
 

 

Samordning av den 
statistiska 
uppföljningen av 
Agenda 2030 
Delredovisning mars 2019 
 

 

  

   



 

1 SCB – Samordning av den statistiska uppföljningen av Agenda 2030 Delredovisning mars 2019 
 

2019 

Samordning av den statistiska 

uppföljningen av Agenda 2030 

Delredovisning mars 2019 

Producent SCB, Statistiska centralbyrån 

Regioner och miljö (RM) 

104 51 Stockholm, Sweden 

010-479 40 00 

Förfrågningar Sara Frankl 

010-479 48 04 

fornamn.efternamn@scb.se 

 

Viveka Palm 

010-479 42 19 

fornamn.efternamn@scb.se 

Det är tillåtet att kopiera och på annat sätt mångfaldiga innehållet. 

Om du citerar, var god uppge källan på följande sätt: 

Källa: SCB, Samordning av den statistiska uppföljningen av Agenda 

2030 Delredovisning mars 2019   

 

Co-ordination of the statistical follow-up of the 2030 Agenda. 

Interim report March 2019 

Producer Statistics Sweden, Regions and 

Environment  

SE-104 51 Stockholm, Sweden 

+46 10-479 40 00 

Enquiries Sara Frankl 

+46 10 479 48 04 

name.name@scb.se 

 

Viveka Palm 

+46 10 479 42 19 

name.name@scb.se 

It is permitted to copy and reproduce the contents in this publication. 

When quoting, please state the source as follows: 

Source: Statistics Sweden, Co-ordination of the statistical follow-up of 

the 2030 Agenda. Interim report March 2019   



 

SCB – Samordning av den statistiska uppföljningen av Agenda 2030 2 
 

 

 

  
 
ISSN: 1654-0743 (Online) 
URN:NBN:SE:SCB-201x41BR1901_pdf 
 
Denna publikation finns enbart i elektronisk form på www.scb.se 
This publication is only available in electronic form on www.scb.se 



 

3 SCB – Samordning av den statistiska uppföljningen av Agenda 2030 Delredovisning mars 2019 
 

Förord  

Detta är den första delredovisningen av SCBs regeringsuppdrag om 

samordning av utveckling, produktion och tillgängliggörande av statistik för 

uppföljningen av Sveriges genomförande av Agenda 2030. Den innehåller 

ett förslag på en nationell indikatorlista som integrerar de globalt 

överenskomna indikatorerna med ett antal nationella indikatorer som 

har tagits fram för att komplettera de globala och för att anpassa den 

statistiska uppföljningen till en nationell kontext. För varje indikator i 

listan ges förslag på vem som kan ta ett nationellt ansvar för indikatorn. 

I de allra flesta fall handlar ansvaret om att se till att den löpande 

rapporteringen av underlagsstatistiken fungerar och att samordna med 

andra relevanta aktörer. Ibland kan ansvaret också handla om att 

undersöka hur en indikator skulle kunna rapporteras, vilka nationella 

källor som finns eller skulle behöva utvecklas. I andra fall handlar 

ansvaret bara om att känna till hur en indikator estimeras på global nivå 

för att kunna svara på frågor som kan komma från användare.  

För att kunna genomföra uppdraget har SCB varit i kontakt med en 

mängd myndigheter och andra organisationer. Alla myndigheter som 

föreslås som ansvariga har haft möjlighet att yttra sig. SCB har 

sammanställt de synpunkter som inkommit och kommit fram till 

förevarande förslag till nationell lista och indikatoransvariga.  

Vi vill rikta ett stort tack till alla myndigheter och organisationer som 

har bidragit med synpunkter och kloka inspel.  

SCB i Stockholm 2019-04-08 

 

 

 

 

Joakim Stymne 

Generaldirektör 
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Sammanfattning  

Regeringen gav 2018 SCB i uppdrag att samordna utveckling, 

produktion och tillgängliggörande av statistik för uppföljningen av 

Sveriges genomförande av Agenda 2030. Delredovisningar av uppdraget 

ska lämnas till regeringen i mars 2019, 2020 och 2021. Detta är den 

första delredovisningen där SCB lämnar förslag till en nationell 

indikatorlista och hur ansvaret för indikatorerna kan fördelas i det 

svenska statistiksystemet.  Förslaget till nationell indikatorlista bygger 

på den globala indikatorlistan och den nationella lista som 

presenterades i slutredovisningen 2017 och har uppdaterats efter att 

utveckling skett på nationell och internationell nivå och efter samråd 

med relevanta myndigheter och andra organisationer. 

Uppföljningen ska vara relevant för Sverige och utgöra ett ramverk för 

hållbar utveckling. Detaljerad nationell uppföljning sker främst inom 

andra redan etablerade ramverk medan detta ramverk främst ses som 

ett sätt att göra agendan levande och konkret. 

SCB lämnar förslag på hur arbetet lämpligen kan tas vidare av 

regeringskansliet och av inblandade myndigheter.  

 Regeringen bör fastställa en första version av listan med 

indikatorer med den ansvarsfördelning som framgår av bilaga 1. 

Efter den första redovisningen av en statistisk lägesrapport ska 

justeringar av såväl listan som ansvar kunna göras. 

 Justeringar av den nationella indikatorlistan bör därefter kunna 

göras löpande och rapporteras i SCBs delredovisningar av 

uppdraget till Miljö- och energidepartementet i mars 2020 och 

2021. 

 Aktiviteter i SCBs förslag till hantering bör genomföras i den 

mån de avser sådant som redan ligger inom organisationernas 

ansvarsområde. Där så inte bedöms vara fallet; i den mån 

resurser kan tillgängliggöras inom myndigheterna för att 

genomföra dem. 

 Regeringen kan uppdra till myndigheter att genomföra viss 

utveckling som kräver större insatser (i enlighet med förslagen i 

den nationella indikatorlistan och i rapporten). 

 Parallellt kommer insamling av statistik till lägesredovisningen 

i oktober att göras liksom en genomgång av vilka nedbrytningar 

som är möjliga att göra med föreslagen statistik. 

 Regeringen bör överväga att avsätta medel för samordningen 

liksom för utveckling av det digitala tillgängliggörandet av den 

statistiska uppföljningen. 
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1. Uppdraget 

I juni 2018 uppdrog regeringen till SCB att samordna utveckling, 

produktion och tillgängliggörande av statistik för uppföljningen av 

Sveriges genomförande av Agenda 20301. Delredovisningar av 

uppdraget ska lämnas till regeringen i mars 2019, 2020 och 2021. SCB 

ska också i oktober 2019, 2020 och 2021 redovisa en statistisk lägesbild 

baserad på indikatorer för uppföljning av Sveriges genomförande av 

Agenda 2030. I den sista delredovisningen av samordningsuppdraget 

ska SCB dessutom lämna förslag till hur den samordnade uppföljningen 

av Agenda 2030 ska organiseras efter uppdragets slutförande och fram 

till och med 2030. 

I oktober 2017 slutrapporterade SCB ett regeringsuppdrag om analys av 

hur Sverige lever upp till mål och delmål i Agenda 2030 samt förslag till 

hur en statistikbaserad uppföljning med indikatorer kan läggas upp. 

SCB ska i förevarande uppdrag beakta resultaten från det tidigare 

uppdraget och det förslag till ansvariga myndigheter för globala och 

nationella indikatorer som föreslogs där. SCB ska också sträva efter att 

använda befintlig statistik och därigenom minimera 

uppgiftslämnarbördan. 

Detta är den första delredovisningen där SCB informerar om hur 

uppdraget fortgår samt lämnar förslag till en nationell indikatorlista 

och hur ansvaret för indikatorerna kan fördelas i det svenska 

statistiksystemet.   

Syftet med den statistiska uppföljningen av Agenda 

2030 
En löpande uppföljning av de globala målen är ett bra sätt att hålla 

frågorna levande. Uppföljningen påminner om att Sverige har lovat att 

arbeta med agendan ända fram till 2030. Genom att visa hur det går blir 

fler varse vad som ingår och om utvecklingen går åt rätt håll. Agendan 

är ambitiös men också något abstrakt i sina mål och uppföljningen 

hjälper till att göra den mer konkret och relevant för Sverige. Samtidigt 

är den utformad så att den visar vad vi bidrar med till den globala 

uppföljningen. 

Uppföljningen ger en samlad bild av hållbar utveckling som 

kompletterar andra sektorsvisa uppföljningar. Den ska bidra till att ge 

ett gemensamt språk som behövs för sådana utmaningar som inte kan 

lösas inom en viss sektor utan där samarbete är nödvändigt. En 

uppföljning som griper över många sektorer och ämnesområden 

                                                             

1 https://www.scb.se/contentassets/b7e8eea6905546029b6f9a71b9e4047b/handlingsplan-for-sveriges-

genomforande-av-agenda-2030-och-uppdrag-att-folja-upp-genomforandet-av-agendan.pdf 

https://www.scb.se/contentassets/b7e8eea6905546029b6f9a71b9e4047b/handlingsplan-for-sveriges-genomforande-av-agenda-2030-och-uppdrag-att-folja-upp-genomforandet-av-agendan.pdf
https://www.scb.se/contentassets/b7e8eea6905546029b6f9a71b9e4047b/handlingsplan-for-sveriges-genomforande-av-agenda-2030-och-uppdrag-att-folja-upp-genomforandet-av-agendan.pdf
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synliggör synergier och målkonflikter. Däremot ska den inte ersätta 

annan nationell uppföljning av olika aspekter av samhället som redan 

sker inom etablerade ramverk. 

Främst är uppföljningen baserad på redan befintlig statistik. När 

statistik saknas, och där frågan bedömts som relevant för uppföljningen 

i en svensk kontext, har förslag lämnats på hur statistiken kan utvecklas 

eller hur annan analys kan göras. 

Genomförande 
Den 21 november 2018 hölls ett inledande möte med representanter för 

alla myndigheter, departement och organisationer som föreslagits som 

indikatoransvariga eller bidragande i SCB:s förslag till nationell 

indikatorlista i slutredovisningen av regeringsuppdrag om 

statistikbaserad analys av Sveriges genomförande av Agenda 20302. 

Dessutom var alla statistikansvariga myndigheter inbjudna, liksom ett 

antal andra myndigheter och organisationer som visat intresse eller som 

SCB bedömt kan bidra på något sätt till den statistiska uppföljningen. 

Totalt var ett 60-tal organisationer inbjudna. Syftet med mötet var 

främst att förankra arbetssätt och samla in synpunkter på hur arbetet 

kunde bedrivas framåt. Totalt 46 personer från 41 organisationer (se 

bilaga 2) deltog i mötet.  

För att samla synpunkter och input till den nationella indikatorlistan 

och förslag till ansvar som redovisas i denna rapport, hölls också en 

konsultation med alla relevanta myndigheter och organisationer som 

identifierats. Konsultationen hölls mellan den 6 och 18 februari 2019, 

men många svar har också mottagits och behandlats under slutet av 

februari och i mars. I bilaga 3 listas de organisationer som lämnat 

kommentarer i konsultationen. 

En skriftlig konsultation och ett möte har också hållits med civila 

samhällets organisationer. Till konsultationen och mötet inbjöds de 

dryga 90 organisationer som skrivit under ”Civilsamhället för Agenda 

2030 – en gemensam avsiktsförklaring”3. Konsultationen hölls 28 

februari till 15 mars och mötet 21 mars 2019.  

Listan med indikatorer som tidigare föreslagits har använts som 

underlag för konsultationerna, men uppdaterad med information som 

inhämtats från den globala databasen, tillgänglig global metadata och 

utifrån kunskaper som inhämtats i det nationella och internationella 

arbetet sen oktober 2017.  

                                                             

2 https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-

utveckling/indikatorer-for-hallbar-utveckling/pong/publikationer/om-statistikbaserad-uppfoljning-

av-agenda-2030---slutrapport/ 

3 https://concord.se/civilsamhallet-for-agenda-2030-en-gemensam-avsiktsforklaring 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/indikatorer-for-hallbar-utveckling/pong/publikationer/om-statistikbaserad-uppfoljning-av-agenda-2030---slutrapport/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/indikatorer-for-hallbar-utveckling/pong/publikationer/om-statistikbaserad-uppfoljning-av-agenda-2030---slutrapport/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/indikatorer-for-hallbar-utveckling/pong/publikationer/om-statistikbaserad-uppfoljning-av-agenda-2030---slutrapport/
https://concord.se/civilsamhallet-for-agenda-2030-en-gemensam-avsiktsforklaring
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Indikatorlistan uppdaterades sedan ytterligare utifrån de synpunkter 

och kommentarer som inkommit i konsultationerna och även i 

samverkan med ett antal interna SCB-experter. SCB har också låtit 

översätta de globala indikatorerna till svenska. 

Den slutliga listan som blev resultatet efter konsultationer och möten 

presenteras närmare i kapitel 3 Nationell indikatorlista nedan och i 

bilaga 1 samt i den separata detaljerade bilaga som också utgör del av 

denna delredovisning. 

SCB har också haft löpande kontakt med Agenda 2030 delegationen. 

Särskilt har diskussionerna under 2018 och 2019 fokuserat på frågor 

kopplade till tillgängliggörande av statistiken.  

Samordningsstrukturer 
En struktur för samordningen av den statistiska uppföljningen har 

börjat att ta form under de inledande 9 månaderna av uppdragets löptid. 

Vid ett första möte med ett 40-tal särskilt utpekade och intresserade 

myndigheter diskuterades lämpliga rutiner.  

Preliminärt har det beslutats att ett större möte om året bör hållas, 

eventuellt i samband med SCB:s Statistikforum, ett årligt möte som 

samlar statistikansvariga myndigheter och andra med intressen i 

Sveriges officiella statistik. Dessutom kommer minst ett möte om året 

att hållas med de myndigheter som har ansvar för flest indikatorer i den 

nationella listan. Det första planeras till den 25 april 2019. Brå, 

Folkhälsomyndigheten, HaV, Naturvårdsverket, Sida, Jordbruksverket 

och Socialstyrelsen har bjudits in till mötet. 

Ytterligare en samordningsstruktur som diskuterats är att gemensamt 

arbete sker i arbetsgrupper som kan vara permanenta eller tillfälliga. En 

arbetsgrupp om kvalitet har börjat arbeta med att ta fram en mall för 

metadataredovisning. Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag som ska 

testas under våren för att kunna användas i samband med den första 

redovisningen av en statistisk lägesbild i oktober 2019. 

Under våren 2019 kommer vidare en arbetsgrupp skapas som ska ta fram 

förslag till hur den statistiska lägesbeskrivningen kan redovisas. 

Gruppen är tänkt att bestå av såväl statistikproducenter som viktiga 

användare i ett första steg främst från regeringskansliet. Även en 

arbetsgrupp för integrerade analyser planeras, men detta har tillsvidare 

fått skjutas på framtiden. 

På mötet den 21 november 2018 gav flera deltagare uttryck för ett behov 

av ett nätverk av kontaktpersoner på myndigheterna att kontakta när 

frågor uppstår. Därför sammanställde SCB en lista med namn och e-

postadresser till kontaktpersoner på myndigheter som föreslagits som 

ansvariga, bidragande eller som uttryckt intresse av att delta i 
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samordningen och delat den med de ingående myndigheterna. SCB 

uppdaterar listan löpande.   

SCB har vidare löpande och på ad hoc-basis samordnat Sveriges 

rapportering av SDG-statistik till de ansvariga FN-organisationerna och 

löpande haft kontakt med relevanta aktörer inför internationella möten 

och konsultationer.  

Utmaningar 
Agenda 2030 för hållbar utveckling spänner över en mängd områden 

och samhällsfrågor. Den tydliggör att företeelser hänger ihop och 

påverkar varandra liksom att vägen mot ett hållbart samhälle kan 

innebära målkonflikter. Detta gör uppföljningen komplex. För att följa 

upp utvecklingen på ett sätt som bidrar till genomförandet behöver 

många aktörer, såväl offentliga som privata och civila samhället 

samverka.  

En erfarenhet är att det finns behov av en högre ambitionsnivå i 

samordningsarbetet. Det har bland annat visats i svaren på de 

konsultationer som genomförts. 

Strukturerad samordning och framförhållning har fått stå tillbaks för 

det löpande arbetet med global rapportering och nationell redovisning. 

SCB har inte haft möjlighet att ge de andra inblandade aktörerna bästa 

möjliga förutsättningar för deras bidrag i processen. Det beror också på 

att den globala processen styrs av många FN-organisationer som 

arbetar i enlighet med sina egna rutiner och att vi har svårt att förutse 

när de kommer efterfråga data och i vilken form de önskar få den. En del 

av de svåra indikatorerna är inte heller färdigutredda, vilket bidrar till 

att det är svårt att veta i detalj vad som förväntas. 

Ett exempel på detta är att de myndigheter som föreslagits som 

ansvariga länge har efterfrågat en tydlig beställning av statistik som ska 

ingå i den statistiska lägesbilden som ska levereras i oktober. SCB har 

ännu inte kunnat bistå med detta då det kräver en del analys och 

planering av hur redovisningen ska se ut. Detta leder i sin tur till att de 

ansvariga myndigheterna har svårigheter att förankra arbetet internt 

och säkra de medel som kan behövas för rapportering och 

utredningsarbete.  

Ett annat exempel är den frustration som blev tydlig från civila 

samhällets organisationer över att inte ges mer tid för reflektion och 

samordning inför konsultationen.  

SCB gör bedömningen att utan resurstillskott från regeringen är risken 

stor att de brister som ges exempel på här består i det fortsatta arbetet. 

Det är också önskvärt att de myndigheter som utses till 

indikatoransvariga får ett tydligt uppdrag från regeringen. 
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2. Utblick 

Internationell samverkan 
SCB har sedan 2014 tagit en aktiv roll i det internationella samarbetet 

kring uppföljningen av Agenda 2030. Genom samverkan med 

statistikmyndigheter och internationella organisationer har en djup och 

bred kunskap kunnat byggas upp om såväl den metodologiska 

utvecklingen av indikatorer som om mer övergripande frågor som 

dataflöden, kommunikation och digital presentation av uppföljningen.  

Den internationella utblicken har inspirerat SCBs tidigare förslag kring 

den statistiska uppföljningen av genomförandet av agendan i Sverige. 

Förståelsen för hur andra länder och organisationer har lagt upp arbetet 

har skapat en god grund för de förslag SCB lämnar om hur 

uppföljningen kan organiseras i Sverige.  

Förutom aktivt bidrag från många av SCBs medarbetare i en lång rad 

viktiga arbetsgrupper på såväl europeisk som global nivå innehar 

Sverige via SCB också viktiga ordförandeposter i det internationella 

samarbetet vad gäller det globala indikatorarbetet i Inter Agency and 

Expert Group on SDG indikators (IAEG-SDG)4 samt UNECE Steering 

Group on Statistics for SDG5. Båda grupperna har en tydlig inverkan på 

det internationella arbetet med uppföljningen av de globala målen. 

SCB har genom sitt arbete med att koordinera det EU-finansierade 

projektet GEOSTAT 36, tillsammans med ett antal andra länder 

utvecklat metoder och testat datakällor för indikatorerna 11.2.1, 11.3.1 

och 11.7.1. Indikatorer som har det gemensamt att de bygger på 

geografisk information i kombination med statistiska källor.   

Svenska Copernicussamverkan 
SCB ingår i den nationella myndighetssamverkan kring det europeiska 

rymdprogrammet Copernicus7. Det är ett flertal indikatorer som 

behöver baseras på satellitdata och det är SCB:s bedömning att de 

myndigheter som föreslås ansvara för dessa kan dra nytta av tätare 

samverkan. På så sätt kan berörda myndigheter dela med sig av 

kompetens inom fjärranalys som används för att bearbeta satellitdata 

och gemensamt utveckla hur Sverige kan följa upp mål t.ex. om 

                                                             

4 https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/ samt http://ggim.un.org/UNGGIM-wg6/ 

5 https://www.unece.org/statistics/networks-of-experts/ces-steering-group-on-statistics-for-

sustainable-development-goals.html 

6 https://www.efgs.info/geostat/geostat-3/ 

7 https://www.rymdstyrelsen.se/rymddata/samarbeten-och-projekt/myndighetssamverkan-copernicus/ 

https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
http://ggim.un.org/UNGGIM-wg6/
https://www.unece.org/statistics/networks-of-experts/ces-steering-group-on-statistics-for-sustainable-development-goals.html
https://www.unece.org/statistics/networks-of-experts/ces-steering-group-on-statistics-for-sustainable-development-goals.html
https://www.efgs.info/geostat/geostat-3/
https://www.rymdstyrelsen.se/rymddata/samarbeten-och-projekt/myndighetssamverkan-copernicus/
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ekosystem och marina miljöer. En arbetsgrupp under ledning av 

Lantmäteriet kommer arbeta vidare med dessa frågor under 2019. 

Uppföljning på regional och lokal nivå 
I handlingsplanen för Agenda 2030 för åren 2018–2020 som beslutades i 

juni 2018 ingår åtgärder som ska stödja det lokala genomförandet. En av 

dessa är att ta fram nyckeltal för Agenda 2030 som kan vara till stöd för 

arbetet i kommuner och regioner. 

RKA fick uppdraget att leda arbetet i samråd med SCB, Agenda 2030-

delegationen och ett antal kommuner och landsting. SCB har varit 

delaktiga i framtagandet av de nyckeltal som nu finns i RKA:s databas 

Kolada. I nyckeltalsurvalet för Agenda 2030 har RKA strävat efter att i 

första hand ta med nyckeltal som har en tydlig önskvärd riktning. 

Nyckeltalsurvalet skiljer sig åt beroende på om man vill titta på en 

kommun eller en region. I nyckeltalsurvalet har RKA valt ut cirka 50 

nyckeltal som grupperas under de olika målen. 
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3. Nationell indikatorlista 

SCB presenterar i den här rapporten ett förslag till nationell 

indikatorlista som bygger på den globala indikatorlistan och den 

nationella lista som presenterades i slutredovisningen 2017. 

Utgångspunkter 
Liksom i det tidigare uppdraget från 2017 har SCB arbetat med den 

nationella indikatorlistan med ett antal viktiga utgångspunkter i fokus.  

 Utgångspunkten är den globala indikatorlistan. 

 Kompletterande nationella indikatorer föreslås där det behövs 

för att täcka in delmålen i en svensk kontext. 

 De nationella indikatorerna som föreslås ska främst bygga på 

redan befintlig statistik. 

 På några viktiga och relevanta områden har luckor i 

statistiksystemet identifierats. Det saknas periodiskt 

återkommande statistik. Där har utveckling föreslagits. 

 Listan ska utvecklas i samverkan med andra aktörer i det 

svenska statistiksystemet och andra viktiga intressenter och 

användargrupper.  

 Den nationella listan kan inte bli alltför omfattande. 

Ytterligare förutsättningar i arbetet har varit att uppföljningen ska vara 

relevant för Sverige och att den ska utgöra ett ramverk för hållbar 

utveckling där andra uppföljningar är mer sektorsinriktade. Detaljerad 

nationell uppföljning sker främst inom andra redan etablerade ramverk 

medan detta ramverk främst ses som ett sätt att göra agendan levande 

och konkret. 

Slutligen har SCB sett att arbetet med utveckling och förbättring av den 

nationella indikatorlistan kommer att behöva fortsätta. Såväl 

internationell som nationell utveckling kommer att behöva tas hänsyn 

till i den vidare utvecklingen av listan, liksom perspektiv vi ännu inte 

haft möjligheter att analysera närmare. 

Genomförande 
För att få fram ett aktuellt förslag till nationell indikatorlista har SCB 

noga följt den internationella utvecklingen av indikatorerna och 

inhämtat synpunkter från relevanta myndigheter och från civila 

samhällets organisationer. En närmare beskrivning av hur 

konsultationer genomförts finns i kapitel 4 Indikatoransvar. 

Alla kommentarer och synpunkter som kom SCB tillhanda under 

konsultationerna har inte kunnat behandlas i själva indikatorlistan men 

har bidragit till ny kunskap om vilken data som finns, vilka analyser som 



 

13 SCB – Samordning av den statistiska uppföljningen av Agenda 2030 Delredovisning mars 2019 
 

gjorts och vilka utmaningar som finns. Det kan bidra i det framtida 

arbetet med den statistiska uppföljningen. Vi har också genom 

kommentarerna kunnat identifiera expertkunskap om vilka behov som 

finns och vilka områden som behöver utvecklas. 

Beskrivning av listan 
Listan innehåller 294 unika indikatorer och 14 dubbletter. Alla 232 

globala indikatorer finns med i listan men alla kommer inte att behöva 

redovisas nationellt.  

9 indikatorer är proxys och har föreslagits för att det är statistik som vi 

kan redovisa när vi inte kan redovisa den globala indikatorn såsom den 

är definierad. 

