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En kvalitativ intervjustudie om biosfärområdet Östra Vätterbranterna och dess 

samverkan med samhällsaktörer för att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

 

Det geografiska området Östra Vätterbranterna har sedan uppstarten som ett biosfärområde 

enligt UNESCOs utseende 2012 arbetat mot att vara ett modellområde där hållbar utveckling 

kan rota sig. Detta har de gjort utifrån fem hållbarhetsperspektiv: det ekologiska, sociala, 

ekonomiska, perspektivet med bred samverkan och det lärande perspektivet. 2015 antog FNs 

generalförsamling Agenda 2030 med dess sjutton globala hållbarhetsmål och tillhörande 169 

delmål, som biosfärföreningen Östra Vätterbranterna därefter har vävt in i sitt arbete. Denna 

kvalitativa intervjustudie har, med inriktning på biosfärföreningens sju verksamma 

fokusområden undersökt biosfärföreningen Östra Vätterbranternas arbete med Agenda 2030 i 

samverkan med Jönköpings kommun och länsstyrelse, inom föreningen, samt andra 

samhällsaktörer. Samverkan har stått som en stadig punkt genom både intervjustudien och 

genom frågeställningar har slutsatser kunnat etableras som att Östra Vätterbranterna hade tjänat 

på att utföra bättre samverkan inom sig själva. Jönköpings kommun och länsstyrelse ser upp till 

biosfärföreningens arbete med Agenda 2030 och lyfter samverkan som sker mellan dem som 

en stor framgångsfaktor, men samverkan mellan fokusområdena i biosfärföreningen har inte 

uppnått dess fulla potential. Sedan har inte alla av Agenda 2030 globala hållbarhetsmål 

inkluderats, men det är någonting biosfärföreningen ständigt arbetar med, som fortsätter att 

utvecklas hela tiden och som med hjälp av andra samhällsaktörer kommer kunna uppnås. 

Samverkan är det koncept Agenda 2030 förespråkar för att kunna nå målen och det koncept 

som genomsyrar biosfärföreningen Östra Vätterbranterna. 
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Abstract

 
Beatrice Engman 

“Through cooperation the association shall function” 

A qualitative interview study about the Biosphere Reserve Eastern Vätterbranterna 

and their cooperation with community actors to reach the sustainable development 

goals in Agenda 2030. 

The geographical area Eastern Vätterbranterna has since its initiation as a biosphere reserve 

according to UNESCO's appointment in 2012 worked towards being a model area in which 

sustainable development can evolve. This has been done from five sustainability perspectives: 

the ecological, social, economic, the perspective with broad cooperation and the learning 

perspective. In 2015, the UN General Assembly adopted Agenda 2030 with its seventeen global 

sustainability goals and associated 169 sub-goals, which the biosphere association Eastern 

Vätterbranterna then woven into its work. This qualitative interview study has, with the focus 

on the biosphere association's seven active focus areas, investigated the biosphere association 

of Östra Vätterbranternas work with Agenda 2030 in collaboration with the Municipality of 

Jönköpings and its County Government, within the association, and other community actors. 

Cooperation has stood as a constant point through both interviews and through one of the 

questions of issue, conclusions can be established that the Östra Vätterbranterna had served to 

perform better cooperation within themselves. The Municipality of Jönköping and its County 

Government looks up to the biosphere association's work with Agenda 2030 and raises 

collaboration between them as a major success factor, but cooperation between the focus areas 

in the biosphere association has not achieved its full potential. Furthermore, not all of Agenda 

2030's global sustainability goals have been included, but it is something that the biosphere 

association is constantly working on, which continues to develop all the time, and which can 

be achieved with the help of other community actors. Cooperation is the concept Agenda 2030 

advocates for to achieve the goals and the concept that permeates the biosphere association 

Eastern Vätterbranterna.

 

Keywords: Biosphere Reserve, cooperation, biosphere Association, Agenda 2030, sustainable 

development, SDGs, community actor 
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1 Inledning 
I september 2012 blev landskapet öster om Vätterstrandens urbergsvägg kring Gränna och 

Huskvarna invigt som Sveriges femte biosfärområde av FNs organ för utbildning, vetenskap 

och kultur. Detta innebar en status som ett geografiskt område som ska verka för att vara ett 

modellområde för en hållbar utveckling. Den projektgrupp som funnits sedan 1998 för att lösa 

konflikter kring bevarandet av naturvärdena i området blev efter fjorton år en ideell förening i 

samband med biosfärområdets skapande. Biosfärområdet Östra Vätterbranterna, fött ur 

konflikt, blev internationellt erkänt av FN (Olsson, 2012).  

Den tidiga projektgruppen bestod av Gränna Skogsgrupp, Jönköpings kommun, Lantbrukarnas 

riksförbund (LRF), Länsstyrelsen i Jönköpings län, Skogsstyrelsen, Södra Skogsägarna och 

Världsnaturfonden WWF. Utvecklingen för denna projektgrupp gick genom faser av konflikt, 

dialog och sedan samverkan där vardera fas omfattade cirka fem år. Målet, som var skyddandet 

av naturvärdena, utvecklades under tiden till att inkludera det ekonomiska brukandet och dess 

verksamhet (Östra Vätterbranterna, u.å.-a).   

Det är denna historia av konflikt, dialog och samverkan som utgjort grunden för 

biosfärföreningen. Samverkan är fortfarande en stor del av deras arbete, precis som att vara ett 

modellområde för hållbar utveckling i ekologiska, ekonomiska och sociala perspektiv. Att 

hållbar utveckling har haft en av de största rollerna i föreningen och dess arbete etablerades 

redan i ett framtaget Biosfärprogram som skrevs i maj 2015 (Östra Vätterbranterna, 2015), fyra 

månader innan Agenda 2030 blev antaget av FNs generalförsamling (Agenda 2030, u.å.). Ett 

arbete för hållbar utveckling har alltså funnits redan från början, innan Agenda 2030 trädde 

fram (C. Kristensson, personlig kommunikation, 6 maj 2019). 

De sjutton hållbara målen i Agenda 2030 är menade att vara en del av allt arbete 

biosfärföreningen Östra Vätterbranterna gör (M. Apelqvist, personlig kommunikation, mars 

2019). Biosfärområden är menade till att vara modellområden för hållbar utveckling, någonting 

som tillsammans med andra faktorer kan hjälpa till att nå dessa hållbarhetsmål. Faktorer som 

att utgöra arenor för samverkan, koppla samman aktörer, integrera Agenda 2030s mål för 

hållbar utveckling, upprätthålla välfungerande ekosystem och främja lärande är 

kärnverksamheten i biosfärområden och kan hjälpa till att nå Agenda 2030 (Heinrup & Schultz, 

2017).  

Hur stor del har samverkan i arbetet mot en hållbar utveckling? Hur stor del har det konceptet 

i arbetet mot att nå de sjutton hållbara målen och dess delmål i Agenda 2030? Med hjälp av 

denna kvalitativa intervjustudie och analys utifrån Berth Danermarks teori om samverkan ska 

frågor som dessa lyftas fram och besvaras. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att undersöka hur Östra Vätterbranterna, som en del av UNESCOs 

biosfärområden, arbetar och samverkar för att nå Agenda 2030 och dess globala hållbarhetsmål. 

Deras egna fokusområden och den samverkan existerande mellan dessa agerar som 

utgångspunkt tillsammans med samverkan mellan Jönköpings länsstyrelse, kommun och andra 

samhällsaktörer.  

Genom följande frågeställningar ska denna studie därmed ge en bild av hur biosfärföreningen 

Östra Vätterbranterna, dess fokusområden, Jönköpings länsstyrelse och kommun ser på 
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samverkan och vilka förutsättningar och utmaningar det finns med detta koncept. Det ska även 

undersöka hur biosfärföreningen arbetar tillsammans med andra samhällsaktörer för att nå 

hållbarhetsmålen och hur uppfattningarna inom och utom organisationen är gällande både 

Agenda 2030 och biosfärområdet i sig.  

Frågeställningarna lyder: 

1. Hur upplevs konceptet samverkan för biosfärföreningen Östra Vätterbranterna och för 

dess fokusområden? 

2. Vilka hållbarhetsmål kopplar eller kopplar inte Östra Vätterbranterna till 

fokusområdena? 

3. Hur ser Jönköpings kommun och länsstyrelsen på biosfärområdet och dess arbete med 

hållbarhetsmålen? 

1.2 Avgränsningar 
Agenda 2030 har sjutton mål med 169 tillhörande delmål. För att generera ett större fokus på 

huvudmålen åsidosattes delmålen för att lyfta fram huvudmålen som ligger i framkant för 

intervjuguiden. 

Då många av de som arbetar ideellt inom föreningen också arbetar på länsstyrelsen på grund av 

att föreningens koordinator sitter i samma säte som kommunen och landshövdingen. Därför 

ansågs de som mest behöriga och lättillgängliga att intervjua. Det var även på grund av den nära 

samverkan både Jönköpings länsstyrelse och kommun har med Östra Vätterbranterna som dessa 

samhällsaktörer valdes. Östra Vätterbranterna samverkar med många andra samhällsaktörer 

men dessa valdes på grund av deras relevans för studien, för att biosfärföreningen själva gärna 

ville ha deras åsikter kring deras existerande samverkan och för att de har så pass stora roller 

inom regionen. I resultatdelen kommer endast mål som nämndes av respondenterna gällande 

vilka som kunde kopplas till deras fokusområden tas upp för att kunna få en överblick på de 

mål som utifrån intervjuerna kunde sammanställas som viktigast för biosfärområdet och 

fokusområdena.  
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2 Bakgrund och begrepp 
Följande avsnitt presenterar en översikt av biosfärområdet Östra Vätterbranterna och dess 

förening som kom att bli en del av UNESCO och dess Man and the Biosphere Programme. 

Information kommer även presenteras kring Agenda 2030 och begreppen ”hållbar utveckling” 

och ”samhällsaktörer”. Detta för att ge översikt över biosfärföreningen Östra Vätterbranterna, 

dess historia om samverkan och arbete för en hållbar utveckling.  

2.1 Biosfärföreningen Östra 

Vätterbranterna 
Östra Vätterbranterna är ett geografiskt 

område på nästan 104 000 hektar som går 

från Omberg i norr till Tenhultasjön i söder 

och går ut till Forserum i öst och Visingsö i 

väst (Olsson, 2012). Det är ett unikt landskap 

med varierande terräng och många olika 

småskaligt brukade marker. Det är dessa två 

förutsättningar som tillsammans, enligt 

Världsnaturfonden WWF, ger Östra 

Vätterbranterna de höga biologiska, 

kulturhistoriska och estetiska värdena de är 

kända för (WWF, 2010). I nedanstående 

avsnitt kommer fakta om uppdagandet till 

formningen av biosfärföreningen lyftas fram, 

samt vad biosfärföreningen arbetar med just 

nu för att studien ska kunna återkoppla denna 

bakgrund till resultatdelen.  

2.1.1 Att bli ett biosfärområde 

1998 skapades en projektgrupp av Jönköpings länsstyrelse för att kunna agera forum för de 

konflikter kring bevarandet av naturvärdena som finns i området Östra Vätterbranterna. 

Projektgruppen hade representanter från sju olika organisationer: Jönköpings kommun, Gränna 

Skogsgrupp, Lantbrukarnas riksförbund, Jönköpings länsstyrelse, Södra skogsgrupp och 

Världsnaturfonden WWF (Östra Vätterbranterna, 2015). Projektgruppen tog sig vidare från 

konfliktfas till en dialogfas där representanterna började diskutera olika aspekter av nyttjandet 

av de olika värden skogs- och beteslandskapet hade. Efter några år tog till sist projektet formen 

av ett samverkansprojekt (Östra Vätterbranterna, 2015), ett projekt som genomförs av flera 

gemensamma parter som ska skapa förutsättningar för nya nätverk och samarbeten 

(Tillväxtverket, 2018). Det är detta samverkansprojekt som ledde fram till att biosfärföreningen 

bildades. Representanterna började önska ett mer permanent samarbete och för det ändamålet 

analyserade de olika organisationsmodeller som kunde passa områdets naturmässiga och 

kulturmässiga behov. Projektgruppen ansåg att biosfärområde som modell skulle passa och en 

ansökan om detta skickades in till UNESCO, FNs organ för utbildning, vetenskap och kultur 

(Östra Vätterbranterna, 2015).  

Valet att bli en biosfärförening grundade sig i de naturvärden som området innehar samt utifrån 

den analys projektgruppen tillsammans med länsstyrelsen utförde på olika slags 

organisationsmodeller (Östra Vätterbranterna, 2015). Biosfärområden beskrivs av UNESCO 

Figur 1 Karta över Östra Vätterbranterna (ostravatterbranterna.se) 
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som naturområden bestående av olika sorters landskap som ska agera arenor för hållbar 

utveckling genom tre perspektiv: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. För att bli ett 

biosfärområde behöver naturområdet möta tre funktioner: Bevarande av kulturell och biologisk 

mångfald; Utveckling av miljömässigt hållbara ekonomiska och sociala värden, samt; 

Logistiskt stöd för att förverkliga kapaciteten för de två tidigare funktionerna (UNESCO, u.å.-

e).  Naturområdena ska även innehålla tre sammanhängande zoner med målet att ömsesidigt 

möta de tre tidigare nämnda förstärkande funktionerna: 

1. Kärnområdet – ett eller flera välskyddade ekosystem som bidrar till ekologiskt hållbara 

levande landskap, andra ekosystem och biologisk mångfald. 

2. Buffertzonen – det som omger kärnområdena och som används för aktiviteter som 

stärker vetenskaplig forskning, utvärderande, träning och lärande.  

