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Statistikbaserad analys av 
Sveriges genomförande av 
Agenda 2030 

• SCB fick uppdrag från Regeringskansliet under 
2017 att göra en baseline inför första frivilliga 
rapporteringen 



17 hållbarhetsmål  
1. Ingen fattigdom 
2. Hållbart jordbruk, näringsintag 
3. Hälsa 
4. Utbildning 
5. Jämställdhet 
6. Vatten och sanitet 
7. Hållbar energi 
8. Arbete och hållbar ekonomi 
9. Infrastruktur, innovation, industri 
10. Minskad ojämlikhet 
11. Städer och samhällen 
12. Hållbar konsumtion och production 
13. Klimat 
14. Hav och marina resurser 
15. Ekosystem och biologisk mångfald 
16. Fred, rättvisa, frihet från våld 
17. Genomförande – inkl utveckling av statistik 

 Basbehov 

Ekonomi  

Miljö 

Samhälle  



Mission impossible? 

• 17 mål, 169 delmål, 232 indikatorer –  
hur få överblick över systemet och 
förstå helheten 

• Många indikatorer är inte tydligt 
definierade ännu 

• 27 statistikansvariga myndigheter 
• Statistik och kunskap spritt på ett stort 

antal myndigheter och andra 
organisationer 

 



Sveriges utmaningar 
1. Klimatgasutsläppen minskar inte fort nog för att 

målet ska nås 
2. Transportsystemet behöver bli fossilfritt och 

säkrare  
3. Minska mobbing, våld och hot om våld  
4. Ökade ekonomiska klyftor 
5. Miljömålen nås inte generellt 
6. Belysa situationen för olika grupper  
7. Förstå hur frågorna hänger ihop och kan lösas 

 
 
 



Första rapportering analyserar hur Sverige 
lever upp till målen och delmålen. Underlag för 
rapporter om genomförande o handlingsplan 

• English executive 
summary 

• https://www.scb.se/contentassets/cc84f7de
bf404250a146e1204ea589b0/mi1303_201
7a01_br_x41br1701eng.pdf 

 
• Svensk rapport 

med data för 2015: 
• https://www.scb.se/contentassets/404ca

af5c86740939115864265d2c95e/mi130
3_2017a01_br_x41br1701.pdf 
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Slutrapport 15 oktober 
https://www.scb.se/contentassets/b728ff73802041aea5b104c38a7ed2a6/mi1303_2017a01_br_x41br1702.pdf 
 
 

• Nationell indikatorlista 
och förslagna anvariga 

• Utveckling av 
integrerad mätning 

• Förslag på vidare 
arbete 
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Rapport om mål 12, Hållbar 
produktion och konsumtion 

• Visade hur miljöräkenskaper kan användas för att 
mäta kopplingen mellan miljö och ekonomi 

• För att visa hur data kan presenteras  
• För att föreslå en väg fram i kapacitetsutveckling 

 



Vad har vi lärt? 
• Mycket kvar att jobba med och mycket som är 

departementsövergripande. Hållbarhetsfrågorna 
ligger överallt och ingenstans. 

• Samarbete är nödvändigt för att få överblick, det 
kräver också ett mer gemensamt språk. 

• Investeringar, beslut, regler skapar samhället och 
ländernas olikheter kan visa på möjligheter och 
svårigheter i att komma framåt.  

• Forskningen behöver hjälpa till att sänka trösklarna 
mellan olika discipliner och identifiera vilka 
möjligheter som finna att styra mot målen. 
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