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1. Inledning
Enligt uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 redovisar SI
här en sammanfattning av resultatet av myndighetens kartläggning.
I regleringsbrevet för budgetåret 2016 fick SI i uppdrag att göra en liknande kartläggning av myndighetens arbete med
Agenda 2030. Det uppdraget resulterade i en rapport ”Svenska Institutets bidrag till genomförande av den globala
agendan för hållbar utveckling och PGU” (dnr 19841/2016) vilken slutredovisades 31 maj 2016 (bilaga 1).
Den här rapporten bygger på samma underlag. För en mer detaljerad beskrivning av SIs verksamhet hänvisas till
regleringsbrevsuppdraget.

2. Analys
Enligt Förordning (2015:152) med instruktion för Svenska institutet (SI) är myndighetens uppgift att sprida information
och kunskap om Sverige och det svenska språket i utlandet och främja samarbete och långsiktiga relationer med andra
länder inom områdena kultur, utbildning och forskning och demokrati samt samhällsliv i övrigt. Myndighetens
verksamhet syftar till att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige, öka samverkan i Sveriges närområde och
främja en demokratisk, rättvis och hållbar global utveckling. Detta sammanfaller i stor utsträckning med ambitionen i
Agenda 2030.
SI:s verksamhet idag är indelad i fyra verksamhetsområden (Skapa intresse och förtroende för Sverige, Utveckling i
Sveriges närområde, Utveckling i omvärlden samt Talangmobilitet). Inom varje verksamhetsområde finns verktyg och
insatser som används för att uppnå verksamhetsmålen. Dessa verktyg och insatser är flexibla och anpassas i utformning
och innehåll till uppdrag och bakomliggande strategier. SIs verksamhet utformas utifrån svenska kompetenser,
erfarenheter och de värderingar som är centrala i Sverige och anpassas till kontext i värdländerna. SIs mervärde ligger i
att vi redan arbetar med de här frågorna, och att de verktyg och aktiviteter vi har är flexibla och anpassningsbara till
såväl tematik som kontext.
Agenda 2030 och dess mål kommer att fungera som ett viktigt ramverk för all SI:s verksamhet. Även om det finns mål
där SI idag har mer aktiviteter, kommer myndigheten inte avgränsa arbetet med Agenda 2030 till något eller några av de
17 målen. Vi avser att ingången istället ska vara att använda befintliga verktyg och insatser flexibelt och anpassa
innehåll och utformning utifrån de mål som är mest relevanta i en målgrupps, ett lands eller en regions specifika
kontext. Utifrån detta har vi beredskap och möjlighet att styra vår verksamhet och tillsammans med andra myndigheter
och aktörer arbeta med de mål som efterfrågas av våra målgrupper.
SI har genomfört en inventering av all verksamhet och analyserat hur väl dagens verksamhet går att koppla till Agenda
2030 och dess 17 mål. Analysen av befintlig verksamhet visar att SI redan idag mer eller mindre tangerar alla 17
hållbarhetsmålen. Mest verksamhet (räknat i antal aktiviteter) återfinns idag inom målen 5 (jämställdhet), mål 10
(minskad ojämlikhet) och mål 11 (hållbara städer och samhällen), men alla 17 mål återfinns i analysen (Bilaga 1).
Att det finns mycket verksamhet inom dessa mål speglar att de tydligt kan kopplas till myndighetens uppdrag och därför
är ett genomgående tema i många olika aktiviteter samt att det finns stort internationellt intresse att ta del av svenska
kompetenser, erfarenheter och värderingar inom dessa områden. Det är även relevant att nämna mål 8 (anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) som kan kopplas till våra ledarskapsutbildningar inom hållbart företagande.
Den största budgetposten är utdelning av stipendier till utländska studerande – vilket kopplar till mål 4 (god utbildning
för alla).
SI:s verksamhet är internationell, och vi utför nästan all vår verksamhet i samverkan med andra nationella och
internationella aktörer. Därför ser myndigheten mål 17 (genomförande och globalt partnerskap) som ett mål där
myndigheten har stor inverkan.