53 indikatorer definieras i listan som ”nationella” vilket innebär att de 

tagits fram som komplement till den globala listan för att anpassa 

uppföljningen till en nationell kontext. Även de globala indikatorerna 

kan självklart ses som nationella när de redovisas nationellt, för Sverige 

och baserat på nationell statistik. Definitionen ”nationella indikatorer” 

används för att skilja dem från de ”globala” som vi har svårt att påverka 

utformningen av. 

9 av de nationella indikatorerna är nya sedan 2017. Ungefär hälften av 

dessa är ”platshållare” för indikatorer som skulle behöva utvecklas för 

att komplettera listan. Den andra hälften är redan befintliga indikatorer 

som vi bedömt utgör ett bra komplement för den nationella 

uppföljningen. 

Flera av de proxyindikatorer som tidigare fanns med på förslaget till 

nationell indikatorlista har nu tagits bort då metoderna som används 

för att beräkna och samla in de globala indikatorerna har tydliggjorts. 

Det innebär att det som tidigare definierats som en proxyindikator nu 

ofta används för att rapportera till en global indikator. 

Nationell klassificering 
Alla indikatorer i listan har klassificerats utifrån ett färgkodssystem som 

är tänkt för att signalera hur mycket av indikatorerna det svenska 

statistiksystemet i dagsläget kan producera, hur mycket utveckling som 

kan behöva genomföras och i vilken utsträckning vi kan förlita oss på 

estimat som tas fram av internationella organisationer. 

Vit: Indikator som typiskt estimeras av en internationell organisation 

och där vi inte har ngt intresse av att genomföra en nationell 

uppföljning. Att en indikator klassats som vit betyder inte att den 

automatiskt bedömts vara utan relevans för Sverige. 

Grön: Indikator som redan nu produceras och/eller rapporteras 

nationellt eller internationellt. Eller som lätt kan tas fram och 

rapporteras. Grön betyder ofta att rapportering redan görs globalt och 
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då behöver inget ytterligare göras. Grön betyder inte att det går att 

redovisa alla föreslagna nedbrytningar. 

Orange: Indikator där data/statistik antagligen kan rapporteras men där 

mer eller mindre utvecklingsarbete krävs för att det ska gå att göra.  

Röd: Indikator som kräver stora insatser för att utveckla eller där vi inte 

på ett enkelt sätt förstår vad som skulle krävas. 

Antal indikatorer per mål, typ 
Number of indicators per goal, type 

 Globala Proxy Nationella 
1. Ingen fattigdom 14 0 1 

2. Ingen hunger 13 1 5 

3. God hälsa och välbefinnande 27 1 10 

4. God utbildning för alla 11 0 5 

5. Jämställdhet 14 1 4 

6. Rent vatten och sanitet för alla 11 0 5 

7. Hållbar energi för alla 6 0 1 

8. Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt 

17 1 0 

9. Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur 

12 0 3 

10. Minskad ojämlikhet 11 0 1 

11. Hållbara städer och samhällen 15 1 7 

12. Hållbar konsumtion och 
produktion 

13 1 4 

13. Bekämpa klimatförändringarna 8 0 3 

14. Hav och marina resurser 10 0 1 

15. Ekosystem och biologisk 
mångfald 

14 0 1 

16. Fredliga och inkluderande 
samhällen 

23 4 2 

17. Genomförande och globalt 
partnerskap 

25 0 1 

Antal 244 10 54 

 

Utvecklingsbehov 
Ny statistik ska i normalfallet inte behöva utvecklas med specifikt syfte 

att kunna redovisa en SDG-indikator. Däremot har genomgången av 

indikatorerna och översättningen av delmålen till en svensk kontext i 

några fall behövt ta stöd i forskningsrapporter för att befintlig statistik 

inte räcker till och där insatser därför skulle kunna göras. Exempel på 
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sådana områden är barns hälsa, hedersrelaterat våld och förtryck, 

situationen för HBTQ-personer och antibiotikaresistensindikatorer.   

Flera av indikatorerna som klassades som röda eller orange i 

slutrapporten 2017 kan numera klassas som gröna. Detta kan bero på 

utveckling av statistiken eller på att de globala indikatorernas metoder 

har specificerats. 

Förutom de områden som pekats ut i slutrapporten från 2017, och som 

också noteras i den detaljerade bilagan till denna delredovisning, finns 

det mer övergripande utveckling som skulle förbättra den statistiska 

uppföljningen. 

 Beskriva kopplingen till andra nationella och mer detaljerade 

uppföljningssystem – t.ex. miljömålssystemet, folkhälsomålen, 

de trafikpolitiska målen, välståndsindikatorerna i budgeten, 

segregation. 

 Analysera sambandet mellan indikatorerna och regeringens 

handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030 och 

eventuellt till riksdagsbundna mål och statens budget. 

 Undersöka om uppföljningen kan förbättras utifrån utredningen 

om styrning av funktionshinderpolitiken8. 

 Bättre samarbete med civila samhällets aktörer – NOD 

 

I kapitlet Lämna ingen utanför - hur kan vi fånga in data om utsatta 

grupper? redogörs mer i detalj för utvecklingsbehov med koppling till 

den centrala principen i agendan.  

Synpunkter från Naturvårdsverket 
Naturvårdsverket har fört fram att de kompletterande nationella 

indikatorerna för den ekologiska dimensionen av Agenda 2030 bör 

utgöras av miljömålsindikatorerna. SCB anser att det finns skäl för att 

redovisa alla dimensioner av de globala målen på ett sammanhållet sätt, 

men ser också att det finns stora möjligheter att harmonisera den 

nationella indikatorlistan för uppföljning av Agenda 2030 med 

indikatorerna för miljömålsuppföljningen. SCB avser initiera samarbete 

                                                             

8 ”Översynen ska resultera i konkreta förslag till utformning av ett stabilt 

och långsiktigt styr- och uppföljningssystem av funktionshinderspolitiken 

med utgångspunkt i det nya nationella målet och inriktningen för 

funktionshinderspolitiken. Det nya nationella målet utgår från FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.” Från 

regeringens hemsida.  Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 

april 2019. 
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med Naturvårdsverket för att finna en väl avvägd lösning av detta inför 

redovisningen av en statistisk lägesbild 2020. 

Globala indikatorer 
Ett stort antal av de globala indikatorer som klassades som tier III 2017 

har nu omklassats till tier II eller I i takt med att utvecklings skett på 

internationell nivå. I den detaljerade bilagan anges tierklassningen så 

som den såg ut den 13 februari 2019. Nedan anges fördelningen som 

den ser ut 8 april 2019. 

Tier klassificering av globala indikatorer i april 2019 
Tier classification of global indicators in April 2019 

 Tier I Tier II Tier III 
Multiple 

tiers 

Globala indikatorer 101 91 34 6 

 

Översyn av det globala indikatorramverket 2020 
Under 2019 görs en översyn av det globala indikatorramverket av IAEG-

SDG. Det är för att se över de områden där det varit svårt att hitta 

fungerande indikatorer. Främst kommer indikatorer där det är 

osannolikt att någon metod kommer att tas fram att föreslås ersättas 

med indikatorer som det finns färdiga metoder och data för. Beslut 

kommer fattas i mars 2020. Avsikten är inte att utöka med ytterligare 

indikatorer och några stora förändringar förväntas inte. För vissa 

globala indikatorer har dock utvecklingen avstannat och det kommer att 

beaktas i översynen. 
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4. Indikatoransvar 

Det förslag till nationell indikatorlista som presenteras i denna 

delredovisning innehåller också förslag till vilka organisationer som kan 

ansvara för dem och vilka som bör kunna bidra till framtagandet 

och/eller rapporteringen av dem. SCB har gjort bedömningen att en 

organisation bör vara huvudansvarig trots att det ibland är helt 

avgörande att flera organisationer samverkar för att indikatorn ska 

kunna tas fram och redovisas. Inte minst är detta viktigt ur ett 

systemperspektiv där ansvarsfördelningen kan tydliggöras och 

kommunikationsvägar förenklas.  

Vad innebär indikatoransvar? 
 Hålla koll på vad som finns i FN:s databas 

 Vara del i att rapportera data eller förklara resultat 

 Vara del i att utveckla indikatorer som ännu ej är 

färdigdefinierade 

 Föreslå viktiga tillägg som ligger inom ramen för målen 

Det är SCB:s bedömning att indikatoransvar för de flesta 

indikatoransvariga inte innebär något ytterligare än det som redan görs.  

Det är viktigt att notera att ett indikatoransvar inte nödvändigtvis 

innebär att data och statistik måste utvecklas för rapportering om det 

inte finns lämplig statistik redan. Om så är fallet kan ansvaret istället 

innebära att undersöka vilken statistik och data som faktiskt finns 

framtagen i Sverige, vilken (befintlig) statistik som skulle kunna 

användas för global och nationell redovisning och eventuellt beskriva 

om och hur statistik skulle kunna tas fram för redovisning. Denna 

utveckling måste självklart sedan prioriteras och finansieras på samma 

sätt som annan utveckling för nationella statistikbehov.  

Resultat av samråd med myndigheter som föreslås 

som indikatoransvariga 
Resultatet av det samråd kring ansvar för de enskilda indikatorerna i 

den nationella indikatorlistan framgår av de förslag till ansvar SCB 

lämnar i bilaga 1. SCB bedömer att det inte kvarstår några invändningar 

hos de föreslagna myndigheterna kring att ta på sig ansvaret för 

indikatorerna så som det beskrivs ovan. 

En del ansvar har justerats jämfört med förslaget från 2017. Bland annat 

därför att metoder för beräkning och insamling av de globala 

indikatorerna har tydliggjorts. Där vi tidigare har sett att någon 

myndighet eller organisation ”borde” vara inblandad har vi nu kunnat 

konstatera att det inte behövs.  
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Att en myndighet numer inte står med som ansvarig eller bidragande 

innebär förstås inte att myndigheten inte fortfarande kan ha ett intresse 

av indikatorn. Organisationer som inte har angivits som ansvariga eller 

bidragande kan mycket väl ha välkomna insikter eller kunskap eller data 

som vi inte har kunnat identifiera. SCB välkomnar inspel från alla 

intresserade.  

I den konsultation som SCB genomförde med myndigheter lämnade SCB 

ett uppdaterat förslag på ansvariga och bidragande. Dessa förslag 

kommenterades och justerades i de flesta fall i enlighet med de 

kommentarer som lämnades. I några fall har alla inblandade inte 

kontaktats när mindre justeringar gjorts. I några fall har bidragande 

organisationer lagts till utan att dessa har kontaktats och vid något 

tillfälle har en ansvarig och bidragande organisation bytt plats utan att 

båda organisationerna har kontaktats. I de fall där utpekade ansvariga 

tidigare har menat sig inte kunna ta ansvar för en indikator har denna 

bytts ut eller kontakt har tagits för att tydligare klargöra vad ansvaret 

innebär. I det flesta fall handlar det om att indikatorn i praktiken inte 

behöver produceras nationellt eftersom detta görs genom estimat som 

internationella organisationer gör baserat på dataunderlag som redan 

finns tillgängligt för dem. 

Några organisationer som föreslagits som ansvariga lämnade inget svar 

i konsultationen. SCB kan dock konstatera att det rör sig om 

myndigheter vi varit i kontakt med tidigare och där inga problem vad 

avser ansvarsförslagen framkommit. Inget av de departement som 

föreslagits som ansvariga har lämnat svar i konsultationen. Detta ses 

dock inte som ett problem då de indikatorer det handlar om är av den 

karaktären att insamlingen handlar om information om lagstiftning 

eller policy eller liknande där departementen redan nu fungerar som 

nationella fokalpunkter.  

Som tidigare nämnts i kapitel 3 framförde Naturvårdsverket i 

konsultationen att de kompletterande nationella indikatorerna för den 

ekologiska dimensionen av Agenda 2030 bör utgöras av 

miljömålsindikatorerna varför inga kommentarer lämnades avseende de 

nationella indikatorer där de föreslagits som ansvariga. Utifrån denna 

synpunkt justerades indikatorlistan genom att några tidigare föreslagna 

indikatorer togs bort, i något fall föreslås nu HaV istället som ansvarig 

(tidigare bidragande) och i ett par fall tar SCB, som producent av 

statistiken, på sig ansvaret för rapportering av indikatorn. SCB avser 

som sagts ovan att i samarbete med Naturvårdsverket arbeta vidare med 

att harmonisera uppföljningarna för att undvika en ökad 

rapporteringsbörda. I bilaga 3 framgår vilka myndigheter som lämnat 

svar i konsultationen. 
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Föreslagna indikatoransvariga myndigheter och antal indikatorer 
Proposal for responsible government agencies and number of indicators 

 Totalt Grön Orange Röd Vit 

SCB 98 69 10 9 10 

Folkhälsomyndigheten 28 17 0 9 2 

Sida 22 14 1 5 2 

HaV 19 7 7 3 2 

Socialstyrelsen 14 9 1 0 4 

Naturvårdsverket 13 12 0 0 1 

Brå 11 10 1 0 0 

Jordbruksverket 11 3 1 2 5 

Energimyndigheten 6 2 0 2 2 

Skolverket 6 2 3 0 1 

Justitiedepartement 5 2 0 1 2 

MSB 5 5 0 0 0 

Utrikesdepartementet 5 1 0 2 2 

Arbetsmarknadsdepartement 4 4 0 0 0 

Miljö- och Energidepartement 4 2 0 2 0 

Riksbanken 4 2 0 0 2 

Boverket 3 1 0 0 2 

Livsmedelsverket 3 1 0 0 2 

Skogsstyrelsen 3 3 0 0 0 

Tillväxtverket 3 1 1 1 0 

Trafikanalys 3 3 0 0 0 

Finansdepartement 2 2 0 0 0 

Kemikalieinspektionen 2 2 0 0 0 

Näringsdepartement 2 0 1 1 0 

PTS 2 2 0 0 0 

Arbetsmiljöverket 1 1 0 0 0 

ESV 1 1 0 0 0 

Finansinspektionen 1 1 0 0 0 

Konsumentverket 1 1 0 0 0 

Kriminalvården 1 1 0 0 0 

Medlingsinstitutet 1 1 0 0 0 

Polisen, NFC 1 1 0 0 0 

Riksantikvarieämbetet 1 0 1 0 0 

SLU 1 1 0 0 0 

Socialdepartement 1 1 0 0 0 

UKÄ 1 1 0 0 0 

Utbildningsdepartement 1 0 0 1 0 

Ansvaret tillsvidare oklart 1 0 0 1 0 

Följs upp på global nivå endast 1 0 0 0 1 

Inte aktuellt för SE att följa upp 2 0 0 0 2 
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Utmaningar med att vara indikatoransvarig 
Att förankra ansvaret internt på myndigheter och ange vilka resurser 

som behövs kan vara svårt. SCB gör bedömningen att indikatoransvaret 

generellt inte är förknippat med stora behov av extra resurser. 

Ett sätt att underlätta indikatoransvaret på myndigheterna är om det 

utses samordnande kontaktpersoner på myndigheterna eftersom det 

sker en viss utveckling av systemet över tid och det kan vara bra att 

förstå vilka bakomliggande frågor som indikatorerna avser att följa upp.  

Arbetet skulle också underlättas om de indikatoransvariga 

myndigheterna får ett formellt uppdrag från regeringen. Det skulle 

dessutom göra det lättare att dra lärdomar av uppföljningens resultat.  

I vissa fall finns redan befintliga nationella fokalpunkter som hanterar 

olika typer av rapportering som vi inte känner till.  

Internationella förfrågningar från FN-organisationer kan vara en 

utmaning att samordna, eftersom en del indikatorer rör många olika 

sakområden. Inte minst för indikatorer som inte riktigt passar i den 

nationella kontexten. På så sätt kan det generera arbete att förstå hur vi 

ska försäkra att Sverige t.ex. har tvål och vatten på toaletterna och inte 

behöver göra undersökningar om det. Särskilt om organisationerna 

redan har hittat internationella data som de tror att de kan använda och 

som då kräver expertkunskap för att kunna bedöma. 
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5. Lämna ingen utanför – 
hur kan vi synliggöra 
utsatta grupper? 

En central del av Agenda 2030 är att se hur utvecklingen påverkar olika 

grupper i befolkningen. Det gäller t.ex. kvinnor och män och flickor och 

pojkar, olika åldersgrupper, grupper med olika inkomst och ursprung. 

Dessa variabler är ofta möjliga att redovisa som fördelningar av 

registerbaserad statistik. Men även andra grupperingar lyfts fram i 

agendan som utgör en större utmaning att följa upp. Indikatorerna ska i 

enlighet med agendan till exempel redovisas för personer med 

funktionsnedsättningar. SCB har också tidigare föreslagit att 

situationen för HBTQ-personer bör belysas bättre. Dessa 

indelningsgrunder går inte att finna i register. Det finns viss statistik 

men av integritetsskäl tas den fram på andra sätt vilket i många fall 

omöjliggör nedbrytningar av statistiken som skulle förbättra analysen. 

Det finns inte heller mycket statistik som innehåller det som klassas 

som känsliga personuppgifter då tillåtligheten att samla in och bearbeta 

sådan statistik är starkt begränsad.  

Under 2018 har det internationella arbetet med att redovisa data i olika 

kategorier fortsatt. Efter IAEG-SDGs möte i Stockholm i november 

följde ett endagsmöte med FN-organisationer och internationella 

civilsamhällerepresentanter med särskilt intresse att lyfta fram utsatta 

grupper i agendan. Mötet enades om att fokusera på två saker: Vilka 

policyfrågor som var mest prioriterade för de olika indelningarna som 

nämns i agendan samt en grundlig genomgång av vilka indelningar som 

finns tillgängliga på global nivå för alla indikatorer och framtida planer 

för att utöka dessa. Konsultationer med FN-organisationer och 

civilsamhälle genomfördes under december 2018 och januari 2019. Till 

Statistikkommissionen i mars 2019 presenterades resultatet från 

konsultationen i en rapport, där alltså FN-organisationer och 

civilsamhälle hade ombetts att lyfta fram de mest brännande frågorna 

för utsatta grupper9 .  

Så har t.ex. the Stakeholder Group of Persons with Disabilities (SGPwD) 

identifierat fem nyckelområden nämligen fattigdom, utbildning, 

anställning, hälsovård och tillgänglighet som prioriterade från en längre 

                                                             

9 Statcom, 2018. Data Disaggregation and SDG Indicators: Policy Priorities and Current and Future. 

Disaggregation Plans. https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3a-Data-

Disaggregation-E.pdf 
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lista av områden. För många utsatta grupper finns gemensamma 

nämnare som fattigdom och tillgång till arbete och hälsovård, men för 

vissa är också specifika områden som medborgarskap, rättigheter och 

frihet från våld speciellt framhävt. Rapporten går på ett förtjänstfullt 

sätt går igenom prioriterade och önskade indelningar. Detta är 

information som kommer att uppdateras löpande av sekretariatet för 

IAEG-SDG på UNSD. Rapporten kommer utgöra en start för en fortsatt 

diskussion om vilka befintliga studier som kan användas för att visa 

situationen för utsatta grupper och se till att de syns i den årliga 

rapporteringen av Agenda 2030. Det kan då t.ex. vara grupper som 

migranter, funktionsnedsatta, HBTQ-personer, personer i 

mångdimensionell fattigdom, hemlösa, asylsökande, etc.  

Diverse förslag från civilsamhället på kompletterande 

indikatorer 
Ett antal förslag på indikatorer eller analyser som kan fördjupa 

förståelsen av delmålen har inkommit i SCBs konsultationer. Ett möte 

ordnades också med civilsamhällets organisationer för att presentera 

arbetet och diskutera olika förslag på fördjupningar.  

Några av dessa förslag gäller handel med produkter från 

låginkomstländer med stor risk för ohållbara arbets- och levnadsvillkor. 

Sedan 2017 är Sveriges myndigheter skyldiga enligt lagen om offentlig 

upphandling att ställa krav på arbetsrättsliga villkor från verksamheter 

där risken är stor för ohållbara villkor. Om arbetet utförs i andra länder 

ska de arbetsrättsliga villkoren fastställas i enlighet med ILO:s 

kärnkonventioner. Förslagen är att man på global nivå mäter hur många 

anställda och producenter som erhåller en levnadslön. En rad 

kommentarer på indikatorerna inkom också från 

Naturskyddsföreningen och Röda Korset.  

Många förslag har inkommit om hur förhållanden för funktionsnedsatta 

kan beskrivas. Det rör allt ifrån hur ersättningssystem fungerar och 

vilka risker som finns att hamna mellan stolarna ibland olika system, till 

förslag på vilka indikatorer som är prioriterade att lyfta fram. För en 

nationell föreslagen indikator (4.a.2) har önskemål kommit från 

”Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet” och från ”Funktionsrätt 

Sverige” att även diskriminering med koppling till funktionsnedsättning 

finns med. Organisationerna skriver att MUCF:s kartläggning av unga 

med funktionsnedsättning indikerar allvarliga kränkningar. 

Statistik som beskriver migration finns att tillgå utifrån data från 

migrationsverket. Även från kommunerna finns olika studier som 

belyser utsatta gruppers situation. Likaså finns det ett förslag från 

delegationen mot segregation om hur denna skulle kunna följas upp 

med fokus på utsatta områden10 . Där finns också resonemang om hur 

                                                             

10 Delmos, 2018. Ett nationellt system för uppföljning av segregation. Delegationen mot Segregation. 

www.delmos.se 

http://www.delmos.se/
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områden kan utformas så att de som lyckas ta sig ur utsatthet genom att 

till exempel skaffa utbildning och arbete också kan stanna kvar och inte 

tvingas flytta på grund av att det inte finns större lägenheter eller på 

annat sätt lämpliga förhållanden för att stanna.  

Situationen för HBTQ-personer bör belysas på områden som är 

prioriterade för gruppen, men eftersom det i vissa sammanhang och i 

vissa länder kan vara förenat med risk att identifiera sig på detta vis så 

är det viktigt att analysen görs utan att personer ska behöva ange 

känsliga personuppgifter i allmänna register. Världsbanken och UNDP 

har föreslagit ett index som avser mäta hälsa, säkerhet, inkomst, 

utbildning och politiskt och samhälleligt deltagande11. Det är ett förslag 

som inte innehåller data i dagsläget men visar på hur kartläggningar av 

hur inkluderande lagstiftningen är i olika länder kan göras. Det kan 

också innefatta sådant som om asyl kan beviljas för förföljelse på grund 

av sexuell läggning.  

För Sverige skulle det kunna vara lämpligt att visa till exempel hur 

omhändertagandet i vården är för dessa grupper. Det kräver att 

uppföljningen av vården på något sätt fångar upp dessa grupper. Om det 

inte är möjligt så finns också möjligheten att utforma specialstudier 

som tar upp olika kända problemområden.  

                                                             

11 Badgett and Sell, 2018. A set of proposed indicators for the LGBTI inclusion index. New York: UNDP. 
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6. Tillgängliggörande 

I regeringsuppdraget ingår att SCB ska samordna tillgängliggörandet av 

statistiken för uppföljningen av Sveriges genomförande av Agenda 

2030.  

Agenda 2030 delegationen skriver i sitt slutbetänkande: 

Delegationen gör därför bedömningen att en lösning i form av en nationell 

digital kommunikationsplattform för genomförandet av agendan i dagsläget 

inte är ett effektivt verktyg. Däremot finns det behov av, och efterfrågan 

på, en plattform eller portal där data och statistik görs digitalt 

tillgänglig för att aktörerna ska kunna följa utvecklingen och även 

möjliggöra ansvarsutkrävande. (SCBs fetmarkering) 

SCB har diskuterat frågan om digitalt tillgängliggörande med flera olika 

intressenter, däribland Agenda 2030-delegationen och andra 

myndigheter.  

SCBs slutsats är att det verkar som det rimligaste att en dataplattform 

tas fram inom ramen för SCBs webbplats. Det blir den mest långsiktigt 

hållbara lösningen samtidigt som det signalerar oberoende i 

uppföljningen. För att detta ska kunna bli verklighet behövs en större 

tydlighet i att detta förväntas av SCB (ett uppdrag att tillgängliggöra, 

inte bara samordna tillgängliggörandet) och det krävs ett tillskott av 

medel.  

En del aktiviteter har genomförts på området: 

 Mappning av var statistiken finns har inletts. 

 Omvärldsbevakning – SCB följer löpande utvecklingen av andra 

länders plattformar12. 

 En sida på SCBs webb har skapats där vi samlar information, 

uppdrag och uppdragsleveranser med koppling till Agenda 

2030. 

                                                             

12 https://statswiki.unece.org/display/SFSDG/Country+national+reporting+platforms 

https://statswiki.unece.org/display/SFSDG/Country+national+reporting+platforms
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7. Vad händer nu? 

SCB vill i det följande lämna förslag på hur arbetet lämpligen kan tas 

vidare av regeringskansliet och av inblandade myndigheter.  

 Regeringen bör fastställa en första version av listan med 

indikatorer med den ansvarsfördelning som framgår av bilaga 1. 

