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GD-Forums Hållbarhetsbarometer
I detta informationsblad beskrivs vad Hållbarhetsbaromentern är, vad den syftar till
och hur den kan användas för att utveckla myndigheters hållbarhetsarbete kopplat
till de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030.

Hållbarhetsbaromentern







är ett verktyg som syftar till att på ett enkelt sätt göra en självskattning av
hållbarhetsarbetet – och få en bild av hur nuläget ser ut. Resultatet ger
också en indikation på inom vilka områden det finns utvecklingspotential.
målgruppen för verktyget är främst myndigheters ledningsgrupper.
täcker in ett flertal olika områden som rör myndighetens verksamhet,
som styrning och ledning, interna processer och samverkan med andra
aktörer.
stimulerar till diskussioner om myndighetens hållbarhetsarbete, vad
som görs och vad som behöver utvecklas. Hållbarhetsbarometern kan
hjälpa till att fokusera hållbarhetsarbetet och bidra till att ta ett
helhetsgrepp över de förändringar som behöver göras för att kunna komma
vidare.
kan användas för att sprida erfarenheter och goda exempel mellan
myndigheter.

Hållbarhetsbarometern har utvecklats av Operativa gruppen inom ramen för
nätverket GD-Forum – svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030. En
prototyp testades första gången på GD-Forums nätverksmöte i november 2018
(GD-Forum 2018). Därefter har Hållbarhetsbarometern testats i ett antal
myndigheter, på såväl ledningsnivå som i mer operativa grupperingar. En slutlig
version finns nu tillgänglig för användning, se här.

Användartips
-

Fyll i Hållbarhetsbarometern på egen hand i förväg inför möte och
diskussion kring verktyget.
Samla till möte och börja med bikupor i mindre grupper där deltagarna
diskuterar sina skattningar.
Återsamla deltagarna, gå igenom frågorna och enas om gemensamt svar på
frågorna.
Dokumentera resultatet.
Använd resultatet till att identifiera områden med utvecklingspotential och
omvandla till konkreta aktiviteter i till exempel verksamhetsplanen.
Återkom till Hållbarhetsbarometern efter någon tid och följ upp om önskad
utveckling skett.
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Kort bakgrund – kopplingen till Agenda 2030 och GDForums arbete
Inom nätverket GD-Forum har en gemensam avsiktsförklaring antagits, som
befäster hur myndigheterna i samverkan kan visa ledarskap och ta ansvar för att
genomföra Agenda 2030. GD-Forum har även beslutat om en samverkansplan för
perioden 2019–2020, där utveckling och användning av Hållbarhetsbaromentern är
en av aktiviteterna.
Vill ni ha stöd i att initiera diskussioner om hållbarhet och Agenda 2030 i er
myndighet eller för att genomföra Hållbarhetsbarometern? Eller, vill ni dela
med er av era erfarenheter i hållbarhetsarbetet?
Kontakta i så fall gärna GD-Forum:
GD-ForumAgenda2030@folkhalsomyndigheten.se.
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