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Förord  

När världens länder i september 2015 åtog sig att genomföra Agenda 

2030 för hållbar utveckling åtog de sig också att följa upp 

genomförandet globalt, regionalt och nationellt. SCB har inom ramen 

för två olika regeringsuppdrag sedan 2017 haft regeringens uppdrag att 

samordna den statistiska uppföljningen av genomförandet av agendan i 

Sverige och i förhållande till den globala nivån.  

I denna delredovisning av regeringsuppdraget 2018–2021 lämnar SCB, i 

enlighet med uppdraget, ett antal förslag till hur den samordnade 

statistiska uppföljningen av Agenda 2030 ska organiseras efter 

uppdragets slutförande, fram till och med 2030. Det handlar om förslag 

på hur ett fortsatt uppdrag till SCB kan se ut, men också om 

förbättringar som SCB avser arbeta vidare med inom ramen för ett nytt 

eller fortsatt uppdrag.  

I Sverige är ett 70-tal myndigheter och departement inblandade i 

produktionen av den statistik som används för uppföljningen. Globalt är 

ca 40 organisationer ansvariga för insamling och sammanställning av de 

enskilda indikatorerna. Till det kommer en mängd 

civilsamhällsorganisationer och andra användare vars bidrag är 

avgörande för att uppföljningen ska blir ändamålsenlig. Den globala 

indikatorlistan innehåller 231 indikatorer inom så vitt skilda områden 

som industriföretags tillgång till lån och krediter, människohandel och 

havsförsurning. All statistik som krävs för uppföljningen finns inte 

tillgänglig inom ramen för den officiella statistiken, eller ens den 

statliga statistiken, i Sverige. Detta gör uppföljningen komplex, 

utmanande och omöjlig att genomföra utan samordning och samarbete. 

Samtidigt är en relevant uppföljning avgörande för ett lyckat 

genomförande.  

SCB är stolta över att ha kunnat bidra till att kanalisera en del av det 

stora engagemang som finns kring uppföljningen och att vi har kunnat 

leverera lägesbilder av genomförandet som blivit både använda och 

efterfrågade. SCB ser med ödmjukhet och engagemang fram emot att få 

förtroendet att fortsätta arbetet att i samarbete med många andra 

aktörer kunna leverera en ännu bättre och mer användbar uppföljning.  

SCB i september 2021 

 
Joakim Stymne 

Generaldirektör 
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Sammanfattning  

SCB har sedan juni 2018 haft regeringens uppdrag att samordna 

produktion, utveckling och tillgängliggörande av statistik för att följa 

upp Sveriges genomförande av Agenda 2030. Inom ramen för uppdraget 

har SCB också lämnat tre statistiska lägesbilder av genomförandet till 

regeringen, samt två delredovisningar av hur arbetet fortskridit. Denna 

den tredje delredovisningen innebär slutrapportering av uppdraget och 

redovisar i enlighet med regeringsuppdraget SCB:s förslag om hur 

uppföljningen ska kunna genomföras framåt. 

Samordning 
När det gäller samordningen av uppföljningen har SCB identifierat en 

rad utmaningar. Dessa handlar i stor utsträckning om tydlighet, 

transparens och gemensam förståelse. SCB menar att det kan vara 

värdefullt att förstärka såväl den generella styrningen av 

myndigheterna i förhållande till agendauppföljningen som att 

specificera och förtydliga åtagandet som indikatoransvarig. SCB föreslår 

därför: 

 att regeringen överväger att i den förordning som planeras om 

myndigheters arbete med Agenda 2030 och hållbar utveckling 

skriva in att myndigheter ska bidra i den statistiska 

uppföljningen av Agenda 2030. Bidraget ska ske genom att 

myndigheten bistår med data och statistik som enkelt kan tas 

fram och delas, samt med expertkunskap som myndigheten 

besitter.  

 att överenskommelser skrivs mellan SCB som samordnare och 

de indikatoransvariga myndigheterna och departementen. 

Dessa överenskommelser kan vara standardiserade, men skulle 

också kunna anpassas om det finns behov av det. I bilaga 1 

återfinns ett förslag till överenskommelse mellan SCB och 

indikatoransvariga. 

Basuppföljning 
SCB föreslår en struktur där en basuppföljning genomförs till största del 

inom SCB:s anslagsramar. En förutsättning är dock att medel tillförs för 

förvaltning och utveckling av SCB:s temasidor med Agenda 2030-

statistik. SCB bedömer att kostnaden för förvaltning och utveckling av 

temasidorna är 500 000 kr per år. 

Basuppföljningen föreslås innefatta: 

 Löpande uppdatering, förvaltning och utveckling av SCB:s 

temaområde ”Indikatorer för hållbar utveckling”  

 En årlig kort rapport med fokus på analys av progression. 
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 Kortanalyser med koppling till olika ämnen. Kortanalyserna 

samordnas med SCB:s övriga produktion av artiklar och 

analysrapporter. 

 Statistikbilaga till Sveriges återrapporteringar till FN:s High 

Level Political Forum (HLPF). 

 Löpande samordning av uppföljning med såväl användare som 

statistikproducenter på nationell och internationell nivå. 

Luckor i statistiken 
SCB har identifierat ett antal områden där tillgången till och 

användbarheten av statistik behöver förbättras. För detta krävs 

samarbete, samordning och i några fall formella regeringsuppdrag med 

ett uttalat syfte att förbättra täckningen av statistik i förhållande till 

bland annat uppföljningen av Agenda 2030. Områden som identifierats 

är: 

 Statistik om levnadsförhållanden (i vid bemärkelse) för personer 

med funktionsnedsättning, inklusive barn med 

funktionsnedsättning. 

 Statistik om barns levnadsförhållanden (i vid bemärkelse), 

inklusive yngre barns hälsa, våldsutsatthet och barns tillgång 

till kultur inom ramen för sin skolgång. 

 Statistik om investeringar i energieffektivitet och förnybar 

energi, om turismens klimatpåverkan och om 

fossilbränslesubventioner. 

 Statistik om mäns våld mot kvinnor, sexualbrott och 

hedersrelaterat våld och förtryck. 

 Statistik om nationella minoriteter, bostadslösa, papperslösa 

och HBTQI-personer. 

Aktiviteter som innebär ambitionsökningar 
Utöver den basuppföljning som föreslås har SCB också identifierat ett 

antal aktiviteter och utvecklingsprojekt som skulle kunna bidra till såväl 

ökat genomslag för arbetet med att genomföra Agenda 2030 som till 

ökad synlighet och transparens i uppföljningen. Dessa aktiviteter ryms 

dock inte inom SCB:s anslagsram vilket innebär att ytterligare medel 

skulle behöva skjutas till, till exempel inom ramen för särskilda 

regeringsuppdrag. Aktiviteter och utvecklingsprojekt som identifierats 

är: 

 större tematiska rapporter om aktuella ämnen 

 metod för att mäta måluppfyllelse 

 metod för att mäta gränsöverskridande effekter 

 näringslivets bidrag till genomförandet av Agenda 2030 
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 särskilt underlag till regeringens redovisning av genomförandet 

och måluppfyllelsen av Agenda 2030 till riksdagen. 

Tidpunkter för leverans av statistiska lägesbilder 
SCB föreslår att uppdateringar av statistiken på temasidorna om Agenda 

2030 på SCB:s webbplats uppdateras två gånger om året: under första 

veckan i mars respektive första veckan i oktober. Den kortare rapporten 

om progression per mål föreslås levereras i samband med 

marspubliceringen. Kortare analysrapporter med koppling till olika 

ämnen publiceras löpande under året och samordnas med publicering 

av relevanta statistikprodukter eller andra relevanta händelser. 