3. Övergångsområdet – den del av området där störst aktivitet är tillåten som främjar 

ekonomisk och social hållbar utveckling (UNESCO, u.å.-b). 

I ett biosfärområde testas nya metoder och ny kunskap implementeras för att dessa områden 

ska kunna vara exempel för hur naturen kan bevaras samtidigt som människor lever och verkar 

där (UNESCO, u.å.-b). 

Östra Vätterbranternas mål att träda in som ett biosfärområde i UNESCOs nätverk nåddes 2012 

och föreningens ambition är numera att sträva mot att det ska bli ett modellområde för hållbar 

utveckling där alla delar, de ekonomiska, ekologiska och sociala, står i fokus i riktning med 

UNESCOs riktlinjer (Östra Vätterbranterna, 2015).  

UNESCO som fick in Östra Vätterbranternas ansökan till att bli biosfärområde bildades 1946 

(UNESCO, u.å.-c), i ”gensvar mot andra världskriget och den antisemitism och rasism som 

rådde” (UNESCO, u.å.-d). Visionen var att skapa en organisation som skulle prägla en genuin 

kultur av fred. Organet tog fram verktyg, program och riktlinjer för att hjälpa globala invånare 

att leva ett liv fritt från hat och intolerans. Arbetet går ut på att lyfta fram världens kulturer och 

göra det möjligt för dem alla att, trots deras olikheter, samarbeta för en bättre värld. UNESCO 

ser sig själva som ett laboratorium för idéer som ska hjälpa länder att komma upp till de höga 

internationella standarder för utbildning, vetenskap och kultur organet har och för att ta hand 

om program som värnar om det fria loppet av idéer och kunskapsdelning. Detta ska ske genom 

plattformar som utformar strategier, policyer och vetenskapliga program för utveckling och 

samarbete; plattformar såsom biosfärområden (UNESCO, u.å.-d). 

Alla biosfärområden är med i ett program vid namn Man and the Biosphere Programme 

(Människan och biosfärprogrammet, förkortning MaB) som skapades av UNESCO 1971. Det 

är ett mellanstatligt, vetenskapligt program som syftar till att etablera vetenskapliga grunder för 

förbättringar mellan människan och vår relation till naturen. Det är ett pågående program som 

har utvecklats under många år för att expandera och etableras i fler länder runt om i världen. 

Numera har programmet stora nätverk som exempelvis EuroMAB (där Östra Vätterbranterna 

ingår) och AfriMAB som används för att kunna förmedla information och idéer regionalt 

mellan olika biosfärområden (UNESCO, u.å.-e). Programmets fokus ligger mycket i 

klimatförändringarna som sker och dess effekter de kan ha på de mänskliga systemen och 

ekosystemen som finns runtom oss. Förändringar i biosfären, den levande delen av vår värld 

som exempelvis berg, skogar, urbana delar kommer inte endast ändra på hur världen lever idag 

utan i många generationer framåt. Därför måste det ses till den mänskliga faktorn i 
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klimatförändringarna och hur vi kan ge åter en stabil planet till de framtida generationerna. 

MaB använder sig av biosfärområden där man kan testa vetenskapliga metoder och få en 

förståelse för hur vi ska ta hand om dessa förändringar. Här är interaktion mellan sociala, 

ekonomiska och ekologiska system viktiga och ligger i fokus för att ett biosfärområde ska kunna 

klassas som ett (UNESCO, u.å.-e). 

2.1.2 Östra Vätterbranternas verksamhet 

Biosfärområdet föddes ur konflikt och är ett resultat av samverkansinitiativ mellan föreningar, 

intresseorganisationer, markägare och myndigheter. Det är grundstommen för hela 

verksamheten och verksamhetsidén med att vara ett modellområde för hållbar utveckling och 

en arena för bred samverkan mellan aktörer (Olsson, 2012).  

För att nå en hållbar utveckling och vara ett modellområde för det behöver Östra 

Vätterbranterna ta hänsyn till de hållbarhetsperspektiv som både UNESCO i samband med MaB 

yrkar för det sociala, ekonomiska och ekologiska perspektivet. Det är genom dessa och Östra 

Vätterbranternas egna framtagna perspektiv bred samverkan och ett lärande perspektiv, som 

kommer att kunna resultera i ett helhetstänk för de lösningar som behövs för en hållbar 

utveckling. Östra Vätterbranternas största utmaning, likt många andra biosfärområdens, är att 

intressegrupper som till exempel företag för gruvnäring som i Östra Vätterbranternas område, 

Norra Kärr (Östra Vätterbranterna, u.å.-a) och småskaliga bönder vill ha fler och olika nyttor 

ur samma landskap. Detta lägger extra tryck på betydelsen av att föra ständiga dialoger för att 

kunna få ökad kunskap för landskapet från de aktörer Östra Vätterbranterna samverkar med. 

De fem perspektiven för hållbar utveckling som ska utgöra en helhet tillsammans med 

landskapet som Östra Vätterbranterna består av som en utgångspunkt för att göra det till en 

komplex och realistisk arena för hållbarhetsperspektivet är enligt Östra Vätterbranternas (2015) 

följande: 

1. Det sociala perspektivet. Visionen av det hållbara samhället som strävas efter. 

Perspektivet ska innefatta värdegrunden som ska utgöra det fundament verksamheten 

bygger på. 

2. Det ekonomiska perspektivet. Vikten av omställning till ett hållbart samhälle och att 

detta sker med tillräcklig lönsamhet som är både bestående och realistiskt. Man ska 

kunna leva på avkastningen.  

3. Det ekologiska perspektivet. De ekologiska ramarna för vad vår planet ekologiskt klarar 

av att hantera. 

4. Det lärande perspektivet. Ge en grundläggande förståelse för innebörden av ett hållbart 

samhälle. 

5. Perspektivet om bred samverkan. Med synsättet att olika delar av samhället har olika 

kunskaper och kompetenser kan hållbara lösningar kompletteras. Det är idag nödvändigt 

med samverkan för att kunna få igenom en slagkraft i idéer och förslag  

Genom dessa fem perspektiv ska biosfärområdet även verka som en sammanhållande kraft 

mellan aktörer. Detta ska ge unika förutsättningar för lösningar på lokala och globala 

utmaningar. Perspektiven är några av de grundläggande delarna i bland annat föreningens 

biosfärprogram som de tog fram i samband med att Östra Vätterbranterna blev ett 

biosfärområde och därmed tog del av den strategi som MaB framtagit. Strategin handlar om att 
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förbereda och utveckla biosfärområdet för att kunna ta sig an de hållbara utmaningar som 

kommer med det. I och med detta behövde biosfärområdet utföra en noggrann analys och studie 

av sitt område (UNESCO, 1996), vilket i maj 2015 blev Biosfärprogrammet. Programmet, med 

grunden i strategier och policydokument, som gått igenom det ekologiska, ekonomiska och 

sociala perspektivet, ska genom detta ange riktningen för föreningens arbete (Östra 

Vätterbranterna, 2015). Programmet skrevs 2015 och tilldelades Östra Vätterbranternas styrelse 

fyra månader innan Agenda 2030 fastslogs av FNs olika organ. Programmet nämner av 

naturliga skäl därför inte Agenda 2030 eller dess mål utan beskriver snarare Östra 

Vätterbranternas väg och deras egna mål till att nå en hållbar utveckling för föreningen och sin 

närmiljö. Trots att Agenda 2030 antogs efter detta program var skrivet finns det mycket 

kopplingar till hållbarhetsmålen och Östra Vätterbranterna har sedan dess tagit sig an målen 

(M. Apelqvist, personlig kommunikation, 3 maj 2019).  

Föreningens verksamhet är uppdelad på sju fokusområden. Fokusområdena är, precis som de 

fem hållbarhetsperspektiven, också viktiga, grundläggande delar i biosfärprogrammet. Det är 

genom dessa som verksamheten kan dela upp arbetet och generera bättre resultat genom ett 

större fokus inom mindre grupper. Utan dessa områden hade det endast varit de fem 

perspektiven som hade haft en betydande del för föreningen när det kommer till att styra sin 

verksamhet på ett strategiskt sätt.  

Nedan följer fokusområdena med sina grundläggande verksamheter och omfattande pågående 

projekt: 

Fokusområde 1: Biosfärakademin 

Fokusområdets verksamhet bygger på att vara en arena där delande av kunskap, både 

traditionell från tidigare generationers erfarenheter och ny, står i centrum för omställning till 

ett hållbart samhälle genom förening av relevanta samhällsaktörers perspektiv. Verksamheten 

bygger också på UNESCOs utbildningsprogram Global Action Programme on Education and 

Sustainable Development (GAP) (Östra Vätterbranterna, 2015). GAPs två syften som ska 

bidra väsentligt till Agenda 2030s hållbara mål är att de ska förbättra lärande och utbildning 

så alla människor får möjlighet att få kunskaper, värderingar, färdigheter och utbildning som 

kan bidra till hållbar utveckling. Vidare ska de stärka utbildning och lärande i alla agendor, 

aktiviteter och program som verkar för en hållbar utveckling (UNESCO, u.å.-f). 

Något av deras största projekt är att utbilda ”biosfärambassadörer” (Östra Vätterbranterna, 

u.å.-c), människor som senare, med den kunskap de fått, ska agera som informationsspridare 

och bli engagerade i föreningen, som många inom fokusområdena blivit (M. Apelqvist, 

personlig kommunikation, 3 maj 2019).  

Fokusområde 2: Energi och klimat 

Verksamheten för fokusområdet Energi och klimat ligger i att minska människans påverkan 

på klimatet och miljön i Östra Vätterbranterna. Detta sker genom fyra områden, hållbar 

energikonsumtion, hållbar konsumtion av varor, hållbara transporter och uthålligt byggande 

med mindre energi. Utveckling inom dessa fyra områden kommer att bidra till att de miljö- 

och klimatbelastningar som finns börjar försvinna, att en fossilfri försörjning är säkrad och att 

ekonomin är hållbar i samband med detta.  
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Fokusområdet initierar och/eller stödjer förnyelsebara energiprojekt som projekt med 

solceller, solpaneler, vindkraft, bioenergiframställning och biokol. Det är deras förhoppning, 

att genom stöd och initiering av dessa projekt, ska engagera människor att vara delaktiga och 

ha mer kunskap om energi- och klimatfrågor. Det är främst riktat till de som lever och verkar i 

biosfärområdet Östra Vätterbranterna (Östra Vätterbranterna, 2015). 

Fokusområde 3: Gastronomisk region 

Gastronomisk region beskrivs i Rytkönens (2013) rapport om gastronomiska regioner som 

”[…] en ny geografisk utgångspunkt som ett sätt att skapa mervärde för livsmedel med unika, 

geografiskt betingade egenskaper […]” (Rytkönen, 2013 s. 3).  

Fokusområdets syfte är att vidareutveckla ett hållbart, dynamiskt och levande näringsliv inom 

mat och dryck. Vidare ska kunskap och potential som finns i områdets natur- och 

kulturvärden tas tillvara. Målet med fokusområdet är att biosfärområdet Östra Vätterbranterna 

ska bli en region med lokalt producerad mat och upplevelser som förädlar värdet i området 

som en levande landsbygd. Östra Vätterbranterna ska även bli associerat som ett område där 

det produceras ”genuina råvaror, produkter och matupplevelser” (Östra Vätterbranterna, 2015 

s. 37) för att kunna bidra till ökad kunskap om matproduktionens positiva effekt på landskapet 

hos konsumenterna. En ökad kunskap ska leda, enligt fokusområdet, till en ökad vilja att 

handla mer hållbart (Biosfärprogrammet, 2015).  

Fokusområde 4: Levande landskap 

I ett levande landskap har den biologiska mångfalden goda förutsättningar att överleva och 

utvecklas långsiktigt. Fokusområdets vision är därav att den typiska biologiska mångfalden i 

området Östra Vätterbranterna ska bevaras och utvecklas samtidigt som de historiska värdena 

i landskapet blir synliggjorda. Mål som fokusområdet har är bland annat att biosfärområdet 

ska bidra till att karaktären av småskaligt jord- och skogsbruk lever vidare. En avgörande 

framgångsfaktor för fokusområdet är att jordbruken i området ska bibehålla eller öka 

arealerna av naturbetesmarker (Östra Vätterbranterna, 2015). 

Tillsammans med Pro Natura, som bland annat arbetar med forskning och utredningsarbeten 

för bevarande av biologisk mångfald och utveckling av metoder för hållbart brukande av 

naturresurser (Pro Natura, u.å.), skapade Östra Vätterbranterna analysen Levande ekosystem i 

framtiden (LEIF). LEIF är en landskapsekologisk brist- och funktionalitetsanalys (Östra 

Vätterbranterna, 2015) som med sin praktiska tillämpning ska vidareutvecklas och tillämpas 

som ett avancerat naturvårdsunderlag på landskapsnivå. Det är ett av de stora projekt som 

fokusområdet arbetar med (Östra Vätterbranterna, u.å.-d).  

Fokusområde 5: Turism och friluftsliv 

Detta fokusområde identifierar redan Östra Vätterbranterna som ett välkänt begrepp inom 

turism- och friluftssammanhang med den förvaltning som skett på ett hållbart sätt av områdets 

rika natur- och kulturarv (Östra Vätterbranterna, 2015). Målen med fokusområdet är att det 

ska uppmuntra företag och andra samhällsaktörer, likväl privatpersoner, att samverka kring 

turism- och friluftslivsfrågor, att det ska skapa dialog mellan dessa aktörer och 

biosfärföreningen och att fokusområdet ska bidra med unika kunskaper om hållbarhet och 

lokalkännedom (Östra Vätterbranterna, u.å.-e).  
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Östra Vätterbranternas projekt just nu ligger i att kartlägga, paketera och marknadsföra 

biosfärområdet som en helhetsupplevelse (Östra Vätterbrantera, u.å.-e) men även att knyta 

ihop olika företag till den besökskarta som fokusområdet har över området (C. Ljungqvist, 

personlig kommunikation, 9 maj 2019).  