Efter den första redovisningen av en statistisk lägesrapport ska 

justeringar av såväl listan som ansvar kunna göras. 

 Justeringar av den nationella indikatorlistan bör därefter kunna 

göras löpande och rapporteras i SCBs delredovisningar av 

uppdraget till Miljö- och energidepartementet i mars 2020 och 

2021. 

 Aktiviteter i SCBs förslag till hantering bör genomföras i den 

mån de avser sådant som redan ligger inom organisationernas 

ansvarsområde. Där så inte bedöms vara fallet; i den mån 

resurser kan tillgängliggöras inom myndigheterna för att 

genomföra dem. 

 Regeringen kan uppdra till myndigheter att genomföra viss 

utveckling som kräver större insatser (i enlighet med förslagen i 

den nationella indikatorlistan och i rapporten). 

 Parallellt kommer insamling av statistik till lägesredovisningen 

i oktober att göras liksom en genomgång av vilka nedbrytningar 

som är möjliga att göra med föreslagen statistik. 

 Regeringen bör överväga att avsätta medel för samordningen 

liksom för utveckling av det digitala tillgängliggörandet av den 

statistiska uppföljningen. 
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Bilaga 1 - Indikatorlista 

I bilagan redovisas indikatorernas kortnamn. För fullständiga namnet och fullständiga kommentarer 

hänvisas till den detaljerade bilaga som utgör en del av leveransen av delredovisningen.  

 
Mål 1: INGEN FATTIGDOM 
Delmål och indikatorer 

Delmål 1.1  
Senast 2030 avskaffa den extrema fattigdomen för alla människor överallt. Med extrem fattigdom avses för närvarande människor 
som lever på mindre än 1,25 US-dollar per dag. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

1.1.1 Andel av befolkningen under den internationella fattigdomsgränsen Global Vit SCB Ja 

1.1.2(N) Mått kring fattigdom och de allra mest utsatta grupperna i 
samhället 

Nationell Röd SCB Nej 

SCB föreslår att SCB ansvarar för den globala indikatorn. En nationell indikator skulle kunna utvecklas för 

att mäta situationen för de allra mest utsatta t.ex. bland personer som inte har rätt till eller av ngn annan 

anledning inte uppbär (offentligt) ekonomiskt stöd. Den här indikatorn skulle också kunna undersöka 

"fattidomsfällan" och/eller hur många som får bidrag men ändå behöver stöd från civila samhället (därför 

att det offentliga stödet inte räcker). Eller hur bidragstagares inkomster utvecklas i förhållande till andra. 

Delmål 1.2  
Till 2030 minst halvera den andel män, kvinnor och barn i alla åldrar som lever i någon form av fattigdom enligt nationella 
definitioner. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

1.2.1 Andel av befolkning under den nationella fattigdomsgränsen  Global Grön SCB Nej 

1.2.2 Andel av befolkningen som lever i fattigdom Global Grön SCB Nej 

SCB föreslår att EU-måtten ”low income” och ” at-risk-of poverty or social exclusion” används i den 

globala rapporteringen till delmål 1.2 tillsvidare. 
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Delmål 1.3  
Införa nationellt lämpliga system och åtgärder för socialt skydd för alla, inklusive grundskydd, och senast 2030 säkerställa att de 
omfattar en väsentlig andel av de fattiga och de utsatta. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

1.3.1 Andel av befolkningen som omfattas av socialt grundskydd Global Grön Social 
departementet 

Ja 

SCB ser kopplingar till förslaget till en nationell indikator under delmål 1.1 även under detta delmål. 

Delmål 1.4  
Senast 2030 säkerställa att alla män och kvinnor, i synnerhet de fattiga och de utsatta, har lika rätt till ekonomiska resurser, tillgång 
till grundläggande tjänster, möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom samt tillgång till arv, naturresurser, 
lämplig ny teknik och finansiella tjänster, inklusive mikrokrediter. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

1.4.1 Andel av befolkningen som lever i hushåll med tillgång till 
grundläggande tjänster 

Global Vit SCB Nej 

1.4.2 Andel av den vuxna befolkningen med säkra markrättigheter Global Vit SCB Nej 

I Sverige kan tillgången till en fast bostad vara avgörande för möjligheterna på såväl arbets- som den 

ekonomiska marknaden. Under detta delmål kan en indikator övervägas om andel personer som varken 

äger eller hyr bostad i första hand (i olika åldersgrupper). 

Delmål 1.5  
Till 2030 bygga upp motståndskraften hos de fattiga och människor i utsatta situationer och minska deras utsatthet och sårbarhet 
för extrema klimatrelaterade händelser och andra ekonomiska, sociala och miljömässiga chocker och katastrofer. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

1.5.1 Antalet döda, saknade och direkt drabbade till följd av katastrofer 
per 100 000 invånare 

Global Grön MSB Ja 

1.5.2 Direkt ekonomisk förlust till följd av katastrofer i förhållande till BNP Global Grön MSB Ja 

1.5.3 Antalet länder som antar och genomför nationella strategier för 
katastrofriskreducering 

Global Grön MSB Ja 

1.5.4 Andelen lokala myndigheter som antar och genomför nationella 
strategier för katastrofriskreducering 

Global Grön MSB Ja 

Indikatorerna tillhör Sendairamverket för arbete med naturkatastrofer. 
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Delmål 1.a  
Säkra en betydande resursmobilisering från en mängd olika källor, inklusive genom ökat utvecklingssamarbete, i syfte att ge 
utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna, tillräckliga och förutsebara medel för att genomföra program och 
politik för att avskaffa all form av fattigdom. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

1.a.1 Andelen inrikes genererade resurser som anslås till program för 
fattigdomsbekämpning 

Global Vit SCB Nej 

1.a.2 Andel av den totala statliga budgeten som anslås till grundläggande 
tjänster 

Global Grön SCB Ja 

1.a.3 Sammanlagda bidrag och icke-skuldgenererande inflöden som 
anslås till program för fattigdomsbekämpning som en del av BNP 

Global Vit SCB Nej 

Indikatorer som främst är tänkta att följas upp i utvecklingsländer. 

Delmål 1.b  
Upprätta sunda policyramverk på nationell, regional och internationell nivå på grundval av utvecklingsstrategier som stödjer de 
fattiga och tar hänsyn till jämställdhetsaspekter, för att stödja ökade investeringar i åtgärder för att avskaffa fattigdom. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

1.b.1 Statliga utgifter som går till områden som oproportionerligt gynnar 
kvinnor, de fattiga och utsatta grupper 

Global Röd SCB Nej 

Kommentarer om indikatorer till delmål 1.b 

Indikator som troligen främst är tänkt att följas upp i utvecklingsländer. 
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Mål 2: INGEN HUNGER 
Delmål och indikatorer 

Delmål 2.1  
Senast 2030 avskaffa hunger och garantera alla människor, i synnerhet de fattiga och människor i utsatta situationer, inklusive små 
barn, tillgång till tillräckligt med säker och näringsrik mat året om. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

2.1.1 Förekomst av undernäring Global Vit Livsmedels 
verket 

Ja 

2.1.2 Förekomst av måttlig eller svår livsmedelsosäkerhet i befolkningen, 
% 

Global Vit Livsmedels 
verket 

Ja 

2.1.3(N) Platshållare för indikator om undernäring bland äldre Nationell Röd Folkhälso 
myndigheten 

Nej 

2.1.4(N) Miljögifter i modersmjölk och blod Nationell Grön Kemikal 
ieinspektionen 

Nej 

SCB föreslår att Livsmedelsverket ansvarar för de två vita globala indikatorerna då dessa avser tillgång till 

livsmedel. De två nationella indikatorerna i delmålet är föreslagna av respektive ansvarig myndighet.  

Delmål 2.2  
Senast 2030 avskaffa alla former av undernäring, bland annat genom att senast 2025 nå de internationellt överenskomna målen i 
fråga om tillväxthämning och undervikt bland barn under fem år, samt tillgodose tonårsflickors, gravida och ammande kvinnors 
samt äldre personers näringsbehov. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

2.2.1 Förekomst av tillväxthämning hos barn under 5 års ålder Global Vit Social 
styrelsen 

Ja 

2.2.2 Förekomst av under- och övervikt hos barn under 5 års ålder Global Vit Social 
styrelsen 

Ja 

2.2.3(N) Andel (%) övervikt eller fetma (BMI 25 eller högre), 
självrapporterat (16-64 år) 

Nationell Grön Folkhälso 
myndigheten 

Nej 

2.2.4(N) Platshållare för nationell indikator om övervikt eller fetma hos 
barn och äldre 

Nationell Röd Folkhälso 
myndigheten 

Nej 

2.2.5(N) Platshållare för nationell indikator för undervikt. Nationell Röd Folkhälso 
myndigheten 

Nej 

Tre nationella indikatorer föreslås under delmålet för att belysa problemet (som egentligen bör översättas 

till ”felnäring” och alltså även omfattar ett näringsintag som kan leda till övervikt). Det handlar bland 

annat om en indikator för övervikt hos barn som skulle behövas för att beskriva barns hälsa. Det register 

från barnhälsovården som är under uppbyggande kan möjligen utgöra en källa till indikatorn. 
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Delmål 2.3  
Till 2030 fördubbla jordbrukets produktivitet och inkomster för småskaliga livsmedelsproducenter, i synnerhet kvinnor, 
ursprungsfolk, familjejordbrukare, boskapsskötande nomader samt fiskare, inklusive genom säker och lika tillgång till mark, andra 
produktionsresurser och insatsvaror, kunskap, finansiella tjänster och marknader samt möjligheter till värdeskapande och 
sysselsättning utanför jordbruket. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

2.3.1 Produktionsvolym per arbetsenhet fördelat på verksamhetens 
storlek 

Global Vit Jordbruks 
verket 

Nej 

2.3.2 Genomsnittlig inkomst för småskaliga jordbrukare Global Vit Jordbruks 
verket 

Nej 

Indikatorerna refererar till småskaliga matproducenter och är inte, utifrån vad delmålet vill synliggöra, 

relevanta ur ett svenskt perspektiv. 

Delmål 2.4  
Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion samt införa motståndskraftiga jordbruksmetoder som ökar 
produktiviteten och produktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, som stärker förmågan till anpassning till 
klimatförändringar, extrema väderförhållanden, torka, översvämning och andra katastrofer och som successivt förbättrar mark- och 
jordkvaliteten. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

2.4.1 Jordbruksareal som brukas med produktivt och hållbart jordbruk, % Global Röd Jordbruks 
verket 

Nej 

2.4.1(P) Andelen ekologisk jordbruksmark Proxy Grön Jordbruks 
verket 

Nej 

2.4.1 (P) ger en mycket begränsad och förenklad bild av ett hållbart jordbruk och ska den användas behöver 

den kompletteras med andra indikatorer. Indikatorn behöver kompletteras med andra indikatorer för att 

täcka delmålet. Ett alternativ är att välja de indikatorer EU använder i sin SDG-rapport: "Area under 

organic farming" , "Gross nitrogen balance on agricultural land" och "Ammonia emissions from 

agriculture". 

En annan tänkbar lösning är att komplettera med indikatorer för att klara av tex klimatförändringar som 

torka och översvämningar tex hur mycket våtmarker vi har. Även biologisk mångfald är viktigt och 

indikatorer till miljömålet biologisk mångfald i jordbrukslandskapet kan användas som indikatorer.  

Mer utredning krävs. 
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Delmål 2.5  
Senast 2020 upprätthålla den genetiska mångfalden av fröer, odlade växter, produktionsdjur och tamdjur samt deras besläktade 
vilda arter, bland annat med hjälp av välskötta och diversifierade frö- och växtbanker på nationell, regional och internationell nivå. 
Främja tillträde till samt rimlig och rättvis fördelning av de fördelar som uppstår vid användning av genetiska resurser och därmed 
förknippad traditionell kunskap, i enlighet med internationella avtal. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

2.5.1 Antalet växt- och djurgenetiska resurser för mat och jordbruk som 
säkras i genbanker 

Global Grön Jordbruks 
verket 

Ja 

2.5.2 Andelen lokala arter som klassas som hotade av utrotning Global Grön Jordbruks 
verket 

Nej 

Delmål 2.a  
Öka investeringarna, bland annat genom stärkt internationellt samarbete, i infrastruktur på landsbygden, forsknings- och 
rådgivningstjänster för jordbruket, teknikutveckling samt genbanker för växter och husdjur i syfte att öka jordbrukets 
produktionskapacitet i utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

2.a.1 Offentliga utgifter som går till jordbruk i andel av statsbudgeten Global Grön SCB Ja 

2.a.2 Totala offentliga flöden till jordbrukssektorn, euro Global Grön Sida Nej 

Delmål 2.b  
Korrigera och förhindra handelsbegränsningar och snedvridningar på världsmarknaderna för jordbruksprodukter, inklusive genom att 
parallellt avskaffa alla former av exportsubventioner inom jordbruket liksom alla exportåtgärder med motsvarande verkan, i enlighet 
med mandatet för Doharundan. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

2.b.1 Exportsubventioner för jordbruksprodukter Global Vit Jordbruks 
verket 

Nej 

EU gjorde 2013 en utfästelse att sluta med jordbruksexportsubventioner senast 201813 varför indikatorn 

inte är relevant för Sverige 

Delmål 2.c  
Vidta åtgärder för att säkerställa väl fungerande marknader och derivatmarknader för jordbruksråvaror. Underlätta tillgången till 
aktuell marknadsinformation, inklusive om livsmedelsreserver, i syfte att bidra till att begränsa extrema svängningar i 
livsmedelspriser. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

2.c.1 Indikator för svängningar i livsmedelspriser Global Vit Jordbruks 
verket 

Nej 

 
  

                                                             

13 Capreform.eu 
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Mål 3: HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 
Delmål och indikatorer 

Delmål 3.1  
Till 2030 minska mödradödligheten i världen till mindre än 70 dödsfall per 100 000 förlossningar med levande barn. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

3.1.1 Mödradödlighet Global Grön Social 
styrelsen 

Ja 

3.1.2 Förlossningar som utförs av utbildad sjukvårdspersonal Global Grön Social 
styrelsen 

Nej 

3.1.3(N) Förväntad medellivslängd, totalt i befolkningen och fördelad på 
kön och utbildningsnivå 

Nationell Grön SCB Nej 

3.1.4(N) Självskattad hälsa Nationell Grön SCB Nej 

De två nationella indikatorerna kopplar egentligen direkt till målet men har av praktiska skäl sorterats in 

under delmål 3.1. 

Delmål 3.2  
Senast 2030 säkerställa att inga spädbarn eller barn under fem år dör av orsaker som hade kunnat förebyggas. Alla länder bör sträva 
efter att minska den neonatala dödligheten till högst tolv dödsfall per 1 000 levande födda och dödligheten bland barn under fem år 
till högst 25 dödsfall per 1 000 levande födda. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

3.2.1 Dödlighet för barn under fem år Global Grön Social 
styrelsen 

Ja 

3.2.2 Spädbarnsdödlighet Global Grön Social 
styrelsen 

Ja 

Delmål 3.3  
Senast 2030 utrota epidemierna av aids, tuberkulos, malaria och försummade tropiska sjukdomar samt bekämpa hepatit, 
vattenburna sjukdomar och andra smittsamma sjukdomar. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

3.3.1 Antalet nya fall av HIV per 1 000 smittfria invånare Global Grön Folkhälso 
myndigheten 

Nej 

3.3.2 Incidensen av tuberkulos per 100 000 invånare   Global Grön Folkhälso 
myndigheten 

Ja 

3.3.3 Incidensen av malaria per 1 000 invånare Global Vit Folkhälso 
myndigheten 

Nej 

3.3.4 Incidensen av hepatit B per 100 000 invånare Global Grön Folkhälso 
myndigheten 

Nej 

3.3.5 Antalet personer i behov av åtgärder mot försummade tropiska 
sjukdomar 

Global Grön Folkhälso 
myndigheten 

Ja 
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Delmål 3.4   
Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar 
med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

3.4.1 Dödlighet på grund av hjärtsjukdomar, cancer, diabetes eller 
kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna 

Global Grön Social 
styrelsen 

Ja 

3.4.2 Dödlighet i självmord Global Grön Social 
styrelsen 

Ja 

3.4.3(N) Besvär av trafikbuller i eller i närheten av bostaden Nationell Grön Folkhälso 
myndigheten 

Nej 

3.4.4(N) Nedsatt psykiskt välbefinnande bland vuxna Nationell Grön Folkhälso 
myndigheten 

Nej 

3.4.5(N) Psykiska och somatiska besvär bland skolelever Nationell Grön Folkhälso 
myndigheten 

Nej 

Delmål 3.5  
Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

3.5.1 Täckning av behandlingsinsatser för missbruksrelaterade sjukdomar Global Röd Folkhälso 
myndigheten 

Nej 

3.5.2 Skadligt alkoholbruk som alkoholkonsumtion per år och invånare (15 
år och äldre) i liter ren alkohol 

Global Grön Folkhälso 
myndigheten 

Ja 

Indikatoransvar flyttat från Socialstyrelsen till FoHM då de är ansvariga för uppföljning av alkohol-, 

narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) nationellt.  

Delmål 3.6  
Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i vägtrafikolyckor i världen. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

3.6.1 Dödsfall genom trafikolyckor Global Grön Trafikanalys Ja 

3.6.2.(N) Skadade i vägtrafiken, svårt skadade och lindrigt skadade Nationell Grön Trafikanalys Nej 
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Delmål 3.7  
Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, inklusive familjeplanering, information och 
utbildning, och att reproduktiv hälsa integreras i nationella strategier och program. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

3.7.1 Andelen kvinnor i fertil ålder (15–49 år) som har sina behov av 
familjeplanering tillfredsställa med moderna metoder 

Global Röd Folkhälso 
myndigheten 

Nej 

3.7.1(P) Användning av preventivmedel bland 16-29-åringar Proxy Grön Folkhälso 
myndigheten 

Nej 

3.7.2 Antalet tonårsfödslar per 1 000 kvinnor Global Grön Social 
styrelsen 

Ja 

Befintliga nationella källor mäter användning av preventivmedel men inte behov som är den andra 

dimensionen av den globala indikatorn 3.7.1. Därför föreslås en proxy som mäter användningen av 

preventivmedel i Sverige. 

Delmål 3.8  
Åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla, som även skyddar mot ekonomisk risk, tillgång till grundläggande hälso- och 
sjukvård av god kvalitet liksom tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin av god 
kvalitet. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

3.8.1 Täckning av grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster Global Vit Social 
styrelsen 

Nej 

3.8.2 Andel befolkning med stora hälso- och sjukvårdsutgifter Global Orange SCB Nej 

3.8.3(N) Haft behov av vård men avstått av ekonomiska orsaker Nationell Grön SCB Nej 

Delmål 3.9  
Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av 
luft, vatten och mark. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

3.9.1 Dödsfall till följd av luftföroreningar i och utanför bostaden Global Grön Natur 
vårdsverket 

Ja 

3.9.2 Dödsfall till följd av brist på rent vatten, sanitet och hygien Global Vit Folkhälso 
myndigheten 

Ja 

3.9.3 Dödsfall till följd av oavsiktlig förgiftning Global Grön Social 
styrelsen 

Ja 

3.9.4(N) Luftkvalitet i närheten av bostaden Nationell Grön Folkhälso 
myndigheten 

Nej 
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Delmål 3.a  
Stärka genomförandet av Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll i alla länder, där så är lämpligt. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

3.a.1 Åldersstandardiserad prevalens för daglig tobaksrökning Global Grön Folkhälso 
myndigheten 

Ja 

Delmål 3.b  
Stödja forskning om och utveckling av vaccin och läkemedel mot de smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar som i första hand 
drabbar utvecklingsländer. Sörja för tillgång till ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin, i enlighet med Doha-
deklarationen om TRIPS-avtalet och folkhälsa, i vilken det bekräftas att utvecklingsländerna har rätt att fullt ut utnyttja den 
flexibilitet som avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter erbjuder för att skydda folkhälsan och, framför allt, 
säkerställa att alla har tillgång till läkemedel. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

3.b.1 Täckningsgradför alla vaccin som ingår i det nationella 
vaccinationsprogrammet 

Global Grön Folkhälso 
myndigheten 

Ja 

3.b.2 Totalt offentligt utvecklingsbistånd till medicinsk forskning och 
grundläggande hälso- och sjukvård 

Global Grön Sida Nej 

3.b.3 Andelen hälso- och sjukvårdsinrättningar som har hållbar tillgång till 
ett antal livsviktiga läkemedel 

Global Vit Social 
styrelsen 

Nej 

Delmål 3.c  
Väsentligt stärka finansieringen av hälso- och sjukvården liksom insatserna för att rekrytera, utveckla, utbilda och behålla hälso- 
och sjukvårdspersonal i utvecklingsländerna, särskilt i de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

3.c.1 Täthet och fördelning av hälso- och sjukvårdspersonal Global Grön Social 
styrelsen 

Ja 

Delmål 3.d  
Stärka alla länders, i synnerhet utvecklingsländernas, kapacitet när det gäller tidig varning, riskreducering och hantering av 
nationella och globala hälsorisker. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

3.d.1 Kapacitet och beredskap för allvarliga hälsorisker enligt IHR Global Grön Folkhälso 
myndigheten 

Ja 

3.d.2(N) Konsumtion av antibiotika (ATC group J01) inom primärvård och 
slutenvård 

Nationell Röd Folkhälso 
myndigheten 

Nej 

3.d.3(N) Platshållare för nationell indikator om antibiotikaresistens Nationell Röd Folkhälso 
myndigheten 

Nej 

Folkhälsomyndigheten publicerar regelbundet årsrapporter, kvartalsrapporter och månadsrapporter över 

antibiotikaförsäljningen i Sverige. Försäljningsdata för antibiotika har samlats in för de europeiska 

länderna sedan 1997. Data finns tillgängliga hos ECDC, den europeiska smittskyddsmyndigheten. 

Folkhälsomyndigheten koordinerar sammanställning av data i Sverige. Även veterinärmedicin är av 

intresse att följa upp. En tanke med att ta med antibiotikaresistens är också att få andra länder att ta upp 

frågan in Agenda arbetet.  
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Mål 4: GOD UTBILDNING FÖR ALLA 
Delmål och indikatorer 

Delmål 4.1  
Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god 
kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

4.1.1 Andelen barn och ungdomar som uppnår en bestämd kunskapsnivå 
i läsning och matematik 

Global Grön Skolverket Ja 

4.1.2(N) Andel av befolkningen med fullföljd utbildning fördelat på årskurs 
6, årskurs 9 och gymnasium 

Nationell Grön SCB Nej 

Delmål 4.2  
Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för 
att börja grundskolan. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

4.2.1 Andelen barn under 5 år som utvecklas enligt typiska 
utvecklingsmönster 

Global Röd Folkhälso 
myndigheten 

Nej 

4.2.2 Deltagande i organiserat lärande (året före obligatorisk skolstart) Global Grön SCB Ja 

Uppgifterna till 4.2.1 finns hos BVC och följs upp av de centrala BVC-enheterna i några regioner, men inte i 

alla. Nationellt kvalitetsregister för Barnhälsovården håller på att etableras. Finns alltså ingen nationell 

datakälla i nuläget men kan komma att finnas i framtiden. 

Delmål 4.3  
Senast 2030 säkerställa alla kvinnor och män lika tillgång till yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning, inklusive 
högskoleutbildning, av god kvalitet till en överkomlig kostnad. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

4.3.1 Deltagande bland ungdomar och vuxna i formell och icke-formell 
utbildning 

Global Grön SCB Ja 

4.3.2(N) Totalt antal registrerade studenter inom eftergymnasial 
utbildning som en andel av befolkningen 

Nationell Grön UKÄ Nej 
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Delmål 4.4  
Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland tekniska färdigheter och 
yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

4.4.1 Andelen ungdomar och vuxna med IKT-färdigheter Global Grön SCB Ja 

4.4.2(N) Etablering på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning Nationell Orange SCB Nej 

4.4.3(N) Fördelning av befolkningen efter högsta avslutade 
utbildningsnivå 

Nationell Grön SCB Nej 

Delmål 4.5  
Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet och säkerställa lika tillgång till utbildning och 
yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklusive personer med funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som lever 
under utsatta förhållanden. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

4.5.1 Jämlikhetsindex  för samtliga utbildningsindikatorer på listan som 
kan disaggregeras 

Global Orange SCB Ja 

Delmål 4.6  
Senast 2030 säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig andel av alla vuxna – både män och kvinnor – lär sig läsa, skriva och 
räkna. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

4.6.1 Andel av befolkning som uppnår en bestämd kunskapsnivå i 
läsförståelse och räkning 

Global Grön SCB Ja 

Delmål 4.7  
Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland 
annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av 
fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

4.7.1 I vilken grad utbildning i globalt medborgarskap och hållbar 
utveckling, inklusive jämställdhet och mänskliga rättigheter, finns i 
utbildning 

Global Orange Skolverket Nej 

Indikatorn kan in dagsläget inte mätas annat än genom en kvalitativ bedömning. En bred arbetsgrupp för 

indikator 4.7.1 (Naturskyddsföreningen, Globala skolan, Uppsala universitet, Världsnaturfonden, UNESCO) 

arbetar med frågan och kommer att lägga ett svenskt förslag. UNESCO arbetar också med att utveckla 

metoden. SCB är med i arbetet. Indikatorn har stark koppling till 12.8.1  
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Delmål 4.a  
Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till 
jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

4.a.1 Andelen skolor med tillgång till grundläggande material och 
infrastruktur 

Global Vit Skolverket Nej 

4.a.2(N) Andel elever som blivit utsatta för mobbning, kroppsstraff, 
trakasserier, våld, sexuell diskriminering och kränkningar 

Nationell Orange Skolverket Nej 

SCB menar att en aspekt som inte finns med bland de globala indikatorerna är den psykosociala miljön i 

skolan. Indikator 4.a.2(N) är en av de tematiska indikatorer som tagits fram av UNESCO och som kan bidra 

till att belysa det området. Uppgifterna finns i några olika källor men inte sammanställda varför indikatorn 

klassas om orange. 