Utveckling av webbsidorna 
Inom ramen för de 500 000 kronor som SCB bedömer är den 

genomsnittliga årliga kostnaden för förvaltning av temaområdet om 

Agenda 2030 på SCB:s webbplats, ryms uppdatering av statistiken,  

förvaltning av webbsidorna och viss utveckling. Utvecklingstakten och 

tidpunkter för utvecklingsinsatser avgörs av tillgängliga medel och 

interna prioriteringar. 
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Regeringsuppdrag 2018–
2021 

I juni 2018 fick SCB i uppdrag av regeringen att ”samordna utveckling, 

produktion och tillgängliggörande av statistik för uppföljningen av 

Sveriges genomförandet av Agenda 2030”. Uppdraget avsåg såväl den 

nationella som den globala uppföljningen. Det innefattade också 

leverans av årliga lägesbilder samt delredovisningar av uppdraget. 

Denna rapport utgör den sista delredovisningen och därmed också 

slutredovisningen av regeringsuppdraget. Nedan beskrivs 

genomförandet av uppdraget. 

Samordning  
Uppföljning av genomförandet av Agenda 2030 sker på lokal, nationell, 

regional och global nivå. SCB har under uppdraget fokuserat på den 

nationella och den globala uppföljningen, men också varit pådrivande i 

att den regionala uppföljningen (inom EU, UNECE och OECD) ska kunna 

genomföras med statistik som redan rapporterats till internationella 

organisationer.  

Den globala uppföljningen är formaliserad i det globala 

indikatorramverk som fastställts av FN:s statistikkommission och 

generalförsamlingen. Den nationella uppföljningen har utformats för 

att kunna dra nytta av det som görs på, och rapporteras till, global nivå. 

Uppföljningen har också kompletterats med nationella indikatorer för 

att öka relevansen på nationell nivå.  

Ett nätverk av kontaktpersoner på myndigheter och departement har 

bildats för att underlätta löpande informell dialog. Nätverket har 

bidragit till att utmaningar har kunnat lösas och till att kunskapen om 

uppföljningsprocessen på såväl nationell som internationell nivå har 

ökat successivt.  

Samordning av den globala uppföljningen 
Sverige har bidragit till den globala uppföljningen genom att:  

 delta i internationella arbetsgrupper som behandlar indikatorer 

och rapporteringsflöden 

 tillhandahålla statistik till de organisationer som på global nivå 

ansvarar för de enskilda indikatorerna (custodian agencies).  

Sverige har varit medlem i den globala arbetsgruppen Inter Agency and 

Expert Group on Sustainable Development Goals Indicators (IAEG-SDG) 

sedan starten 2016 och innehade ordförandeskapet mellan juni 2019 

och februari 2021. I juni 2023 kommer Sverige med största sannolikhet 

att lämna gruppen för att ge plats åt nya länder att delta. Sverige har 
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också varit medlem i UNECE:s styrgrupp för SDG-statistik sedan starten 

2016 och varit en av ordförandena sedan september 2018. 

SCB har samordnat arbetet med Sveriges bidrag till den globala nivån 

genom rollen som fokalpunkt för agendastatistiken. Det innebär att SCB 

har tagit emot förfrågningar om statistik från den internationella nivån 

och sedan fördelat dem till indikatoransvariga myndigheter och 

departement i Sverige. SCB har också stöttat de nationellt 

indikatoransvariga (varav SCB själv är en) i deras arbete med 

rapporteringen genom att delta i möten och diskussioner och bidra med 

generell kunskap och förståelse för den globala processen. SCB har 

också förmedlat kontakt mellan relevanta aktörer nationellt och mellan 

nationella och internationella aktörer.  

I sin roll som representant för det svenska statistiska systemet har SCB 

berett ärenden med berörda myndigheter och departement inför 

internationella möten och konsultationer och förmedlat information 

vidare i det nationella systemet. 

Samordning för nationell uppföljning 
På den nationella nivån har SCB tillsammans med berörda aktörer 

skapat en struktur där olika myndigheter och departement utsetts till 

indikatoransvariga för de enskilda indikatorerna. Ett nätverk av 

kontaktpersoner hos de indikatoransvariga och på annat sätt 

bidragande organisationerna har bildats. Tre gemensamma stormöten 

har hållits och en löpande dialog och kunskaps- och 

informationsdelning sker inom nätverket. Nätverket hade från början 

inget formellt namn men vartefter har benämningen 

”Myndighetsnätverket för uppföljningen av Agenda 2030” börjat sätta 

sig. Namnet är till viss del missvisande eftersom nätverket också har 

medlemmar från departement och andra organisationer. Trots detta har 

det varit det namn som varit mest rimligt att använda. 

Verktyg i samordningen 
 En nationell indikatorlista som omfattar alla globala 

indikatorer samt ett 50-tal nationella indikatorer har 

regelbundet publicerats på scb.se. Indikatorlistan innehåller 

information om indikatorerna såsom ansvar på nationell och 

global nivå samt klassificeringar och kommentarer. 

 En lista med kontaktinformation till kontaktpersoner hos 

indikatoransvariga har delats med de som står med på listan. 

 Ett antal konsultationer har under uppdragets genomförande 

gjorts med myndighetsnätverket och 

civilsamhällesorganisationer. Konsultationerna med 

civilsamhället har skickats ut med hjälp av Concord Sverige till 

organisationer som skrivit under en gemensam 

avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala 

målen för hållbar utveckling. 
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Utmaningar i samordningen 
Agenda 2030 spänner över en stor mängd områden. För att kunna 

genomföra en sammanhållen uppföljning krävs samordning och 

samarbete mellan ett stort antal aktörer. Det globala data-ekosystemet 

har dessutom haft krav på sig att sätta upp ett fungerande 

uppföljningssystem under en aldrig tidigare upplevd tidspress.  

Insamlingen av data och statistik till den globala nivån sker på en 

mängd olika sätt. Aktörerna har olika kompetenser och erfarenheter och 

olika krav på sig från sina användare och huvudmän. Detta har skapat 

utmaningar nationellt eftersom gemensamma strukturer och processer 

har varit i princip omöjliga att sätta upp och kommunicera. Arbetet har 

därför inneburit ett stort ansvar för såväl den samordnande 

organisationen (SCB) som de indikatoransvariga organisationerna. 

SCB har löpande brottats med att hålla god ordning i den mängd av 

förfrågningar som kommer till Sverige och fördela dem till rätt person 

på rätt organisation. Samtidigt har organisationer och/eller personer 

utanför det nätverk som satts upp för ändamålet fått många 

förfrågningar direkt. De känner inte alltid till att frågan hör ihop med 

uppföljningen av Agenda 2030 och att information behöver spridas till 

nätverket och till SCB i sin roll som samordnare.  

Under de år som uppföljningen har pågått har mer och mer information 

kommit till allas kännedom. Indikatoransvaret har också kunnat 

anpassas till redan befintliga strukturer i större utsträckning. SCB har 

under processen genom arbetet på den internationella nivån lyft frågan 

och aktivt försökt att öka kunskapen hos de internationella 

organisationerna om hur de kan bidra till att underlätta nationell 

samordning, inte minst i starkt decentraliserade statistiksystem som det 

svenska. 

Det stora engagemang som många nationella aktörer har visat har gjort 

att uppföljningen ändå gått att genomföra med ständiga förbättringar 

och snabb utveckling. På många sätt kan man säga att uppföljningen 

har planerats och satts upp samtidigt som den har genomförts. 