Fokusområde 6: Varumärket Östra Vätterbranterna 

Arbetet inom detta fokusområde är inriktat på att begreppet biosfärområde Östra 

Vätterbranterna ska bli välkänt lokalt, regionalt och nationellt. Det ska även vara ett gott 

exempel för samverkan för hållbar utveckling och känt som en respekterad aktör inom 

UNESCOs internationella biosfärnätverk. Genom att stärka varumärket kommer människor få 

en större kännedom om vad det innebär att vara ett biosfärområde under UNESCO samt 

kommer kunskapen om själva området att öka och intresse kommer uppstå för den 

verksamhet som bedrivs där (Östra Vätterbranterna, 2015).  

Projekt som utförs under 2019 är att det ska tas fram riktlinjer och underlag för hur 

varumärket och logotyp kan användas hos verksamheter inom biosfärområdet samt att utföra 

en varumärkesundersökning för att underlätta dessa riktlinjer och underlag genom att mäta 

vad de som verkar och lever i biosfärområdet känner till om och uppfattar om området (Östra 

Vätterbranterna, u.å.-f). 

Fokusområde 7: Social hållbarhet  

Det är fokusområdets vision att alla människors lika värde och dess mänskliga rättigheter ska 

respekteras oavsett ålder, kön, sexualitet, livsåskådning, etnicitet eller funktionsförmåga samt 

att all denna mångfald ska representeras i biosfärföreningen och i de projekt som finns runtom 

dem.  

Fokusområdets mål är att biosfärföreningen ska kunna etablera en verksamhet för att få med 

människor med olika språk som kan få andra i deras egna nätverk att känna sig som hemma 

och därmed utveckla de nätverk som redan finns (M. Ryttman, personlig kommunikation, 6 

maj 2019). Det är viktigt för den sociala utvecklingen och även en viktig del för 

biosfärområdet som ska uppmuntra till ett rikt kultur- och fritidsliv (Östra Vätterbranterna, 

u.å.-b). 

2.1.3 Östra Vätterbranterna och samverkan 

I biosfärprogrammets förord står det som en ramsa: ”Genom samverkan ska föreningen verka” 

(Östra Vätterbranterna, 2015 s. 3). Den tyngd som Östra Vätterbranterna lägger på detta koncept 

utgör den konstituerande delen av vad ett biosfärområde bör vara; ett område för samverkan  

där man tillsammans med människorna som bor där ska verka för en hållbar utveckling, inte 

bara för den ekologiska aspekten utan för människor genom ekonomi och social verksamhet 

(Östra Vätterbranterna, 2015).  

Det krävs ett holistiskt synsätt på ett biosfärområde för att det ska fungera. Alla aspekter och 

perspektiv måste vägas in. Det är därför biosfärområdet anser samverkan som så pass viktigt. 

Inte bara för att få genomslagskrafter i förslag och idéer utan för att om fler ekosystemtjänster 

blir synliga i och med att fler perspektiv och kunskaper kommer fram kan man hjälpas åt att 

hitta en ekologisk, ekonomisk och social balans mellan dem. Upprättar man detta i arbetet kan 
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uppföljningar bli underlättade och knytas an till en större utveckling (Östra Vätterbranterna, 

2015). 

2.2 Agenda 2030 
I september 2015 blev Agenda 2030 antaget av FNs generalförsamling, ett förbund mellan 193 

länder för att uppnå ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling till år 2030 (Agenda 

2030, u.å.). Enligt FNs utvecklingsprogram kUNDP är detta den mest ambitiösa agendan för 

en hållbar utveckling som hittills antagits. De fyra stora områdena som agendan täcker är att 

avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och 

rättvisa och lösa klimatkrisen (Globala målen, u.å.). 

Bild 2.1 Agenda 2030s 17 mål (globalamålen.se) 

2.3 Hållbar utveckling 
Begreppet lanserades 1987 i FNs Brundtlandsrapport ”Our Common Future”. Som en lösning 

till de globala miljö- och resursproblem som börjat bli internationella frågor, användes detta 

begreppet. Det var definierat i Brundtlandsrapporten som ”en utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 

behov” (Hållbar utveckling, u.å.). 

2.4 Samhällsaktörer 
I detta begrepp ingår främst definitionen av aktörer från ”civilsamhälle” som då är en samlad 

beteckning för de frivilliga sammanslutningar mellan individer som är självständiga från staten. 

Dessa sammanslutningar utgör en länk mellan det offentliga och privata. Sammanslutningarna 

uttrycks som en arena för interaktion utanför staten och marknaden, enligt 

Nationalencyklopedin (Civilsamhälle, u.å.). 

Men då Östra Vätterbranterna arbetar med fler aktörer än just frivilliga sammanslutningar 

mellan individer letades ytterligare en definition upp. Gullers Grupp som delar ut utmärkelsen 

Årets samhällsaktör inkluderar företag, organisationer och myndigheter i begreppet (Gullers, 



10 
 

2018), vilket överensstämmer mer med den vida samverkan Östra Vätterbranterna har att göra 

med (Biosfärprogrammet, 2015). 
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3 Tidigare forskning 
En tidigare utförd litteraturstudie ligger till grund för följande avsnitt. I litteraturstudien 

utvärderades befintlig forskning kring hur den ideella sektorn och hur kommuner kan arbeta för 

att implementera Agenda 2030s globala hållbarhetsmål. Vad som var av särskild betydelse och 

som har väglett denna studie var det som alla artiklar i den utförda litteraturstudien hade 

gemensamt: koncepten samarbete och samverkan. 

Ranängen, Cöster, Isaksson & Garvare (2018) skriver i deras artikel att olika samhällsaktörer 

som samarbetar och använder de prioriteringsverktyg som är framställt i deras artikel kan dessa 

samhällsaktörer genom verktygen se vad de är bra på, prioritera och använda detta för att 

samverka med andra. Att genomgå dessa ska underlätta för samhällsaktörerna att nå sina egna 

mål såväl som målen för dem de samverkar med. I deras prioriteringsverktyg presenteras först 

en materialitetsanalys. Materialitetsanalysens ramverk är utsett för att visa hur samhällsaktörer 

kan nå de globala hållbarhetsmålen inom de planetära, ekologiska gränserna. Efteråt ska 

organisationer få en överblick för vad som behövs prioriteras för Agenda 2030s mål och vad 

som är bra för deras medverkande aktörer. I materialitetsanalysen ingår endast två 

analysenheter, betydelsen för medverkande aktörer och/eller intressenter och betydelsen för 

organisationen (Ranängen et al, 2018). 

Föregångaren till Agenda 2030, Milleniemålen, beskrivs av Gratzer & Keeton (2017 s. 246), 

som ”ett strategiskt misslyckande”. Milleniemålens misslyckanden grundar sig i att de inte 

lyckades integrera utvecklade länder i själva målen då fokuset låg på utvecklingsländer. 

Strategin som Milleniemålen hade höll inte när den skulle anpassas till lokala regeringar. Vidare 

fanns inte heller de finansiella och humana resurserna som hade behövts till det. Dessa resurser 

saknade även de svenska kommunerna vid både Milleniemålen och Agenda 21, föregångaren 

till Milleniemålen (Gustafsson, Hedström & Vasilev, 2018).  

Milleniemålen lade den stora vikt på att nationer behövde samarbeta för att hjälpa 

utvecklingsländer nå målen och i Agenda 2030 är detta också en stor del av strategin, fast på en 

mer lokal nivå (Patole, 2018). Heinrup & Schultz (2017) menar att det är genom att ge makt åt 

lokala samhällsaktörer som målen kan nås.  

Patole (2018) och Gustavsson et al (2018) utmärker i sina artiklar att även om Agenda 2030 

handlar om lokaliserade mål ger agendan inte indikationer på hur man ska utföra det på den 

nivån. Dock tog United Cities and Local Governments, en paraplyorganisation som 

representerar och skyddar lokala regeringar på en global nivå (UCLG, 2015) fram 

framgångsfaktorer 2017 för att kunna lokalanpassa och integrera målen (Gustafsson et al, 

2018). Framgångsfaktorerna är bland annat att det ska skapas en regional och lokal medvetenhet 

kring hållbarhet genom att skapa plattformar där aktörer som politiker, experter och 

samhällsaktörer kan mötas där man informerar om hållbarhetsmålen genom sektorspecifika 

presentationer. Arbetet med Agenda 2030 ska integreras i redan existerande projekt som ska bli 

anpassade utifrån målen och det ska även undersökas hur dessa projekt och andra verksamheter 

redan relaterar till Agenda 2030. Det ska ske uppföljningar och utvärderingar för att avgöra hur 

arbetet fortskrider och vilka åtgärder som behöver vidtas. Detta anser Gustafsson et al (2018) 

är viktigt för att kunna informera och kommunicera arbetet med intressenter. 

Gustafsson et al (2018) har tillsammans med framgångsfaktorerna använts sig av en mätmetod. 

De beskriver mätmetoden som ett systematiskt stöd för att hjälpa samhällsaktörer lokalanpassa 

Agenda 2030s mål och stötta i uppföljningsrapporter som vidare kan agera på nationell nivå. 
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Mätmetoden heter ”Essential Sustainable Development Goal Variables”. Redan påbörjade 

projekt bör inte bytas ut på grund av att de anses som irrelevanta när det kommer till 

hålbarhetsmålen. Det är istället bättre, enligt Gustavsson et al (2018) att väva in 

hållbarhetsmålen i de redan existerande projekten. Ett behov av gemensamma plattformar för 

kunskaps- och erfarenhetsutbyten påtalas även i artikeln. Sådana plattformar kan bidra till 

legitimitet, gemensamt ansvarstagande och ett ökat engagemang av styrning med en hög grad 

av transparens, men även ökad delaktighet av samhällsaktörer och intressenter (Gustafsson et 

al, 2018). Plattformar som dessa finns i form av biosfärområden där arbetet går ut på att 

samverka, lära ut och ha en holistisk syn på relationen mellan människa och natur (Heinrup & 

Schultz, 2017).  

Det är en utmaning att nå de globala hållbara målen särskilt då målen inte alltid stämmer 

överens med huvudaktörens egna målsättningar och visioner (Gustafsson et al, 2018). Vad som 

är viktigt är att man inte fokuserar sig blind på ett mål på ett annat måls bekostnad. De hållbara 

målen ska alltid fokuseras på som oskiljaktiga, även om man som aktör kan vara bättre utrustad 

för ett separat mål. Ett sådant fall beskrivs i en fallrapport om Malaysia där de lyckades halvera 

fattigdomen som då var ett milleniemål. Med succén om den halveringen kom dock ökade 

sociala klyftor, ett tecken på att Malaysia inte hade sett till hela perspektivet (Jayasooria, 2016). 

Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 finns för att alla ska försöka nå målen genom den kapacitet 

de själva innehar. Problemen är inte längre endast lokala eller nationella. Problemen har blivit 

globala och behöver strategier som är transsektoriella och tar sig över gränser (von Braun, 

Gulati & Kharas, 2017). 

I en fallstudie skriven av Stanley, Willms, Schuster-Wallace & Watt (2017) där de beskriver 

svårigheter som en särskild ickestatlig organisation möter när de globala hållbarhetsmålen ska 

nås. De tar upp förutsättningar för att kunna nå de mest utsatta, någonting som även Agenda 

2030 står för. Förutsättningarna som identifierades var att det krävs deltagande av de människor 

den ideella föreningen arbetar med, en förbättrad samordning mellan ideella aktörer för att 

minska konkurrensen och pressen av att hitta finansiering och att det krävs en oavbruten 

finansiering. Detta är svårigheter som hela den ideella sektorn möter. 

Något som framkom i litteraturstudien ett var poängteringen att en samhällsaktör inte kan uppnå 

alla hållbarhetsmålen ensam. Samverkan är den viktigaste aspekten för att kunna lyckas 

(Gustafsson et al, 2018. Heinrup & Schultz, 2017. Ranängen et al, 2018. Stanley et al, 2017).  

I samband med litteraturstudien upptäcktes en lucka i forskningsområdet, nämligen hur 

föreningar, som biosfärföreningen Östra Vätterbranterna, skulle hantera och gå tillväga med 

Agenda 2030s hållbarhetsmål. Det som tagits upp är hur kommuner, företag och organisationer 

ska arbeta och hantera målen genom olika verktyg. Ideella föreningar har inte diskuterats på det 

sättet. I rapporten skriven av Heinrup & Schultz (2017) angrips hur biosfärområden kan hjälpa 

andra för att nå hållbarhetsmålen men inte för hur biosfärföreningarna ska agera för att kunna 

nå dem själva. Denna studie, som undersöker hur biosfärföreningen Östra Vätterbranterna 

arbetar och samverkar för att nå Agenda 2030 med de globala hållbarhetsmålen, är därav 

relevant för forskningsområdet för att ge ytterligare en aspekt kring arbetet och 

implementeringen av Agenda 2030 på olika samhällsnivåer.  
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4 Metod  
Metoden som valts för detta arbete syftar till att undersöka hur Östra Vätterbranterna är som 

både förening och aktör för samverkan på internationella, nationella, regionala och lokala 

nivåer för att, med hjälp av denna samverkan, nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 

4.1 Designval 
Till detta arbete valdes det att göra en kvalitativ intervjustudie. En intervjustudie är av 

kvalitativ ansats och ger studien större möjligheter till att formas på olika sätt för att besvara 

forskningsfrågan. Användningen av en kvalitativ ansats beskrivs av Bryman (2011) som att 

datainsamlingen är baserat på ord, vad personer säger, tycker och tänker. Syftet med studien 

är att undersöka biosfärföreningen Östra Vätterbranternas arbete och inblandning med olika 

samhällsaktörer vilket en intervjustudie med fördel kan användas för. För att få ett grundligt 

och utförligt resultat har semistrukturerade intervjuer använts för denna studie (Bryman, 

2011). 