Delmål 4.b  
Till 2020 väsentligen öka antalet stipendier i världen som kan sökas av personer från utvecklingsländer, i synnerhet de minst 
utvecklade länderna, små önationer under utveckling och afrikanska länder, för studier inom högre utbildning, inklusive 
yrkesutbildning samt informations- och kommunikationstekniska, tekniska, ingenjörsvetenskapliga och naturvetenskapliga 
program, i utvecklade länder och andra utvecklingsländer. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

4.b.1 Volym av offentligt utvecklingsbistånd för stipendier Global Grön Sida Nej 

Delmål 4.c  
Till 2030 väsentligen öka tillgången på utbildade lärare, bland annat genom internationellt samarbete kring lärarutbildning i 
utvecklingsländerna, särskilt de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

4.c.1 Andelen lärare som uppfyller kraven på pedagogisk utbildning på 
respektive nivå 

Global Grön Skolverket Nej 
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Mål 5: JÄMSTÄLLDHET 
Delmål och indikatorer 

Delmål 5.1  
Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

5.1.1 Ett rättsligt ramverk finns på plats för att främja och övervaka 
jämställdhet och icke-diskriminering på grund av kön 

Global Grön Arbetsmarknads- 
departementet 

Nej 

Jämställdhetsenheten på Arbetsmarknadsdepartementet bör vara bäst lämpade att ansvara för indikatorn. 

Delmål 5.2  
Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt 
utnyttjande och andra typer av exploatering. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

5.2.1 Kvinnor och flickor (+15 år) som har utsatts för våld av en intim 
partner 

Global Orange Brå Ja 

5.2.2 Kvinnor och flickor (+15 år) som har utsatts för sexuellt våld av 
någon annan person än en intim partner 

Global Grön Brå Nej 

5.2.2(P) Personer som blivit utsatta för sexuellt våld. Könsuppdelat. Proxy Grön Brå Nej 

5.2.3(N) Platshållare för nationell indikator för uppföljning av delmål 5.2 
om mäns våld mot kvinnor 

Nationell Grön Brå Nej 

Kommentarer om indikatorer till delmål 5.2 

För att ansvarig myndighet (Brå) ska kunna följa upp indikator 5.2.1 på ett adekvat sätt behövs ett 

regeringsuppdrag gällande att upprepa den modul om våld i nära relationer som togs fram till NTU 2013. 

En proxy till 5.2.2 har föreslagits till 2019 års uppföljningen då den globala indikatorn troligen inte 

kommer att kunna redovisas förrän tidigast 2020. 

Givet hur de globala indikatorerna är utformade i relation till nationell datatillgång kan Sverige enbart 

redovisa en avgränsad del av delmål 5.2. Detta samtidigt som Sverige har en jämförelsevis mycket god 

datatillgång. SCB föreslår därför att uppföljningen kompletteras med en nationell indikator som hämtas 

från indikatorerna för uppföljning av jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska 

upphöra. 

  



 

SCB – Samordning av den statistiska uppföljningen av Agenda 2030 Delredovisning mars 2019 40 
 

Delmål 5.3  
Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

5.3.1 Kvinnor i åldrarna 20–24 år som har ingått äktenskap före 15 års 
ålder och före 18 års ålder 

Global Grön SCB Nej 

5.3.2 Flickor och kvinnor (15–49 år) som har varit utsatta för kvinnlig 
könsstympning 

Global Orange Social 
styrelsen 

Nej 

5.3.3(N) Indikator om hedersrelaterat våld och förtryck Nationell Röd Ansvaret 
tillsvidare 

oklart 

Nej 

SCB gör fortsatt bedömningen att det finns behov av ytterligare en indikator för en, i en nationell kontext, 

tillräcklig uppföljning av delmål 5.3. Vi avvaktar bl.a. resultatet av Jämys pågående arbete med en 

uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (som ska 

redovisas i oktober). Ansvaret för en nationell indikator om hedersrelaterat våld och förtryck är tillsvidare 

oklart. 

Delmål 5.4  
Erkänna och värdesätta obetalt omsorgs- och hushållsarbete genom att tillhandahålla offentliga tjänster, infrastruktur och socialt 
skydd samt genom att främja delat ansvar inom hushållet och familjen, i enlighet med vad som är nationellt lämpligt. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

5.4.1 Tid som läggs på obetalt omsorgs- och hushållsarbete Global Grön SCB Ja 

Delmål 5.5  
Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska 
och offentliga livet. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

5.5.1 Andelen platser som innehas av kvinnor i (a) riksdag och (b) 
kommun och landsting   

Global Grön SCB Ja 

5.5.2 Kvinnor i chefsposition Global Grön SCB Ja 
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Delmål 5.6  
Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter i enlighet med överenskommelserna i 
handlingsprogrammet från den internationella konferensen om befolkning och utveckling, Pekingplattformen samt slutdokumenten 
från respektive översynskonferenser. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

5.6.1 Kvinnor (15–49 år) som fattar sina egna beslut om sexuella 
relationer, preventivmedel samt sexuell och reproduktiv hälsa 

Global Röd Folkhälso 
myndigheten 

Nej 

5.6.2 Andelen länder som garanterar lika rättigheter för kvinnor och män 
(+15 år) till sexuell och reproduktiv hälsa, information och utbildning 

Global Grön Arbetsmarknads 
departementet 

Nej 

5.6.3(N) Andel unga i åldern 16-29 år som uppger att de, i skolan, fått de 
kunskaper de behöver för att ta hand om sin egen sexuella hälsa, 2015 

Nationell Grön Folkhälso 
myndigheten 

Nej 

Kommentarer om indikatorer till delmål 5.6 

Det finns ingen undersökning i Sverige som täcker alla tre komponenter av indikator 5.6.1. Den första 

delkomponenten är möjlig att redovisa med vissa avvikelser varför en nationell indikator föreslås. SCB 

arbetar på det globala planet för att definitionen av indikator 5.6.1 inte ska avgränsas till gifta kvinnor. 

Indikator 5.6.2 är en så kallad ”icke-statistisk” indikator på nationell nivå. Jämställdhetsenheten på 

Arbetsmarknadsdepartementet bör vara bäst lämpade att lämna uppgifter till FN om lagstiftning och policy 

i Sverige. 

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 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

5.a.1 Jordbrukare som är ägare eller rättighetsinnehavare av 
jordbruksmark och andelen kvinnor 

Global Vit Jordbruks 
verket 

Nej 

5.a.2 Länder med ett rättsligt ramverk som garanterar kvinnors lika rätt till 
ägande och/eller kontroll av mark 

Global Orange Närings 
departementet 

Nej 

5.a.3(N) Kvinnors andel av mäns individuella disponibla inkomst Nationell Grön SCB Nej 

Näringsdepartementets rättssekretariat besvarade förfrågan om information från FAO i dec 2018. FAO gör 

utifrån uppgifterna bedömningen att Sverige har en LÅG NIVÅ avseende rättsligt ramverk som garanterar 

kvinnors lika rätt till ägande och/eller kontroll av mark. SCB gör bedömningen att frågan behöver följas 

upp och uppgifterna kompletteras varför indikatorn har klassats som orange. SCB har skickat frågan vidare 

till Näringsdepartementet.  

Delmål 5.b  
Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

5.b.1 Andelen individer som äger en mobiltelefon fördelat på kön Global Grön SCB Nej 
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Delmål 5.c  
Anta och stärka välgrundad politik och genomförbar lagstiftning för att främja jämställdhet och öka alla kvinnors och flickors 
egenmakt på alla nivåer 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

5.c.1 Länder med system för att spåra och anslå offentliga medel till 
jämställdhet och kvinnors egenmakt 

Global Grön Finans 
departementet 

Nej 
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Mål 6: RENT VATTEN OCH SANITET 
Delmål och indikatorer 

Delmål 6.1  
Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

6.1.1 Andel av befolkningen som använder säkert hanterat dricksvatten Global Grön SCB Ja 

6.1.2(N) Antal kommuner med vattenförsörjningsplaner Nationell Orange HaV Nej 

6.1.3(N) Antal/andel vattenskyddsområden för kommunala vattentäkter Nationell Grön HaV Nej 

Den globala indikatorn har klassats som grön såtillvida att indikatorn tas fram baserat på nationella 

uppgifter. Vi anser dock att estimatet är felaktigt och att det skulle vara 100% utan att vi behövde lämna 

uppgifter varje år. Indikatorn skulle i så fall kunna betraktas som vit. SCB och HaV har fortsatta kontakter 

med WHO i frågan. 

Delmål 6.2  
Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien och att ingen behöver uträtta sina behov 
utomhus. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt behoven hos kvinnor och flickor samt människor i utsatta situationer. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

6.2.1 Andel av befolkningen som använder säkert hanterade sanitära 
tjänster 

Global Grön SCB Ja 

Även här förs vidare samtal med WHO om estimaten som SCB bedömer som felaktiga.  

Delmål 6.3  
Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och 
material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

6.3.1 Andelen avloppsvatten som hanteras på ett säkert sätt Global Grön HaV Nej 

6.3.2 Andelen vattentäkter med god yt- och grundvattenstatus Global Grön HaV Ja 

6.3.3(N) Rapporterade kokningspåbud. Nationell Grön Livsmedels 
verket 

Nej 

Också för indikatorn 6.3.1 förs samtal med WHO om estimaten som SCB bedömer som felaktiga. Den 

nationella indikatorn har föreslagits av Livsmedelsverket och förefaller kunna utgöra en lämplig indikator 

för att på ett generellt plan följa upp om problem uppstår med dricksvattenkvaliteten i landet. 
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Delmål 6.4  
Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning 
med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

6.4.1 Förändringar i vattenanvändningseffektiviteten över tid Global Grön SCB Nej 

6.4.2 Grad av vattenbrist: färskvattenuttag som andel av tillgängliga 
färskvattenresurser 

Global Grön SCB Ja 

Det förefaller inte finnas några problem med att rapportera de statistiska underlagen för dessa indikatorer 

till FN. Däremot bör 6.4.2 redovisas med så låg nedbrytning som möjligt nationellt för att den ska bli 

relevant. 

Delmål 6.5  
Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser på alla nivåer, när så är lämpligt genom gränsöverskridande 
samarbete. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

6.5.1 Grad av införlivande av en integrerad förvaltning av vattenresurser 
(0–100) 

Global Grön HaV Ja 

6.5.2 Andelen gränsöverskridande avrinningsområden med praktiska 
arrangemang för vattensamarbete 

Global Grön HaV Ja 

Delmål 6.6  
Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg, skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

6.6.1 Förändringar i utbredningen av vattenrelaterade ekosystem över tid Global Orange HaV Ja 

6.6.2(N) Skyddade områden med limniskt syfte Nationell Orange HaV Nej 

6.6.3(N) Åtgärdade vandringshinder Nationell Grön HaV Nej 

Den globala indikatorn finns redovisad för Sverige i den globala databasen men förefaller överensstämma 

dåligt med de nationella uppgifter som finns. Arbete pågår med att färdigställa Nationella Marktäckedata 

som kommer att ha betydligt bättre data och möjligheten att använda denna som underlag för den globala 

rapporteringen bör undersökas. 

För den nationella indikatorn om skyddade områden med limniskt syfte finns uppgifter men de behöver 

bearbetas. Indikatorn kommer också att användas i Miljömålsuppföljningen.  

Delmål 6.a  
Till 2030 utöka det internationella samarbetet och stödet för kapacitetsuppbyggnad till utvecklingsländerna inom vatten- och 
sanitetsrelaterade verksamheter och program, inklusive genom tekniker för vatteninsamling, avsaltning, vatteneffektivitet, rening av 
avloppsvatten, återvinning och återanvändning. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

6.a.1 Andelen offentligt utvecklingsbistånd som anslås till vatten- och 
sanitetssektorn 

Global Grön Sida Nej 
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Delmål 6.b  
Stödja och stärka lokalsamhällenas deltagande i arbetet med att förbättra vatten- och sanitetshanteringen. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

6.b.1 Lokala administrativa enheter med politik och förfaranden för 
lokalsamhällets deltagande i vatten- och sanitetshanteringen 

Global Vit HaV Nej 

Kan antas vara 100 procent i enlighet med subisdiaritetsprincipen och den kommunala demokratiska 

processen. Uppgifter samlas in från länder som deltar i "The UN-Water Global Analysis and Assessment of 

Sanitation and Drinking-Water (GLAAS) Survey". Mest låg- och medelinkomstländer. Tveksamt om 

uppgifter kommer att redovisas avseende Sverige (och andra rika länder). 
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Mål 7: HÅLLBAR ENERGI 
Delmål och indikatorer 

Delmål 7.1  
Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

7.1.1 Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet Global Vit Energi 
myndigheten 

Ja 

7.1.2 Andel av befolkningen som primärt förlitar sig på rena bränslen och 
teknik 

Global Vit Energi 
myndigheten 

Ja 

Båda indikatorer estimeras för rika länder till 100 respektive mer än 95 procent. 

Delmål 7.2  
Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

7.2.1 Förnybar energi i den totala slutliga energianvändningen Global Grön Energi 
myndigheten 

Ja 

Delmål 7.3  
Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

7.3.1 Energiintensitet angiven som kvoten mellan tillförd energi och BNP Global Grön Energi 
myndigheten 

Ja 

Delmål 7.a  
Till 2030 stärka det internationella samarbetet för att underlätta tillgång till forskning och teknik inom ren energi, inklusive förnybar 
energi, energieffektivitet samt avancerad och renare fossilbränslebaserad teknik, samt främja investeringar i energiinfrastruktur och 
ren energiteknik. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

7.a.1 Internationella finansiella flöden till utvecklingsländer till stöd för 
forskning och utveckling inom ren energi och förnybar energiproduktion 

Global Grön Sida Nej 
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Delmål 7.b  
Till 2030 bygga ut infrastrukturen och uppgradera tekniken för att leverera moderna och hållbara energitjänster till alla i 
utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna och små önationer under utveckling. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

7.b.1 Investeringar i energieffektivitet som andel av BNP och andelen 
utländska direktinvesteringar till infrastruktur och teknik för hållbar 
utveckling 

Global Röd Energi 
myndigheten 

Nej 

7.b.2(N) Platshållare för indikator om energieffektivitet och investeringar i 
nationell kontext. 

Nationell Röd Energi 
myndigheten 

Nej 

SCB föreslår en nationell indikator som behandlar energieffektivitet och investeringar i en nationell 

kontext då den globala indikatorn är mer anpassad till situationen i utvecklingsländer. SCB föreslår att den 

ansvariga myndigheten utreder vad som finns och vad som eventuellt kan utvecklas. 
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Mål 8: ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT 
Delmål och indikatorer 

Delmål 8.1  
Upprätthålla ekonomisk tillväxt per capita i enlighet med nationella förhållanden och i synnerhet en BNP-tillväxt på minst 7 procent 
per år i de minst utvecklade länderna. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

8.1.1 Årlig tillväxt i real BNP per capita Global Grön SCB Ja 

Delmål 8.2  
Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation, bland annat genom att fokusera på 
sektorer med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

8.2.1 Årlig tillväxt i real BNP per sysselsatt Global Grön SCB Ja 

Delmål 8.3  
Främja utvecklingsinriktad politik som stöder produktiv verksamhet, skapande av anständiga arbetstillfällen, företagande, kreativitet 
och innovation samt uppmuntra att mikroföretag liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den formella ekonomin, 
bland annat genom tillgång till finansiella tjänster. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

8.3.1 Andel sysselsatta inom den informella sektorn utom jordbruk Global Grön SCB Nej 

8.3.1(P) Löner för svart arbetskraft som andel av totala löner Proxy Grön SCB Nej 

Delmål 8.4  
Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta 
sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och 
produktion, med de utvecklade länderna i täten. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

8.4.1 Materialfotavtryck Global Grön SCB Nej 

8.4.2 Materialkonsumtion Global Grön SCB Ja 
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Delmål 8.5  
Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och 
personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

8.5.1 Genomsnittlig timlön för kvinnliga och manliga anställda Global Grön Medlings 
institutet 

Ja 

8.5.2 Arbetslöshet Global Grön SCB Ja 

Delmål 8.6  
Till 2020 väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

8.6.1 Ungdomar som varken arbetar eller studerar Global Grön SCB Ja 

Delmål 8.7  
Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och säkra att de värsta 
formerna av barnarbete, inklusive rekrytering och användning av barnsoldater, förbjuds och upphör. Avskaffa alla former av 
barnarbete senast 2025. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

8.7.1 Andelen och antalet barn 5–17 år som är involverade i barnarbete Global Vit SCB Nej 

Delmål 8.8   
Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i 
synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

8.8.1 Dödliga och icke-dödliga arbetsskador fördelat på kön och 
migrantstatus 

Global Grön Arbets 
marknadsdep 

Ja 

8.8.2 Efterlevnad av arbetstagarnas rättigheter på nationell nivå baserat 
på ILO:s stadgar och nationell lagstiftning 

Global Grön Arbets 
marknadsdep 

Nej 

Delmål 8.9  
Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala 
produkter. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

8.9.1 Turismens direkta bidrag till BNP som andel av total BNP Global Grön Tillväxt 
verket 

Nej 

8.9.2 Arbeten inom hållbar turismindustri som andel av det totala antalet 
arbeten inom turism 

Global Röd Tillväxt 
verket 

Nej 
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Delmål 8.10  
Stärka de inhemska finansinstitutens kapacitet att främja och utöka tillgången till bank- och försäkringstjänster samt finansiella 
tjänster för alla. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

8.10.1 (a) Antalet kommersiella banker per 100 000 vuxna. (b) Antalet 
bankomater (ATM) per 100 000 vuxna 

Global Grön Riksbanken Ja 

8.10.2 Vuxna med konto i en bank eller annan finansiell institution Global Vit Riksbanken Ja 

Delmål 8.a  
Öka det handelsrelaterade stödet (Aid for Trade) till utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna, bland annat 
genom det förstärkta integrerade ramverket för handelsrelaterat tekniskt bistånd till de minst utvecklade länderna (Enhanced 
Integrated Framework for Trade-related technical Assistance to Least Developed Countries). 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

8.a.1 Åtaganden och utbetalningar som handelsrelaterat stöd (Aid for 
Trade) 

Global Grön Sida Ja 

Delmål 8.b  
Senast 2020 utarbeta och börja tillämpa en global strategi för ungdomssysselsättning samt genomföra Internationella 
arbetsorganisationens globala sysselsättningspakt. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

8.b.1 Förekomst av en nationell strategi för ungdomssysselsättning Global Grön Arbets 
marknadsdep 

Nej 
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Mål 9: HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR 
Delmål och indikatorer 

Delmål 9.1  
Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande 
infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis 
tillgång för alla. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

9.1.1 Andel av befolkningen på landsbygden som bor inom 2 km från en 
väg som är farbar året om 

Global Grön SCB Nej 

9.1.2 Passagerar- och godsvolymer fördelat på transportsätt Global Grön Trafikanalys Nej 

9.1.3(N) Andel av befolkningen som har enkel tillgång till kollektivtrafik Nationell Grön SCB Ja 

Data för 9.1.3(N) tas redan fram årligen av SCB på uppdrag av Boverket. Indikatorn används också för 

uppföljning av miljömålen. Uppgifter tas fram både för nationell nivå och ner på kommunnivå. Redovisning 

sker på åldersgrupper. Samma som 11.2.1, som är en global indikator, men redovisat för hela landet 

fördelat på inom/utanför tätort. 

Delmål 9.2  
Verka för en inkluderande och hållbar industrialisering. Till 2030 avsevärt öka industrins andel av sysselsättning och BNP, i enlighet 
med nationella förhållanden, och fördubbla denna andel i de minst utvecklade länderna. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

9.2.1 Tillverkningsindustrins förädlingsvärde som andel av BNP och per 
capita 

Global Grön SCB Ja 

9.2.2 Sysselsatta inom tillverkningsindustrin som andel av den totala 
sysselsättningen 

Global Grön SCB Ja 

Delmål 9.3  
Öka tillgången för småskaliga industriföretag och andra företag, i synnerhet i utvecklingsländerna, till finansiella tjänster, inklusive 
överkomliga krediter, samt deras integrering i värdekedjor och marknader. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

9.3.1 Andel småskaliga industriföretag av industrins totala 
förädlingsvärde 

Global Grön SCB Ja 

9.3.2 Småskaliga industriföretag med lån eller kreditram Global Grön SCB Ja 
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Delmål 9.4  
Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dessa hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena 
och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

9.4.1 Koldioxidutsläpp per enhet förädlingsvärde Global Grön SCB Ja 

9.4.2(N) Antal arbetsställen, omsättning, export och förvärvsarbetande 
inom miljösektorn i Sverige 

Nationell Grön SCB Nej 

9.4.3(N) Industrins investeringar i miljöskydd per miljöområde Nationell Grön SCB Nej 

Delmål 9.5  
Förbättra forskningen och industrisektorernas tekniska kapacitet i alla länder, i synnerhet utvecklingsländerna, bland annat genom 
att till 2030 uppmuntra innovation och väsentligt öka det antal personer som arbetar med forskning och utveckling per 1 miljon 
människor liksom de offentliga och privata utgifterna för forskning och utveckling. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

9.5.1 Utgifter för forskning och utveckling som andel av BNP Global Grön SCB Ja 

9.5.2 Forskare per miljoner invånare Global Grön SCB Ja 

Delmål 9.a  
Främja utbyggnad av hållbar och motståndskraftig infrastruktur i utvecklingsländerna genom ökat finansiellt, teknologiskt och 
tekniskt stöd till afrikanska länder, de minst utvecklade länderna, kustlösa utvecklingsländer och små önationer under utveckling. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

9.a.1 Totalt offentligt utvecklingsbistånd till infrastruktur Global Grön Sida Nej 

Delmål 9.b  
Stödja inhemsk teknikutveckling, forskning och innovation i utvecklingsländerna, inklusive genom att säkerställa en gynnsam 
policymiljö för exempelvis industriell diversifiering och förädling av råvaror. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

9.b.1 Andelen förädlingsvärde för medel- och högteknologiska företag i 
totala förädlingsvärdet 

Global Grön SCB Ja 
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Delmål 9.c  
Väsentligt ökad tillgången till informations- och kommunikationsteknik samt eftersträva allmän och ekonomiskt överkomlig tillgång 
till Internet i de minst utvecklade länderna senast 2020. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

9.c.1 Andel av befolkningen som har tillgång till mobiltelefonnät Global Grön PTS Ja 
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Mål 10: MINSKAD OJÄMLIKHET 
Delmål och indikatorer 

Delmål 10.1  
Till 2030 successivt uppnå och upprätthålla en inkomsttillväxt högre än det nationella genomsnittet för de 40 procent av 
befolkningen som har lägst inkomst. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

10.1.1 Tillväxttakt för hushållens utgifter eller inkomst per capita bland de 
40 procent av befolkningen som har lägst inkomst och hela befolkningen 

Global Grön SCB Ja 

Delmål 10.2  
Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människors, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller 
ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

10.2.1 Andelen personer som lever på under 50 procent av 
medianinkomsten 

Global Grön SCB Nej 

10.2.2(N) Andel som oftast deltar i politiska diskussioner alternativt tillhör 
ett politiskt parti 

Nationell Grön SCB Nej 

Den globala indikatorn kan brytas ned på kön, ålder, födelseland, hushållstyp mm. En skattning av andelen 

personer med funktionshinder med s.k. låg inkomst skulle kunna göras genom att inkomst matchas på data 

från ULF/SILC. Denna har dock inte samma säkerhet som informationen som baseras direkt på 

registerinformation. Kräver också mer resurser att ta fram då saker som olika konsumtionsenheter, olika 

definitioner av familjetyper och bias behöver hanteras.  