SI vill även framföra att i den mån andra aktörer, exempelvis delegationen, tar fram plattformar för att samla och
sprida information om vad som görs i Sverige bör denna information även speglas på engelska för att kunna utnyttja
synergier i främjandet.
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3. Myndighetens inverkan på målen

Mål och delmål

Stor
inverkan
nationellt
(ja/nej)

Verksamhet
inom
myndigheten
som avses
samt om den
bedöms vara
tillräcklig
(ja/nej)

Stor inverkan
internationellt
(ja/nej)

Verksamhet inom
myndigheten som
avses samt om den
bedöms vara
tillräcklig (ja/nej)

1. Avskaffa fattigdom i alla
dess former, överallt.

Nej

Myndigheten
har inget
nationellt
uppdrag

Nej

Ja, verksamheten
bedöms vara
tillräcklig, men om
efterfrågan finns
kan SIs verktyg och
aktiviteter tillämpas
inom tematiken.

2. Avskaffa hunger,
uppnå tryggad
livsmedelsförsörjning och
förbättrad nutrition samt
främja ett hållbart jordbruk.

Nej

Myndigheten
har inget
nationellt
uppdrag

Nej

Ja, verksamheten
bedöms vara
tillräcklig, men om
efterfrågan finns
kan SIs verktyg och
aktiviteter tillämpas
inom tematiken.

3. Säkerställa hälsosamma liv
och främja välbefinnande för
alla i alla åldrar.

Nej

Myndigheten
har inget
nationellt
uppdrag

Nej

Ja, verksamheten
bedöms vara
tillräcklig, men om
efterfrågan finns
kan SIs verktyg och
aktiviteter tillämpas

Kommentarer
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inom tematiken.
4. Säkerställa
en inkluderande och likvärdig
utbildning av god kvalitet
och främja livslångt lärande
för alla.

Nej

Myndigheten
har inget
nationellt
uppdrag

Ja

Verksamhetsområde
Talangmobilitet.
Verksamheten kan
utökas om
efterfrågan finns.

Genom SI:s stipendieverksamhet får varje år ca 500 studenter från ett antal
utvalda länder möjlighet att studera i Sverige.
Förutom det vi redan gör har vi för avsikt att:





5. Uppnå jämställdhet och
stärka alla kvinnors och
flickors egenmakt.

6. Säkerställa tillgången
till och en hållbar förvaltning
av vatten och sanitet för alla.

Nej

Nej

Myndigheten
har inget
nationellt
uppdrag

Myndigheten
har inget
nationellt
uppdrag

Ja

Nej

All verksamhet
berörs,
utvecklingspotential
inom området
beskrivs i Bilaga 2.

Ja, verksamheten
bedöms vara
tillräcklig, men om
efterfrågan finns
kan SIs verktyg och
aktiviteter tillämpas

Utforma NFGL (nätverk av stipendiater som studerar i
Sverige) utifrån Agenda 2030. Programverksamheten inom
NFGL utgår redan ifrån våra tematiska budskapsplattformar som
berör frågor i Agenda 2030, och kommer nu tydligare utgå ifrån
Agenda 2030.
Utforma alumnverksamhet utifrån Agenda 2030.
Alumniverksamhet kommer mer specifikt utgå ifrån Agenda 2030
och dess mål.
Stipendieprogram. Vid utformandet av nya eller omarbetade
stipendieprogram kommer Agenda 2030 och dess mål beaktas.

SI:s arbete inom mål 5 går också i linje med den feministiska
utrikespolitiken. Sverige räknas som ett av världens mest jämställda länder
och det finns ett stort internationellt intresse att ta del av svenska lösningar.
SI:s arbete med den feministiska utrikespolitiken, vilket i stor utsträckning
kan kopplas till mål 5 har rapporterats i en särskild rapport enligt uppdrag i
regleringsbrevet 2016 (se bilaga 2). I denna rapport beskrivs
utvecklingspotentialen för arbetet utförligt.
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inom tematiken.
7. Säkerställa tillgång till en
ekonomiskt överkomlig,
tillförlitlig, hållbar och
modern energi för alla.

Nej

Myndigheten
har inget
nationellt
uppdrag

Nej

Ja, verksamheten
bedöms vara
tillräcklig, men om
efterfrågan finns
kan SIs verktyg och
aktiviteter tillämpas
inom tematiken.

8. Verka för varaktig,
inkluderande och hållbar
ekonomisk tillväxt, full och
produktiv sysselsättning med
anständiga arbetsvillkor för
alla.

Nej

Myndigheten
har inget
nationellt
uppdrag

Nej

Avdelningen för
ledarskapsprogram
berör dessa frågor,
verksamheten kan
utökas om
efterfrågan finns

9. Bygga motståndskraftig
infrastruktur, verka för
en inkluderande och hållbar
industrialisering samt främja
innovation.

Nej

Myndigheten
har inget
nationellt
uppdrag

Nej

Ja, verksamheten
bedöms vara
tillräcklig, men om
efterfrågan finns
kan SIs verktyg och
aktiviteter tillämpas
inom tematiken.

