom att bidra till ökat entreprenörskap och 
stark innovations- och konkurrenskraft i nord-
iska företag, att säkerställa en stabil tillgång till 
förnybara energikällor och att främja en hållbar 
regional utveckling och grön tillväxt i Norden. 
Energisamarbetet ska vara ett instrument för 
marknadsföring av nordiska styrkepositioner på 
den globala arenan, i tillägg till de nordiska länder-
nas inflytande på och genomförandet av EU-lag-
stiftning.  Visionen för energisamarbetet kommer 
bland annat att förverkligas genom arbete på 
områdena energieffektivisering, förnybar energi 
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och elmarknaden, i tillägg till specifika projekt- 
aktiviteter. 

Nordisk Energiforskning (NEF) 
NEF arbetar i första hand med mål 7 om håll-
bar energi för alla, mål 9 om hållbar industri, 
innovationer och infrastruktur samt mål 13 om 
att bekämpa klimatförändringarna. NEF är en 
institution under ÄK-E vars främsta syfte är att 
stödja det nordiska energisamarbetet. Alla NEF:s 
aktiviteter fokuserar i första hand på en koldiox-
idneutral energisektor. Dessutom är forskning och 
utveckling inom energiinfrastrukturer, industriella 
processer, energiförbrukning och inte minst ener-
giresurser/-bärare en viktig del. NEF arbetar också 
med andra hållbarhetsmål genom särskilda pro-
jekt, till exempel mål 4 om god utbildning för alla 
genom samarbete med universitet och doktorand-
stöd samt mål 5 om jämställdhet genom Nordic 
energy equality network. 

Ämbetsmannakommittén för näringspolitik  
(ÄK-N) 
ÄK-N arbetar specifikt med Agenda 2030:s mål 9 
om hållbar industri, innovationer och infrastruktur, 
mål 12 om hållbar konsumtion och produktion och 
mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna. 
ÄK-N arbetar med hållbarhet på flera olika sätt, 
bland annat genom att främja hållbar turism 
och hållbart byggande samt stödja spridningen 
av nordiska gröna företags lösningar utomlands 
genom Nopef och Nordic Innovation. I Nordic 
Innovation är hållbar utveckling en del av verksam-
hetens främsta mål och central i utvecklingen av 
dess program. Alla Nordic Innovations program 
ska bidra till att lösa de utmaningar som beskrivs 
i hållbarhetsmålen och ingår i programmens 
målsättningar och förändringsteori. 

Ämbetsmannakommittén för regionalpolitik  
(ÄK-R) 
ÄK-R arbetar i första hand med Agenda 2030:s 
mål 11 om hållbara städer och samhällen, men 

också med ett antal andra mål, såsom mål 8 om 
anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
och mål 9 om hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur. ÄK-R arbetar aktivt med hållbar-
het, och samarbetsprogrammet för 2017–2020 
utgår från principerna om hållbar utveckling, 
jämställdhet samt barn och ungas perspektiv och 
rättigheter. Hållbarhetsperspektivet är prioriterat 
i kommitténs tre insatsområden: hållbar landsby-
gdsutveckling, innovativa och motståndskraftiga 
regioner samt hållbara städer och stadsutveckling. 

Nordregio 
Nordregio fokuserar i första hand på Agenda 
2030:s mål 11 om hållbara städer och samhällen, 
men också på ett antal andra mål, såsom mål 8 
om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
och mål 10 om minskad ojämlikhet. Nordregio är 
ett forskningscenter för regional utveckling och 
planering som grundats av Nordiska ministerrå-
det. Nordregio bedriver lösningsorienterad och 
tillämpad forskning och tar sig an aktuella frågor 
ur både ett forskningsperspektiv och ur myn-
digheters och yrkesverksammas perspektiv. En 
av Nordregios viktigaste uppgifter är att bidra till 
utvecklingen av regionalpolitik och hållbar tillväxt 
i Norden. Nordregio arbetar systematiskt med 
hållbarhet genom program, projekt och internt i 
den egna verksamheten. I Nordregios projektmod-
ell ska varje projekt ange var och hur ett hållbar-
hetsperspektiv analyseras och inkluderas, både i 
problemställning och syfte. 

Nordiskt Atlantsamarbete (NORA) 
NORA fokuserar främst på Agenda 2030:s mål 
11, men flera av NORA:s arbetsfält är relevanta 
för ett antal av de andra målen, såsom mål 12 
om hållbar konsumtion och produktion och mål 
14 om hav och marina resurser. NORA är ett 
samarbetsorgan under Nordiska ministerrådets 
regionalpolitiska samarbetsprogram som fungerar 
som ett mellanstatligt samarbete. Syftet med 
NORA är att stärka samarbetet i Nordatlanten. 
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Den nordiska förankringen och den projektorien-
terade arbetsformen ger NORA ett bra underlag 
för att genomföra gränsöverskridande samarbete, 
baserat på nordiska målsättningar och värderin-
gar. 

Nordiska ministerrådet för utbildning och 
forskning (MR-U) 
MR-U:s arbete har ett särskilt fokus på Agenda 
2030:s mål 4 om god utbildning för alla och 
därmed på Agenda 2030 som helhet (inbegripet 
mål 5 om jämställdhet och mål 16 om fredliga och 
inkluderande samhällen). Det nordiska samarbet-
sprogrammet för utbildning och forskning anger 
riktningen för ministrarnas samarbete om utbild-
ning, forskning och språk från november 2019 till 
november 2023. 

NordForsk 
Projekten som NordForsk stöder kan ha flera pri-
oriteringar och alla forskningsprojekt arbetar med 
mer än ett av de globala målen, och det är Agenda 
2030:s mål 3 om god hälsa och välbefinnande som 
de oftast arbetar med. NordForsk är en organi-
sation under Nordiska ministerrådet som finansi-
erar och underlättar för nordiskt samarbete inom 
forskning och forskningsinfrastruktur. NordForsk 
har beviljat över två miljarder norska kronor till 
forskning under perioden 2009–2018. 
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