En process med den komplexitetsgraden skapar stora utmaningar. I det 

nationella systemet har en utmaning varit att beskriva och 

kommunicera ansvar och roller i uppföljningen, såväl den globala som 

den nationella. Det har till exempel ibland varit svårt för 

indikatoransvariga att förstå sin roll och sitt ansvar i förhållande till det 

internationella arbetet med utveckling av insamlings- och 

sammanställningsmetoder för de globala indikatorerna. Det kan handla 

om att lämna synpunkter i konsultationer eller att delta i 

internationella möten. Det har ibland också varit svårt, särskilt för de 

departement som är indikatoransvariga, att förstå det ansvar som 

handlar om att tillhandahålla uppgifter för sammanställning av vissa 

globala indikatorer som inte är statistiska.  
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Ytterligare en utmaning har varit bristen på formella uppdrag och 

mandat. Det kan handla om att handläggare på myndigheter behöver ett 

formellt uppdrag för att kunna motivera det arbete som behöver göras, 

”uppåt” i organisationen.  

Statistiska lägesbilder 
Tre statistiska lägesbilder av Sveriges genomförande av Agenda 2030 

har lämnats inom ramen för uppdraget. 

Den första lägesbilden levererades i oktober 2019. Den beskriver hur 

Sverige ligger till i förhållande till alla de delmål som kunde följas upp 

då och med hjälp av de indikatorer som då ingick i den nationella 

indikatorlistan. Rapporten kan ses som en uppföljning av den analys av 

hur Sverige låg till i förhållande till mål och delmål i agendan som 

levererades till Regeringskansliet i april 2017 inom ramen för ett 

tidigare uppdrag. 2019 års lägesbild redovisade dessutom de utmaningar 

Sverige har i förhållande till genomförandet av agendan, och som går 

att härleda ur det statistiska underlaget.  

I april 2020 levererade SCB en andra lägesbild, då med fokus bara på 

agendans princip om att inte lämna någon utanför, det vill säga på 

jämlikhet. SCB tog initiativet till att genomföra lägesbilden på detta sätt 

bland annat på basis av att ojämlikhet var en av de utmaningar som 

identifierades i 2019 års redovisning. Vi såg också behovet av att 

utveckla uppföljningen med avseende på statistik som kan belysa olika 

grupper i samhället och särskilt sårbara grupper. Lägesbilden frångick 

strukturen i de globala målen och redovisades istället för ett antal 

områden som bedömdes relevanta. Områdena som identifierades var:  

 jämlik hälsa 

 frihet från våld 

 likvärdig utbildning 

 anständiga arbetsvillkor 

 ekonomisk jämlikhet 

 minska och motverka segregation 

 hållbar miljö för alla 

 deltagande i det politiska beslutsfattandet 

 effekter av covid-19-pandemin.  

Rapporten beskrev också luckor och utmaningar i befintligt statistiskt 

underlag och sammanfattade slutsatser om sårbarhet och utsatthet i 

olika befolkningsgrupper.  

Den tredje lägesbilden levererades i mars 2021 och bestod av två delar: 

 en lansering av ett temaområde på SCB:s webbplats med 

statistik i form av tabeller, diagram och nyckeltal  
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 en rapport utformad för att kunna utgöra bilaga till Sveriges 

frivilliga nationella rapportering till FN som genomfördes 

sommaren 2021.  

Den sistnämnda hade fokus på förändringar sedan 2015 och innehöll 

förutom tabeller för ca 200 indikatorer också kortare texter för vart och 

ett av de 17 målen. 

Delredovisningar 
SCB har tidigare lämnat två delredovisningar av uppdraget. Denna 

rapport är den tredje och sista. Delredovisningarna har beskrivit hur 

arbetet med regeringsuppdraget fortskridit och utgjort tillfällen att 

lämna förslag till regeringen.  

Den första delredovisningen beskrev arbetet med att ta fram en 

nationell indikatorlista. Den redovisade även en nationell indikatorlista 

med globala och nationella indikatorer och förslag till ansvar för de 

enskilda indikatorerna och annan relevant information.  

Den andra delredovisningen hade fokus på utvecklingsinsatser som 

gjorts och behov som SCB och andra indikatoransvariga har identifierat 

framåt. Delredovisningen innehöll också förslag till justering av 

regeringsuppdraget bland annat med avseende på förändrade 

redovisningstillfällen.  

Denna den tredje delredovisningen innebär slutrapportering av 

uppdraget och har fokus på förslag om hur uppföljningen ska kunna 

genomföras och organiseras framåt. 

Tillgängliggörande 
Regeringsuppdraget anger att SCB ska samordna utveckling, produktion 

och tillgängliggörande av den indikatorbaserade uppföljningen. 

Inledningsvis bestod samordningen av tillgängliggörandet dels av att 

utse indikatoransvariga för att på det sättet peka mot var statistiken kan 

finnas och vem som har bäst kunskaper om den, dels av att publicera 

statistiken i de analysrapporter som utgjorde lägesbilderna under de 

första åren. I samband med 2019 års publicering av lägesbilden 

publicerades Exceltabeller på scb.se för att något ytterligare förbättra 

tillgängligheten till statistiken.  

I mars 2021 lanserades ett temaområde med Agenda 2030-statistik på 

scb.se. Temasidorna togs fram i nära samarbete med den nationella 

samordnaren för Agenda 2030, som beställare av projektet. Huvudsyftet 

med projektet var att tillgängliggöra statistik så att det går att följa 

Sveriges arbete för att nå de globala målen för hållbar utveckling och att 

därmed göra det enklare för kända användare och andra nyfikna att 

själva botanisera i, och göra uttag från, Agenda 2030-statistiken. 

Webbsidorna togs fram inom ramen för SCB:s webbarkitektur och med 

ambitionen att kunna vidareutvecklas utifrån användarbehov. Att SCB:s 



 

13 SCB – Fortsatt samordning av den statistiska uppföljningen av Agenda 2030. Slutrapport av regeringsuppdrag oktober 2021 

arkitektur används säkerställer möjligheterna till utveckling och 

förvaltning av sidorna. I anslutning till statistiken finns även 

beskrivningar av indikatorernas framställning och kvalitet. 

Besöksstatistik 
Besöksstatistiken för temaområdet för perioden 15:e mars – 15:e 

augusti visar att intresset varit störst direkt efter lanseringen, och sedan 

toppat igen i mitten av maj   

Intresset har inte fördelat sig jämt över alla målen, utan mål 1 (ingen 

fattigdom, 1 600 sidvisningar) toppar listan överlägset, följt av mål 3 

(god hälsa och välbefinnande, 1 140 sidvisningar) och 12 (hållbar 

konsumtion och produktion, 893 sidvisningar).  



 

 SCB – Fortsatt samordning av den statistiska uppföljningen av Agenda 2030. Slutrapport av regeringsuppdrag oktober 202114 

Förslag kring samordning 

Samordningen av den indikatorbaserade uppföljningen av agendan i 

Sverige har fungerat väl utifrån de förutsättningar som satt ramarna. 

Element som varit framgångsrika har varit ”Myndighetsnätverket för 

uppföljningen av Agenda 2030” som kommit att utgöra ett forum för 

lärande och dialog kring uppföljningen och som också har bidragit till 

att konstruktiva samarbeten enkelt har kunnat skapas kring 

gemensamma frågor. Organiseringen med en indikatoransvarig för varje 

enskild indikator tillsammans med angivande av bidragande 

organisationer har hjälpt till att tydliggöra rollerna i uppföljningen. Att 

SCB i juni 2020 formellt fick i uppdrag att årligen publicera den 

nationella indikatorlistan har även det bidragit till att tydligheten i 

systemet har förstärkts. 