Den föreslagna nationella indikatorn är tänkt att belysa det politiska livet som målet även omfattar. Det 

finns också motsvarande för olika förenings- och fritidsaktiviteter som i någon mån kan belysa den sociala 

integrationen.  

Delmål 10.3  
Säkerställa lika möjligheter och minska förekomsten av ojämlika utfall, bland annat genom att avskaffa diskriminerande lagstiftning, 
politik och praxis och främja lagstiftning, politik och åtgärder av lämpligt slag i detta hänseende. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

10.3.1 Andel av befolkningen som uppger sig upplevt diskriminering eller 
kränkande behandling baserat på diskrimineringsgrund 

Global Grön Folkhälso 
myndigheten 

Nej 
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Delmål 10.4  
Besluta om politik, särskilt finans-, löne- och socialskyddspolitik, och successivt uppnå ökad jämlikhet. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

10.4.1 Andel av BNP som går till löner och sociala avgifter Global Grön SCB Ja 

Delmål 10.5  
Förbättra regleringen och övervakningen av globala finansmarknader och finansinstitut samt stärka genomförandet av sådana 
regleringar. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

10.5.1 Finansiella sundhetsindikatorer Global Grön Finans 
inspektionen 

Nej 

Delmål 10.6  
Säkra stärkt representation och röst till utvecklingsländer i beslutsfattandet i globala internationella ekonomiska och finansiella 
institutioner i syfte att göra dessa mer effektiva, trovärdiga, ansvarsskyldiga och legitima. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

10.6.1 Utvecklingsländernas medlemmar och rösträtt i internationella 
organisationer 

Global Vit UD Ja 

Delmål 10.7  
Underlätta en ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration och rörlighet av personer, inklusive genom planerad och väl 
fungerande migrationspolitik. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

10.7.1 Rekryteringskostnader som betalats av arbetstagaren som andel 
av intjänad årlig inkomst i mottagarlandet 

Global Röd SCB Nej 

10.7.2 Antalet länder som har en väl fungerande migrationspolitik Global Grön Justitiedep Nej 

Delmål 10.a  
Genomföra principen om särskild och differentierad behandling för utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna, i 
enlighet med Världshandelsorganisationens avtal. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

10.a.1 Tariffer som används på import från de minst utvecklade länderna 
och utvecklingsländer med nolltariff, % 

Global Vit SCB Nej 
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Delmål 10.b  
Uppmuntra offentligt utvecklingsbistånd och finansiella flöden, inklusive utländska direktinvesteringar, till de stater där behovet är 
som störst, i synnerhet de minst utvecklade länderna, afrikanska länder, små önationer under utveckling samt kustlösa 
utvecklingsländer, i enlighet med deras nationella planer och program. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

10.b.1 Totala resursflöden till utveckling, fördelat på mottagar- och 
givarländer samt typ av flöde 

Global Grön Sida Ja 

Delmål 10.c  
Senast 2030 minska transaktionskostnaderna för migranters remitteringar till mindre än 3 procent samt avskaffa 
remitteringskorridorer där kostnaderna överstiger 5 procent. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

10.c.1 Remitteringskostnader som andel av det remitterade beloppet Global Grön Konsument 
verket 

Nej 
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Mål 11: HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN 
Delmål och indikatorer 

Delmål 11.1  
Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt 
rusta upp slumområden. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

11.1.1 Andel av den urbana befolkningen som lever i slumområden, 
informella bosättningar eller bristfälliga bostäder 

Global Vit SCB Nej 

11.1.2(N) Trångoddhet Nationell Grön SCB Nej 

Slum, i enlighet med definitionen för den globala indikatorn, är inte aktuellt för Sveriges del men 

"trångboddhet" kan vara ett mer relevant mått för att säga något om delmålet i en svensk kontext. 

Hemlöshet och besittningsrätt till sin bostad kan vara andra alternativ att undersöka. 

Delmål 11.2  
Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra 
trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta 
situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

11.2.1 Andel av befolkningen (i tätorter) som har enkel tillgång till 
kollektivtrafik 

Global Grön SCB Nej 

11.2.2(N) Bostäder i kollektivtrafiknära lägen Nationell Grön SCB Nej 

Den globala indikatorn redovisas nationellt för tätorter under mål 11 och för hela landet under mål 9 (då 

som en nationell indikator). Kvarstår att undersöka: Harmonisering av "urbant" (eventuellt kan justering 

behövas för att anpassa mot global definition); uppföljning av funktionsnedsatta; nedbrytning på kön. 

Delmål 11.3  
Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och 
hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

11.3.1 Förhållande mellan arealtillväxt och befolkningstillväxt Global Grön SCB Nej 

11.3.2 Andel städer som har en struktur för civilsamhällets 
medbestämmande i stadsplanering och -förvaltning 

Global Vit Boverket Nej 

Indikator 11.3.2 är lite trubbig för svenska förhållanden eftersom delaktighet är ett krav i lagen så kanske 

kan det finnas behov av nationellt komplement. 
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Delmål 11.4  
Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

11.4.1 Samlade utgifter per capita som går till att skydda, vårda och 
bevara kultur- och naturmiljöarv 

Global Orange Riksantikvar 
ieämbetet 

Nej 

De flesta uppgifter som krävs tycks finnas, men det är inte fullt klarlagt. Klassningen kan komma att ändras 

när vi förstår insamlingen bättre. Ansvarig myndighet ändrad då det är RAÄ som har det övergripande 

Världsarvsansvaret. 

Delmål 11.5  
Till 2030 väsentligt minska antalet dödsfall och antalet människor som drabbas av katastrofer, inklusive vattenrelaterade 
katastrofer. Även tillse att de direkta ekonomiska förlusterna till följd av sådana katastrofer, i form av lägre global BNP, minskar 
väsentligt. Särskilt fokus bör ligga på att skydda de fattiga och människor i utsatta situationer. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

11.5.1 Antalet döda, saknade personer och direkt drabbade till följd av 
katastrofer per 100 000 invånare 

Global Grön MSB Ja 

11.5.2 Direkta ekonomiska förluster i förhållande till BNP, skador på viktig 
infrastruktur och antal avbrott i grundläggande tjänster, till följd av 
katastrofer 

Global Grön MSB Ja 

Indikatorerna tillhör Sendairamverket för arbete med naturkatastrofer. 

Delmål 11.6  
Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet 
samt hantering av kommunalt och annat avfall. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

11.6.1 Andel fast avfall som regelbundet samlas in och slutdeponeras på 
rätt sätt fördelat på stad 

Global Vit Naturvårds 
verket 

Ja 

11.6.2 Årsmedelvärden för fina luftburna partiklar (t.ex. PM2,5 och PM10) 
i städer (befolkningsviktade) 

Global Grön Naturvårds 
verket 

Ja 

11.6.3(N) Totalt behandlat hushållsavfall och behandlat avfall per capita Nationell Grön SCB Nej 

11.6.4(N) Luftkvalitet i närheten av bostaden Nationell Grön Folkhälso 
myndigheten 

Nej 
 

SCB (Smed) producerar avfallsstatistik på uppdrag av NV och kan ta på sig ansvaret för att redovisa 

indikator 11.6.3(N) nationellt så länge den produceras. 

  



 

59 SCB – Samordning av den statistiska uppföljningen av Agenda 2030 Delredovisning mars 2019 
 

Delmål 11.7  
Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet 
för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

11.7.1 Andelen bebyggd miljö i städer som är offentliga platser Global Orange SCB Nej 

11.7.2 Andelen personer som utsatts för fysiska eller sexuella trakasserier Global Grön Brå Nej 

11.7.2(P) Utsatta för våldsbrott (misshandel, hot och/eller personrån) Proxy Grön SCB Nej 

11.7.3(N) Tillgång till grönområde inom 200 meter från bostaden Nationell Grön SCB Nej 

11.7.4(N) Avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro för att bli 
överfallen eller hotad 

Nationell Grön SCB Nej 

Ingen metod har fastställts för den globala indikatorn varför en proxy har föreslagits. Denna är också 

möjlig att redovisa för personer med funktionsnedsättning. 

Delmål 11.a  
Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och 
landsbygdsområden genom att stärka den nationella och regionala utvecklingsplaneringen. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

11.a.1 Andel av befolkningen som lever i städer som tillämpar 
regionalplaner som omfattar befolkningsprojektioner och resursbehov 

Global Vit Boverket Nej 

11.a.2(N) Andelen antagna och/eller aktualitetsprövade översiktsplaner Nationell Grön Boverket Nej 

Den globala indikatorn kan betraktas som uppfylld genom bestämmelserna i PBL och betraktas därför 

tillsvidare som vit. 

Delmål 11.b  
Till 2020 väsentligen öka det antal städer och samhällen som antar och genomför integrerade strategier och planer för inkludering, 
resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till klimatförändringarna och motståndskraft mot katastrofer samt utveckla och 
genomföra, i linje med Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030, en samlad katastrofriskhantering på alla nivåer. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

11.b.1 Antalet länder som antar och genomför nationella strategier för 
katastrofriskreducering 

Global Grön MSB Ja 

11.b.2 Andelen lokala myndigheter som antar och genomför nationella 
strategier för katastrofriskreducering 

Global Grön MSB Ja 

Indikatorerna tillhör Sendairamverket för arbete med naturkatastrofer. 
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Delmål 11.c  
Stödja de minst utvecklade länderna, inklusive genom finansiellt och tekniskt bistånd, att bygga hållbara och motståndskraftiga 
byggnader av lokala material. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

11.c.1 Ekonomiskt stöd till de minst utvecklade länderna som anslås till 
konstruktion och upprustning av hållbara byggnader 

Global Röd Sida Nej 

Ingen metod finns i dagsläget utvecklad för att mäta indikatorn. 
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Mål 12: HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION 
Delmål och indikatorer 

Delmål 12.1  
Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Alla länder vidtar åtgärder, med de utvecklade 
länderna i täten och med hänsyn tagen till utvecklingsländernas utveckling och förutsättningar. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

12.1.1 Antalet länder som har nationella planer och strategier för hållbar 
konsumtion och produktion eller där hållbar konsumtion och produktion 
ingår som prioritet eller mål i nationell politik 

Global Grön Naturvårds 
verket 

Nej 

12.1.2(N) Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser i Sverige och i 
andra länder 

Nationell Grön SCB Nej 

Underlag till den globala indikatorn samlas in via nationella fokalpunkter för 10YFP (Naturvårdsverket). 

SCB och Naturvårdsverket kommer att diskutera vad som är lämpligt och möjligt att redovisa nationellt. 

Delmål 12.2  
Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

12.2.1 Materialfotavtryck Global Grön SCB Nej 

12.2.2. Materialkonsumtion Global Grön SCB Ja 

Delmål 12.3  
Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela 
livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

12.3.1 (a) Matsvinnsindex (b) Matavfallsindex Global Röd Jordbruks 
verket 

Nej 

12.3.1(P) Uppkommet matavfall per person Proxy Grön SCB Nej 

Kommentarer om indikatorer till delmål 12.3 

Jordbruksverket har ett regeringsuppdrag för minskat matsvinn där ett av huvudområdena är bättre 

uppföljning och mätningar av matsvinn. Ett ganska omfattande arbete med intervjuer/enkäter och 

mätningar behöver sättas igång . Vissa uppgifter för att beräkna Global Food Loss kan eventuellt hämtas 

från Eurostat men det räcker inte för att kunna leverera data för indikatorerna. 

SCB (Smed) producerar avfallsstatistik på uppdrag av NV och kan ta på sig ansvaret för att redovisa 

proxyindikatorn nationellt så länge den produceras. 
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Delmål 12.4  
Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med 
överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras 
negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

12.4.1 Antalet deltagare i multilaterala miljööverenskommelser om farligt 
avfall 

Global Grön Miljö- och 
Energidep 

Ja 

12.4.2 Genererat farligt avfall per capita och proportionen av farligt avfall 
behandlat fördelat på behandlingstyp 

Global Grön Naturvårds 
verket 

Nej 

12.4.3(N) Kemikalieanvändning per BNP Nationell Grön Kemikalie 
inspektionen 

Nej 

Delmål 12.5  
Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

12.5.1 Nationell återvinningsgrad, ton återvunnet material Global Grön Naturvårds 
verket 

Nej 

Delmål 12.6  
Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i 
sin rapporteringscykel. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

12.6.1 Antalet företag som publicerar hållbarhetsrapporter Global Röd Justitiedep Nej 

Ingen metod för att mäta den globala indikatorn finns framtagen i dagsläget. 

Delmål 12.7  
Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

12.7.1 Antalet länder som tillämpar politik och handlingsplaner för en 
hållbar offentlig upphandling 

Global Grön Finansdep Nej 

12.7.2(N) Utsläpp av växthusgaser från offentliga konsumtionsutgifter Nationell Orange SCB Nej 

Den nationella indikatorn kan beräknas utifrån uppgifter i miljöräkenskaperna. 
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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. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

12.8.1 Till vilken grad utbildning för globalt medborgarskap och hållbar 
utveckling, inklusive klimatförändringar, finns i utbildning 

Global Orange Skolverket Nej 

Indikatorn har stark koppling till 4.7.1 och kan i dagsläget inte mätas annat än genom en kvalitativ 

bedömning. En bred arbetsgrupp för indikator 4.7.1 (Naturskyddsföreningen, Globala skolan, Uppsala 

universitet, Världsnaturfonden, UNESCO) arbetar med frågan och kommer att lägga ett svenskt förslag. 

UNESCO arbetar också med att utveckla metoden. SCB är med i arbetet.  

Delmål 12.a  
Stödja utvecklingsländerna att stärka sin vetenskapliga och tekniska kapacitet att utvecklas i riktning mot mer hållbara 
konsumtions- och produktionsmönster. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

12.a.1 Stöd till utvecklingsländerna inom forskning och utveckling som 
går till hållbar konsumtion och produktion 

Global Röd Sida Nej 

Ingen metod för att mäta den globala indikatorn finns framtagen i dagsläget. 

Delmål 12.b  
Utveckla och genomföra verktyg för att övervaka hur en hållbar utveckling påverkar en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och 
främjar lokal kultur och lokala produkter. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

12.b.1 Antalet strategier eller politik och genomförda handlingsplaner för 
hållbar turism 

Global Röd Näringsdep Nej 

12.b.2(N) Turismens miljöpåverkan (exempelvis koldioxidutsläpp). Nationell Orange Tillväxt 
verket 

Nej 

Ingen metod för att mäta den globala indikatorn finns framtagen i dagsläget. 

En tidsserie som kan användas för den nationella indikatorn har tagits fram i en pilotstudie av SCB på 

uppdrag från Tillväxtverket (2008-2016). Ytterligare uppdrag krävs dock om statistiken ska fortsätta att tas 

fram. 
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Delmål 12.c  
Rationalisera ineffektiva subventioner av fossila bränslen som uppmuntrar till slösaktig konsumtion genom att undanröja 
snedvridningar på marknaden, i enlighet med nationella förhållanden. Detta kan till exempel omfatta att omstrukturera 
beskattningen och avveckla eventuella skadliga subventioner för att avspegla deras effekter på miljön. En sådan politik måste ta full 
hänsyn till utvecklingsländernas särskilda behov och förhållanden och minimera eventuella negativa effekter på deras utveckling på 
ett sätt som skyddar de fattiga och de berörda samhällena. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

12.c.1 Subventioner av fossila bränslen per enhet BNP och som andel av 
de totala nationella utgifterna till fossila bränslen 

Global Orange SCB Nej 

Indikatorn kan beräknas för Sverige baserad på uppgifter i miljöräkenskaperna. Den är dock inte framtagen 

ännu och vissa metodval kan behöva göras. 
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Mål 13: BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGEN 
Delmål och indikatorer 

Delmål 13.1  
Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

13.1.1 Antalet döda, saknade personer och direkt drabbade till följd av 
katastrofer per 100 000 invånare 

Global Grön MSB Ja 

13.1.2 Antalet länder som antar och genomför nationella strategier för 
katastrofriskreducering 

Global Grön MSB Ja 

13.1.3 Andelen lokala myndigheter som antar och genomför lokala 
strategier för katastrofriskreducering 

Global Grön MSB Ja 

Indikatorerna tillhör Sendairamverket för arbete med naturkatastrofer. 

Delmål 13.2  
Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell nivå. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

13.2.1 Länder som har rapporterat att de har inrättat en integrerad 
politik/strategi/plan för att öka anpassningsförmågan till 
klimatförändringen 

Global Röd Miljö- och 
Energidep 

Nej 

13.2.2(N) Utsläpp av växthusgaser per bransch, territorium och 
ekonomisk utveckling 

Nationell Grön SCB Nej 

13.2.3(N) Statliga anslag inom klimatområdet som andel av totala 
budgeten 

Nationell Orange SCB Nej 

Det finns ingen metod framtagen till den globala indikatorn men om/när den tas fram kommer Sverige 

troligen att kunna rapportera. 

Delmål 13.3  
Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av 
klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

13.3.1 Länder som har integrerat begränsning av klimatförändringarna, 
klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser 
samt tidig varning i läroplanen för grundskolan, gymnasieskolan och 
högre utbildning 

Global Röd Utbildnings 
dep 

Nej 

13.3.2 Länder som har rapporterat att de har förbättrat den institutionella, 
systemiska och individuella kapacitetsuppbyggnaden för att genomföra 
klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarna och 
tekniköverföring 

Global Röd Miljö- och 
Energidep 

Nej 
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Delmål 13.a  
Fullfölja det åtagande som de utvecklade länder som är parter i Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar gjort 
gällande en målsättning att till 2020 gemensamt mobilisera 100 miljarder US-dollar årligen från alla typer av källor för att tillgodose 
utvecklingsländernas behov vad gäller meningsfulla begränsningsåtgärder och insyn i genomförandet samt så snart som möjligt 
finansiera och operationalisera den gröna klimatfonden fullt ut. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

13.a.1 Mobiliserad summa per år mellan 2020 och 2025 inför åtagandet 
om 100 miljarder US-dollar, USD 

Global Röd Sida Nej 

13.a.2(N) Andel av svenskt bistånd till klimat. Nationell Orange Sida Nej 

Sida föreslår att indikator13.a.2(N) baseras på den globala indikatorn/definitionen över mobiliserat privat 

kapital till klimat. En sådan parameter behöver dock införas i biståndsstatistiken - denna data finns i 

dagsläget inte tillgänglig. 

Delmål 13.b  
Främja mekanismer för att höja förmågan till effektiv klimatrelaterad planering och förvaltning i de minst utvecklade länderna, med 
särskilt fokus på kvinnor, ungdomar samt lokala och marginaliserade samhällen. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

13.b.1 Minst utvecklade länder och små önationer under utveckling som 
erhåller stöd och storleken på stödet, till att öka kapaciteten för 
klimatrelaterad planering och förvaltning 

Global Vit Sida Nej 
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Mål 14: HAV OCH MARINA RESURSER 
Delmål och indikatorer 

Delmål 14.1  
Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint 
skräp och tillförsel av näringsämnen. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

14.1.1 Index för kustnära övergödning och koncentrationen av flytande 
plastskräp 

Global Röd Hav Nej 

Ingen metod för att beräkna den globala indikatorn finns framtagen. 

Delmål 14.2  
Senast 2020 förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt för att undvika betydande negativa 
konsekvenser, bland annat genom att stärka deras motståndskraft, samt vidta åtgärder för att återställa dem i syfte att uppnå friska 
och produktiva hav. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

14.2.1 Andelen nationella exklusiva ekonomiska zoner som hanteras med 
hjälp av ekosystembaserade strategier 

Global Röd Hav Nej 

Ingen metod för att beräkna den globala indikatorn finns framtagen. 

Delmål 14.3  
Minimera och åtgärda havsförsurningens konsekvenser, bland annat genom ökat vetenskapligt samarbete på alla nivåer. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

14.3.1 Havets genomsnittliga surhetsgrad (pH) uppmätt på de 
överenskomna provtagningsstationerna 

Global Orange Hav Nej 

Havsförsurning mäts enligt havsmiljöförordningen och kan användas i nationella uppföljningen. 

Klassningen gäller den globala rapporteringen och kan troligen omklassas som grön när metoden blir 

tydliggjord. 
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Delmål 14.4  
Senast 2020 införa en effektiv fångstreglering och stoppa överfiske, olagligt, orapporterat och oreglerat fiske liksom destruktiva 
fiskemetoder samt genomföra vetenskapligt baserade förvaltningsplaner i syfte att återställa fiskbestånden så snabbt som möjligt, 
åtminstone till de nivåer som kan producera maximalt hållbart uttag, fastställt utifrån deras biologiska egenskaper. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

14.4.1 Andelen fiskbestånd inom en biologiskt hållbar nivå Global Grön Hav Nej 

Uppgifter publiceras i globala databasen bara på totalnivå (world). Miljömålsindikatorn om hållbara 

bestånd kan utgöra den nationella redovisningen. 

Delmål 14.5  
Senast 2020 skydda minst 10 procent av kust- och havsområdena, i överensstämmelse med nationell och internationell rätt och på 
grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rön. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

14.5.1 Täckning av skyddade områden i förhållande till marina områden Global Grön SCB Ja 

Delmål 14.6  
Senast 2020 förbjuda vissa former av fiskesubventioner som bidrar till överkapacitet och överfiske, avskaffa subventioner som 
bidrar till olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och avstå från att införa nya sådana subventioner, med erkännande av att en 
ändamålsenlig och effektiv särskild och differentierad behandling av utvecklingsländerna och de minst utvecklade länderna bör vara 
en integrerad del av förhandlingarna om fiskesubventioner i Världshandelsorganisationen. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

14.6.1 Ländernas grad av införande av internationella instrument för att 
bekämpa olagligt fiske 

Global Orange Hav Nej 

Indikatorn är grön såtillvida att Sverige har godkänt resultat som FAO har förslagit och som baseras på data 

rapporterad från Sverige. Såväl tillgänglighet och tolkningsbarhet av data lämnar dock en del övrigt att 

önska. Kräver mer utredning. 

Delmål 14.7  
Till 2030 öka den ekonomiska nyttan för små önationer under utveckling och de minst utvecklade länderna av ett hållbart nyttjande 
av marina resurser, bland annat genom en hållbar förvaltning av fiske, vattenbruk och turism. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

14.7.1 Hållbara fiskare som andel av BNP Global Röd Hav Nej 

14.7.2(N) Inkomster från fiske på kvoter som uppnått MSY-mål (maximalt 
hållbar avkastning). 

Nationell Orange Hav Nej 
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Delmål 14.a  
Öka den vetenskapliga kunskapen, utveckla forskningskapaciteten och överföra havsteknik, med hänsyn tagen till den 
mellanstatliga oceanografiska kommissionens kriterier och riktlinjer för överföring av havsteknik (Criteria and Guidelines on the 
Transfer of Marine Technology), i syfte att skapa friskare hav och öka den marina biologiska mångfaldens bidrag till utvecklingen i 
utvecklingsländerna, i synnerhet i små önationer under utveckling och de minst utvecklade länderna. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

14.a.1 Andel av den totala forskningsbudgeten som anslås till forskning 
inom havsteknik 

Global Orange Hav Nej 

Delmål 14.b  
Säkerställa tillträde för småskaliga icke-industriella fiskare till marina resurser och marknader. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

14.b.1 Ländernas grad av införande av ett regulatoriskt ramverk som 
skyddar småskaliga fiskares tillträdesrätt 

Global Vit Hav Nej 

Delmål 14.c  
Stärka bevarandet och hållbart nyttjande av haven och havsresurserna genom att genomföra internationell rätt, såsom den kommer 
till uttryck i Förenta nationernas havsrättskonvention (UNCLOS), som utgör den rättsliga ramen för bevarande och hållbart nyttjande 
av hav och havsresurser, vilket erinras om i punkt 158 i slutdokumentet The Future We Want från Förenta nationernas konferens om 
hållbar utveckling (Rio+20). 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

14.c.1 Länder som gör framsteg inom att godkänna havsrelaterade 
instrument som genomför internationell rätt för en hållbar användning av 
haven 

Global Grön Miljö- och 
Energidep 

Nej 
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Mål 15: EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD 
Delmål och indikatorer 

Delmål 15.1  
Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, 
våtmarker, berg och torra områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i internationella överenskommelser. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

15.1.1 Skogsmark som andel av total landareal Global Grön Skogs 
styrelsen 

Ja 

15.1.2 Andelen viktiga områden för biologisk mångfald på land och i 
sötvatten som är skyddade områden 

Global Grön Naturvårds 
verket 

Ja 

Delmål 15.2  
Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar, stoppa avskogningen, återställa utarmade skogar och 
kraftigt öka nybeskogningen och återbeskogningen i hela världen. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

15.2.1 Framsteg mot ett hållbart skogsbruk Global Grön Skogs 
styrelsen 

Ja 

15.2.2(N) Miljöhänsyn i skogsbruket. Nationell Grön Skogs 
styrelsen 

Nej 

SCB har på Skogsstyrelsens inrådan bytt ut den tidigare föreslagna nationella indikatorn om nyckelbiotoper 

till ”Miljöhänsyn i skogsbruket” som är en indikator som tagits fram regelbundet under en rad år inom 

ramen för den officiella statistiken. Utveckling pågår med en ny inventering. 