4.2 Semistrukturerade intervjuer 
Att välja semistrukturerade intervjuer som metod är en fördel för forskare som har ett klart och 

tydligt fokus på ett speciellt ämne. Sådana intervjuer ger mer flexibilitet då den som intervjuar 

samtidigt kan ställa mycket specifika frågor men även följdfrågor som kan uppstå av att 

intervjupersonen berättar något som kan vara av värde för arbetet som inte tänkts på av den som 

intervjuat (Bryman, 2011). Semistrukturerade intervjuer kan underlätta analysen genom att 

svaren som genererats från respondenterna är lättare att jämföra än med ostrukturerade 

intervjuer (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). 

En intervjuguide användes för dessa semistrukturerade intervjuer med fasta frågor som dock 

kunde variera i olika intervjuer beroende på vilken ordning som fungerade bäst för den 

intervjun. Frågorna var strukturerade för att först få en bakgrund till respondenten och 

personens arbete i föreningen, i kommunen eller i länsstyrelsen och sedan gå in djupare på 

koncepten med samverkan och Agenda 2030. Svar kring dessa koncept och respondenternas 

erfarenheter skulle generera slutsatser som i slutändan ska gynna denna studies syfte och 

frågeställningar.  

4.2.1 Urval  

Studiens val av intervjupersoner var från början strategiska och målinriktade för att få en så bra 

helhetsbild som möjligt (Bryman, 2011) och för att se hur Östra Vätterbranterna samverkar, 

både inom och utanför föreningen, för att nå de mål som de själva satt och Agenda 2030. 

Kontakt togs först med biosfärföreningens koordinator som erbjöd hjälp att finna respondenter 

som passade kriterierna. Kriterierna var att personen skulle ha cirka två års erfarenhet av arbetet 

i Östra Vätterbranterna och varit ansvariga för Östra Vätterbranternas sju olika fokusområden 

eller i samverkan med dem. Ur urvalsprocessen valdes nio personer, en delaktig från varje 

fokusområde, en från Jönköpings kommun och en från Jönköpings länsstyrelse. Dessa personer 

har varit relevanta för att kunna besvara arbetets syfte och frågeställningar. Viktigt var att 

komma ihåg att få riklig bakgrundsfakta om intervjupersonen för att kunna sätta deras svar och 

roll i sammanhanget.  

Som skrivet ovan var valet av personer från början strategiska och målmedvetna men då bortfall 

uppstod på grund av tidsbrist hos några av valda respondenter blev det senare även ett 
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snöbollsurval. I snöbollsurval tas det kontakt initialt med relevanta personer för studiens syfte 

och som sedan kan referera vidare till andra respondenter som kan vara av lika hög relevans för 

studien. Denna urvalsmetod lämpar sig när respondenter kan vara svåra att få tag i (Bryman, 

2011) vilket visade sig vara fallet för vissa respondenter. En del av dessa respondenter, som 

inte hade tid för intervju, hänvisade till andra personer som kunde vara av relevans. Vid två 

tillfällen erbjöd koordinatorn för biosfärföreningen hjälp att finna respondenter genom att ge 

fler uppgifter om andra personer som inte nödvändigtvis varit ansvariga för fokusområdet eller 

den samverkan som skett mellan samhällsaktörer och Östra Vätterbranterna men som i alla fall 

varit med i utvecklingen av det under cirka två år som kunde kontaktas. Tidsperioden ansågs 

även här, precis som när urvalet var strategiskt, som viktig för att kunna ge en utförlig version 

av deras arbete sedan Östra Vätterbranterna blev ett biosfärområde 2012. 

4.2.2 Genomförande 

Majoriteteten av intervjuerna utfördes genom fysiska möten men tre genomfördes över telefon. 

Samtliga, förutom första intervjun, spelades in. Att inspelning inte blev av var på grund av den 

miljö som intervjun ägde rum i. Det bedömdes som svårt att spela in utan att få bakgrundsljud 

i intervjun. Istället antecknades det på dator, vilket kan leda till att citat inte blir ordagrant 

nedskrivna som de sagts av respondenten. Respondenten var medveten om detta. 

Bryman (2011) nämner för- och nackdelar med både fysiska möten och telefonintervjuer. 

Fysiska möten kan betyda extra resekostnader och tar oftast mer tid att genomföra än 

telefonintervjuer. Däremot kan man, genom telefonintervjuer inte märka av gester och minspel 

som respondenten utför i samband med samtalet. Här kan det missas reaktioner den intervjuade 

får till frågor. Telefonintervjuer kan dock underlätta för forskaren genom att det kan vara både 

kostnads- och tidsbesparande.  

4.3 Analysmetod 
En tematisk analys är ett av de vanligaste angreppssätten när analysering sker av kvalitativa 

data. Det har en generell strategi genom att skapa ett index av centrala teman och delteman som 

sedan sätts in i en matris med sammanfattning av dessa. De sammanfattande teman som 

identifierades var upplevelsen av samverkan, förutsättningar för samverkan, utmaningar med 

samverkan och Agenda 2030s hållbarhetsmål. Dessa fyra teman kommer utgöra grunden av 

analysen med återkommande motiv i texten som ska få data tillämpad (Bryman, 2011). 

När en tematisk analys påbörjas kan tematisk kodning arbetas med på två olika sätt, varav inget 

är bättre än det andra (Hjerm et al, 2014 s. 50).  och även kan med fördel användas i kombination 

med varandra. I första ansatsen arbetar forskaren igenom datamaterialet och kodar på ett 

ungefär för att se hur analysen i stora drag skulle kunna utvecklas som. Därefter blir kodningen 

mer detaljerad av kategorier och/eller frågor som framkommit som intressant i första 

kodningen. Andra forskare förespråkar att det bör gå in på djupet som första steg istället och 

genom denna noggranna genomgång ”öppna upp” materialet så kärnbetydelserna av kodningen 

blottas (Hjerm et al, 2014 s. 50). Denna studie använde sig av det första alternativet och 

granskade transkriberingarna för att sedan koda vad som kunde analyseras i stora drag. Sedan 

genomfördes det en mer detaljerad granskning och de fyra ovan nämnda teman genererades 

fram. 
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Bryman (2011) rekommenderar även att mellan de olika intervjuerna leta efter likheter och 

skillnader för att kunna se huruvida de skiljer sig från varandra och att det hålls koll på vad för 

datamaterial som saknas ifrån dem. För denna studie användes detta sätt också, just för att kunna 

framföra ett helhetsintryck från respondenterna som skulle hjälpa att undersöka Östra 

Vätterbranterna som denna studie syftar till. 

4.4 Etiska aspekter 
Frågeställningar om etik uppkommer under flera faser av en studie. De etiska aspekterna går 

inte att bortse från och de mest grundläggande frågorna rör integritet, frivillighet, 

konfidentialitet och anonymitet för de inblandade i studien. Dessa etiska principer bör man 

enligt Bryman (2011) gå efter följande: 

• Informationskravet – Information till berörda personer om undersökningens syfte och 

vilka moment som ska utföras ska informeras. Dels för att de inblandade ska förstå att 

deltagandet är frivilligt och det går att avbryta deltagandet om de vill.  

• Samtyckeskravet – Deltagarna bestämmer själva över sin medverkan. 

• Konfidentialitetskravet – Uppgifter om människorna som ingått i undersökningen ska 

behandlas så anonymt som möjligt.  

• Nyttjandekravet – Uppgifterna som samlas in får endast användas för ändamålet av 

undersökningen.  

Inför samtycke om medverkan till intervju blev de tillfrågade respondenterna informerade om 

syftet med intervjun och vad för slags frågor och teman som skulle komma att utgöra den. 

Endast en av de intervjuade bad om att få tillgång till intervjufrågorna för att kunna förbereda 

sig, vilket denna fick tillsammans med en mer omfattande beskrivelse av såväl syftet med 

studien som frågeställningarna. För att uppfylla konfidentialitetskravet fick respondenterna i 

samband med intervjuerna bestämma om de ville vara anonyma i arbetet och om de samtyckte 

till användningen av deras titlar för sammanhangen (Bryman, 2011). Samtliga respondenter 

ansåg att anonymitet inte var nödvändigt men för att öka validiteten för själva studien kommer 

andra namn och ibland annat kön för personerna att användas. Dock kommer titlarna fortfarande 

finnas kvar på grund av den relevans som dessa har för vilka Agenda 2030 mål som de 

fokusområden de är med i gör anspelning på.  
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5 Teori 
Denna studie innehåller mycket om samverkan och dess inverkan på Östra Vätterbranterna, 

Jönköping länsstyrelse och kommun, deras intressenter och övriga samhällsaktörer. Därför bör 

även fokuset för teori ligga i konceptet samverkan. Teorin har hämtats ur Danermarks bok från 

2000 Samverkan – Himmel eller helvete? för att konkretisera och analysera resultatdelen av 

detta arbete samt komma in med viktiga tillägg i diskussionen och slutsatser. 

Nationalencyklopedin uttrycker ordet samverkan i lag med svenska ordboken som ”gemensamt 

handlande för visst syfte” (Samverkan, u.å.). Danermark (2000) menar i sin bok att samverkan 

är mer än bara den meningen som konkretiserats i svenska ordlistan. Istället vill han beskriva 

det som ”Medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart 

avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte.” (Danermark, 2000 s. 15).  

Att samverka, anser Danermark, borde ses som en lärandeprocess. I denna process ska frågor 

om makt, känslor och inflytande spela roll vilket kan komma att ge uttryck i konsekvenser för 

målsättande och utvärdering av insatserna gjorda av alla medverkande. Att arbeta med 

människor i en organisation gör att det skapas problem just för att människor är olika. Alla har 

olika kunskap och erfarenheter vilket kan generera problem när en grupp av människor ska 

definiera, förklara och/eller åtgärda ett gemensamt beslut (Danermark, 2000). Biosfärområdet 

Östra Vätterbranterna är en förening där den mänskliga aspekten arbetas med i nästintill allt de 

gör. Det arbetas med boende i området såväl som utanför för att dessa ska engagera sig i det 

arbete som de gör då alla beslut som görs kommer att påverka området och därav även de som 

bor och verkar där. Det är ett levande landskap som ska frodas i social, ekonomisk och 

ekologisk hållbarhet och måste förbli en helhet med de människor som lever där. 

Biosfärområdets fokus ligger, precis som Agenda 2030s (Agenda 2030, u.å.), på samverkan 

och genom ett helhetstänk ska föreningen utföra de projekt och mål som de har satt upp (Östra 

Vätterbranterna, 2015).  

Danermark (2000) tar upp tre förutsättningar som är nödvändiga för att processen av samverkan 

ska fortgå och bli lyckad: 

1. Kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer – se till det faktum att alla människor 

inblandade i samverkansprocessen har olika bakgrunder, erfarenheter och kunskaper 

och därmed olika sätt att se på och förklara en situation. 

2. Formella och informella regler – förstå att dessa faktorer kan komma att styra arbetet. 

Exempel på detta är regelsystem, sekretess och lagstiftning. Viktigt är att förstå att detta 

kan ske även inom organisationer i de olika arbeten som anställda har. 

3. Den organisatoriska situationen – kollegor kan, likt ovan sagt, vara involverade i 

samma organisation men inte ha samma organisatoriska positioner. Det är viktigt att 

klargöra detta för att kunna fatta gemensamma beslut enligt beslutsmandat. 

För att samverkan ska ha förutsättningar för att lyckas i sin process är det viktigt att dessa 

faktorer identifieras, lyfts fram och diskuteras. Allt för att kunna skapa en lyckad samverkan 

(Danermark, 2000 s.12–13 ).  
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En annan central aspekt för lyckad samverkan är just hur den organiseras och styrs upp. Detta 

har Danermark (2000) beskrivit genom ambitionsnivåer där han ser det som bättre att börja 

ganska lågt för att sedan arbeta sig uppåt i skalan av ambition för att inte överväldiga 

samverkansparterna. Alltså ska de som menar att samverka med andra inte överväldiga med 

stora, ambitiösa mål utan börja på en säker, stadig mark. Det är även viktigt för arbete inom 

samverkan att någon typ av reflektion görs för att kunna överse vad som skett under arbetets 

gång och se till att syfte och mål fortfarande är detsamma som vägen dit (Danermark, 2000).  

Oenighet inom samverkansgruppen ska inte ses som någonting dåligt utan det ska snarare ses 

som en tillgång. Här finns en chans för att kunna lära av varandra och utvecklas. Att se till 

varandras synsätt och att kommunicera om och kring det är vad som utgör en lyckad samverkan 

(Danermark 2000).  
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6 Resultat och analys 
Denna empiriska del kommer bestå av de intervjuades syn på den samverkan som finns mellan 

fokusområdena och mellan Jönköpings kommun och länsstyrelse och hur det kan leda alla 

parter till att nå de sjutton hållbara målen i Agenda 2030. Utmaningar och förutsättningar för 

samverkan kommer också tas upp. Avsnittet kommer börja med att presentera respondenterna 

utefter fokusområde och sedan Jönköpings länsstyrelse och kommun. Deras namn är, som i 

metodavsnittet nämnt, anonymiserade men inte deras position i biosfärföreningen. Detta på 

grund av den relevans som dessa kommer att spela i vilka av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 

som kan kopplas till vilket eller vilka fokusområden. De år av erfarenhet som de haft 

tillsammans med Östra Vätterbranterna kommer också att tas upp för att få fram ett 

tidsperspektiv i deras senare uttalanden.  