10. Minska ojämlikhet inom
och mellan länder.

Nej

Myndigheten
har inget
nationellt
uppdrag

Ja

All verksamhet
berörs,
verksamheten kan
utökas om
efterfrågan finns.

Svenska institutets (SI) managementprogram är en ledarskapsutbildning
med inriktning på hållbart företagande för unga ledare från Europa,
Sydasien och Afrika som specifikt berör dessa frågor.

Det finns ett stort internationell intresse att ta del av svenska lösningar på
området. Detta görs främst genom utställningar, ledarskapsprogram och
expert- och journalistbesök. SI kommer i sitt arbete förtydliga kopplingen
till Agenda 2030.
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11. Gör städer och
bosättningar inkluderande,
säkra, motståndskraftiga och
hållbara.

Nej

Myndigheten
har inget
nationellt
uppdrag

Ja

All verksamhet
berörs

12. Säkerställa hållbara
konsumtions- och
produktionsmönster.

Nej

Myndigheten
har inget
nationellt
uppdrag

Nej

Ja, verksamheten
bedöms vara
tillräcklig, men om
efterfrågan finns
kan SIs verktyg och
aktiviteter tillämpas
inom tematiken.

13. Vidta omedelbara
åtgärder för att bekämpa
klimatförändringarna och
dess konsekvenser.

Nej

Myndigheten
har inget
nationellt
uppdrag

Nej

Ja, verksamheten
bedöms vara
tillräcklig, men om
efterfrågan finns
kan SIs verktyg och
aktiviteter tillämpas
inom tematiken.

14. Bevara och nyttja haven
och de marina resurserna på
ett hållbart sätt för en hållbar
utveckling.

Nej

Myndigheten
har inget
nationellt
uppdrag

Nej

Ja, verksamheten
bedöms vara
tillräcklig, men om
efterfrågan finns
kan SIs verktyg och
aktiviteter tillämpas
inom tematiken.

15. Skydda, återställa och
främja ett hållbart nyttjande
av landbaserade ekosystem,
hållbart bruka skogar,
bekämpa ökenspridning,

Nej

Myndigheten
har inget
nationellt
uppdrag

Nej

Ja, verksamheten
bedöms vara
tillräcklig, men om
efterfrågan finns
kan SIs verktyg och

Det finns ett stort internationellt intresse att ta del av svenska lösningar
inom hållbart byggande och stadsplanering. Detta görs främst genom
utställningar och expert- och journalistbesök.
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hejda och vrida tillbaka
markförstöringen samt hejda
förlusten av biologisk
mångfald.

aktiviteter tillämpas
inom tematiken.

16. Främja fredliga och
inkluderande samhällen för
hållbar utveckling,
tillhandahålla tillgång till
rättvisa för alla samt bygga
upp effektiva, och
inkluderande institutioner
med ansvarsutkrävande på
alla nivåer.

Nej

Myndigheten
har inget
nationellt
uppdrag

Nej

Ja, verksamheten
bedöms vara
tillräcklig, men om
efterfrågan finns
kan SIs verktyg och
aktiviteter tillämpas
inom tematiken.

17. Stärka
genomförandemedlen och
återvitalisera det globala
partnerskapet för hållbar
utveckling.

Ja

Merparten av
SI:s verksamhet
bygger på
samverkan med
andra aktörer,
nationellt och
internationellt.
Detta kommer
att vara fortsatt
viktigt och
utvecklas
framöver.

Ja

Merparten av SI:s
verksamhet bygger
på samverkan med
andra aktörer,
nationellt och
internationellt.
Detta kommer att
vara fortsatt viktigt
och utvecklas
framöver.

Framförallt berörs SI av delmålen 17.16 och 17.17. SI ingår i det
myndighetsnätverk där Sida har samordnings- och kommunikationsansvar
för Agenda 2030 i Sverige. SI har tillsammans med Sida,
Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Försäkringskassan och Skatteverket
bildat en mindre grupp för samverkan.SI samverkar redan idag med såväl
civilsamhälle som näringsliv, och detta kommer vara fortsatt viktigt.

4. Bilagor
Bilaga 1 Svenska Institutets bidrag till genomförande av den globala agendan för hållbar utveckling och
PGU 2016-05-31
Bilaga 2 Svenska institutets bidrag till genomförandet av den feministiska utrikespolitiken med beaktande av
regeringens jämställdhetspolitiska mål. 2016-05-31.