De utmaningar som identifierats handlar främst om tydlighet, 

transparens och gemensam förståelse. SCB menar att det kan vara 

värdefullt att förstärka såväl den generella styrningen av 

myndigheterna i förhållande till agendauppföljningen som att 

specificera och förtydliga åtagandet som indikatoransvarig. 

Förordning om myndigheternas arbete med Agenda 2030 

och hållbar utveckling 
För att ytterligare förtydliga det generella ansvar myndigheter har att 

bidra till uppföljningen av agendan föreslår SCB att regeringen 

överväger att i den förordning som planeras om myndigheters ansvar i 

förhållande till Agenda 2030 och hållbar utveckling skriva in att likväl 

som myndigheter har att bidra till hållbar utveckling har de också att 

bidra till uppföljningen av densamma. 

SCB föreslår en generell bestämmelse som slår fast att myndigheter ska 

bidra i den statistiska uppföljningen av Agenda 2030 genom att bistå 

med data och statistik som enkelt kan tas fram och delas, samt med 

expertkunskap som myndigheten besitter.  

Det är av vikt att bestämmelsen inte begränsas till endast de 

myndigheter som åtagit sig rollen som indikatoransvarig. Många av 

indikatorerna kräver att underlag samlas in från flera olika 

myndigheter. Ibland genomförs dessutom analyser som kräver ett 

bredare underlag än de indikatorer som omfattas av den nationella 

indikatorlistan.  

Det är dock önskvärt att bestämmelsen begränsas till sådan data, 

statistik och expertkunskap som myndigheten redan besitter och till 

sådana uppgifter som relativt lätt kan tas fram och delas.  
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Skriftliga överenskommelser 
Vidare föreslår SCB att överenskommelser skrivs mellan SCB som 

samordnare och de indikatoransvariga myndigheterna och 

departementen. Dessa överenskommelser kan vara standardiserade, 

men skulle också kunna anpassas om det finns behov av det. I bilaga 1 

återfinns ett förslag till standardöverenskommelse mellan SCB och 

indikatoransvariga. Utkastet kommer att uppdateras när exakta 

formuleringar i ett nytt uppdrag till SCB blir kända och efter att en 

generell bestämmelse om myndigheters ansvar i uppföljningen av 

Agenda 2030 eventuellt antas i förordning. 

Samordnad statistikinsamling 
SCB kommer också inom ramen för den nya organisation som sjösattes 

under hösten 2021 att inleda ett arbete med att samordna vår 

inhämtning av statistik från andra myndigheter för olika uppföljningar. 

Inledningsvis kommer fokus ligga på samordning mellan uppföljningen 

av Agenda 2030, jämställdhetsstatistiken och integrationsstatistiken. 
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Förslag kring lägesbilder 

Inom ramen för det uppdrag för vilket denna rapport utgör 

slutredovisning har SCB levererat tre lägesbilder med statistik och 

tillhörande analyser av läget i genomförandet. I det fortsatta arbetet 

föreslår SCB en struktur där den webbaserade statistikredovisningen 

utgör bas och kompletteras med löpande kortanalyser med koppling till 

olika ämnen samt en årlig kortare analysrapport med fokus på 

progression. 

Basuppföljning 
SCB ser, inom ramen för ett nytt eller fortsatt uppdrag att samordna den 

statistiska uppföljningen och redovisa lägesbilder av genomförandet av 

agendan, att en ”basuppföljning” kan göras, till största del inom ramen 

för SCB:s anslagsramar. Förutsättningen är att medel tillförs för 

förvaltning och utveckling av SCB:s temasidor med Agenda 2030-

statistik. SCB bedömer kostnaden för förvaltning och utveckling av 

temasidorna till i genomsnitt 500 000 kr per år. Basuppföljningen 

föreslås omfatta följande delar: 

 Ett temaområde på SCB:s webbplats (scb.se/agenda2030) där 

indikatorerna i den nationella indikatorlistan publiceras och 

uppdateras regelbundet. Redovisningen utökas vartefter 

indikatorer utvecklas eller på annat sätt blir möjliga att 

redovisa. På temasidorna redovisas också information om 

indikatorernas framställning och kvalitet. 

 En årlig kort analys av målen med fokus på progression. 

 Kortanalyser med koppling till olika ämnen. Kortanalyserna 

samordnas med SCB:s övriga produktion av artiklar och 

analysrapporter. 

 En sammanställning av statistikbilaga till Sveriges frivilliga 

nationella redovisning (VNR) till FN:s High Level Political 

Forum (HLPF).  

Utöver detta sker samordning av uppföljning löpande med såväl 

användare som statistikproducenter på nationell och internationell 

nivå. Samordningens syfte är att öka kvaliteten och täckningen av 

indikatorer och redovisningsvariabler. Den ska även fördjupa 

förståelsen för materialet och på så sätt bidra till att ytterligare 

förbättra analysen av Sveriges genomförande av agendan. 

Förbättringsområden 
SCB har inom ramen för regeringsuppdraget identifierat ett antal 

områden där utvecklingsinsatser behövs för att förbättra uppföljningen 
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inom det som ovan benämns som ”basuppföljning”. SCB kommer att 

löpande arbeta med bland annat följande områden: 

 Förbättra samordningen och tydliggöra kopplingen mellan den 

globala och den nationella statistikinsamlingen.  

 Förbättra redovisningen av indikatorernas framställning och 

kvalitet med avseende på indikatorernas relevans, tillförlitlighet 

och aktualitet liksom av jämförbarhet och samanvändbarhet. 

Eventuella skillnader mellan redovisningen på den globala och 

den nationella nivån behöver tydliggöras. 

 Förbättra täckningen av indikatorerna i den nationella 

indikatorlistan genom att prioritera utveckling av befintliga och 

nya indikatorer. 

 Förbättra täckningen av delmålen i en svensk kontext genom att 

löpande analysera delmålens syfte och relevans för Sverige, för 

att sedan identifiera nya nationella indikator som på ett 

relevant sätt beskriver hur Sverige ligger till i förhållande till 

delmålet. 

 Agera för att luckor i statistiken ska fyllas. Utifrån rådande 

resurssituation kan SCB inte initiera datainsamlingar specifikt 

för agendauppföljningen. SCB kan istället bidra genom att till 

exempel identifiera luckor och hinder för att de ska kunna 

fyllas. SCB gör detta via regeringsuppdrag som helt eller delvis 

syftar till att komplettera och förbättra uppföljningen av 

agendan och genom att föra dialog med andra myndigheter och 

departement kring hur luckor i statistiken kan hanteras.  

 För att fylla luckor i statistiken undersöker SCB möjligheterna 

att redovisa statistik som produceras utanför det statliga 

dataekosystemet, till exempel av civila samhällets aktörer, 

forskningsinstitut och liknande. Utmaningarna handlar då om 

att utvärdera och beskriva statistikens kvalitet och att säkra 

uppföljningen över tid. 

Luckor i statistiken 
SCB har under uppdragets genomförande identifierat ett antal generella 

luckor i statistiken som gör det svårt att få till en fullständig statistisk 

uppföljning av alla dimensioner av agendan. Några exempel på där 

luckor har kunnat, eller är på väg att, fyllas är:  

 Jordbruksverkets utveckling av statistik om matsvinn.  