6.1 Presentation av respondenter 
Fokusområdesrespondenter: 

• Ansvarig för Biosfärakademin, Sara, verksam sedan 2012 

• Delaktig i Energi och klimat, Johan, verksam sedan innan 2012 

• Länsstyrelserepresentant i Gastronomisk region, Shaaba, verksam sedan ca 2015 

• Före detta ansvarig för Levande landskap, Gert, verksam sedan innan 2012 

• Före detta ansvarig för Turism och friluftsliv, Erik, verksam sedan 2015 

• Delaktig i Varumärket Östra Vätterbranterna, Christer, verksam sedan 2017 

• Ansvarig för Social hållbarhet, Johanna, verksam sedan 2017 

Respondenter från Jönköpings länsstyrelse och kommun: 

• Ledande för internationellt arbete på Jönköpings kommun, Mikael 

• Ledande inom integrationsenheten på Jönköpings länsstyrelse, Gabriel 

6.2 Teman efter kodning av intervjuer 
Intervjuerna genererade många teman som till slut konkretiserades till fyra huvudteman: 

Upplevelsen av samverkan; Förutsättningar för samverkan; Utmaningar med samverkan och; 

Agenda 2030s hållbarhetsmål. Representanter från länsstyrelsen och kommunen har dock 

endast uttalat sig inom tre teman då dessa representanter inte kände att de kunde uttala sig kring 

temat med utmaningar. Utmaningar för Östra Vätterbranterna är inte någonting de känner att 

de kan svara för. Dessa representanter från kommun och länsstyrelse sade dock under 

intervjuerna att de inte kände att det fanns någon utmaning med att samverka med Östra 

Vätterbranterna, att endast positivt kan komma ut av det (C. Coté & A. Bergqvist, personlig 

kommunikation, 8 maj 2019).1 

6.2.1 Upplevelsen av samverkan 

Samtliga intervjuade för denna studie var överens om den tyngd som ligger i konceptet 

samverkan, vilket överensstämmer med den tidigare forskning som presenterats. För alla, såväl 

för de involverade i fokusområdena som för representanterna från kommunen och länsstyrelsen, 

                                                           
1 För grund till semistrukturerad intervju, se Bilaga A. 
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ansågs som samverkan som ett vinnande koncept. Sara, ansvarig för fokusområdet 

Biosfärakademin, menar att ”Det är kärnan i hela verksamheten”.  

[Samverkan] är ett nyckelkoncept. Vi anser att det finns både styrka och innovation i att 

samverka i lärande även för en hållbar utveckling. I mötet med olika aktörer som jobbar 

med annat än vad man själv just har fokus på kan man få nya perspektiv. Traditionella 

kunskaper och erfarenheter, hembygdsföreningar, muséer, folkbildningsorganisationer är 

viktiga att ta vara på, samt samverkan med andra aktörer som skolor inom kommunen. 

(Sara) 

Före detta ansvarig för fokusområdet Turism och friluftsliv yrkar också för detta. 

Det är jätteviktigt. Jag tror det är det enda vinnande konceptet, det enda man kan göra 

generellt. Jag bedriver ju verksamhet i området, besöksverksamhet då, och ibland får jag 

frågan: ’Fast är inte de konkurrenter till dig?’ och så vidare och då svarar jag: ’Nej, de 

hjälper till att skapa, tillsammans med mig, att skapa en destination.’ Så jag ser 

samverkan som en jätteviktig fråga. (Erik) 

Gustafsson et al (2018), Heinrup & Schultz (2017), Ranängen et al (2018) och Stanley et al 

(2017) tillger också samverkan denna vikt. I deras arbeten uttrycker de konceptet som den 

absolut viktigaste aspekten för att kunna lyckas med någonting överhuvudtaget inom arbete 

med den offentliga sektorn.  

Johanna, den ansvariga för fokusområdet Social hållbarhet poängterar att det ”många gånger 

ger ’ett plus ett blir tre’ utgång i många samverkansfrågor. Det är det som är styrkan i 

biosfärområdet”. Samverkan ”kan ge fantastiska förmåner” säger Johan, delaktig i 

fokusområdet Energi och klimat. Samverkan har varit och är en viktig punkt för arbetet inom 

Östra Vätterbranterna, vilket redan kunde ses innan området blev ett biosfärområde i formen av 

den projektgrupp som ledde fram till resultatet av en biosfärförening (Olsson, 2012).  

Den delaktiga i fokusområdet Gastronomisk region delar åsikterna med nämnda respondenter 

men tar även upp en annan infallsvinkel på samverkan. Hon trycker på det faktum om hur viktigt 

det är att konkretisera samverkan så att det faktiskt tar fart.  

Det finns ett hot och det är att man kan samverka sig till döds, det måste bli något konkret 

också. Man kan inte bara sitta och prata om någonting utan man måste prata om det, 

diskutera det och besluta så att det leder till en aktivitet. Det kan vara svårt. Det är ju 

förståeligt eftersom man är många i Östra Vätterbranterna men det kan också leda till att 

inte blir något verkställt. (Shaaba) 

Det är många människor inom Östra Vätterbranterna i och med de olika fokusområden som 

finns, men om det ses till Danermarks (2000) antydan på att det inte handlar om antalet 

människor utan att det snarare handlar om den mängd åsikter och erfarenheter som kommer 

med dem fås det en annan inblick. Danermark vill också lägga vikt på att samverkan bör ses 

som en lärandeprocess, någonting som ständigt utvecklas och kan förbättras om frågor kring 

makt, känslor och inflytande lyfts fram. Att samverkan alltid är någonting som ska arbetas med 

för att det ska kunna förbättras och utvecklas, instämmer flera respondenter om, inte minst 

representanten från kommunen. ”… att skapa bättre samverkan och bättre samarbete, det kan 

man alltid jobba med, det är något man alltid bör jobba med” (Mikael).  
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Som etablerat ovan är konceptet samverkan en oerhört viktig del i Östra Vätterbranternas 

verksamhet. Därför ställdes även frågan om samverkan sker inom biosfärföreningen med tanke 

på hur olika fokusområdena är och vad de kan täcka tillsammans. Frågan ställdes även med ett 

tryck på hur respondenterna upplevde denna samverkan om den existerade.  

Enligt Gert, före detta ansvarige för fokusområdet Levande landskap, försöker fokusområden 

samlas internt inom föreningen för att se hur de kan använda Östra Vätterbranterna som en 

utgångspunkt. Denna samling är dock ingenting som någon av de andra respondenterna nämnde 

och är förmodligen mer av ett mål för samverkan mellan dem än att det är någonting som de 

faktiskt utfört. Vad som dock talades om från två håll var att det var en fördel med att sitta i det 

verkställande utskottet som då Sara, ansvarig i Biosfärakademien, och Christer, från 

fokusområdet Varumärket Östra Vätterbranterna, gör.  

Jag har tur som är en del av det verkställande utskottet som styrelsen utsett. Detta ger mig 

möjlighet att få mycket insyn i vad som händer i de andra fokusområdena då det är genom 

oss och upp till styrelsen som senare besluten tas igenom. (Sara) 

I det verkställande utskottet agerar de som styrelsens representanter i det dagliga arbetet. De 

fattar inga beslut men de handlägger arbetet som kommer in och som sedan ska upp på mötena 

med styrelsen (Sara).  

Jag upplever att det inte är mycket samarbete mellan grupperna utan att vi arbetar mer 

separat. Det kopplas lite i det verkställande utskottet mellan fokusgrupperna där [folk] 

täcker in vad som händer i de olika grupperna. Där sker alltså en viktig överföring. 

Fokusområdena är inte helt fristående, de hänger ju ihop med föreningen och styrelsens 

beslut. Det är styrelsen som lägger upp själva arbetet. Därför är det viktigt att de får en 

återberättelse hur det går från de olika fokusgrupperna. Det är styrelsen som länkar ihop 

de olika fokusgrupperna och på det sättet blir det ju samverkan. (Christer) 

Denna överföring av vad som sker i de olika fokusområdena är viktigt för att arbetet ska fungera 

som det ska. Christer talar också för att det borde återkopplas mer till styrelsen från 

fokusområdena. Detta sker endast en gång om året i Östra Vätterbranternas årliga 

verksamhetsberättelse men Christer anser att det behövs fler tillfällen för att möjliggöra 

styrelsens hjälp i exempelvis samverkan mellan fokusområdena. Att återkoppla blir en slags 

reflektion där styrelsen i detta fall, men även fokusområdet, återkopplar om vad som hänt. Då 

kan de överse vad som skett och inte skett och om vägen till målet fortfarande är lika klart som 

det var innan (Danermark, 2000). 

”Det är ju samverkan på två olika plan. Det finns i organisation, mellan organisationer och 

myndigheter och det är samverkan mellan företag” menar före detta ansvarige för Turism och 

friluftsliv Erik, vilket representanten från Jönköpings kommun också upplever genom att han 

kan prata med deras koordinator och att han inte endast talar med ett fokusområde utan med 

hela biosfärområdet, något som underlättar hans arbete att dela med sig av sina nätverk som 

han genererar i sitt arbete på kommunen (Mikael).  

Ansvarig för Social hållbarhet säger, precis som några av de andra respondenterna, att vissa 

områden samverkar tillsammans. ”Vi samarbetar mycket med Biosfärakademin och 

varumärkesbyggandet” (Johanna). Representanten från Jönköpings länsstyrelse, som är 
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ansvarig för integrationsenheten där, arbetar mest med fokusområdet Social hållbarhet 

(Gabriel). Shaaba i fokusområdet Gastronomisk region säger också att hennes område endast 

verkar arbeta främst med ett fokusområde: ”Vi samverkar, enligt min uppfattning, framförallt 

med Turism och friluftsliv. Där har vi bra samverkan, jag vet inte hur det ser ut i de andra då 

jag inte varit involverad i dessa” (Shaaba). 

Före detta ansvarig för Turism och friluftsliv och respondenten med involvering i Energi och 

klimat har vetskap om bredare samverkan inom deras fokusområden.  

Det finns samverkan, som till exempel med gastronomisk region och besöksnäringen, det 

är ju två områden som vi har väldigt nära samarbeten med. Sen så samma sak där med 

varumärket, det är en jätteviktig del. (Erik) 

Han tycker även att han som företagare i Östra Vätterbranterna som ska använda sig av märket 

måste veta att de jobbar med det ”på rätt sätt” (Erik).  

Det finns samverkan! Om man tar matfokusområdet och levande landskap. De går ju in 

mycket i varandra de här områdena och de samverkar vi mycket med. En stor fråga är till 

exempel vildsvinens framfart, detta samverkar vi mycket med. Vi jobbar också med då 

att producera naturbeteskött och kunna nå våra affärskedjor och konsumenter med detta. 

(Johan) 

I tidigare forskning kunde det sammanfattas att en samhällsaktör inte kan uppnå alla Agenda 

2030s hållbarhetsmål tillsammans (Gustafsson et al, 2018. Heinrup & Schultz, 2017. Ranängen 

et al, 2018. Stanley et al, 2017), vilket även kan återfinnas när det gäller samverkan mellan 

biosfärföreningens egna fokusområden. Det kan vara svårt för endast ett fokusområde att nå 

alla sina mål, särskilt om de är så pass överskridande som man förstår att de är i Östra 

Vätterbranternas förening. Utvecklingen av en besökskarta över området handlar exempelvis 

inte endast om Turism och friluftsliv utan även om fokusområdena Levande landskap, 

Varumärket Östra Vätterbranterna och Gastronomisk region. Det kan till och med kopplas till 

fokusområdet Biosfärakademin. Det handlar inte endast om att vara ute och gå i ett 

naturområde, det handlar även om att lära sig om biosfärområdet och förstå vad det innebär. 

Fokusområden är en bra förutsättning för den breda samverkan Östra Vätterbranterna vill ha 

med samhällsaktörer då de är, som enligt Danermarks (2000) definition av samverkan, 

avgränsade grupper som utför medvetna målinriktade handlingar med ett definierat problem 

och syfte. Även om fokusområdena i vissa projekt kan bli överskridande har dessa ändå ett 

definierat syfte, problem och vision. 

6.1.1 Förutsättningar för samverkan 

Respondenterna är överens även under detta avsnitt om de positiva möjligheter och 

förutsättningar biosfärområdet Östra Vätterbranterna har, inte endast för god samverkan utan 

för att agera som ett modellområde för hållbar utveckling, något som ligger i fokus för ett 

biosfärområde (UNESCO, u.å.-b). Förutsättningarna skilde respondenterna åt, men alla yrkade 

för de möjligheter Östra Vätterbranterna har för bland annat samverkan. Två av respondenterna 

anser att det finns bra förutsättningar men att de skulle kunna bli ännu bättre om biosfärområdet 

hade mer pengar kopplat till både Östra Vätterbranterna och fokusområdena. En av dem anser 
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även att biosfärområdet kommer att utvecklas med tiden kommer det även komma nya 

möjligheter som kan generera nya förutsättningar (Gert).  

Christer utvecklar för vad som kan komma av att de har så pass goda förutsättningar.  

Man vill ju att det ska vara en fördel att ha sitt företag inom biosfärområdet, det ska gynna 

dem, precis som det ska gynna en turist så ska man vilja komma till detta område för att 

det har något mervärde. Man ska känna att man är i ett biosfärområde som kan bidra mer 

till hållbar utveckling genom att jag ansluter mig till värdegrunden i biosfärområdet. På 

det sättet kan vi få en positiv spiral. (Christer) 

Med en positiv spiral menar Christer, delaktig i fokusområdet Varumärket Östra 

Vätterbranterna, att om ett företag ansluter sig till värdegrunden av hållbar utveckling som 

biosfärområdet har kan detta företag påverka andra att följa efter. Att bredda nätverken och 

därmed kunskaper och erfarenheter är det Östra Vätterbranterna främst vill få ut av samverkan 

med andra (Östra Vätterbranterna, 2015).  

