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“Science is our great ally in the efforts 
to achieve the Goals” António Guterres, generalsekreterare för FN



Svenska utmaningar

• De globala hållbarhetsmålen pekar ut riktningen för att ställa om till 
en hållbar utveckling. 

• I Sverige är utgångsläget gott

• Vi ligger långt fram och har tagit målen på allvar, i princip

• Mycket kvar att göra, och omställningen går långsamt (10 år kvar)

• Detta gäller alla tre dimensionerna, men den sociala dimensionen av 
hållbar utveckling i särskilt hög grad 

• Många utmaningar i den sociala dimensionen

• Genomförandet av hela agendan hämmas av bristande förmåga att 
styra – Delegationen lade förvaltningspolitiska förslag



Den sociala dimensionen i
Agenda 2030

• Den sociala dimensionen glöms ofta bort 
i debatten

• Stort behov av evidens och långsiktig 
kunskapsuppbyggnad när det gäller 
sociala aspekter av hållbar utveckling. 

• Den sociala dimensionen av hållbar 
utveckling behöver få ökad prioritet i 
forskning precis som i samhällsdebatten.



Forskning för socialt 
hållbar utveckling

Fortes bidrag till regeringens forskningspolitik fr.o.m 2021



Utmaningar för 
hållbar samhälls-
utveckling

• Ökande ojämlikhet och utanförskap

• Hälsoutmaningar

• Genomgripande förändringar i 
arbetslivet

• Pressade hälso- och välfärdssystem

• Genomförandegap



Vad kan vi göra?

Finansiärer: Stödja strategiskt viktig 
forskning om hållbarhet, inte minst inom 
den sociala dimensionen

Lärosäten: Arbeta aktivt med att integrera 
Agendan i undervisning och forskning

Tillsammans: Har vi ansvar för att den 
kunskap och de innovationer som krävs för 
att ställa om till ett hållbart samhälle finns 
tillgänglig och kommer till användning

Måste ske genom att alla inom vår sektor 
ser hur deras kunskaper och arbete kan 
bidra till hållbar utveckling



Forte Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
www.forte.se

Tack!
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