Delmål 15.3  
Till 2030 bekämpa ökenspridning, återställa förstörd mark och jord, inklusive mark som drabbats av ökenspridning, torka och 
översvämningar, samt sträva efter att uppnå en värld utan nettoförstöring av mark. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

15.3.1 Mark som är degraderad i förhållande till den totala landarealen Global Grön SLU Nej 

Den globala indikatorn tas fram som en del av uppföljningen av Ökenkonventionen som UD är fokalpunkt 

för. Indikatorn estimeras för Sverige. SLU har lämnat synpunkter på estimatet. 
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Delmål 15.4  
Senast 2030 säkerställa att bevara bergsekosystemen, inklusive deras biologiska mångfald, i syfte att öka deras förmåga att 
producera nytta som behövs för en hållbar utveckling. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

15.4.1 Skyddade viktiga områden för biologisk mångfald i fjällen Global Grön Naturvårds 
verket 

Ja 

15.4.2 Täckning av fjällvegetation Global Grön Naturvårds 
verket 

Ja 

Sverige har framfört att logiken bakom indikator 15.4.2 inte stämmer i Sverige dvs att gröna fjäll skulle 

betyda att ekosystemen håller hög kvalitet. Här är det snarare ett tecken på oönskade klimatförändringar. 

Naturvårdsverket tolkar utfallet av den nationella miljömålsindikatorn (Täckning av fjällvegetation) som 

att den "förbuskning" som den visar är ett resultat av negativ klimatpåverkan.  

Delmål 15.5  
Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald 
och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

15.5.1 Rödlisteindex Global Grön Naturvårds 
verket 

Ja 

NV och SLU tycker att det totala rödlisteindexet  är trubbigt och menar att nedbrytning på artgruppsnivå är 

nödvändigt för att indikatorn ska vara användbar. 

Delmål 15.6  
Främja en rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid användning av genetiska resurser samt lämpligt tillträde till 
sådana resurser, i enlighet med internationella avtal. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

15.6.1 Länder som har antagit administrativa och politiska ramverk för att 
säkerställa en rimlig och rättvis fördelning av nytta 

Global Grön Naturvårds 
verket 

Ja 

Delmål 15.7  
Vidta omedelbara åtgärder för att stoppa tjuvjakt på och handel med skyddade djur- och växtarter och inrikta åtgärderna på både 
utbudet av och efterfrågan på olagliga produkter från vilda djur och växter. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

15.7.1 Handel med vilda djur och växter som bedrivs genom tjuvjakt eller 
illegal handel 

Global Orange Jordbruks 
verket 

Nej 

Jordbruksverket är management authority till CITES som samlar in data om detta. Flera andra 

organisationer behöver vara involverade i att ta fram bakgrundsinformation som behövs för att ta fram 

indikatorn. 
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Delmål 15.8  
Senast 2020 införa åtgärder för att förhindra införseln av invasiva främmande arter och avsevärt minska deras påverkan på land- 
och vattenekosystem samt kontrollera eller utrota prioriterade arter. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

15.8.1 Andelen länder som har nationell lagstiftning och vidtar åtgärder 
för att förebygga och kontrollera spridningen av invasiva främmande arter 

Global Grön Naturvårds 
verket 

Nej 

Delmål 15.9  
Senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens värden i nationella och lokala planerings- och 
utvecklingsprocesser, i strategier för fattigdomsminskning samt i räkenskaper. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

15.9.1 Framsteg mot fastställda nationella mål enligt Aichimål 2 Global Grön Naturvårds 
verket 

Nej 

Delmål 15.a  
Mobilisera och väsentligt öka de finansiella resurserna från alla källor för att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden 
och ekosystemen. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

15.a.1 Offentligt utvecklingsbistånd och offentliga utgifter till att hållbart 
bevara och nyttja den biologiska mångfalden och ekosystemen 

Global Grön Sida Ja 

Delmål 15.b  
Mobilisera betydande resurser från alla källor och på alla nivåer för att finansiera hållbart brukande av skogar och ge 
utvecklingsländerna lämpliga incitament att utveckla ett sådant bruk, inklusive för bevarande och återbeskogning. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

15.b.1 Offentligt utvecklingsbistånd och offentliga utgifter till att hållbart 
bevara och nyttja den biologiska mångfalden och ekosystemen 

Global Grön Sida Ja 

Delmål 15.c  
Öka det globala stödet till insatser för att bekämpa tjuvjakt på och illegal handel med skyddade arter, inklusive genom att öka 
möjligheterna till en hållbar försörjning i lokalsamhällena. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

15.c.1 Handel med vilda djur och växter som bedrivs genom tjuvjakt eller 
illegal handel 

Global Orange Jordbruks 
verket 

Nej 

Jordbruksverket är management authority till CITES som samlar in data om dettta. Flera andra 

organisationer behöver vara involverade i att ta fram bakgrundsinformation som behövs för att ta fram 

indikatorn. 
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Mål 16: FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN 
Delmål och indikatorer 

Delmål 16.1  
Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

16.1.1 Antalet mordoffer per 100 000 invånare Global Grön Brå Ja 

16.1.2 Konfliktrelaterade dödsfall per 100 000 invånare Global Vit UD Nej 

16.1.3 Andel av befolkningen som utsatts för fysiskt, psykologiskt eller 
sexuellt våld 

Global Grön Brå Nej 

16.1.4 Andel av befolkningen som känner sig trygga när de är ute i det 
egna bostadsområdet 

Global Grön Brå Nej 

Delmål 16.2  
Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

16.2.1 Andelen barn som har blivit utsatta för fysisk eller psykisk 
misshandel av vårdnadshavare den senaste månaden 

Global Röd SCB Nej 

16.2.1(P) Andel barn som någon gång blivit utsatta för någon form av 
fysisk eller psykologisk misshandel 

Proxy Grön SCB Nej 

16.2.2 Antalet offer för människohandel per 100 000 invånare Global Grön Brå Nej 

16.2.3 Unga kvinnor och män i åldrarna 18–29 år som har utsatts för 
sexuellt våld före 18 års ålder 

Global Grön Folkhälso 
myndigheten 

Nej 

För indikatorn 16.2.2 kan endast anmälda fall rapporteras. UNODC arbetar med att ta fram en metod för att 

estimera ej upptäckta offer för människohandel. 

Delmål 16.3  
Främja rättssäkerheten på nationell och internationell nivå samt säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

16.3.1 Andel våldsoffer som har anmält brott till behörig myndighet Global Grön Brå Nej 

16.3.2 Häktade i väntan på dom som andel av den totala 
fängelsepopulationen 

Global Grön Kriminal 
vården 

Ja 
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Delmål 16.4  
Till 2030 avsevärt minska de olagliga finansiella flödena och vapenflödena, öka möjligheterna att återvinna och återfå stulna 
tillgångar samt bekämpa alla former av organiserad brottslighet. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

16.4.1 Värde av olagliga finansiella in- och utflöden Global Röd SCB Nej 

16.4.2 Andelen beslagtagna, upphittade eller överlämnade vapen vars 
olagliga ursprung har spårats av behörig myndighet 

Global Grön Polisen 
NFC 

Nej 

Delmål 16.5  
Väsentligt minska alla former av korruption och mutor. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

16.5.1 Andelen personer som har betalat eller fått en förfrågan om en 
muta från en offentlig företrädare 

Global Grön Brå Nej 

16.5.2 Andelen företag som har betalat en muta till en offentlig 
företrädare eller som har fått en förfrågan om att muta en offentlig 
företrädare 

Global Vit SCB Ja 

Delmål 16.6  
Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

16.6.1 Primära offentliga utgifter som andel av den ursprungligen 
godkända statsbudgeten 

Global Grön ESV Nej 

16.6.2 Andel av befolkningen som är nöjd med sin senaste erfarenhet av 
offentlig verksamhet 

Global Röd SCB Nej 

16.6.2(P) Upplevelse av servicen i den kommun där du bor Proxy Orange SCB Nej 

Delmål 16.7  
Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

16.7.1 Andel positioner inom offentliga institutioner jämfört med nationell 
fördelning på kön, ålder och personer med funktionsnedsättning 

Global Orange SCB Nej 

16.7.2 Andel av befolkningen som tycker att beslutsfattandet är 
inkluderande och lyhört 

Global Röd SCB Nej 

16.7.2(P) Nöjdhet med demokratin i Sverige Proxy Grön SCB Nej 

16.7.3(N) Valdeltagande Nationell Grön SCB Nej 
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Delmål 16.8  
Utvidga och stärka utvecklingsländernas deltagande i institutionerna för global styrning. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

16.8.1 Utvecklingsländernas andel medlemmar och rösträtt i 
internationella organisationer 

Global Vit UD Ja 

Delmål 16.9  
Senast 2030 tillhandahålla juridisk identitet för alla, inklusive födelseregistrering. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

16.9.1 Andelen barn under 5 år vars födsel har registrerats av en 
myndighet 

Global Vit SCB Ja 

Delmål 16.10  
Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och 
internationella avtal. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

16.10.1 Verifierade fall av mord, kidnappningar, försvinnanden, 
frihetsberövanden samt tortyr av journalister, fackligt engagerade och 
personer som arbetar med mänskliga rättigheter 

Global Vit Justitiedep Nej 

16.10.2 Antalet länder vars grundlagar garanterar allmänheten tillgång till 
information 

Global Vit Justitiedep Ja 

16.10.3(N) Hot och våld mot vissa yrkesgrupper Nationell Orange SCB Nej 

Den nationella indikatorn föreslogs redan i redovisningen av SCBs regeringsuppdrag från 2017. Förslaget 

kvarstår men ansvaret har flyttats till SCB då flera olika källor behöver undersökas innan en (eller flera) 

indikatorer kan föreslås och ansvar kan fastställas. 

Delmål 16.a  
Stärka berörda nationella institutioner, bland annat genom internationellt samarbete, i syfte att bygga upp kapacitet på alla nivåer, i 
synnerhet i utvecklingsländerna, för att förebygga våld och bekämpa terrorism och brottslighet. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

16.a.1 Förekomst av oberoende institutioner som ansvarar för mänskliga 
rättigheter i enlighet med Parisprinciperna 

Global Grön Justitiedep Ja 

Delmål 16.b  
Verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik för en hållbar utveckling. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

16.b.1 Andel av befolkningen som uppger sig upplevt diskriminering Global Grön Folkhälso 
myndigheten 

Nej 
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Mål 17: GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP 
Delmål och indikatorer 

Delmål 17.1  
Stärka den inhemska resursmobiliseringen, inklusive genom internationellt stöd till utvecklingsländerna, för att förbättra den 
inhemska kapaciteten att ta upp skatter och andra intäkter. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

17.1.1 Sammanlagda statliga inkomster som andel av BNP Global Grön SCB Nej 

17.1.2 Statens utgifter i relation till inhemska skatter Global Grön SCB Nej 

Delmål 17.2  
De utvecklade länderna ska fullt ut fullfölja sina åtaganden i fråga om offentligt utvecklingsbistånd, inklusive många utvecklade 
länders åtagande att nå målet att ge 0,7 procent av BNI till utvecklingsländer och 0,15–0,20 procent av BNI till de minst utvecklade 
länderna. De länder som ger offentligt utvecklingsbistånd uppmanas att överväga att fastställa ett mål om att ge minst 0,20 procent 
av BNI till de minst utvecklade länderna. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

17.2.1 Offentligt utvecklingsbistånd netto, totalt och till de minst 
utvecklade länderna, som andel av OECD-ländernas biståndskommittés 
bruttonationalinkomst 

Global Grön Sida Ja 

Delmål 17.3  
Mobilisera additionella finansiella resurser till utvecklingsländerna från många olika källor. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

17.3.1 Utländska direktinvesteringar, offentligt utvecklingsbistånd och 
syd–syd-samarbetet som andel av den totala statsbudgeten 

Global Röd Sida Nej 

17.3.2 Volym av remitteringar som andel av BNP Global Grön Riks 
banken 

Ja 

Uppgifter om flöden (17.3.1) är tänkta att samlas in från givare och redovisas för mottagare. Sverige anser 

att indikatorn, som inte i dagsläget kan mätas, bör bytas ut mot Total official support for sustainable 

development (TOSSD). 

Delmål 17.4  
Bistå utvecklingsländerna att uppnå en långsiktigt hållbar skuldsättning genom en samordnad politik som syftar till att, när så är 
lämpligt, främja skuldfinansiering, skuldlättnad och skuldomstrukturering samt åtgärda kraftigt skuldtyngda fattiga länders 
utlandsskuld för att minska skuldbördan. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

17.4.1 Skuldbetalningar som andel av exporten av varor och tjänster Global Vit Riks 
banken 

Nej 
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Delmål 17.5  
Anta och genomföra investeringsfrämjande regleringar för de minst utvecklade länderna. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

17.5.1 Antalet länder som antar och genomför investeringsvänliga 
regleringar för de minst utvecklade länderna 

Global Röd UD Nej 

Ingen metod för att mäta den globala indikatorn finns framtagen. 

Delmål 17.6  
Stärka nord–syd-samarbetet, syd–syd-samarbetet och det regionala och internationella trepartssamarbetet kring och tillgången till 
vetenskap, teknik och innovation samt öka kunskapsutbytet på gemensamt överenskomna villkor, inklusive genom förbättrad 
samordning mellan befintliga mekanismer, i synnerhet på FN-nivå, och genom en global mekanism för teknikfrämjande. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

17.6.1 Antalet samarbetsavtal och -program inom vetenskap och/eller 
teknik mellan länder fördelat på typ av samarbete 

Global Röd UD Nej 

17.6.2 Fasta bredbandsabonnemang per 100 invånare Global Grön PTS Ja 

Delmål 17.7  
Främja utveckling, överföring och spridning av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna på gynnsamma villkor, inklusive 
koncessions- och förmånsvillkor, på villkor som överenskommits mellan parterna. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

17.7.1 Totalt anslaget bistånd till utvecklingsländer för att främja 
utveckling av miljövänlig teknik 

Global Röd Sida Nej 

Delmål 17.8  
Senast 2017 fullt ut operationaliserat teknikbanken och mekanismen för kapacitetsuppbyggnad inom vetenskap, teknik och 
innovation för de minst utvecklade länderna samt öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och 
kommunikationsteknik. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

17.8.1 Andelen individer som använder internet Global Grön SCB Ja 

Delmål 17.9  
Öka det internationella stödet för genomförande av effektiv och riktad kapacitetsuppbyggnad i utvecklingsländerna till stöd för 
nationella planer för att genomföra alla målen för hållbar utveckling, inklusive genom samarbete nord–syd och syd–syd samt 
trepartssamarbete. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

17.9.1 Värde av ekonomiskt och tekniskt stöd till utvecklingsländerna Global Grön Sida Nej 
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Delmål 17.10  
Främja ett universellt, regelbaserat, öppet, icke-diskriminerande och rättvist multilateralt handelssystem inom ramen för 
Världshandelsorganisationen, inklusive genom att slutföra förhandlingarna enligt utvecklingsagendan från Doha. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

17.10.1 Globalt viktad genomsnittlig tullsats Global Vit Följs upp 
på global 

nivå endast 

Nej 

Delmål 17.11  
Avsevärt öka utvecklingsländernas export, i synnerhet i syfte att fördubbla de minst utvecklade ländernas andel av den globala 
exporten till 2020 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

17.11.1 Utvecklingsländernas och de minst utvecklade ländernas andel av 
den globala exporten 

Global Vit Inte aktuellt 
för SE att 
följa upp 

Nej 

Delmål 17.12  
Se till att alla de minst utvecklade länderna inom fastställda tidsramar bereds varaktigt tull- och kvotfritt marknadstillträde, i 
överensstämmelse med Världshandelsorganisationens beslut, inklusive genom att säkerställa att preferentiella ursprungsregler som 
gäller för import från de minst utvecklade länderna är genomblickbara och enkla, samt bidra till att underlätta marknadstillträde. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

17.12.1 Genomsnittliga tullsatser som utvecklingsländerna, de minst 
utvecklade länderna och små önationer under utveckling möter 

Global Vit Inte aktuellt 
för SE att 
följa upp 

Nej 

Delmål 17.13  
Öka den makroekonomiska stabiliteten i världen, bland annat genom politisk samordning och samstämmig politik. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

17.13.1 Makroekonomisk instrumentpanel Global Grön SCB Nej 

Delmål 17.14  
Föra en mer samstämmig politik för hållbar utveckling. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

17.14.1 Länder med mekanismer för att föra en mer samstämmig politik 
för hållbar utveckling 

Global Grön UD Nej 
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Delmål 17.15  
Respektera varje lands politiska handlingsutrymme och ledarskap att fastställa och genomföra politik för fattigdomsutrotning och 
hållbar utveckling. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

17.15.1 Användning av ländernas egna resultatramverk och 
planeringsverktyg från aktörer som tillhandahåller utvecklingssamarbete 

Global Grön Sida Ja 

Delmål 17.16  
Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter som mobiliserar och 
utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen för hållbar utveckling nås i alla länder, i 
synnerhet utvecklingsländer. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

17.16.1 Länder som rapporterar om framgångar i ramverken för 
uppföljning av effektivt internationell utvecklingssamarbete mellan flera 
parter som bidrar till målen för hållbar utveckling 

Global Grön Sida Ja 

Delmål 17.17  
Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger 
på erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

17.17.1 Belopp i US-dollar som anslås till offentlig-privata partnerskap 
och partnerskap inom det civila samhället 

Global Röd SCB Nej 

Delmål 17.18  
Till 2020 öka stödet för kapacitetsuppbyggnad till utvecklingsländerna, inklusive de minst utvecklade länderna och små önationer 
under utveckling, för att avsevärt öka tillgången på aktuella och tillförlitliga uppgifter av hög kvalitet, uppdelade efter inkomst, kön, 
ålder, ras, etnicitet, migrationsstatus, funktionsnedsättning, geografisk plats och andra nationellt relevanta aspekter. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

17.18.1 Andelen indikatorer för hållbar utveckling som produceras på 
nationell nivå med full disaggregering 

Global Röd SCB Nej 

17.18.2 Länder som har en nationell statistiklagstiftning som uppfyller 
kraven i de fundamentala principerna för officiell statistik 

Global Grön SCB Ja 

17.18.3 Länder med en nationell statistikplan som är helfinansierad och 
genomförd, efter finansieringskälla 

Global Grön SCB Ja 
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Delmål 17.19  
Till 2030 bygga vidare på befintliga initiativ för att utveckla mått på framsteg som görs mot hållbar utveckling som kompletterar 
BNP samt stödja uppbyggnad av statistisk kapacitet i utvecklingsländerna. 

 
Typ av 

indikator 
Nationell 

klassifikation 

Förslag till 
indikator-
ansvarig 

Finns i 
globala 

databasen 

17.19.1 Resurser som ställs till förfogande för att stödja uppbyggnad av 
statistisk kapacitet i utvecklingsländerna 

Global Vit Sida Nej 

17.19.2 Länder som har utfört minst en folk- och bostadsräkning de 
senaste 10 åren och uppnått fullständig registrering av födslar och 
dödsfall 

Global Grön SCB Ja 

17.19.3(N) Svenskt ODA till kapacitetsutveckling på statistikområdet. Global Grön Sida Nej 

 

 

 

  



 

81 SCB – Samordning av den statistiska uppföljningen av Agenda 2030 Delredovisning mars 2019 
 

Bilaga 2 – Deltagande 
organisationer i 
samordningsmöte 21 nov 
2019 

Arbetsmarknadsdepartementet 

Bankföreningen 

Brå (Brottsförebyggande rådet ) 

CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) 

CSN (Centrala studiestödsnämnden ) 

Energimyndigheten 

ESV 

Folkhälsomyndigheten 

Försäkringskassan 

GBG-universitet, SOM-institutet 

HaV (Havs- och vattenmyndigheten) 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

Jämställdhetsmyndigheten 

Konjunkturinstitutet 

Konsumentverket 

Kriminalvården 

Kulturanalys 

Livsmedelsverket 

Länsstyrelserna 

MFD (Myndigheten för delaktighet) 
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Naturvårdsverket 

NCK (Nationellt Centrum för Kvinnofrid) 

Näringsdepartementet 

Pensionsmyndigheten 

RAÄ (Riksantikvarieämbetet) 

Jordbruksverket 

Skogsstyrelsen 

Skolverket 

SLU 

SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) 

Socialstyrelsen  

Statens veterinärmedicinska anstalt 

Tillväxtverket  

Trafikanalys 

Tullverket 

Utrikesdepartementet 
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Bilaga 3 – Organisationer 
som lämnat svar i 
konsultationer 

Myndigheter 

Brottsförebyggande rådet 

Energimyndigheten 

Folkhälsomyndigheten 

HaV 

Jordbruksverket 

Kriminalvården 

Kulturanalys 

Livsmedelsverket 

Medlingsinstitutet 

MSB 

Naturvårdsverket 

Post- och telestyrelsen 

Riksantikvarieämbetet 

SGU-Sveriges geologiska undersökning 

Skogsstyrelsens 

Skolverket 

Socialstyrelsen 

Tillväxtverket 

UKÄ 
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Civilsamhällesorganisationer 

Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet 

Fairtrade Sverige 

Funktionsrätt Sverige 

Hörselskadades Riksförbund 

Lika Unika 

Naturskyddsföreningen 

Rädda barnen 

RFSL 

RFSU 

Svenska Röda Korset
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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. 
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294 307 307 244 307

MÅL Delmål Unika
Indikator-

kod
TYP Indikator

Custodian 

Agency(ies)

Partner 

Agency(ies)

Tier (13 

February 

2019)

Nationell 

klass

April 2019

Förslag på 

ansvarig 

myndighet

Förslag på 

bidragande 

organisationer

Kommentar angående ansvar och 

klassificering
KOMMENTARER Förslag till hantering 

1

1.1 Senast 2030 avskaffa den extrema fattigdomen för alla 

människor överallt. Med extrem fattigdom avses för 

närvarande människor som lever på mindre än 1,25 US-

dollar per dag.

1 1.1.1 Global

1.1.1 Andel av befolkningen som lever under den 

internationella fattigdomsgränsen efter kön, åldersgrupp, 

arbetsstatus och geografiskt område (stad/landsbygd)

World Bank ILO
Tier I

Vit SCB

Beräknas globalt. Inte aktuellt för SE att följa upp

För Sverige beräknas andelen vara 0,5 i befolkningen. Det är högre än de övriga 

nordiska länderna. 

Det finns problem med att använda inkomstdata från register för att fånga den här 

typen av fattigdom i Sverige.  Det finns mycket skräp i informationen rörande de med 

inkomster nära noll. De individer som eventuellt har en inkomst på den här nivån 

(tiggare som är "EU-medborgare", personer utan uppehållstillstånd) fångas inte i vår 

registerbaserade inkomststatistik.

Validera uppgifterna i den globala databasen.

1

1.1 Senast 2030 avskaffa den extrema fattigdomen för alla 

människor överallt. Med extrem fattigdom avses för 

närvarande människor som lever på mindre än 1,25 US-

dollar per dag.

1 1.1.2(N)
Nationell 

(NY)

1.1.2(N) Mått kring fattigdom och de allra mest utsatta 

grupperna i samhället
Röd SCB*

Försäkrings-

kassan

Socialstyrelsen

Civila samhället

*SCB är ansvarig tillsvidare. När en indikator 

har beslutats om kan ansvaret komma att 

ändras. Flera organisationer kan behöva bidra 

i arbetet.

T.ex. information om fattigdom t.ex. bland personer som inte har rätt till eller av ngn 

annan anledning inte uppbär (offientligt) ekonomiskt stöd. Den här indikatorn skulle 

också kunna undersöka "fattidomsfällan" och/eller hur många som får bidrag men ändå 

behöver stöd från civila samhället (därför att det offentliga stödet inte räcker). Eller ngt 

om hur bidragstagares inkomster utvecklas i förhållande till andra.

Ansvarig myndighet initierar diskussion med relevanta aktörer.

1

1.2 Till 2030 minst halvera den andel män, kvinnor och barn 

i alla åldrar som lever i någon form av fattigdom enligt 

nationella definitioner.

1 1.2.1 Global
1.2.1 Andel av befolkningen som lever under den 

nationella fattigdomsgränsen efter kön och åldersgrupp
World Bank UNICEF

Tier I
Grön SCB

Finns ingen officiell definition av fattigdom i Sverige och följaktligen inte heller någon 

fattigdomslinje. 

Många europeiska länder tycks använda 2andelen individer med en "ekvivalerad" 

disponibel inkomst lägre än 60% av medianinkomsten" (sk "låg inkomst") i den globala 

rapporteringen ).