Flera av respondenterna uttryckte det faktum att Östra Vätterbranterna är ett biosfärområde är 

en viktig förutsättning. ”… hur många biosfärområden finns det liksom? Vi har ju bara fem i 

Sverige så det är ju unikt, så jag tror man har stora förutsättningar genom att man har något att 

erbjuda” (Erik).  

En stor förutsättning är att vi är utvalda av UNESCO och som lett till andra 

förutsättningar såsom att vi ingår i ett internationellt och nationellt nätverk. Den stora 

styrkan ligger just i att vi har en så pass stark legitimitet genom UNESCO och att vi är 

en del av dessa nätverk. Att vi är involverade i ett internationellt nätverk för Agenda 2030 

ger också bra förutsättning för samverkan. (Sara) 

Att ett biosfärområde som detta har en så pass stark legitimitet kan även vara förutsättning för 

att kunna nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030 då plattformar/modellområden som dessa kan 

bidra till ett mer gemensamt ansvarstagande och ökat engagemang av styrning och 

samhällsaktörer (Gustafsson et al, 2018). Biosfärområdet och den internationella legitimitet 

detta generar kan i sig skapa förutsättningar för att även nå exempelvis mål biosfärföreningen 

har som inte är hållbarhetsmålen.  

Johanna uttrycker underifrånperspektiv som en förutsättning. Begreppet underifrånperspektiv 

kopplas i detta fall ihop med gräsrotsnivå där den lokala nivån är central (Gräsrotsnivå, u.å.). 

Johanna menar då att det är byggt av människor på lokal nivå som är en förutsättning för att 

göra arbetet lokalt förankrat. Det var genom personerna inom projektgruppen som startades 

1998 (R. Andersson, personlig kommunikation, 17 maj 2019) som dialog och förslag om 

biosfärområdet kom till. Aktiviteterna från fokusområdena kommer ifrån människorna som 

startat upp dem (Johanna). 

Representanten från Jönköpings länsstyrelse talar för den delaktighet som biosfärområdet har 

att erbjuda som gör samverkan till en så stor del av biosfärföreningens mål och syften. 

I och med att de har en ganska bred delaktighet från olika håll i sin styrelse, de har 

koppling till kommunen och väldigt många andra viktiga delar i vår kommun och i vårt 

län. Jag tror att det har nog en väldigt stor betydelse för att alla blir uppdaterade och alla 

får kunskap om deras arbete och det är nog viktigt för annars kan det ju vara så att man 
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går om varandra eller missar information men jag tror det är en fördel med styrelsen. 

(Gabriel) 

Liknande talar även Mikael, representanten från kommunen. Han anser också att det är bra 

förutsättningar att Östra Vätterbranterna har en så pass stark koppling till kommunen, särskilt 

med tanke på att ”… de sitter i samma hus [som kommunen] och stadskontoret vilket inte någon 

annan förening eller organisation gör så de har lite av en priviligierad sits här.” Han tycker även 

en förutsättning är att det är en tydlig förening med tydliga mål om hur de ska ta sig framåt, 

strukturerade fokusområden och människor som är engagerade i det arbete som utförs. 

Att ha en tydlig förening med ett tydligt mål är någonting som kan kopplas till Danermarks 

(2000) mening om att viktigt arbete inom samverkan är att behålla kursen och ha en klar och 

tydlig plan för hur målet ska nås, detta ger förutsättning för lyckad samverkan.  

6.2.2 Utmaningar med samverkan 

Alla fokusområden såg utmaningar i sitt arbete inom Östra Vätterbranterna, främst sågs det i 

samverkan, att få med folk och när det gällde finansieringen. Eftersom biosfärföreningen Östra 

Vätterbranterna är en ideell förening (Östra Vätterbranterna, 2015) innebär det att föreningen 

endast kan bedriva ideell verksamhet, alltså att föreningen inte går med vinst (Skatteverket, 

u.å.).  

Finansieringen ansågs av Shaaba, delaktig i fokusområdet Gastronomisk region, som ett 

utmanande hinder. 

Jag tror att mycket handlar om att det är en stor sak som saknas, finansiering, och då blir 

att så länge ingen hittar pengar så blir det svårt att få till aktivitet. Det blir ingen 

kontinuitet med att finansieringen är så pass sporadisk, vilket gör att man inte riktigt 

vågar satsa för man vet inte riktigt om man kommer få pengar den här gången. (Shaaba) 

”Det är många idéer och många behov, men inte så mycket pengar. Mycket ligger i att vi väntar 

i ansökan på pengar men när det väl dyker upp ska man vara redo med projektet” (Gert). Gert 

anser att det är svårt att få till både bemanning och pengar och på grund av det blir arbetet ”lätt 

episodiskt”. Det är viktigt att ha någon sorts strategi för det. En annan respondent uttrycker 

också sin oro för finansieringen: ”Mycket hänger på ekonomiska ramar för problemet är också 

att vi har en liten ekonomi att röra sig med, det kostar om man ska göra lite aktiviteter. Vi är 

inte ensamma om detta, men bara materialkostnaden idag är rätt stor” (Johan). Att ha en 

oavbruten finansiering ser även den fallstudie som Stanley et al (2017) gjorde som en av de 

förutsättningar som den ideella sektorn kan behöva för att kunna nå sina och Agenda 2030s 

hållbarhetsmål.  

En annan förutsättning Stanley et al (2017) tar upp för att verksamma inom den ideella sektorn 

ska kunna nå sina och Agenda 2030s mål är att generera ett ökat deltagande av de människor 

som de arbetar med. Respondenten för Social hållbarhet finner detta som en utmaning när det 

gäller de aktiviteter som samordnats av fokusområdet: ”Kurserna har varit uppskattade, men 

lite knepiga. Inte i själva utbildningsprocessen utan att hitta människor som faktiskt vill 

engagera sig och förstå vad vi vill göra. Detta har tagit mycket tid” (Johanna).  

Före detta ansvarig för Turism och friluftsliv upplever svårigheter med näringslivet i området. 
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Företag emellan har vi många utmaningar än så länge för där har vi i princip börjat skulle 

jag säga. Jag vet inte hur mycket de jobbade med den biten innan jag jobbade där, men 

jag vet ju att jag lyfte den punkten när jag jobbade så egentligen har frågan kommit upp 

på senare tid. (Erik) 

Vad Erik menar här är att företagen som finns inom biosfärområdet inte har blivit så pass 

involverade som hade önskats. Vid involvering av dessa hade det, som Christer talade om förut, 

kunnat skapas en positiv spiral där företag kan utöka nätverken av näringsliv för 

biosfärområdet. 

Respondenterna som har hand om fokusområdena Biosfärakademin och Varumärket Östra 

Vätterbranterna talar om utmaningen med den praktiska delen av samverkan. ”Det finns alltid 

svårigheter med att samverka, men särskilt svårt är det att samordna tider som passar alla. Att 

få till träffar är svårt” (Sara).  

[Jag ser] dilemma i vem som ska göra det praktiska jobbet. Arbetsfördelningen är en 

utmaning. Det är inte alltid att man vet hur man ska göra med resurserna och vem som 

ska göra vad. På det sättet kan det vara svårt att hitta samverkan. Vem kan göra det bäst? 

(Christer) 

Men trots svårigheter och utmaningar finns det mycket positiva känslor bland respondenterna. 

”Med resultatet vi får fram via undersökningen [av de verksamma och boende i biosfärområdet] 

kan vi kanske se hur vi ska ta oss vidare med detta på bästa sätt” (Christer). Johannas syn på 

hur värdefullt underifrånperspektiv är för utvecklingen av biosfärområdets arbete lyser starkt, 

precis som att samverkan har gett så pass mycket som det gör ”Det är många föreningar och 

organisationer som lägger ner tid och pengar på att de kanske får projekt att ta sig grund. Viktigt 

att se hur så många kommer samman” (Johanna).  

Jag tror det finns jättestora möjligheter [för biosfärområdet]. Jag tror inte att det inte finns 

en vilja eller att det inte finns engagemang eller kunskap men just nu saknas det pengar 

och då är det svårt. Jag tror på biosfärområdet, det finns stor potential. (Shaaba) 

Hon tycker att området behöver bli mer känt medan Gert anser att Östra Vätterbranterna som 

varumärke redan har hunnit att etablera sig en hel del. ”Pratar man om Östra Vätterbranterna 

ansluter sig folk och hänger med” (Gert). Det finns stora möjligheter att komma vidare och 

utveckla området till något mer.  

Utmaningar med tid och praktik inom samverkan kommer alltid att vara ett problem för en 

ideell förening på grund av det faktum att det är ideellt arbete. Det är ingen förutom 

koordinatorn i biosfärföreningen som får betalt (C. Coté, personlig kommunikation, 8 maj 

2019), allting görs på de involverade människornas egen fritid. Detta kan generera problem, 

men samtidigt uttrycker två av respondenterna styrkan i dessa människors frivilliga arbete. 

Utan dem hade biosfärföreningen inte blivit av och inte heller projektgruppen hade blivit av 

om inte människor som ville involvera sig och som bryr sig hade engagerat sig i detta 

naturområde. ”De bryr sig verkligen!” kommenterar representanten från kommunen, Mikael, 

om de som arbetar i biosfärföreningen Östra Vätterbranterna. Det finns styrka i vissa 

utmaningar när det kommer till samverkan. 
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6.2.3 Agenda 2030s hållbarhetsmål 

Agenda 2030 har för de flesta av respondenterna varit en väldigt tydlig del i fokusområdenas 

arbeten men det har också varit en del av dem som inte har diskuterat hållbarhetsmålen på grund 

av olika anledningar. Synen på Agenda 2030s hållbara mål har varit att alla målen är odelbara 

och viktiga för biosfärområdet, en syn som uttrycks av alla respondenterna. Det skiljer sig dock 

i hur de ser till agendan och dess hållbara mål.  

Det är det som är lite svårt med Agenda 2030, inget ska ju vara viktigt än det andra men 

det är klart att får man inte rulle på det här med att minska klimatpåverkan, hållbar 

produktion och konsumtion så är det väldigt svårt att göra någonting annat. Det är lite det 

som är grunden med den här hållbarhetsgrejen, att vi ska minska vårt fotavtryck, 12 och 

13 som mål då. Det är jättesvårt, jag tror att man vinner på att hålla alla igång. (Shaaba) 

En intervjufråga var vilka mål som kändes viktiga för biosfärområdet såväl som för 

fokusområdet respondenterna arbetade i. När det gällde mål inom fokusområdena skilde det sig 

från område till område.  

Ekosystemmålet handlar det mycket om men vi kommer ganska nära andra mål som till 

exempel vatten. Många mål inom Agenda 2030 innefattar mycket landsbygdsutveckling 

där det hela tiden blir kopplingar mellan de sociala också. Klimat och energi är också 

viktigt, kommer kunna kopplas till människor de också. (Gert) 

Sara talar också för detta då fokusområdet Biosfärakademin själva satt upp några mål som de 

särskilt kopplat till mål 17 och mål 4. ”Även hållbara städer och hållbar konsumtion och klimat 

som mål 13 och 15 är viktiga” (Sara). I Johannas fokusområde för Social hållbarhet har de 

också satt upp olika mål, bland annat mål 1 och 4. ”Målet med hälsa och välbefinnande kan 

komma ut från rekreation och vi arbetar även med mål 9. Målet med försörjning ligger i 

biodlingen” (Johanna). Biodlingen har blivit en möjlig försörjningskälla till de nyanlända som 

de involverat i fokusområdets projekt Växa Tillsammans (Östra Vätterbranterna, u.å.-a).  

När det kommer till att ha implementerat och pratat om Agenda 2030s hållbarhetsmål är det ett 

flertal respondenter som inte kunnat eller hunnit ta upp dem inom sina fokusområden, till 

skillnad från Biosfärakademin och Social hållbarhet som tydligt gjort detta. 

Nej, jag kan tycka såhär att jag har dem i åtanke i min egen verksamhet men jag har inte 

haft dem i åtanke i hur jag lägger upp arbetet för fokusgruppen. Det har mer varit att det 

vi pratat om har varit lokala råvaror, särarten att man ska jobba med det på det sättet och 

det är ju egentligen också ett av hållbarhetsmålen. Så lite finns det med, men jag har inte 

kunnat ställa det kravet, att man inte ska behöva ha det som ett krav för att man ska kunna 

vara med i samarbetet. Jag vill, men jag får inte! För mig är det viktigt med lokalt 

producerad mat men det är inte något jag fått bestämma över. (Erik)  

Danermark (2000) talar om att inte utsätta partners inom samverkan för en alltför hög 

ambitionsnivå från början, någonting som tydligt kan ses i ovan citat. Det är bättre att inte ha 

för höga krav så att fler kan bli inblandade för att sedan höja ambitionsnivån med tiden. Erik 

ser ändå att miljömålet är det som är väldigt viktigt för både fokusområdet och för 

biosfärområdet. ”Det är ju ändå där vi startat alltihopa. Det är ju en miljöfråga. Det är miljön 

som gjort oss till ett biosfärområde”.  
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Både representanten från Jönköpings kommun och Jönköpings länsstyrelse ser att Östra 

Vätterbranterna har en tydlig koppling till Agenda 2030. ”En sak jag kan lyfta är 

jämställdhetsmålet [sic] för här är ju alla lika i deras projekt och man samlas kring ett intresse 

där det inte har någon betydelse varifrån man kommer” (Gabriel). Denna koppling till Agenda 

2030 ser båda representanterna som en tillgång i samverkan med Östra Vätterbranterna. 