 SCB:s utveckling av indikatorer för att följa upp tillgång till 

kollektivtrafik.  
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 Utvecklingen av global insamling av statistik till indikatorn 

4.7.1 om utbildning för globalt medborgarskap och hållbar 

utveckling. 

För att förbättra situationen i förhållande till luckor som fortfarande 

finns krävs samarbete, samordning och i några fall formella 

regeringsuppdrag med ett uttalat syfte att förbättra täckningen av 

statistik i förhållande till bland annat uppföljningen av Agenda 2030. 

Statistik om levnadsförhållanden (i vid bemärkelse) för personer 

med funktionsnedsättning är ett område som i flera sammanhang 

pekats ut som en utmaning. Det handlar främst om utmaningar med 

samanvändbarhet och nedbrytbarhet. SCB har haft flera 

regeringsuppdrag inom området och förbättringsåtgärder har gjorts och 

planeras framåt. SCB pekade i slutredovisningen av det första 

regeringsuppdraget om Agenda 2030 (2017) på behovet av ett 

sammanhållet statistikansvar inom funktionshinderområdet. Detta 

behov kvarstår.  

Det finns också luckor i statistiken om barn med 

funktionsnedsättning. För att förbättra tillgången till, och 

samanvändbarheten av, relevant statistik inom området krävs sannolikt 

utökat samarbete mellan flera myndigheter med uppdrag inom 

barnområdet liksom tillförda resurser för att utveckla statistiken. 

Det finns överhuvudtaget luckor i statistiken om barns 

levnadsförhållanden (i vid bemärkelse). De register över befolkningen 

som finns ger mycket information, men det är idag till exempel en 

utmaning att beskriva yngre barns hälsa då det saknas förutsättningar 

att producera nationell statistik baserat på uppgifter från till exempel 

barn- och skolhälsovården. Barns utsatthet för våld och trakasserier är 

också ett område som är svårt att beskriva med befintlig statistik. Det 

pågår just nu utredningar1 som omfattar uppföljning av såväl barns 

hälsa som barns utsatthet för våld. SCB ser fram emot att ta del av 

resultaten från dessa. 

Barns tillgång till kultur är ett annat område där förbättringar vore 

önskvärda. SCB, Riksantikvarieämbetet och Myndigheten för 

kulturanalys för diskussioner om hur museistatistiken kan användas för 

att följa hur skolelever får tillgång till museernas utbud av kultur och 

kulturarv inom ramen för sin skolgång. 

Det finns även områden inom energi, miljö och klimat som inte kan 

täckas in fullständigt i statistiken om genomförandet av Agenda 2030. 

                                                             

 

1 En sammanhållen god och nära vård för barn och unga (Dir. 2019:93), A 2021:02 Utredningen En 

uppväxt fri från våld (Dir. 2021:29) 
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Det handlar till exempel om investeringar i energieffektivitet och 

förnybar energi, turismens klimatpåverkan och 

fossilbränslesubventioner. För dessa områden krävs metodarbete och 

samarbete mellan flera olika myndigheter. Sannolikt krävs särskilda 

regeringsuppdrag och/eller andra typer av uppdrag för att arbetet ska 

kunna prioriteras. 

Ytterligare ett område där det finns utmaningar vad avser 

statistiktillgången är mäns våld mot kvinnor, sexualbrott och 

hedersrelaterat våld och förtryck. Ett utvecklingsområde är 

uppföljning av relationen mellan utsatt och förövare. Arbete inom dessa 

områden pågår. Även här krävs samarbete och samordning mellan flera 

myndigheter. 

Det finns också områden, eller snarare grupper i befolkningen, som är 

mycket svåra att beskriva med den statistik som finns tillgänglig. Det 

handlar till exempel om nationella minoriteter, bostadslösa och 

papperslösa. Det beror delvis på att dessa grupper kan vara svåra att 

fånga på ett relevant sätt i statistiska undersökningar beroende på 

gruppens storlek eller på grund av omständigheter som har att göra med 

lagstiftning. Sannolikt saknas också kunskap och utredningar om hur 

statistik skulle kunna produceras, liksom medel för att genomföra 

statistikinsamling.  

Folkhälsomyndigheten genomför studier inom området sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), bland annat genom den 

nationella befolkningsundersökningen om SRHR. Studien genomfördes 

senast 2017 och dess resultat svarar mot en rad indikatorer i Agenda 

2030 liksom mot ett behov att följa upp HBTQI-personers hälsa och 

levnadsförhållanden. I syfte att säkra datatillgång och rapportering 

inom ett område som inte täcks av andra enkäter vore det önskvärt att 

Folkhälsomyndigheten kan göra SRHR-studien mer återkommande och 

med fasta intervall. 

Aktiviteter som innebär ambitionsökningar 
SCB har under uppdragets genomförande identifierat ett antal 

aktiviteter och utvecklingsprojekt som skulle kunna bidra till såväl ökat 

genomslag för arbetet med att genomföra Agenda 2030 som till ökad 

synlighet och transparens i uppföljningen.  

Några av dessa aktiviteter och utvecklingsprojekt beskrivs nedan. Det är 

områden där SCB ser stor potential, men som skulle kräva 

ambitionsökningar. Det betyder att ytterligare medel skulle behöva 

skjutas till, till exempel inom ramen för särskilda regeringsuppdrag. 

Flera av aktiviteterna kan behöva förstudier för att närmare specificera 

såväl aktiviteterna som kostnaderna för att genomföra dem. 

Vissa av aktiviteterna kan behöva referensgrupper med deltagare från 

andra myndigheter och departement. Flera av aktiviteterna kräver 
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dialog, samarbete och bidrag från andra indikatoransvariga 

myndigheter och departement. 

Större tematiska rapporter om aktuella ämnen 
I november 2020 publicerade SCB en statistisk lägesbild som var helt 

fokuserad på agendans princip om att inte lämna någon utanför (Leave 

no one behind). Analysen byggde på statistik från den nationella 

indikatorlistan, men gick också utanför denna. Statistik och analyser 

från såväl myndigheter som från civila samhället och forskningsresultat 

samlades in och analyserades. Arbetet med rapporten var tidskrävande 

men gav samtidigt viktiga insikter om såväl samhällsfenomen som om 

statistiken. Rapporten fick stort genomslag. Liknande djuplodande 

tematiska rapporter kan tas fram på andra områden, exempelvis: 

 Effekter av covid-19-pandemin på hållbar utveckling i Sverige 

 Jämställdhet i ett Agenda 2030-perspektiv 

 Sveriges påverkan på övriga världen och övriga världens 

påverkan på Sverige (gränsöverskridande effekter i Agenda 

2030) 

 Barn och hållbar utveckling 

 Uppföljning av 2020 års lägesrapport om principen om att inte 

lämna någon utanför 

 Cirkulär ekonomi och hållbar utveckling 

Metod för att mäta måluppfyllelse 
Den svenska uppföljningen av Agenda 2030 som den görs idag innebär 

att statistiken visar utvecklingen mellan mätpunkterna, det vill säga 

progressionen mot det önskade tillståndet i delmålet. Däremot visar 

inte statistiken hur långt från målet, det önskade tillståndet, Sverige 

befinner sig, eftersom det inte finns särskilt många målnivåer 

definierade för delmålen. Definierade målnivåer skulle göra det möjligt 

att mäta avståndet mellan nuläget och det önskade tillståndet, vilket 

skulle förbättra översiktligheten i uppföljningen och ge en tydligare bild 

av hur mycket Sverige har kvar att göra inom de olika områdena i 

agendan och var målen redan har nåtts. 