SCB håller på att ta fram en variant på "absolut" inkomstfattigdom som kanske skulle 

kunna användas i framtiden. 

Använd andel personer med en "ekvivalerad" disponibel inkomst lägre än 60% av 

medianinkomsten i landet. Red ut hur den kan rapporteras.

(Åtminstone) Nationellt bör indikatorn redovisas för de grupper som är intressanta 

ur policysynvinkel, dvs kvinnor/män, pensionärer, personer med funktionshinder 

och utrikes födda (särskilt utomeuropeiskt födda) 

Överväg att använda ny variant av mätning av absolut fattigdom när denna finns 

tillgänglig. 

1

1.2 Till 2030 minst halvera den andel män, kvinnor och barn 

i alla åldrar som lever i någon form av fattigdom enligt 

nationella definitioner.

1 1.2.2 Global

1.2.2 Andelen män, kvinnor och barn i alla åldrar som 

lever i någon form av fattigdom enligt nationella 

definitioner

National Gov.

UNICEF,  

World Bank, 

UNDP

Tier II
Grön SCB

SCB föreslår att EU-indikatorn "at-risk-of poverty or social exclusion  - förkortat AROPE" 

som består av tre delindikatorer: a) inkomst lägre än 60% av medianen, b) allvarlig 

materiell fattigdom samt c) low work intensity används i den globala rapporteringen.

SCB har tidigare föreslagit att en indikator för multidimentionell fattigdom tas fram för 

SE. 

Föreslå lämpliga nedbrytningar för den nationella redovisningen.

Följ med i utvecklingen globalt - hur kan länderna rapportera?

1

1.3 Införa nationellt lämpliga system och åtgärder för 

socialt skydd för alla, inklusive grundskydd, och senast 2030 

säkerställa att de omfattar en väsentlig andel av de fattiga 

och de utsatta.

1 1.3.1 Global

1.3.1 Andel av befolkningen som omfattas av socialt 

grundskydd och sociala skyddssystem, fördelat på kön, 

barn, arbetslösa, äldre, personer med 

funktionsnedsättning, gravida kvinnor, nyfödda, 

arbetsskadade personer samt de fattiga och utsatta

ILO World Bank Tier II Grön
Social- 

departementet

Försäkrings-

kassan

ILO estimerar baserat på information från länderna (the ILO Social Security Inquiry som 

går ut till regeringar, i SEs fall troligen Socialdepartementet?)

Här finns också en koppling till den föreslagna utvecklingen av den nationella indikatorn 

1.1.2(N)

Informationen i globala databasen bör valideras.

1

1.4 Senast 2030 säkerställa att alla män och kvinnor, i 

synnerhet de fattiga och de utsatta, har lika rätt till 

ekonomiska resurser, tillgång till grundläggande tjänster, 

möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av 

egendom samt tillgång till arv, naturresurser, lämplig ny 

teknik och finansiella tjänster, inklusive mikrokrediter.

1 1.4.1 Global
1.4.1 Andel av befolkningen som lever i hushåll med 

tillgång till grundläggande tjänster
UN-Habitat

UNICEF, 

WHO

Tier II
Vit* SCB*

*Det är troligt  att denna indikator ska klassas 

som vit. Inte fullständigt klarlagt ännu dock 

eftersom insamling och publisering av 

statistiken ännu inte skett på global nivå.

Samma sak gäller för indikatoransvaret. Det är 

troligt att det är lämpligt att det är SCB, men 

kan komma att behöva revideras framöver.

Kan troligen beräknas utifrån data som redan finns i uppföljningssystemet för SDG hos 

olika FN-organisationer.
Avvakta förfrågan om data eller validering av indikator. 

1

1.4 Senast 2030 säkerställa att alla män och kvinnor, i 

synnerhet de fattiga och de utsatta, har lika rätt till 

ekonomiska resurser, tillgång till grundläggande tjänster, 

möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av 

egendom samt tillgång till arv, naturresurser, lämplig ny 

teknik och finansiella tjänster, inklusive mikrokrediter.

1 1.4.2 Global

1.4.2 Andel av den totala vuxna befolkningen som har 

säkra markrättigheter, med stöd i juridiskt erkänd 

dokumentation, och som upplever att deras rätt till mark 

är säker, fördelat på kön och typ av besittning

World Bank, 

UN-Habitat

FAO, 

UNSD, 

UN Women, 

UNEP, 

IFAD

Tier II
Vit* SCB*

*Det är troligt  att denna indikator ska klassas 

som vit. Inte fullständigt klarlagt ännu dock 

eftersom insamling och publisering av 

statistiken ännu inte skett på global nivå.

*Detsamma  gäller för indikatoransvaret. Det 

är troligt att det är lämpligt att det är SCB, 

men kan komma att behöva revideras 

framöver.

Troligt att Sverige faller i den kategori där administrative data on land tenure reported 

by national land institutions (in most cases land registries and cadasters) används för 

rapportering. I så fall kan det bli Lantmäteriet som får ta över ansvaret för indikatorn. 

Avvakta förfrågan om information eller validering av indikator. Troligt det görs ett 

estimat för SE.

1

1.5 Till 2030 bygga upp motståndskraften hos de fattiga och 

människor i utsatta situationer och minska deras utsatthet 

och sårbarhet för extrema klimatrelaterade händelser och 

andra ekonomiska, sociala och miljömässiga chocker och 

katastrofer.

1 1.5.1 Global
1.5.1 Antalet döda, saknade personer och direkt drabbade 

till följd av katastrofer per 100 000 invånare
UNISDR

UN-Habitat, 

UNEP, 

DESA 

Population 

Division

Tier II
Grön MSB MSB ansvarar för den nationella plattformen för arbete med naturolyckor enligt Sendai. 

1

1.5 Till 2030 bygga upp motståndskraften hos de fattiga och 

människor i utsatta situationer och minska deras utsatthet 

och sårbarhet för extrema klimatrelaterade händelser och 

andra ekonomiska, sociala och miljömässiga chocker och 

katastrofer.

1 1.5.2 Global
1.5.2 Direkt ekonomisk förlust till följd av katastrofer i 

förhållande till BNP (bruttonationalprodukten)
UNISDR

UNEP, 

FAO

Tier II
Grön MSB MSB ansvarar för den nationella plattformen för arbete med naturolyckor enligt Sendai. 

1

1.5 Till 2030 bygga upp motståndskraften hos de fattiga och 

människor i utsatta situationer och minska deras utsatthet 

och sårbarhet för extrema klimatrelaterade händelser och 

andra ekonomiska, sociala och miljömässiga chocker och 

katastrofer.

1 1.5.3 Global

1.5.3 Antalet länder som antar och genomför nationella 

strategier för katastrofriskreducering i linje med Sendai 

FDRR 2015-2030

UNISDR UNEP
Tier I

Grön MSB MSB ansvarar för den nationella plattformen för arbete med naturolyckor enligt Sendai. 

1

1.5 Till 2030 bygga upp motståndskraften hos de fattiga och 

människor i utsatta situationer och minska deras utsatthet 

och sårbarhet för extrema klimatrelaterade händelser och 

andra ekonomiska, sociala och miljömässiga chocker och 

katastrofer.

1 1.5.4 Global

1.5.4 Andelen lokala myndigheter som antar och 

genomför lokala strategier för katastrofriskreducering i 

linje med nationella strategier för katastrofriskreducering

UNISDR
Tier II

Grön MSB MSB ansvarar för den nationella plattformen för arbete med naturolyckor enligt Sendai. 

1

1.a Säkra en betydande resursmobilisering från en mängd 

olika källor, inklusive genom ökat utvecklingssamarbete, i 

syfte att ge utvecklingsländerna, i synnerhet de minst 

utvecklade länderna, tillräckliga och förutsebara medel för 

att genomföra program och politik för att avskaffa all form 

av fattigdom.

1 1.a.1 Global
1.a.1 Andelen inrikes genererade resurser som anslås av 

staten direkt  till program för fattigdomsbekämpning  

Tier III
Vit* SCB

Social-

departementet

Försäkrings-

kassan

*Trolig klassificering. Indikatorn är uppenbart 

konstruerad för utvecklingsländer.
Troligt att denna indikator endast gäller utvecklingsländer Avvakta utveckling eller revidering av indikatorn.

1

1.a Säkra en betydande resursmobilisering från en mängd 

olika källor, inklusive genom ökat utvecklingssamarbete, i 

syfte att ge utvecklingsländerna, i synnerhet de minst 

utvecklade länderna, tillräckliga och förutsebara medel för 

att genomföra program och politik för att avskaffa all form 

av fattigdom.

1 1.a.2 Global

1.a.2 Andel av den totala statliga budgeten som anslås till 

grundläggande tjänster (utbildning, hälsa och social 

trygghet)

Under 

discussion 

among 

agencies 

(ILO, 

UNESCO-UIS, 

WHO)

Tier II
Grön* SCB

ESV

Försäkrings-

kassan

* Trolig klassificering. Endast utbildning 

rapporteras och redovisas i dagsläget.

Uppgifterna i globala databasen avser utbildning. Metadata saknas. 

SCB skickar uppgifterna som finns i databasen.

Uppgifterna borde kunna tas fram ganska enkelt bara metadata och 

rapporteringsinsstruktioner blir tillgängliga.

SCB följer frågan i IAEG för att undersöka hur övriga delar av indikatorn kan 

rapporteras.

Uppgifter för alla delar redovisas i den nationella uppföljningen.

1

1.a Säkra en betydande resursmobilisering från en mängd 

olika källor, inklusive genom ökat utvecklingssamarbete, i 

syfte att ge utvecklingsländerna, i synnerhet de minst 

utvecklade länderna, tillräckliga och förutsebara medel för 

att genomföra program och politik för att avskaffa all form 

av fattigdom.

1 1.a.3 Global

1.a.3 Summan av sammanlagda bidrag och icke-

skuldgenererande inflöden som direkt anslås till program 

för fattigdomsbekämpning som en del av BNP

Tier III
Vit* SCB

*Trolig klassificering. Indikatorn är uppenbart 

konstruerad för utvecklingsländer.
Troligt att denna indikator endast gäller utvecklingsländer

Använd A4-format vid utskrift

Om statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030, Delredovisning 
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MÅL Delmål Unika
Indikator-

kod
TYP Indikator

Custodian 

Agency(ies)

Partner 

Agency(ies)

Tier (13 

February 

2019)

Nationell 

klass

April 2019

Förslag på 

ansvarig 

myndighet

Förslag på 

bidragande 

organisationer

Kommentar angående ansvar och 

klassificering
KOMMENTARER Förslag till hantering 

1

1.b Upprätta sunda policyramverk på nationell, regional 

och internationell nivå på grundval av utvecklingsstrategier 

som stödjer de fattiga och tar hänsyn till 

jämställdhetsaspekter, för att stödja ökade investeringar i 

åtgärder för att avskaffa fattigdom.

1 1.b.1 Global

1.b.1 Andelen statliga löpande utgifter och kapitalutgifter 

som går till områden som oproportionerligt gynnar 

kvinnor, de fattiga och utsatta grupper

Tier III
Röd* SCB

*Trolig klassificering. Eventuellt konstruerad 

för utvecklingsländer. 
Möjligt att denna indikator endast gäller utvecklingsländer

Avvakta utvecklingen av den globala indikatorn.

En nationell indikator skulle kunna utvecklats kopplat till jämställdhetsbudgetering 

och funktionshinderpolitiken.

2

2.1 Senast 2030 avskaffa hunger och garantera alla 

människor, i synnerhet de fattiga och människor i utsatta 

situationer, inklusive små barn, tillgång till tillräckligt med 

säker och näringsrik mat året om.

1 2.1.1 Global
2.1.1 Förekomst av undernäring (i meningen otillräckligt 

intag av mat)
FAO

Tier I
Vit

Livsmedels-

verket*

Socialstyrelsen

FoHM

Jordbruksverket

*Livsmedelsverket bedöms mest relevant 

utifrån hur indikatorn beräknas och vad den är 

tänkt att mäta.

"refers to the condition of insufficient intake of food, rather than to the outcome in 

terms of nutritional status"

När ingen data om matkonsumtion finns att tillgå estimeras uppgiften baserat på 

uppgifter om länders BNP, Gini, matpriser och andra indikatorer.

Metoden som används för estimering bör gås igenom för att bedöma riktigheten i 

estimatet.

2

2.1 Senast 2030 avskaffa hunger och garantera alla 

människor, i synnerhet de fattiga och människor i utsatta 

situationer, inklusive små barn, tillgång till tillräckligt med 

säker och näringsrik mat året om.

1 2.1.2 Global

2.1.2 Förekomst av måttlig eller svår livsmedelsosäkerhet i 

befolkningen, baserat på Food Insecurity Experience Scale 

(FIES)

FAO
Tier II

Vit
Livsmedels-

verket*
Jordbruksverket

*I enlighet med bedömningen av 2.1.1 borde 

Livsmedelsverket vara ansvariga för även 

denna indikator.

FAO genomför med hjälp av gallup world survey. Avser att så småningom gå över till 

insamling direkt från länderna. SE har godkänt publicering av siffrorna men har inte 

ansett sig kunna validera pga ingen nationell data att jämföra med. SCB har varit i 

kontakt med FAO om detta.

Enligt FAO är tanken att insamlingen så småningom ska övergå i ländernas egna ansvar.

 När länderna själva förväntas ansvara för insamling behöver denna fråga utredas. 

Metoden som används  bör gås igenom för att bedöma riktigheten i estimatet. 

2

2.1 Senast 2030 avskaffa hunger och garantera alla 

människor, i synnerhet de fattiga och människor i utsatta 

situationer, inklusive små barn, tillgång till tillräckligt med 

säker och näringsrik mat året om.

1 2.1.3(N) Nationell
2.1.3(N) Platshållare för indikator om undernäring bland 

äldre
Röd FoHM Socialstyrelsen

FoHM föreslår att det utvecklas en nationell indikator för undernäring bland äldre med 

FoHM som ansvarig myndighet och Socialstyrelsen som bidragande. 

Diskussion skulle kunna föras med det Nationella Kvalitetsregistret Senior Alert för 

att diskutera möjligheten att utveckla en indikator och samla in data.

2

2.1 Senast 2030 avskaffa hunger och garantera alla 

människor, i synnerhet de fattiga och människor i utsatta 

situationer, inklusive små barn, tillgång till tillräckligt med 

säker och näringsrik mat året om.

1 2.1.4(N) Nationell 2.1.4(N) Miljögifter i modersmjölk och blod Grön
Kemikalie-

inspektionen

Livsmedels-

verket

Förslag från Kemi och FoHM Miljöhälsa. Ingår i det svenska miljömålssystemet. Kemi är 

ansvariga, Livsmedelsverket producerar.

2

2.2 Senast 2030 avskaffa alla former av undernäring, bland 

annat genom att senast 2025 nå de internationellt 

överenskomna målen i fråga om tillväxthämning och 

undervikt bland barn under fem år, samt tillgodose 

tonårsflickors, gravida och ammande kvinnors samt äldre 

personers näringsbehov.

1 2.2.1 Global

2.2.1 Förekomst av tillväxthämning (längd över ålder <-2 

standardavvikelse från medianen i WHO:s tillväxtkurvor 

för barn) hos barn under 5 års ålder

UNICEF, 

WHO

Tier I
Vit Socialstyrelsen

Eftersom indikatorn inte är relevant för Sveriges vidkommande kommer den inte att 

produceras. Om uppgiften estimeras av den ansvariga FN-organisationen bör det ändå 

vara Socialstyrelsen som ansvarar för valideringen.

Avvakta eventuell validering av estimat.

2

2.2 Senast 2030 avskaffa alla former av undernäring, bland 

annat genom att senast 2025 nå de internationellt 

överenskomna målen i fråga om tillväxthämning och 

undervikt bland barn under fem år, samt tillgodose 

tonårsflickors, gravida och ammande kvinnors samt äldre 

personers näringsbehov.

1 2.2.2 Global

2.2.2 Förekomst av under- och övervikt (kroppsvikt över 

längd >+2 eller <-2 standardavvikelser från medianen i 

WHO:s tillväxtkurvor för barn) hos barn under 5 års ålder

UNICEF, 

WHO

Tier I
Vit Socialstyrelsen 

Eftersom endast övervikt kan sägas vara relevant för Sverige och denna uppföljning 

sker via BVC (vilket inte gernererar ngt dataunderlag i dagsläget) så föreslås att Sverige 

inte engagerar sig i att ta fram data för den globala indikatorn.

Om uppgiften estimeras av ansvarig FN-organisation bör det ändå vara Socialstyrelsen 

som ansvarar för valideringen.

Avvakta eventuell validering av estimat.

En indikator om övervikt hos barn vore lämplig, men det är inte självklart att det är 

Socialstyrelsen som skulle producera den.

2

2.2 Senast 2030 avskaffa alla former av undernäring, bland 

annat genom att senast 2025 nå de internationellt 

överenskomna målen i fråga om tillväxthämning och 

undervikt bland barn under fem år, samt tillgodose 

tonårsflickors, gravida och ammande kvinnors samt äldre 

personers näringsbehov.

1 2.2.3(N) Nationell
2.2.3(N) Andel (%) övervikt eller fetma (BMI 25 eller 

högre), självrapporterat (16-64 år)
Grön FoHM SCB

Uppgifter finns i den nationella folkhälsoenkäten och i ULF.

ULF har ett lägre bortfall än nationella folkhälsoenkäten, särskilt i vissa undergrupper 

och är dessutom den siffra som används i internationell rapportering till WHO och 

OECD. 

Den föreslagna nationella indikatorn bör utvidgas till att omfatta fler 

åldersgrupper, såväl yngre än 16 år som äldre än 64 år. För dem 17 år eller yngre 

och för dem 70 år eller äldre bör andra övervikts- och fetmadefinitioner tillämpas. 

Frågan om huruvida ULF eller nationella folkhälsoenkäten är att föredra bör SCB 

och FoHM ta ställning till gemensamt. 

2

2.2 Senast 2030 avskaffa alla former av undernäring, bland 

annat genom att senast 2025 nå de internationellt 

överenskomna målen i fråga om tillväxthämning och 

undervikt bland barn under fem år, samt tillgodose 

tonårsflickors, gravida och ammande kvinnors samt äldre 

personers näringsbehov.

1 2.2.4(N)
Nationell 

(NY)

2.2.4(N) Platshållare för nationell indikator om övervikt 

eller fetma hos barn och äldre
Röd FoHM SCB

Platshållare för indikator(er) för övervikt och fetma hos åldersgrupper som inte täcks in 

i indikator 2.2.3(N).

Relevanta mydnigheter diskuterar hur 2.2.3(N) kan utvidgas, eller hur 

kompletterande indikator(er) kan tas fram.

2

2.2 Senast 2030 avskaffa alla former av undernäring, bland 

annat genom att senast 2025 nå de internationellt 

överenskomna målen i fråga om tillväxthämning och 

undervikt bland barn under fem år, samt tillgodose 

tonårsflickors, gravida och ammande kvinnors samt äldre 

personers näringsbehov.

1 2.2.5(N) Nationell 2.2.4(N) Platshållare för nationell indikator för undervikt. Röd FoHM SCB

FoHM rekommenderar att en särskild nationell indikator för undervikt utvecklas, för 

samma åldersgrupper och med samma datakällor som för övervikt och fetma. Det finns 

flera tänkbara datakällor utöver ULF och nationella folkhälsoenkäten.

2

2.3 Till 2030 fördubbla jordbrukets produktivitet och 

inkomster för småskaliga livsmedelsproducenter, i 

synnerhet kvinnor, ursprungsfolk, familjejordbrukare, 

boskapsskötande nomader samt fiskare, inklusive genom 

säker och lika tillgång till mark, andra produktionsresurser 

och insatsvaror, kunskap, finansiella tjänster och 

marknader samt möjligheter till värdeskapande och 

sysselsättning utanför jordbruket.

1 2.3.1 Global

2.3.1 Produktionsvolym per arbetsenhet fördelat på klass 

av verksamhetens storlek 

(jordbruk/boskapsskötsel/skogsbruk)

FAO
Tier II

Vit*
Jordbruks-

verket

*Utifrån perspektivet att  vi inte har ngt 

intresse att följa indikatorn för "small scale 

producers" nationellt. Om Eurostat dessutom 

tar fram estimaten för den globala 

rapporteringen följer att den bör klassas som 

vit.

Det verkar som att Eurostat ska ta fram data för denna indikator för samtliga MS i EU. 

Om inte krävs utveckling och då beräknar SJV kunna ta fram indikatorn inom 3-5 år.
Avvakta resultaten av Eurostats arbete

2

2.3 Till 2030 fördubbla jordbrukets produktivitet och 

inkomster för småskaliga livsmedelsproducenter, i 

synnerhet kvinnor, ursprungsfolk, familjejordbrukare, 

boskapsskötande nomader samt fiskare, inklusive genom 

säker och lika tillgång till mark, andra produktionsresurser 

och insatsvaror, kunskap, finansiella tjänster och 

marknader samt möjligheter till värdeskapande och 

sysselsättning utanför jordbruket.

1 2.3.2 Global
2.3.2 Genomsnittlig inkomst för småskaliga jordbrukare 

fördelat på kön och urbefolkningsstatus
FAO World Bank

Tier II
Vit*

Jordbruks-

verket

*Utifrån perspektivet att  vi inte har ngt 

intresse att följa indikatorn för "small scale 

producers" nationellt. Om Eurostat dessutom 

tar fram estimaten för den globala 

rapporteringen följer att den bör klassas som 

vit.

Det verkar som att Eurostat ska ta fram data för denna indikator för samtliga MS i EU. 

Om inte krävs utveckling och då beräknar SJV kunna ta fram indikatorn inom 3-5 år.
Avvakta resultaten av Eurostats arbete

2

2.4 Senast 2030 uppnå hållbara system för 

livsmedelsproduktion samt införa motståndskraftiga 

jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och 

produktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, 

som stärker förmågan till anpassning till 

klimatförändringar, extrema väderförhållanden, torka, 

översvämning och andra katastrofer och som successivt 

förbättrar mark- och jordkvaliteten.

1 2.4.1 Global
2.4.1 Andelen jordbruksareal som brukas med produktivt 

och hållbart jordbruk
FAO UNEP

Tier II
Röd*

Jordbruks-

verket

SCB

NV

*Om Sveriges själva behöver ta fram 

indikatorn. Om den tas fram av Eurostat blir 

den snarare grön när det arbetet är klart.

Eventuellt kommer Eurostat ska ta fram data för samtliga MS. 

Skulle inte Eurostat kunna ta fram materialet krävs ett omfattande utvecklingsarbete

Avvakta resultaten av Eurostats arbete

Bedöm relevans nationellt

Prioritera utveckling av global indikator/nationell indikator.

2

2.4 Senast 2030 uppnå hållbara system för 

livsmedelsproduktion samt införa motståndskraftiga 

jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och 

produktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, 

som stärker förmågan till anpassning till 

klimatförändringar, extrema väderförhållanden, torka, 

översvämning och andra katastrofer och som successivt 

förbättrar mark- och jordkvaliteten.

1 2.4.1(P) Proxy

2.4.1(P) Andelen ekologisk jordbruksmark (brukas med 

ekologiska produktionsmetoder enligt EU:s regelverk) Grön
Jordbruks-

verket

En av EU:s hållbarhetsindikatorer. Jordbruksverkets undersökning Ekologisk växtodling 

innehåller statistik om areal jordbruksmark (åkermark och betesmark) som brukas med 

ekologiska produktionsmetoder enligt EU:s regelverk.

Proxy ger en mycket begränsad och förenklad bild av ett hållbart jordbruk och ska den 

användas behöver den kompletteras med andra indikatorer.

Indikatorn behöver, om den redovisas, kompletteras med anda indikatorer för att 

täcka delmålet.

Mer utredning krävs

Om statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030, Delredovisning 
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MÅL Delmål Unika
Indikator-

kod
TYP Indikator

Custodian 

Agency(ies)

Partner 

Agency(ies)

Tier (13 

February 

2019)

Nationell 

klass

April 2019

Förslag på 

ansvarig 

myndighet

Förslag på 

bidragande 

organisationer

Kommentar angående ansvar och 

klassificering
KOMMENTARER Förslag till hantering 

2

2.5 Senast 2020 upprätthålla den genetiska mångfalden av 

fröer, odlade växter, produktionsdjur och tamdjur samt 

deras besläktade vilda arter, bland annat med hjälp av 

välskötta och diversifierade frö- och växtbanker på 

nationell, regional och internationell nivå. Främja tillträde 

till samt rimlig och rättvis fördelning av de fördelar som 

uppstår vid användning av genetiska resurser och därmed 

förknippad traditionell kunskap, i enlighet med 

internationella avtal.

1 2.5.1 Global

2.5.1 Antalet växt- och djurgenetiska resurser för mat och 

jordbruk som säkras i genbanker på medellång eller lång 

sikt.