Inom Östra Vätterbranterna så är det ganska mycket miljömål utifrån 

landsbygdsutvecklingen och deras fokus är väldigt mycket miljömässigt trots allt men 

det har också mycket med konsumtion och matproduktion som inte bara är rena miljö 

utan de är ju även sociala, ekonomiska så jag tror att detta bara kommer att fortsätta och 

utvecklas ännu mer med tanke på att vi kommunen försöker att förtydliga de där målen. 

(Mikael) 

Mikael tror även kommunen kan se föreningar och organisationer som Östra Vätterbranterna 

som förebilder då det är lättare för dem än för kommunen att fokusera på Agenda 2030 på grund 

av dess stora nätverk inom civilsamhället.  

För Christers Varumärket Östra Vätterbranterna har Agenda 2030 inte heller varit det stora 

fokuset och han vill gärna lyfta fram en viktig poäng att ”inte allting kopplas till de hållbara 

målen utan att man tänker på att oavsett om de finns eller inte så har biosfärområdet uppdraget 

att titta på och verka för hållbar utveckling”.  

Fokusgruppen i sig har inte arbetat eller diskuterat Agenda 2030 och dess mål. Vi har 

inte brutit ner vad just varumärkesgruppen ska göra för att nå målen i sig utan snarare har 

vi arbetat med att lyfta upp biosfärområdet så man jobbar med det på en mer strategisk 

nivå. De globala målen är ett verktyg kan man säga, ett verktyg att beskriva och förtydliga 

för de olika målgrupperna och de är bra på att på ett tydligt sätt visa att det finns ett 

beroende hos oss människor. Det hjälper att sätta upp målen men vi kan inte sätta målen 

som anledningen till att vi håller på med det här (Christer). 

Respondenten vill här lyfta fram den historiska aspekten av Östra Vätterbranterna där det har 

arbetats med hållbar utveckling sedan det blev en del av UNESCOs biosfär- och MaB-

program, att hållbarhetsmålen från Agenda 2030 är något som blivit integrerat i föreningen 

efter det att den skapades. Gustafsson et al (2018) från tidigare forskningsavsnittet instämmer 

om detta och menar att projekt inte ska bytas ut för ett rent fokus på Agenda 2030 utan dess 

hållbarhetsmål ska istället bli invävda i de redan existerande målen, en viktig aspekt i arbetet 

för att nå dem, vilket Christer uttrycker för sitt fokusområde. 

Christer är även den som talar för att inte separera målen inom fokusområdena. ”Alla målen 

är viktiga, helheten är det som är själva pinpointen. Vi vill inte dela upp och specificera, vi 

vill snarare lyfta upp och hålla ihop helheten”. Även Johan, delaktig i fokusområdet Energi 

och klimat talar för vikten av inte bara se till Agenda 2030 utan också till det långsiktiga 

miljötänk som bör finnas inom biosfärområden. ”De [biosfärområden] bildas ju inte bara för 

några år utan det är ju mer omfattande”. 

Efter intervjufrågan om respondenternas syn och verksamhetsplaner på Agenda 2030 kom 

frågan om de kände att det saknas något mål som biosfärområdet ändå har möjligheter till att 

involvera i sitt pågående arbete. För Gabriels del fann han ingenting att säga om saken och 

liknande svarade även Mikael. 
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Vi kan säga såhär att vi som kommun inte har riktigt något att säga om hur och kring 

vilka mål (utifrån min kunskap) de fokuserar på om det är så att de arbetar mer kring 

olika mål, utan min uppfattning är nog att de jobbar väldigt mycket på tydligt sätt med 

agendan mer än kanske vi i kommunen gör. (Mikael) 

Erik fann inte heller att Östra Vätterbranterna saknar något. Två av respondenterna tog upp ett 

gemensamt tema som de tyckte dock saknats men som numera har jobbats mycket mer med 

jämställdhet.  

Det [Jämställdhet] har mer varit ett indirekt arbete genom våra andra verksamheter. Det 

hade varit kul att jobba lite mer med det, det är ju lätt att hitta kopplingar till det. Vi 

kanske inte ska ha några åtgärder för det, för det har jag inte mycket idéer om men man 

bör ha ämnet i åtanke. (Sara) 

Att det är mindre jämställt i organisationen beror förmodligen på, menar både Sara och Johanna, 

att det traditionellt sätt har varit ett mansdominerat område. ”I det småskaliga mosaiklandskapet 

har jordbruk och skogsbruk varit i fokus. Med dessa kommer Skogsstyrelsen, LRF och Södra 

skogsägarna; alla som är väldigt mansdominerade områden” (Sara). Hon menar att på grund av 

det mansdominerade förflutna kan det ha påverkat organisationen i grunden. Johanna uttrycker 

problemet med jämställdhet som ”Biosfärområdet ska ju vara en förebild, vi ska jobba och visa 

framfötterna i stadgarna för de sjutton målen”. Hennes fokusområdet Social hållbarhet har haft 

problem med att få sina projekt jämställda också.  

Det har varit svårt att hitta kvinnor annars faktiskt. Det är mest män som kommer på 

språkpromenaderna. Detta kan ju vara också för att det har kommit mycket män hit men 

det har varit svårt att få med kvinnorna. Jag tror projektet Yallatrappan som är riktat till 

kvinnor, kan vara ett bra sätt att integrera dem. (Johanna) 

Shaaba håller också med om detta ”det är svårt generellt, svårt alltid, det här med inkluderande 

samhälle. Det är svårt att få med nyanlända och första generationens invandrare, det är 

någonting som man vill men som är svårt för oss alla”. Före detta ansvarig för fokusområdet 

Levande landskap påpekar ”Sociala biten var ju inte med från början, men man behöver det för 

att få hela hållbarperspektivet”. Detta anser han kan göras genom att förtydliga de målen i 

verksamhetsplanen så det kan implementeras. Det sociala perspektivet har trots allt tagits tag i, 

något som representanten från kommunen också utmärkte ovan.  

Viktigt för biosfärområdet är att skapa verksamhet i ”småbyarna” (Johanna) där kvinnor kan få 

sin inkomst. Många kvinnor flyttar från landsbygden och flyttar in till städer för jobbmöjligheter 

efter att de gått universitets- eller högskoleutbildning. ”Det gäller att få ihop lite kluster ute på 

landsbygden istället för alla dessa gubbar som är därute”.  

Att få igång verksamheter ute på landsbygden är någonting som deltagare i både Klimat och 

energifokusområdet och Varumärket Östra Vätterbranterna också anser som viktigt.  

Jag vill jobba lite mer med småföretagen som blomstrar upp här i området som knappt 

syns men de syns och finns ju och betyder oerhört mycket för besöksnäringen. Det finns 

mycket att hämta på flera områden. Vända på trenden att de som är inne i stan ska åka ut 

hit istället, ut i det lugna och naturen. (Johan) 
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”Viktigt att få tag och knyta andra lokala företag till området, utanför besöksnäringen som 

känner att de bidrar till hållbar utveckling” (Christer). Att ha hållbara transporter är någonting 

som Christer tycker borde tas upp mer för att kunna lyfta varumärket ännu mer med hjälp av 

hållbar och lättillgänglig kollektivtrafik. Det finns en del svaga mål för biosfärområdet som 

Sara vill ska synliggöras som integration, jämlikhet, hunger och fattigdom ”Det finns självklart 

folk i biosfärområdet som står utanför samhället, faktum som är viktiga frågor att jobba med”.  

Man tänker att fattigdom, det är väl ingenting som berör Sverige och Jönköpings län 

överhuvudtaget men man kan ju koppla det målet också. Så det som är viktigast för oss 

nu kanske är att tillsammans och samverkan både med andra myndigheter och 

civilsamhället att hitta de här delmålen på något som vi kan arbeta med för att nå det stora 

målet. (Gabriel) 

Tillsammans tog alla respondenter upp tolv av sjutton mål som de kopplade till sina 

fokusområden och som presenteras i tabellen nedanför. De mål som inte blev inkluderade i 

respondenternas svar var följande: 

• Mål 2: Ingen hunger 

• Mål 5: Jämställdhet 

• Mål 6: Rent vatten och sanitet 

• Mål 14: Hav och marina resurser 

• Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen 

 

Tabell 7.1 Fokusområdenas nämnda Agenda 2030 mål (författarens egen) 

Fokusområdena Energi och klimat och Varumärket Östra Vätterbranterna är inte inkluderade i 

tabellen ovan då deras uppfattning varit att alla Agenda 2030s mål är viktiga för fokusområdet 

såväl som för biosfärområdet. Alla målen ska inkluderas och är en viktig aspekt även inom 

tidigare forskning så att inte ett mål blir uppnått på bekostnaden av ett annat. Utifrån tabellen 

kan mål 12, mål 13 och mål 15 poängteras ut som genomgående mål i biosfärföreningen på 

grund av antalet fokusområden som nämnde det i samband med intervjuerna. 

  

Nämnda 

Agenda 2030 

mål 

Biosfärakademin Gastronomisk 

region 

Levande 

landskap 

Turism 

och 

fritidsliv 

Social 

hållbarhet 

Mål 1     X 

Mål 3     X 

Mål 4 X    X 

Mål 7   X   

Mål 8      X 

Mål 9     X 

Mål 10      

Mål 11 X  X   

Mål 12 X X  X  

Mål 13 X X X   

Mål 15 X  X X  

Mål 17 X     
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7 Slutsatser 
Syftet med studien var att undersöka hur biosfärföreningen Östra Vätterbranterna arbetar och 

samverkar för att nå Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Denna studie använde tre 

frågeställningar som presenteras och besvaras nedan.  

Samverkan är det koncept som genomsyrar hela studien, i all tidigare forskning och allt material 

som använts. Detta märks tydligt i såväl som sammanfattningen av tidigare forskningsavsnittet, 

i Östra Vätterbranternas dokument och på deras hemsida samt i de utförda intervjuerna. Östra 

Vätterbranterna vars egna perspektiv för att kunna uppnå en hållbar utveckling är Bred 

samverkan och ett Lärande perspektiv går att jämföra med det Danermark (2000) säger om att 

samverka, att det ska ses som en lärandeprocess. Att samverkan är en lärandeprocess utgör 

koncepten Bred samverkan och Lärande perspektiv tillsammans två viktiga delar i Östra 

Vätterbranternas arbete såväl som i deras verksamhet. Att alla involverade aktörer i samverkan 

har olika kunskap och erfarenheter menar Danermark (2000) i sin bok kan leda till problem när 

någonting ska bestämmas, definieras, förklaras eller åtgärdas. Östra Vätterbranterna ser inte 

dessa skiljande åsikter som ett problem utan snarare som någonting positivt. Utan dessa 

olikartade erfarenheter och kunskaper hade hela idéen med samverkan för biosfärföreningen 

gått förlorad. Danermark (2000) nämner även att det är bra att börja med låg ambitionsnivå för 

att sedan arbeta sig uppåt för att inte överväldiga de samverkande samhällsaktörerna. I 

fokusområdet har detta också setts till, enligt före detta ansvarig för Turism och friluftsliv. 

Samverkan är alltså någonting oerhört viktigt för Östra Vätterbranterna som biosfärområde och 

förening och trots utmaningar som sker i samband med samverkan ses det ändå som en tillgång 

och en avgörande och nödvändig framgångsfaktor. Tidigare forskning instämmer även på detta 

synsätt där flera artiklar poängterar att en enda samhällsaktör inte kommer kunna nå alla mål 

själv (Gustafsson et al, 2018. Heinrup & Schultz, 2017. Ranängen et al, 2018. Stanley et al, 

2017). En respondent påpekar dock att det är viktigt att samverkan faktiskt leder någonstans så 

att det inte stannar kvar på den lägsta ambitionsnivån utan sakta men säkert rör sig uppåt. Om 

man fokuserar på att utvecklas kan det bara bli bättre.  

Detta besvarar den första frågeställningen om hur samverkan ses på i biosfärföreningen som 

koncept men när det gäller fokusområdena i biosfärföreningen, samverkan dem emellan och 

dess arbete för att nå de globala hållbarhetsmålen har det varit delade meningar. Två av 

respondenterna, som sitter i det verkställande utskottet, menar att det inte pågår mycket 

samarbete mellan fokusområdena utan att det arbetas mycket separat. Att de båda är med i det 

verkställande utskottet ger dem en inblick i vad de olika fokusområdena gör då dessa 

rapporterar till utskottet som sedan för det vidare till styrelsen som sedan tar beslut. Utan denna 

inblick som verkställande utskott hade de funnit det svårt att se över aktiviteter. 

Dock är det vissa områden som samarbetar, särskilt Gastronomisk region tillsammans med 

Turism och friluftsliv och Varumärket Östra Vätterbranterna. Social hållbarhet samverkar 

också med Varumärket Östra Vätterbranterna samt Biosfärakademin. Respondenten delaktig i 

Energi och klimat uttrycker att det finns samarbete mellan dem, Gastronomisk region och 

Levande landskap. Slutsatser man kan dra från respondenternas olika svar som inte 

överensstämmer med varandra, förutom den samverkan mellan Gastronomisk region och 

Turism och friluftsliv som båda respondenter därifrån instämmer om, är att uppfattningar om 

samarbete och samverkan är uppdelade. Det finns inga riktlinjer för att ett fokusområde ska 

samarbeta med något annat för att uppnå ett specifikt mål. Istället sker samverkan när 

fokusområdets arbete kommer att ansluta sig till någon annans.  
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En av frågeställningarna för studien var att se vilka hållbarhetsmål fokusområdena kopplade 

eller inte kopplade till sina egna områden. Förutom att alla är överens om att det är viktigt att 

se till Agenda 2030s mål som en helhet och att alla dessa mål är av lika vikt för biosfärområdet 

och dess förening har deras fokusområden mål som de arbetar med i sig själva.  