Ett exempel på en sådan progressionsmätning – som också visualiserats 

på ett sätt som fått mycket internationell uppmärksamhet – är det 

estländska ”Tree of Truth”2, där de olika målområdena visas som grenar 

och färgen på bladen illustrerar tillståndet i de olika indikatorerna som 

skiftar från grönt till rött beroende på avståndet till måluppfyllelsen.   

För att kunna illustrera avståndet som är kvar för att uppfylla målet 

behöver det alltså finnas tydligt uttryckta målnivåer. Hur agendans 

                                                             

 

2 Estland Tree of Truth - Indicators important for the country (stat.ee) 

https://tamm.stat.ee/tulemusvaldkonnad/keskkond/indikaatorid/175?lang=en
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delmål är formulerade och hur det önskade tillståndet är uttryckt i 

beskrivningen varierar mycket. I flera delmål är det önskade tillståndet, 

det vill säga målnivån, tydligt beskrivet, till exempel att ett fenomen ska 

”avskaffas” eller ”halveras”. I andra fall finns det närliggande nationella 

handlingsplaner eller beslut där det är möjligt att hitta en nationell 

målsättning för fenomenet, som kan användas som målnivå. I 

ytterligare fall är det önskade tillståndet antingen otydligt uttryckt, som 

att fenomenet ”ska avsevärt minska” eller av sådan karaktär att försöka 

definiera en tydlig målnivå inte är meningsfullt.  

SCB har gjort en preliminär en analys av delmålen vilket visade att 

relativt få – mindre än 20 % - av agendans totalt 169 delmål är 

beskrivna på ett sätt där det går att hitta en tydligt angiven målnivå i 

texten. I en betydlig större andel – närmare hälften – skulle det, trots 

att en tydlig målnivå saknas i texten, ändå gå att konstruera en 

meningsfull och mätbar målnivå. En konstruerad målnivå kan i vissa fall 

byggas på motsvarande befintliga nationella målsättningar i olika 

handlingsplaner, strategier och andra beslut, och skulle oftast förutsätta 

samarbete och dialog med andra myndigheter eller departement.  

För de resterande delmålen bedöms det inte som mättekniskt möjligt, 

eller i praktiken meningsfullt, att definiera en målnivå. Det kan till 

exempel handla om formuleringar som i delmålet 10.2:  ”Till 2030 

möjliggöra och verka för att alla människor […] blir inkluderade i det 

sociala, ekonomiska och politiska livet” eller delmål 12.8: ”Senast 2030 

säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet 

som behövs för en hållbar utveckling och livsstil i harmoni med 

naturen”. I vissa fall kan det ändå gå att definiera målnivåer för 

indikatorerna under delmålet, även om delmålet i sig inte låter sig 

mätas.  

Slutligen finns ett antal ”icke-mätbara” delmål där Sveriges 

måluppfyllelse möjligen kan undersökas genom bedömning av ansvarig 

myndighet eller departement, som till exempel delmål 5.a: ”Genomföra 

reformer för att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser, möjlighet 

att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt 

tillgång till finansiella tjänster, arv och naturresurser, i enlighet med 

nationell lagstiftning”.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att enligt SCB:s preliminära 

analys torde den stora merparten av delmålen kunna lämpa sig för en 

målnivådefinition och avståndsmätning för att kunna visa hur långt 

Sverige har kvar till de olika målen respektive vilka som redan uppnåtts. 

Detta kräver dock en relativt stor arbetsinsats, och i många fall 

samarbete med andra myndigheter och departement samt villighet hos 

dem att fastställa målnivåer för de aktuella fenomenen. 

Ett uppdrag för att mäta måluppfyllelse skulle kunna innebära att SCB 

får i uppdrag att definiera målnivåer för alla delmål eller indikatorer där 
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det är meningsfullt och möjligt, tar fram en metod för att genomföra 

analysen och slutligen visualisera resultatet.  

Mäta gränsöverskridande effekter 
För den globala uppföljningen av Agenda 2030 är frågan om hur 

ländernas arbete för att nå målen påverkar andra länder, så kallade 

spillover/transboundary- eller gränsöverskridande effekter, ytterst 

viktig och kommit att få mer och mer uppmärksamhet. Framsteg inom 

ett visst socialt, ekonomiskt eller miljöområde eller enskilt mål 

nationellt kan ha positiva eller negativa effekter utanför nationella 

gränser. Att uppmärksamma och utvärdera de mångdimensionella och 

gränsöverskridande effekterna av nationella beslut har blivit en mer och 

mer angelägen fråga globalt och nationellt. I Sveriges VNR (Voluntary 

National Review) 2021 nämndes det som ett utvecklingsområde, för att 

bättre kunna koppla ihop de nationella och internationella 

dimensionerna i uppföljningen. 

Det finns försök till analysverktyg för att identifiera och hantera 

spillover- och gränsöverskridande effekter, bland annat har Sustainable 

Development Solutions Network (SDSN) publicerat några rapporter om 

ämnet. Även Eurostat har beskrivit nuvarande data- och kunskapsläge 

vad gäller gränsöverskridande effekter på EU-nivå i sin senaste SDG-

monitoring report3. 

Hur Sveriges nationella beslut eller framsteg mot målen påverkar andra 

länders möjligheter att uppnå sina mål vore därför en intressant och 

aktuell fråga att titta närmare på. Det finns en del relevant information 

redan idag i detta avseende, bland annat officiell statistik om Sveriges 

påverkan på andra länder i form av beräkningar av 

konsumtionsbaserade utsläpp i Miljöräkenskaperna. Det finns även 

forskningsrapporter och data om effekterna av den svenska 

konsumtionen kopplade till Generationsmålet. Däremot finns det 

mindre data som är direkt kopplad till Agenda 2030 eller som skulle 

göra det möjligt att analysera alla dess mål mer systematiskt. Ett 

exempel direkt kopplat till Agendan där data för Sverige finns med är 

forskningsrapporten ”International spillover effects in the EU’s textile 

supply chains” 4. En mer omfattande analys på vilken data som finns för 

Sverige och för de olika målen i Agendan nationellt och internationellt 

saknas dock i dagsläget.  

Ett utvecklingsområde kunde därför vara att analysera kunskapsläget 

vad gäller mätning av gränsöverskridande effekter, vilka metoder som 

                                                             

 

3 Sustainable development in the European Union — Monitoring report on progress towards the SDGs 

in an EU context (2021 edition) (europa.eu) 

4 Malik, Arunima & al. (2021): International spillover effects in the EU's textile supply chains: A global 

SDG assessment: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479721010999 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/12878705/KS-03-21-096-EN-N.pdf/8f9812e6-1aaa-7823-928f-03d8dd74df4f?t=1623741433852
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/12878705/KS-03-21-096-EN-N.pdf/8f9812e6-1aaa-7823-928f-03d8dd74df4f?t=1623741433852
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479721010999
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har använts i de studier som har gjorts och vilken data som finns för 

Sverige. Detta kunde vara ett ämne för en temarapport, som kan bli ett 

stöd för ett mer systematiskt arbete med gränsöverskridande effekter 

kopplade till de olika målen i Agenda 2030.  

Näringslivets bidrag till genomförandet 
Företagens bidrag till genomförandet av Agenda 2030 mäts idag indirekt 

genom att utfallet mäts för olika fenomen där näringslivet har en roll. 

