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The 2022 Initiative 
Projektidé för att snabba på en hållbar utveckling 

 
Vi vill få till en kraftsamling och momentum för att få fart på hållbarhetsarbetet i Sverige 
och globalt genom en tydlig vision och delmål till år 2022. Ett projekt i tre delar:  
1. Stockholmskonferensen till idag – kartläggning/gapanalys, utbildningsmaterial mm 
2. Hållbarhets-WM/Agenda 2022 – fokus på att öka takten mot ett hållbart Sverige och bidra 

till global hållbarhet. Genom en kombination av samarbete och konkurrens och genom att 
lyfta fram hållbara lösningar, metoder och verktyg kan vi skapa ökad konkurrenskraft som är 
hållbar. Matchmaking och partnerskap för samskapad hållbarhet är en annan viktig del. 

3. Stockholmskonferensen +50 arrangeras av Sverige 2022 – ett avstamp inför 2030 
 
År 2022 – Halvvägs till 2030 och 50 år sedan Stockholmskonferensen 
• 2022 är halvvägs till 2030 från godkännandet av FNs Sustainable Development Goals (SDG). 
• År 2022 är det 50 år sedan Stockholmskonferensen hölls, den första internationella FN 

konferensen om hållbar utveckling (även om termen kom senare).  
• En vision till 2030 är bra och delmål och en tydlig målbild inför 2022 snabbar på processen. 
• Året skulle därför passa utmärkt som milstolpe för att öka takten i hållbarhetsarbetet i Sverige, 

vilket i sin tur skulle leda till ökad konkurrenskraft. 
• Projektet skulle också kunna göra att man får igång arbetet med Politik för Global Utveckling 

(PGU) och på så sätt bidra till en hållbar utveckling globalt. 
• För att ytterligare stärka drivkrafterna att jobba mot 2022 skulle Sveriges regering kunna föreslå 

att vi arrangerar Stockholmskonferensen +50. 
 
Sverige som föredöme och internationell drivkraft 
Sverige har alla förutsättningar för att ta ledningen internationellt och gå före för att få till en 
hållbar utveckling. Vi har forskning i världsklass, ett av de främsta länderna i världen inom 
innovation, god ekonomi, hög välfärdsnivå, jämställdhet och sociala skyddsnät, goda 
arbetsvillkor, mm. Varumärket Sverige har alltså ett bra utgångsläge och ses ofta som ett 
föredöme inom hållbar utveckling. Men när fler och fler börjar inse att hållbarhet och ekonomi 
hänger ihop, ökar konkurrensen från andra länder och Sverige har börjat halka ner på 
topplistan. Och det är hög tid att agera NU, inte bara för Sverige utan för hela planeten. 
 
Holistiskt synsätt, systemtänk och samarbete 
För att uppnå en hållbar samhällsutveckling behöver vi lämna dagens ”stuprörstänk” och övergå 
till integrerade arbetsformer där vi ser till helheten och samarbetar både inom och mellan olika 
sektorer och mellan olika aktörer i hela samhället. Bilden nedan illustrerar hur vi skulle kunna få 
till det här holistiska synsättet.  
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Ökad konkurrenskraft genom samarbete och fokus på styrkor 
I dagens samhälle fokuserar vi mycket på konkurrens, ofta t o m inom samma organisation. 
Konkurrens är bra för utvecklingen, men när vi fokuserar för mycket på konkurrens och har 
ekonomin som huvudsaklig drivkraft, skapas vinnare och förlorare. Tillsammans med ökad 
effektivisering och robotisering minskar antalet arbetstillfällen. Med samarbete och konkurrens i 
kombination kan vi skapa samarbetskraft och ökad konkurrenskraft.  
 
I ett hållbart samhälle har vi en frisk miljö, ekonomin går bra och människor mår bra och känner 
att de behövs eller fyller en funktion i samhället. Vi behöver skapa en gemensam vision för ett 
hållbart Sverige till 2030 och en tydlig målbild halvvägs dit – till år 2022. Genom att samarbeta 
och ta tillvara på varandras styrkor kan vi komma långt redan till 2022. 
 
Alla sätt som leder till ökad hållbarhet är bra och det finns mängder av bra verktyg och metoder 
både inom Sverige och internationellt. Om vi jobbar tillsammans som ett stort ”team” med en 
gemensam vision kan vi få igång hela Sverige i genomförandet av SDGs och vi skulle dessutom 
må bättre och till och med ha roligt längs vägen.  
 

Tänkbar organisation och partners  
• Ett sekretariat som samordnar olika aktiviteter kompletterat med ett rådgivande organ 
• Aktörer som idag ofta jobbar som konkurrenter med fokus på hållbar utveckling/samhälls- 

och organisationsutveckling skulle engageras aktivt på olika sätt i projektet för att ta tillvara 
på och sprida olika aktörers kunskap och verktyg. Det inkluderar allt ifrån organisationer som 
SEI, SRC och tankesmedjor som Global Utmaning, Fores etc. till organisationer som Det 
Naturliga Steget, Hagainitiativet och hållbarhetskonsulter, managementkonsulter m fl. 

• Samordning med organisationer inom näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi.  
 

Tankar kring upplägg, delkomponenter och innehåll/genomförande 
1. Stockholmskonferensen till idag 
• Intervjuer, filmer mm med dem som var med och arrangerade Stockholmskonferensen och 

personer som jobbar i frontlinjen med frågorna idag 
• En kartläggning/gapanalys av vad som hänt sedan 1972 
• Slutresultatet skulle kunna vara t ex en dokumentärserie, utbildningsmaterial, mm och ett 

beslut om att Sverige gör en utfästelse om att arrangera en FN-konferens 2022. 

2. Hållbarhets-WM/Agenda 2022 – Ökad hållbarhet och stärkt konkurrenskraft: 
• Utgå från SDGs, befintliga mål, som generationsmålet, miljökvalitetsmålen, folkhälsomålen 

och samhällsekonomiska mål. 
• Vision – målbild 2022 à Engagera personer och organisationer att skapa egna visioner 
• En kombination av ”bottom-up” och ”top-down” perspektiv för att få med ”alla på tåget” 
• Liknande Agenda 21-upplägget, men bredare, mer näringslivsinriktning 
• Coachande ledarskap/coaching för att fokusera på styrkor och insikt om vad hållbarhet 

betyder för var och en och för få till en värderingsförändring i samhället. 
• Använda SDG-arbetet och att få igång arbetet med PGU (som ett strategiskt verktyg). 
• Stöd i utvecklingen och implementeringen av en nationell plan för SDGs i Sverige. 
• Årliga nationella workshops/forum för uppföljning av hur man ligger till gentemot målbilden 
• Visa på, premiera och sprida goda exempel och skapa handlingskraft 
• Lokala och regionala konferenser/inspirationsdagar runt om i landet 
• Erfarenhetsutbyte, ”matchmaking” och samarbeten för ökad handlingskraft  
• Internationellt erfarenhetsutbyte 
• Resultat: Uppnådd målbild av ett ”nästan hållbart” Sverige 

3. Stockholmskonferensen +50, år 2022 – ett avstamp inför 2030 
• Summering och genomförande av FN-konferens ”Stockholmskonferensen +50” 
• Resultat: Beslut om och avstamp inför det fortsatta arbetet mot 2030 och 2050 

 
Anmäl ditt intresse redan nu på: www.2022initiative.se 