Biosfärakademin tillsammans med Social hållbarhet är de enda fokusområdena som har satt 

hållbarhetsmålen som riktlinjer för deras arbete. Att Agenda 2030 bör ses som en helhet för 

arbetet i Östra Vätterbranterna är det som alla fokusområden instämmer om. Det finns dock 

uppfattning om från två av respondenterna att det är viktigt att se vad som finns bakom Agenda 

2030, att biosfärområdets arbete för hållbar utveckling inte endast är dessa globala 

hållbarhetsmål. Det är snarare ett verktyg och arbetet som Östra Vätterbranterna har gjort har 

från början handlat om just hållbar utveckling, en viktig aspekt att belysa enligt en av 

respondenterna. Att de andra fokusområdena inte har satt hållbarhetsmålen som riktlinjer 

betyder inte det att dessa mål inte har implementerats utan de är snarare på god väg att vävas in 

i projekten och verksamheten istället vilket Gustafsson et al (2017) ansåg som en bra 

förutsättning för att nå Agenda 2030 samt föreningens egna mål. Mål som nämndes inom flest 

fokusområden var mål 11: Hållbara städer och samhällen, mål 12: Hållbar konsumtion och 

produktion, mål 13: Bekämpa klimatförändringarna och mål 15: Ekosystem och biologisk 

mångfald. Att dessa mål nämndes av mer än två fokusområden kan tyda på att dessa varit 

invävda i biosfärföreningen under längre tid än de andra samt att de har med biosfärområdet att 

göra från början. 

Kommunens och länsstyrelsens uppfattningar om Östra Vätterbranterna var viktiga för denna 

studie, inte enbart på grund av den sista frågeställningen utan för Östra Vätterbranternas vilja 

om att veta deras åsikter om biosfärområdet. Utifrån dessa respondenters svar dras slutsatsen 

att de ser arbetet som gynnsamt och själva biosfärföreningen som något som uppmuntrar andra 

samhällsaktörer, men även kommunen själva, att se till Agenda 2030 och arbeta mer med 

hållbarhetsmålen. De är, som den ansvariga för Social hållbarhet säger, den förening som ska 

visa framfötterna för det hållbara arbetet, vilket även uppfattas av båda respondenterna ifrån 

Jönköpings länsstyrelse och kommun.  

Med denna slutsats av frågeställningarna har syftet om att undersöka hur Östra Vätterbranterna, 

som en del av UNESCOs biosfärområden, arbetar och samverkar för att nå Agenda 2030 och 

dess globala hållbarhetsmål utförts.  
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8 Diskussion  
Följande avsnitt diskuterar kring design- och metodvalet, hur resultatet blev och utvärdering av 

det som framgått. Framtida forskning tas även upp för att möjliggöra studier som kan forska 

vidare kring detta ämne. 

Designen som kvalitativ intervjustudie med metoden semistrukturerade intervjuer har visat sig 

passande för denna studies syfte och frågeställningar. I efterhand kan författaren av studien se 

att djupare frågor om samverkan kunde ha formulerats bättre om Danermarks teori om 

samverkan hade tilltagits tidigare. Om det funnit mer tid att finna intervjuer med de ansvariga 

för fokusområdena kunde kanske svaren även ha blivit mer utförliga och exakta.  

Utefter tidigare forskning baserades implementeringen av Agenda 2030 inom 

biosfärföreningen, särskilt då efter rapporten skriven av Heinrup och Schultz  (2017) om hur 

användbara biosfärområden kan vara för att implementera dessa hållbarhetsmål. Utifrån detta 

hade författaren av denna studie antagit att alla fokusområden skulle ha de hållbarhetsmålen 

som de kan åstadkomma mest arbete med redan implementerat i sitt arbete.  

Att detta inte var fallet visar förmodligen på hur svårt det kan vara att faktiskt åstadkomma 

någonting utan att man ”samverkar till döds” (N. Elmsjö, personlig kommunikation, 13 maj 

2019). Samverkan tar tid och för vissa fokusområden har det varit lättare än för andra att räkna 

in målen i sitt arbete. Trots detta, vill författaren av arbetet lyfta fram att alla respondenterna 

ändå har haft Agenda 2030 och dess mål i åtanke i deras arbete, som även poängteras starkt av 

tidigare forskning. I fokusområdet Varumärket Östra Vätterbranterna påpekades det att 

hållbarhetsmålen kan ses som ett verktyg och att det är viktigt att tänka på som utomstående att 

föreningen arbetat med hållbar utveckling och dess arbete långt tidigare.  

Rapporten av Ranängen et al (2018) lyfter fram materialitetsanalysen där man finner att de två 

enheter som används för analysen sammankopplas tydligt även till Östra Vätterbranternas 

verksamhet i grunden. Analysenheterna var: 1) betydelsen för medverkande aktörer/intressenter 

och; 2) Betydelsen för organisationen. Ingenting i Östra Vätterbranterna görs med endast 

hänsyn till föreningen. De samhällsaktörer som de samverkar med är lika viktiga om inte 

viktigare.  

Artikeln av Gustafsson et al (2018) uttrycker behovet av gemensamma plattformar för 

kunskaps- och erfarenhetsutbyten och att dessa ska kunna bidra med legitimitet, gemensamt 

ansvarstagande och ökat engagemang. Dessa plattformar finns redan i Sverige, i en del av deras 

kommuner och län, nämligen biosfärområdena som Heinrup och Schultz (2017) utmärker i 

rapporten om hur Sveriges biosfärområden kan hjälpa med implementeringen av Agenda 2030.  

När det kommer till de hållbarhetsmålen är det också värt att nämna att vissa av dem blev mer 

upprepade än andra. Upprepningarna skedde av respondenter i samband med frågan om vilka 

mål som var viktiga för fokusområdet men även för biosfärområdet. De som nämndes senare 

under mål som hade kunnat lyftas mer i Östra Vätterbranterna räknades inte in. Dessa är de 

upprepade målen: Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion och Mål 15: Ekosystem och 

biologisk mångfald som båda blev nämnda fyra gånger. Samt Mål 13: Bekämpa 

klimatförändringarna och Mål 11: Hållbara städer och samhällen som blev nämnda tre gånger 

vardera. Av detta kan det diskuteras vilka mål som biosfärföreningens medlemmar ser som de 

viktigaste, nämligen dem som biosfärområdet Östra Vätterbranterna från början står för: ett 

levande landskap med bevarade naturvärden i ekosystem och i den biologiska mångfalden. 
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Detta tillsammans med de verksamma i områdets betydelse och att dessa ska ha en hållbar 

konsumtion och produktion samt att landsbygden ska var en hållbar plats för människor och 

natur att kunna leva tillsammans. Självklart anser förmodligen respondenterna att andra av de 

hållbara målen också är väldigt viktiga för biosfärområdet även om dessa inte uppkom i 

intervjuerna.  

Att sedan inte vissa mål nämndes, som författaren tydligt kan se som del av deras vision och 

mål med biosfärområdet som Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen, bör vägas in. Även 

Mål 5: Jämställdhet, trots att det inte togs upp under mål som de har tänkt för sina fokusområden 

har det ändå blivit tänkt på i efterhand. Likadant med Mål 2: Hunger. Dessa ligger bland de mål 

som bör tas upp mer inom Östra Vätterbranterna. Detta visar på att tankarna finns där och att 

detta kan utvecklas till att bli någonting som kommer vävas in mer i framtiden.  

Vidare kan man från tidigare forskning även koppla till det som ett flertal av respondenterna 

kände var utmaningar, nämligen deltagande av människor och oavbruten finansiering. Dessa 

två nämndes även i artikeln av Stanley et al (2017) som förutsättningar för att den ideella 

sektorn ska lyckas nå de globala hållbarhetsmålen men även förutsättningen att ideella aktörer 

samarbetar mer för att minska konkurrens för att hitta finansiering. Att finansieringen var 

sporadisk inom Östra Vätterbranterna stod som en utmaning för fokusområdenas deltagare. 

Avbruten finansiering gör att arbetet kan stanna upp och stå ett tag, vilket gör att arbetet är 

inkapabelt att fortgå. Det är även ett problem för andra samhällsaktörer inom den ideella 

sektorn. Om aktörer inom denna ideella sektor skulle samarbeta mer för att minska 

konkurrensen kanske detta skulle leda till att finansieringen inte sågs till som något sporadiskt 

och episodiskt.  

Sammanfattningsvis kan man diskutera om samverkan inom Östra Vätterbranterna, att det 

skulle kunna återkopplas bättre vad för samarbeten som kan hjälpa fokusområdena att nå sina 

egna mål såväl som de hållbara målen de har börjat tilldela sig. Samverkan är någonting som 

alltid arbetas med och utomstående aktörer som Jönköpings länsstyrelse och kommun har 

samtliga haft positiva inställningar till framtida samverkan med Östra Vätterbranterna just för 

att det har fungerat så pass bra. Även om Agenda 2030 handlar om lokaliserade mål ger den 

inte mycket indikationer på hur man ska utföra det på den nivån (Patole, 2018 och Gustafsson 

et al, 2018) tycker respondenten från kommunen att det är någonting som Östra Vätterbranterna 

lyckas bra med. 

Kanske hade det varit bra om samverkan inom Östra Vätterbranterna sågs till mer än vad det 

görs just nu och att allting inte blir återkopplat endast till det verkställande utskottet. Som den 

före detta ansvarige för fokusområde Levande landskap säger ska det arbetas med att försöka 

få ihop samtliga fokusområden för möte för att möjliggöra bättre struktur inom föreningen.  

Något annat som även bör ses till är att mer utförligt ta upp de förutsättningar för god samverkan 

som Danermark (2000) tar upp. Kanske att samverkan blir lite lättare om de olika 

maktförhållandena kommer fram, vad för slags olika positioner människor har till att kunna 

förändra någonting i och med dess samverkan. Transparens är viktig här, precis som Gustafsson 

et al (2018) också trycker på i deras forskning om svenska kommuner. Genom en hög grad av 

transparens, delaktighet och ett gemensamt ansvarstagande kan samverkan leda till att målen 

nås, inte bara Agenda 2030s mål, bättre.    
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Fortsatta framtida studier på hur arbetet med Agenda 2030 går och om det har implementerats 

kan vara intressant att se. Varför har vissa fokusområden hunnit att väva in de globala 

hållbarhetsmålen medan andra inte har det? Beror det på att resurser är delade eller har det 

någon annan bakomliggande anledning? Detta kan göras genom ytterligare fallstudie för Östra 

Vätterbranternas fokusområden. Intressant kan även vara att i framtiden, i och med att ett nytt 

Biosfärprogram kommer tas fram 2021, analysera det arbetet också för att se hur biosfärområdet 

har utvecklats tillsammans med Agenda 2030.  
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Bilaga A – Grund till semistrukturerad intervju 

Frågor till fokusområden 

- Hur länge har du jobbat inom Östra Vätterbranterna?  

- Hur länge har du arbetat med detta fokusområde? 

- Vad är fokusområdets arbete? 

- Hur ser du på samverkan som koncept?  

- Har samverkan stor betydelse för Östra Vätterbranterna? 

- Vilka aktörer samverkar ni med? 

- Hur går detta? Svårigheter och utmaningar men även positivt. 

- Vilka förutsättningar har Östra Vätterbranterna men även detta fokusområde för att nå 

lyckad samverkan mellan aktörer? 

- Finns det samverkan och samarbete mellan fokusområdena eller arbetas det mest 

separat? 

- Vilka olika projekt har ni som pågår? 

- Introducera kort Agenda 2030: Arbetar ni med något/några specifika mål inom 

fokusområdet? 

- Vilka mål skulle du känna var viktiga för…  

o Fokusområdet 

o Biosfärområdet 

- Finns det något mål som ni känner att Östra Vätterbranterna kanske till och med 

saknar i sin roll som biosfärområde?  

- Vad skulle de kunna göra för att inkludera mer mål? 

Frågor till länsstyrelse och kommun 

- Vad vet du om Östra Vätterbranterna? Följdfrågor och fakta kommer in här. 

- Hur stor roll har samverkan som koncept för länsstyrelsen/kommunen? 

- Vilka svårigheter, utmaningar och positiva följder ser du av samverkan och 

samarbete? 

- Östra Vätterbranterna har många intressenter och aktörer inom sin egen samverkan, 

samverkar ni med dessa också eller ligger samverkan mer mellan er och Östra 

Vätterbranterna? 

- Arbetar du med Östra Vätterbranterna som helhet eller med de olika fokusområdena 

som finns? Viktigt att ha introducerat detta redan om hen inte nämner detta i 

faktagenomgången. 

- Vilka olika pågående projekt har ni tillsammans med Östra Vätterbranterna? 

- Har ni några projekt som lyckats bra samt sådana som kanske ej lyckats? 

- Introducera kort Agenda 2030. Arbetar ni med målen inom Agenda 2030? 

- Vilka av de hållbara målen anser du kan nås genom samverkan med Östra 

Vätterbranterna? 

- Finns det några av de hållbara målen som Östra Vätterbranterna kanske inte kan eller 

inte har tagit upp som hade varit bra att ta med för dem eller som ni saknar? 

- Vad skulle de kunna göra för att nå dessa mål? 

- Vilka förutsättningar anser du att Östra Vätterbranterna har som gör att samverkan är 

en sådan stor del av deras mål och syfte med föreningen? 
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- Kommer samverkan mellan Östra Vätterbranterna och länsstyrelsen/kommunen 

fortsätta? Är arbetet fruktsamt? 