Däremot finns det idag inget sätt att tydligt och direkt belysa företagens 

bidrag till hållbar utveckling i Sverige.   

Flera länder och internationella organisationer har tagit fram metoder 

och/eller särskilda indikatorset för att mäta näringslivets bidrag. SCB 

ser att det kan finnas möjligheter att utveckla en sådan modell även i 

Sverige. Då i samarbete mellan SCB och representanter för näringslivet 

och näringslivets organisationer.  

Särskilt underlag till uppföljningen till riksdagen 
Riksdagen antog i december 2020 regeringens proposition 2019/20:188 

som fastställer att Sverige ska genomföra Agenda 2030 för en 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling genom en 

samstämmig politik nationellt och internationellt. Genomförandet ska 

präglas av agendans princip att ingen ska lämnas utanför. I samband 

med att riksdagen antog förslaget i propositionen tillkännagav 

riksdagen för regeringen att regeringen ska lämna en samlad 

redovisning av genomförandet och måluppfyllelsen av arbetet med 

Agenda 2030 till riksdagen vartannat år (bet 2020/21:FiU28 punkt 2, rskr 

2020/21:154). SCB kan bidra till redovisningen genom att sammanställa 

underlag anpassade till det tänkta redovisningsformatet. 

Tidpunkter för leverans av statistiska lägesbilder 
Det finns ett antal tillfällen när regeringen förväntas redovisa läget i 

genomförandet av agendan såväl nationellt som internationellt. 

Tillsammans med information om när olika statistiska underlag 

publiceras utgör dessa ramar för när den indikatorbaserade 

uppföljningen behöver redovisas för att kunna utgöra relevant underlag 

och samtidigt vara så aktuellt som möjligt.  

I den resolution som antogs av generalförsamlingen i september 2015 

anges att uppföljningen på global nivå av det nationella genomförandet 

av agendan, sker via frivilliga nationella redovisningar som förväntas 

ske cirka vart fjärde år. Sverige har lämnat redovisningar till FN 2017 

och 2021. Regeringen har dessutom att redovisa genomförandet och 

måluppfyllelsen av arbetet med agendan till riksdagen vart annat år. 

Båda dessa redovisningar förväntas lämnas till riksdagen respektive till 

FN under försommaren. 

De statistikprodukter som utgör underlag till den indikatorbaserade 

uppföljningen av agendan publiceras löpande under året. Några viktiga 
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underlag (miljömålsuppföljningen och FN:s globala databas) uppdateras 

med ny statistik under våren. 

SCB föreslår att den statistikbaserade redovisningen som görs på SCB:s 

webbplats uppdateras vid två tillfällen under året, på hösten och på 

våren. Detta för att kunna tillfredsställa de behov av underlag som finns 

inför regeringens redovisningar till riksdagen och till FN och samtidigt 

kunna leverera så aktuell statistik som möjligt. Vid höstens uppdatering 

kommer indikatorerna att relativt heltäckande kunna täcka det 

föregående året. Under våren kan en uppdatering göras med den 

statistik som publicerats under andra halvan av föregående år och under 

januari och februari samma år. Exempelvis kommer helåret 2021 kunna 

täckas in relativt väl av uppdateringen på hösten 2022.  Och under våren 

2023 kommer statistiken kunna kompletteras med de redovisningar som 

finns tillgängliga för 2022.  
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Förslag kring 
tillgängliggörande 

SCB föreslår att statistiken för den nationella uppföljningen av Agenda 

2030 tillgängliggörs främst genom temaområdet på SCB:s webbplats 

och att den uppdateras två gånger om året. Rapporter med statistik och 

analys kopplat till Agenda 2030 kommer också att publiceras på SCB:s 

webbplats.  

Noteras bör att förvaltningen, uppdateringen och utvecklingen av 

temasidorna är ofinansierad från 2022. SCB bedömer att kostnaderna 

för detta kommer att uppgå till i genomsnitt 500 000 kronor per år. 

Kostnaderna behöver täckas av medel tillförda från regeringen.  

Temaområdet ”Indikatorer för hållbar utveckling” 
I mars 2021 lanserades temaområdet ”Indikatorer för hållbar 

utveckling” på SCB:s webbplats. Temasidorna är resultatet av den 

beställning som nationella samordnaren för Agenda 2030 gjorde till 

SCB. 

SCB planerar att, givet att medel kan göras tillgängliga, uppdatera 

statistiken som publiceras på temasidorna två gånger om året. 

Webbsidorna förvaltas också inom ramen för den ordinarie 

förvaltningen av SCB:s webbplats. 

Utveckling av webbsidorna 
Inom ramen för de 500 000 kronor som SCB beräknat den 

genomsnittliga årliga kostnaden till, ryms uppdatering av statistiken 

och förvaltning, men också viss utveckling. Utvecklingstakten och 

tidpunkter för utvecklingsinsatser avgörs av tillgängliga medel och 

interna prioriteringar. 

Redovisningen av statistikens kvalitet kommer löpande att utvecklas 

med avseende på till exempel osäkerhetstal och annan beskrivning av 

indikatorernas framställning och kvalitet. SCB utvärderar möjligheterna 

att kunna presentera kvalitetsinformation på ett tydligare och mer 

lättillgängligt sätt än i dagsläget.  

I dagsläget publiceras statistiken på temasidorna direkt från särskilda 

Excelmakron som tas fram för varje indikator och publicering. SCB 

kommer att löpande utveckla möjligheterna att koppla publiceringen av 

agendastatistiken till tabeller som tillgängliggörs i SCB:s databaser. 

Målet är att alla indikatorer för Agenda 2030-uppföljningen ska 

publiceras i de statistiska databaserna i samband med att statistik från 

de publiceringar som utgör underlag till agendauppföljningen 

publiceras. På så sätt kan stora delar av uppdateringsarbetet 
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automatiseras och gör också en större andel av statistiken tillgänglig 

som öppna data. 

Ytterligare möjligheter finns i ökad interaktivitet och användning av 

kartor. Detta är utveckling som planeras och genomförs för SCB:s 

webbplats totalt och som kommer att kunna användas även i 

tillgängliggörandet av agendastatistiken. 

På sikt är visionen att utveckla temaområdet mot en plattform för 

tillgängliggörande av olika element av uppföljningen av Agenda 2030. 

Detta kan innebära nya sätt att publicera analyser i digitalt format, att 

redovisa rapporter och analyser från andra organisationer och att 

redovisa mer översiktlig redovisning av till exempel måluppfyllelse eller 

gränsöverskridande fenomen. 

Översättning av temaområdet till engelska 
Temasidorna presenteras i dagsläget endast på svenska. Det finns dock 

en tydlig efterfrågan på information om Sveriges genomförande av 

Agenda 2030 även på engelska. Efterfrågan märks bland annat i 

förfrågningar från Regeringskansliet, särskilt under arbetet med 

Sveriges nationella redovisning till FN. Det kommer också förfrågningar 

om information på engelska från de internationellt indikatoransvariga 

organisationerna och från andra statistikbyråer i världen som ser 

Sverige som ett föregångsland när det gäller statistik och statistisk 

uppföljning. En översättning av temasidorna ryms dock inte inom 

nuvarande ramar och ett särskilt uppdrag, inklusive finansiering, skulle 

därför krävas för att kunna möta denna efterfrågan. 
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Kostnadsberäkningar 

Nedan presenteras uppskattningar av kostnader för arbetet med Agenda 

2030 på SCB 2018–2021 samt preliminära uppskattningar av kostnader 

2022 och framåt. För flera av aktiviteterna är uppskattningarna osäkra 

och förstudier kan komma att behöva genomföras för att närmare 

specificera aktiviteterna, liksom kostnaderna för att genomföra dem. 

Ungefärliga uppkomna och bedömda kostnader specifikt associerade med uppföljningen av Agenda 2030 
Uppkomna för åren 2017–2020, bedömda för år 2021 

 Kostnad i tusentals kronor 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Samordning och internationellt samarbete 2000 2000 2000 2000 2000 

Statistikinsamling* 750  1500 1000 1000 

Analys och textproduktion 750 300 1000 1500 1000 

Publicering**    1000 1000 

Summa  3500 2300 4500 5500 5000 

*Inkluderar endast SCB:s arbete 
**Inkluderar utveckling, förvaltning och uppdatering av webbverktyget. 

Bedömda kostnader specifikt associerade med uppföljningen av Agenda 2030 
Åren 2022–2026 

 Kostnad i tusentals kronor 

Basuppföljning 2022 2023 2024 2025 2026 

Samordning och internationellt samarbete 2000 2000 2000 2000 2000 

Statistik- och metadatainsamling* 400 200 200 200 200 

Publicering** 500 300 200 100 100 

Webbutveckling 100 200 300 200 200 

Metodutveckling 200 200 200 200 200 

Årlig progressionsanalys 300 300 300 300 300 

Kortrapporter på olika teman 300 300 300 300 300 

Statistikbilaga till VNR    100  

Summa basuppföljning 3800 3500 3500 3400 3300 

Ambitionsökande      

Webbutveckling 1000 1000    

Måluppfyllelse 500 1500 500   

Tematisk rapport 1000 1000 1000 1000 1000 

Statistikbilaga till riksdagsuppföljning 200  200  200 

*Inkluderar endast SCB:s arbete 
**Inkluderar förvaltning och uppdatering av webbverktyget 
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Bilaga 1: Förslag till standardiserad skriftlig överenskommelse 

mellan SCB som samordnare av uppföljningen av Agenda 2030 och 

indikatoransvariga myndigheter och departement.  

 

Överenskommelse om 

innebörden av indikatoransvar i 

uppföljningen av Agenda 2030 

Parterna 
Indikatoransvarig: XX-myndigheten/departementet 

Samordnare: SCB 

Kontaktperson hos indikatoransvarig: Namn Namn 

Kontaktperson hos SCB: Namn Namn 

Bakgrund 
I september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 för hållbar 

utveckling (A/RES/70/1). Med antagandet åtog sig länderna att 

genomföra agendan liksom att följa upp den på nationell, regional och 

global nivå. 

SCB har i uppdrag av regeringen att samordna utveckling, produktion 

och tillgängliggörande av statistik för att följa upp genomförandet av 

Agenda 2030 i Sverige5. Uppdraget avser både den nationella 

uppföljningen och de bidrag Sverige gör i den internationella 

uppföljningen. SCB ska ge generellt stöd till de indikatoransvariga 

myndigheterna och departementen i deras arbete med att rapportera 

indikatorer nationellt och globalt. 

SCB:s uppdrag innefattar bland annat att en gång per år publicera en 

nationell indikatorlista för uppföljningen av Sveriges genomförande av 

Agenda 2030. Denna innehåller de internationellt överenskomna 

indikatorerna och ett antal nationella indikatorer som kompletterar den 

globala listan. Den nationella indikatorlistan fastställer också vilken 

myndighet eller departement som är indikatoransvarig i Sverige och 

anger vilka organisationer som bidrar till framställningen av underlaget 

till indikatorn. Ansvaret för indikatorerna i den nationella 

indikatorlistan har överenskommits i samråd mellan SCB och relevanta 

                                                             

 

5 [Nytt uppdrag/uppgift] 
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myndigheter och departement och kan uppdateras mellan 

publiceringstillfällena efter samråd. 

Denna överenskommelse specificerar innebörden i åtagandet som 

indikatoransvarig för indikatorer i den nationella indikatorlistan. 

Uppgifter som omfattas av åtagandet som 

indikatoransvarig 
Uppgifter som kan ingå i åtagandet om indikatoransvar listas nedan. 

Lämna uppgifter till internationellt ansvariga organisationer avseende 
globala indikatorer 

 Samordna och samla in uppgifter som behövs för att svara på 

förfrågningar från de internationellt ansvariga organisationerna 

samt hålla SCB informerade om när och av vem uppgifter 

lämnats och vilka uppgifter som lämnats inom ramen för den 

internationella rapporteringen. Förfrågningar kan gälla att:  

o lämna data och metadata eller uppgifter om lagstiftning 

och policy eller liknande; 

o validera uppgifter om Sverige som den internationellt 

ansvariga organisationen samlat in och sammanställt 

på andra sätt än genom direktinsamling; 

o lämna synpunkter på den metod organisationen 

använder för att samla in och sammanställa 

informationen till indikatorn. 

Lämna uppgifter till SCB avseende globala och nationella indikatorer i 
samband med nationell uppföljning 
För att SCB ska kunna redovisa statistiska lägesbilder på det sätt som 

ingår i SCB:s uppdrag behöver indikatoransvariga: 

 leverera uppgifter till SCB i samband med nationell uppföljning. 

Uppgifterna kan omfatta: 

o data och/eller statistik för indikatorn; 

o uppgifter av annat slag som har lämnats till de 

internationellt ansvariga organisationerna; 

o information om indikatorns framställning och kvalitet 

(metadata) i enlighet med den mall som tagits fram för 

ändamålet. 

Uppgifter till stöd för samordningen av uppföljningen 
För att SCB ska kunna samordna den nationella uppföljningen, bidra i 

det internationella utvecklingsarbetet och ge det stöd till 

indikatoransvariga behöver den indikatoransvariga myndigheten eller 

departementet bidra genom att: 

 Utse en kontaktperson som är SCB:s ingång till 

[myndigheten/departementet] och som samordnar det interna 

arbetet med indikatorerna. Hålla SCB informerad om ändring av 

kontaktperson. 
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 Bidra med kunskap och synpunkter i utvecklingen av 

indikatorer inom sitt ansvarsområde såväl nationellt som 

internationellt.  

 Delta i samordningsaktiviteter som konsultationer om den 

nationella indikatorlistan eller rapporter som tas fram av SCB 

eller andra. 

Indikatorer 
Enligt den nationella indikatorlistan för år 2021 omfattar 

indikatoransvaret för  [myndigheten/departementet] följande 

indikator(-er): 

 x.x.x Indikator 

 x.x.x Indikator 

Överenskommelsens giltighetstid 
Överenskommelsen gäller till dess att något annat överenskoms mellan 

parterna eller längst till dess att myndigheten/departementet inte 

längre är indikatoransvarig enligt den nationella indikatorlistan eller 

SCB inte längre är samordnare. 

 

Överenskommelsen har slutits efter dialog mellan 

[myndigheten/departementet] och SCB. Den har upprättats i två 

exemplar och parterna har tagit var sitt. 

X-stad         /          20XX  Y-stad         /        20XX            

Statistiska centralbyrån [myndigheten/ departementet] 

 

 

_______________________   _________________________ 

[Namn]   [Namn]  

[Avdelnings-/enhetschef] [Avdelnings-/enhetschef]  
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SCB beskriver Sverige 
Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, 
debatt och forskning. Vi gör det på uppdrag av regeringen, myndigheter, 
forskare och näringsliv. Vår statistik bidrar till en faktabaserad 
samhällsdebatt och väl underbyggda beslut. 