FAO  UNEP
Tier I

Grön
Jordbruks-

verket

Källa: FAO, Country reports for the Second State of the World for Animal Genetic 

Resources 

2

2.5 Senast 2020 upprätthålla den genetiska mångfalden av 

fröer, odlade växter, produktionsdjur och tamdjur samt 

deras besläktade vilda arter, bland annat med hjälp av 

välskötta och diversifierade frö- och växtbanker på 

nationell, regional och internationell nivå. Främja tillträde 

till samt rimlig och rättvis fördelning av de fördelar som 

uppstår vid användning av genetiska resurser och därmed 

förknippad traditionell kunskap, i enlighet med 

internationella avtal.

1 2.5.2 Global
2.5.2 Andelen lokala arter som klassas som hotade, inte 

hotade eller okänd hotstatus
FAO UNEP

Tier I
Grön

Jordbruks-

verket
Jordbruksverket rapporterar datan till FAO som sammanställer den. 

2

2.a Öka investeringarna, bland annat genom stärkt 

internationellt samarbete, i infrastruktur på landsbygden, 

forsknings- och rådgivningstjänster för jordbruket, 

teknikutveckling samt genbanker för växter och husdjur i 

syfte att öka jordbrukets produktionskapacitet i 

utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade 

länderna.

1 2.a.1 Global
2.a.1 Offentliga utgifter som går till jordbruk i andel av 

statsbudgeten
FAO

Tier I
Grön SCB Jordbruksverket Central Government Expenditure. SCB levererar data till FAO.

2

2.a Öka investeringarna, bland annat genom stärkt 

internationellt samarbete, i infrastruktur på landsbygden, 

forsknings- och rådgivningstjänster för jordbruket, 

teknikutveckling samt genbanker för växter och husdjur i 

syfte att öka jordbrukets produktionskapacitet i 

utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade 

länderna.

1 2.a.2 Global
2.a.2 Totala offentliga flöden (offentligt utvecklingsbistånd 

plus andra offentliga flöden) till jordbrukssektorn
OECD FAO

Tier I
Grön Sida

EKN

SCB

Sida rapporterar Sveriges ODA och OOF  till OECD/DAC. Redovisas i globala databasen 

per mottagarland. 

Sida redovisar svenskt ODA och OOF till jordbrukssektorn till den nationella 

uppföljningen.

2

2.b Korrigera och förhindra handelsbegränsningar och 

snedvridningar på världsmarknaderna för 

jordbruksprodukter, inklusive genom att parallellt avskaffa 

alla former av exportsubventioner inom jordbruket liksom 

alla exportåtgärder med motsvarande verkan, i enlighet 

med mandatet för Doharundan.

1 2.b.1 Global 2.b.1 Exportsubventioner för jordbruksprodukter WTO
Tier I

Vit
Jordbruks-

verket
EU har inga jordbruksexportsubventioner Indikatorn är inte relevant för Sverige

2

2.c Vidta åtgärder för att säkerställa väl fungerande 

marknader och derivatmarknader för jordbruksråvaror. 

Underlätta tillgången till aktuell marknadsinformation, 

inklusive om livsmedelsreserver, i syfte att bidra till att 

begränsa extrema svängningar i livsmedelspriser.

1 2.c.1 Global 2.c.1 Indikator för svängningar i livsmedelspriser FAO
Tier II

Vit
Jordbruks-

verket

Det verkar som FAO gör beräkningarna i detta index. Vi har uppgifter på 

avräkningspriser, däremot inte data på grossist eller detaljistnivå. Sannolikt inte 

relevant att göra motsvarande uppföljning på nationell nivå. 

Avvakta förfrågan om information eller validering av indikator.

3
3.1 Till 2030 minska mödradödligheten i världen till mindre 

än 70 dödsfall per 100 000 förlossningar med levande barn.
1 3.1.1 Global 3.1.1 Mödradödlighet WHO

UNICEF,

UNFPA, 

DESA 

Population 

Division, 

World Bank

Tier I
Grön Socialstyrelsen SCB

Det globala estimatet bygger på befolkningsstatistik som skickats till FN från SE. 

Socialstyrelsen lämnar uppgifter om mödradödlighet till WHO (HFA, Number of 

maternal deaths (clinical data))

Den ansvariga myndigheten behöver stämma av hur estimatet är gjort och om det 

stämmer med den svenska datan.

Eventuellt kan delmålet kompletteras med en indikator om allvarliga 

förlossningsskador. 

3
3.1 Till 2030 minska mödradödligheten i världen till mindre 

än 70 dödsfall per 100 000 förlossningar med levande barn.
1 3.1.2 Global

3.1.2 Andelen förlossningar som utförs av utbildad 

sjukvårdspersonal

UNICEF, 

WHO
UNFPA

Tier I
Grön Socialstyrelsen

Statistiken finns nationellt dock finns i  dagsläget ingen tillförlitligt statistik om ex. 

hemförlossningar hos Socialstyrelsen.

Avvakta eventuell fråga från UNICEF om data eller validering av data. Ingen 

nationell rapportering bedöms behövas.

3
3.1 Till 2030 minska mödradödligheten i världen till mindre 

än 70 dödsfall per 100 000 förlossningar med levande barn.
1 3.1.3(N) Nationell

3.3(N) Förväntad medellivslängd, totalt i befolkningen och 

fördelad på kön och utbildningsnivå
Grön SCB Nationell indikator med koppling direkt till mål 3. 

Förväntad återstående livslängd bör nationellt redovisas från födseln och några 

ytterligare åldrar. 

Utreda om indikatorn kan redovisas för olika funktionshinder.

3
3.1 Till 2030 minska mödradödligheten i världen till mindre 

än 70 dödsfall per 100 000 förlossningar med levande barn.
1 3.1.4(N) Nationell 3.1.4(N) Självskattad hälsa Grön SCB FoHM Indikatorn går att hämta såväl från ULF/SILC som från Folkhälsoenkäten. 

SCB och FoHM bör tillsammans komma överens om vilken källa som ska användas 

och vilka nedbrytningar som är möjliga och lämpliga.

3

3.2 Senast 2030 säkerställa att inga spädbarn eller barn 

under fem år dör av orsaker som hade kunnat förebyggas. 

Alla länder bör sträva efter att minska den neonatala 

dödligheten till högst tolv dödsfall per 1 000 levande födda 

och dödligheten bland barn under fem år till högst 25 

dödsfall per 1 000 levande födda.

1 3.2.1 Global 3.2.1 Dödlighet för barn under fem år UNICEF

DESA 

Population 

Division, 

World Bank,

WHO

Tier I
Grön Socialstyrelsen

Den ansvariga myndigheten behöver stämma av hur estimatet är gjort och om det 

stämmer med den svenska datan. 

3

3.2 Senast 2030 säkerställa att inga spädbarn eller barn 

under fem år dör av orsaker som hade kunnat förebyggas. 

Alla länder bör sträva efter att minska den neonatala 

dödligheten till högst tolv dödsfall per 1 000 levande födda 

och dödligheten bland barn under fem år till högst 25 

dödsfall per 1 000 levande födda.

1 3.2.2 Global 3.2.2 Spädbarnsdödlighet UNICEF

DESA 

Population 

Division, 

World Bank,

WHO

Tier I
Grön Socialstyrelsen

Den ansvariga myndigheten behöver stämma av hur estimatet är gjort och om det 

stämmer med den svenska datan. 

3

3.3 Senast 2030 utrota epidemierna av aids, tuberkulos, 

malaria och försummade tropiska sjukdomar samt 

bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar och andra 

smittsamma sjukdomar.

1 3.3.1 Global
3.3.1 Antalet nya fall av HIV per 1 000 smittfria invånare, 

fördelat på kön, ålder och nyckelgrupper
UNAIDS

WHO, 

UNFPA

Tier I
Grön FoHM Socialstyrelsen

FoHM kan rapportera dessa uppgifter för diagnosticerade fall för hela befolkningen och 

uppdelat i ålder och kön men däremot inte uppdelat i riskgrupper såsom personer som 

injicerar droger eller män som har sex med män.

Avvakta eventuell fråga från UNAIDS om data eller validering av data. Ingen 

nationell rapportering bedöms behövas.

3

3.3 Senast 2030 utrota epidemierna av aids, tuberkulos, 

malaria och försummade tropiska sjukdomar samt 

bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar och andra 

smittsamma sjukdomar.

1 3.3.2 Global 3.3.2 Incidensen av tuberkulos per 100 000 invånare  WHO
Tier I

Grön FoHM FoHM levererar incidensuppgifter till WHO. 
Den ansvariga myndigheten behöver stämma av hur estimatet är gjort och om det 

stämmer med den svenska datan. 

3

3.3 Senast 2030 utrota epidemierna av aids, tuberkulos, 

malaria och försummade tropiska sjukdomar samt 

bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar och andra 

smittsamma sjukdomar.

1 3.3.3 Global 3.3.3 Incidensen av malaria per 1 000 invånare WHO
Tier I

Vit* FoHM Socialstyrelsen

*Indikatorn klassas som vit därför att  det inte 

är troligt att den kommer att rapporteras i den 

globala databasen för Sverige (inte en "at-risk-

population"). Data om incidens rapporteras 

dock till WHO årligen. Så grön är också en 

möjlig klassificering. 

FoHM levererar varje år data till Tessy/ECDC och WHO.. Avvakta eventuell fråga från WHO om validering av data. Ingen nationell 

rapportering bedöms behövas.

3

3.3 Senast 2030 utrota epidemierna av aids, tuberkulos, 

malaria och försummade tropiska sjukdomar samt 

bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar och andra 

smittsamma sjukdomar.

1 3.3.4 Global 3.3.4 Incidensen av hepatit B per 100 000 invånare WHO
Tier I

Grön FoHM Socialstyrelsen

FoHM rapporterar i dag hepatit B-incidens  per 100 000 i befolkningen till OECD. FoHM 

kan rapportera uppgifterna men oklart om det gäller enbart akut infekterade eller alla 

typer av infektion.

Avvakta eventuell fråga från WHO om data eller validering av data. Ingen nationell 

rapportering bedöms behövas.

3

3.3 Senast 2030 utrota epidemierna av aids, tuberkulos, 

malaria och försummade tropiska sjukdomar samt 

bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar och andra 

smittsamma sjukdomar.

1 3.3.5 Global
3.3.5 Antalet personer i behov av åtgärder mot 

försummade tropiska sjukdomar
WHO

Tier I
Grön FoHM Socialstyrelsen FoHM rapporterar incidens av vissa tropiska sjukdomar till WHO årligen.

Den ansvariga myndigheten behöver stämma av hur estimatet är gjort och om det 

stämmer med den svenska datan. 

Om statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030, Delredovisning 
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MÅL Delmål Unika
Indikator-

kod
TYP Indikator

Custodian 

Agency(ies)

Partner 

Agency(ies)

Tier (13 

February 

2019)

Nationell 

klass

April 2019

Förslag på 

ansvarig 

myndighet

Förslag på 

bidragande 

organisationer

Kommentar angående ansvar och 

klassificering
KOMMENTARER Förslag till hantering 

3

3.4 Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling 

minska det antal människor som dör i förtid av icke 

smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja 

psykisk hälsa och välbefinnande.

1 3.4.1 Global
3.4.1 Dödlighet på grund av hjärtsjukdomar, cancer, 

diabetes eller kroniska sjukdomar i nedre luftvägarna
WHO

Tier I
Grön Socialstyrelsen

Socialstyrelsen rapporter dödsorsaker till Eurostat och WHO regelbundet. 
Ansvarig myndighet validerar uppgifterna i den globala databasen. 

För den nationella rapporteringen bör det utredas vilka nedbrytningar som är 

möjliga och lämpliga att göra.

3

3.4 Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling 

minska det antal människor som dör i förtid av icke 

smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja 

psykisk hälsa och välbefinnande.

1 3.4.2 Global 3.4.2 Dödlighet i självmord WHO
Tier I

Grön Socialstyrelsen

Socialstyrelsen rapporter detta regelbundet.

Uppgifterna finns i globala databasen för vart 5e år som country adjusted.  

Ansvarig myndighet validerar uppgifterna i den globala databasen. 

För den nationella rapporteringen bör det utredas vilka nedbrytningar som är 

möjliga och lämpliga att göra.

3

3.4 Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling 

minska det antal människor som dör i förtid av icke 

smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja 

psykisk hälsa och välbefinnande.

1 3.4.3(N) Nationell

3.4.3(N) Besvär av trafikbuller i eller i närheten av 

bostaden; Besvär av trafikbuller inomhus med stängda 

fönster och dörrar; Sömnstörda av trafikbuller; Antal 

exponerade för höga ljudnivåer från trafik vid bostaden

Grön FoHM

Förslag från FoHM Miljöhälsa. Det kan behöva förtydligas att detta är fyra nationella 

indikatorer, inte en, alla med Miljöhälsoenkäten som källa. FoHM önskar ansvara för 

samtliga.

SCB och FoHM diskuterar och beslutar om indikatorn relevant för att mäta 

delmålet.

3

3.4 Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling 

minska det antal människor som dör i förtid av icke 

smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja 

psykisk hälsa och välbefinnande.

1 3.4.4(N) Nationell 3.4.4(N) Nedsatt psykiskt välbefinnande bland vuxna Grön FoHM

Nedsatt psykiskt välbefinnande/Ängslan, oro eller ångest

Båda indikatorerna används i uppföljningen av det övergripande folkhälsomålet. FoHMs 

preliminära bedömning är att måttet "Nedsatt psykiskt välbefinnande" är att föredra 

framför "Ängslan, oro eller ångest" på grund av högre validitet. 

Indikatorn bör rapporteras med lämpliga nedbrytningar. Funktionsnedsättning bör 

vara en av dem.

FoHM föreslår vidare att en kompletterande nationell indikator för positiv psykisk 

hälsa bland vuxna utvecklas (sådan saknas nu) med FoHM som ansvarig 

myndighet. Test av frågebatteri pågår för närvarande i Nationella 

folkhälsoenkäten.

3

3.4 Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling 

minska det antal människor som dör i förtid av icke 

smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja 

psykisk hälsa och välbefinnande.

1 3.4.5(N) Nationell 3.4.5(N) Psykiska och somatiska besvär bland skolelever Grön FoHM
Från: Skolbarns hälsovanor.

Indikatorn används i uppföljningen av det övergripande folkhälsomålet. 

Indikatorn bör rapporteras med lämpliga nedbrytningar. Funktionsnedsättning bör 

vara en av dem.

FoHM föreslår att en kompletterande nationell indikator för positiv psykisk hälsa 

bland barn och unga utvecklas (sådan saknas nu) med FoHM som ansvarig 

myndighet (gärna platshållare redan nu). Test av frågebatteri pågår för närvarande 

i Skolbarns hälsovanor.

3

3.5 Stärka insatserna för att förebygga och behandla 

drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt 

alkoholbruk.

1 3.5.1 Global

3.5.1 Täckning av behandlingsinsatser (farmakologiska och 

psykosociala insatser samt rehabilitering och eftervård) 

för missbruksrelaterade sjukdomar

WHO,

UNODC

Tier III
Röd FoHM*

SCB

Socialstyrelsen

*Indikatoransvar flyttat från Socialstyrelsen till 

FoHM då de är ansvarigaa för uppföljning av 

ANDT nationellt.

Följa utvecklingen av indikatorn i IAEG-SDG, med WHO och UNODOC

Undersöka behovet av en nationell indikator eller proxy. 

3

3.5 Stärka insatserna för att förebygga och behandla 

drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt 

alkoholbruk.

1 3.5.2 Global

3.5.2 Skadligt alkoholbruk enligt nationella definitioner 

som alkoholkonsumtion per år och invånare (15 år och 

äldre) i liter ren alkohol

WHO
Tier I

Grön FoHM
Systembolaget

 CAN
Ansvarig myndighet validerar uppgifterna i den globala databasen. 

3
3.6 Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i 

vägtrafikolyckor i världen.
1 3.6.1 Global 3.6.1 Dödsfall genom trafikolyckor WHO UNECE

Tier I
Grön Trafikanalys Socialstyrelsen

Den globala indikatorn beräknas baserat på information om dödsorsaker. FNs 

befolkningssiffror används. Det ska finnas en National Data Coordinator (NDC) som ska 

ha nominerats av regeringen.

Ansvarig myndighet validerar uppgifterna i den globala databasen och beslutar 

vilken statistik som lämplligast används i den nationella uppföljningen.

3
3.6 Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i 

vägtrafikolyckor i världen.
1 3.6.2(N) Nationell

3.6.2.(N) Skadade i vägtrafiken, svårt skadade och lindrigt 

skadade
Grön Trafikanalys

I Sverige redovisar Trafikanalys årligen olyckor och personskador i trafiken uppdelat på 

dödade, svårt skadade samt lindrigt skadade personer. Det vore därför lämpligt att 

framöver redovisa även svårt skadade samt lindrigt skadade personer som separata 

indikatorer.

Ansvarig myndighet bedömer vilka nedbrytningar som är lämpliga för respektive 

indikator.

3

3.7 Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell 

och reproduktiv hälsovård, inklusive familjeplanering, 

information och utbildning, och att reproduktiv hälsa 

integreras i nationella strategier och program.

1 3.7.1 Global

3.7.1 Andelen kvinnor i fertil ålder (15–49 år) som har sina 

behov av familjeplanering tillfredsställa med moderna 

metoder

DESA 

Population 

Division

UNFPA, 

WHO

Tier I
Röd FoHM

Befintliga nationella källor mäter användning av preventivmedel men inte behov som är 

den andra dimensionen av den globala indikatorn.
Undersök om ngn av de nationella källorna i dagsläget kan rapporteras globalt.

3

3.7 Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell 

och reproduktiv hälsovård, inklusive familjeplanering, 

information och utbildning, och att reproduktiv hälsa 

integreras i nationella strategier och program.

1 3.7.1(P) Proxy
3.7.1(P) Användning av preventivmedel bland 16-29-

åringar. 
Grön FoHM Förslag på källa: UngKAB Besluta om vilka nedbrytnigar som ska redovisas nationellt.

3

3.7 Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell 

och reproduktiv hälsovård, inklusive familjeplanering, 

information och utbildning, och att reproduktiv hälsa 

integreras i nationella strategier och program.

1 3.7.2 Global
3.7.2 Antalet tonårsfödslar (10–14 år, 15–19 år) per 1 000 

kvinnor i denna åldersgrupp

DESA 

Population 

Division

UNFPA, 

WHO

Tier I
Grön Socialstyrelsen

Såväl Socialstyrelsen som SCB har uppgifterna och kan redovisa för åldersgrupperna 10-

14 år och 15-19 år. Endast 15-19 år finns dock redovisat i den globala databasen. 

Orsaken till det är inte uppenbar. 

Ansvarig myndighet kontaktar population division för att reda ut frågan med 10-14-

åringar.

Lämpliga nationella nedbrytningar undersöks. 

3

3.8 Åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla, som 

även skyddar mot ekonomisk risk, tillgång till 

grundläggande hälso- och sjukvård av god kvalitet liksom 

tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga 

grundläggande läkemedel och vaccin av god kvalitet.

1 3.8.1 Global

3.8.1 Täckning av grundläggande hälso- och 

sjukvårdstjänster (definierat som genomsnittlig täckning 

av grundläggande tjänster baserat på representativa 

åtgärder, bland annat sexuell och reproduktiv hälsa, hälsa 

för mödrar, nyfödda och barn, smittsamma sjukdomar, 

icke-smittsamma sjukdomar samt kapacitet och 

tillgänglighet i den allmänna befolkningen och i 

missgynnade grupper)

WHO

UNICEF, 

UNFPA, 

DESA 

Population 

Division

Tier I
Vit* Socialstyrelsen

SCB

Försäkrings-

kassan

Vårdanalys

*Tillsvidare klassas indikatorn som vit men det 

kan komma att ändras till grön

Indikatorn diskuteras fortfarande och WHO har föreslagit att metoden ska ändras. IAEG-

SDG har dock tillsvidare motsatt sig detta.

Följa utvecklingen av indikatorn i IAEG-SDG och med WHO.

Avvakta eventuell fråga från WHO om data eller validering av data. Ingen nationell 

rapportering bedöms behövas.

3

3.8 Åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla, som 

även skyddar mot ekonomisk risk, tillgång till 

grundläggande hälso- och sjukvård av god kvalitet liksom 

tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga 

grundläggande läkemedel och vaccin av god kvalitet.

1 3.8.2 Global

3.8.2 Andel av befolkningen med stora hälso- och 

sjukvårdsutgifter i förhållande till hushållets totala utgifter 

eller inkomster

WHO World Bank
Tier I

Orange SCB

Försäkrings-

kassan

Vårdanalys

Indikatorn beräknas med utgångspunkt i HBS eller HIES (för utgifter för hälsa) och i 

totala utgifter eller inkomster. SCB har uppgifterna.

Ansvarig myndighet reder ut rapporterinsmekanismerna och om Sverige ska/kan 

rapportera globalt. 

En nationell proxy bör beräknas för nationell rapportering tillsvidare.

3

3.8 Åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla, som 

även skyddar mot ekonomisk risk, tillgång till 

grundläggande hälso- och sjukvård av god kvalitet liksom 

tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga 

grundläggande läkemedel och vaccin av god kvalitet.

1 3.8.3(N)
Nationell 

(NY)

3.8.3(N) Haft behov av vård men avstått av ekonomiska 

orsaker.
Grön SCB

Försäkrings-

kassan

Vårdanalys

Indikator från EU-SILC. Möjliga och lämpliga nedbrytningar utreds.

3

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och 

sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt 

föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.

1 3.9.1 Global
3.9.1 Dödsfall till följd av luftföroreningar i och utanför 

bostaden
WHO UNEP

Tier I
Grön*

Naturvårds-

verket

*Avser luftförorenningar utomhus. Inomhus 

mäts inte för Sverige (vit)

För houshold estimeras det till 0 för Sverige. För ambient görs ett estimat baserat på 

uppgifter  om partiklar. 
Validera estimatet i globala databasen.

3

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och 

sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt 

föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.

1 3.9.2 Global

3.9.2 Dödsfall till följd av brist på rent vatten, sanitet och 

hygien (bristande tillgång till rent vatten, sanitet och 

hygien för alla (WASH))

WHO UNEP
Tier I

Vit* FoHM
*Viss utredning behövs dock avseende hur, av 

vem och baserat på vad som estimatet görs.
Indikatorn estimeras av WHO för Sverige. Ansvarig myndighet validerar estimatet i den globala databasen.

3

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och 

sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt 

föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.

1 3.9.3 Global 3.9.3 Dödsfall till följd av oavsiktlig förgiftning WHO UNEP
Tier I

Grön Socialstyrelsen

Uppgifterna kommer från Global Health Estimates 2015: Deaths by Cause, Age, Sex, by 

Country and by Region, 2000-2015. Geneva, World Health Organization, 2016. 

Socialstyrelsen rapporterar dödsorsaker till Eurostat och WHO. Uppgifterna kommer 

från Dödsorsaksregistret. 

Uppgifterna i globala databasen behöver valideras.

3

3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och 

sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt 

föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.

1 3.9.4(N) Nationell

3.9.4(N) Luftkvalitet i närheten av bostaden; Antal 

exponerade för nivåer av luftföroreningar från trafik vid 

bostaden

Grön FoHM
Förslag från FoHM Miljöhälsa. Det kan behöva förtydligas att detta är två nationella 

indikatorer, båda med Miljöhälsoenkäten som källa.

Om statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030, Delredovisning 
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MÅL Delmål Unika
Indikator-

kod
TYP Indikator

Custodian 

Agency(ies)

Partner 

Agency(ies)

Tier (13 

February 

2019)

Nationell 

klass

April 2019

Förslag på 

ansvarig 

myndighet

Förslag på 

bidragande 

organisationer

Kommentar angående ansvar och 

klassificering
KOMMENTARER Förslag till hantering 

3

3.a Stärka genomförandet av Världshälsoorganisationens 

ramkonvention om tobakskontroll i alla länder, där så är 

lämpligt.

1 3.a.1 Global
3.a.1 Åldersstandardiserad prevalens för daglig 

tobaksrökning i åldersgruppen 15 år och äldre

WHO,

WHO-FCTC

Tier I
Grön FoHM

FoHM rapporterar data från till nationella folkhälsoenkäten till WHO. Uppgifterna finn 

också att hämta från ULF/SILC. 

Ansvarig myndighet validerar uppgifterna i globala databasen. 

SCB och FHM diskuterar vilken källa som är lämpligast för global respektive 

nationell rapportering.  

FoHM föreslår att det utvecklas en kompletterande nationell indikator för 

användning av ickerökta tobaksprodukter. Exakt utformning behöver utredas 

närmare.  

3

3.b Stödja forskning om och utveckling av vaccin och 

läkemedel mot de smittsamma och icke-smittsamma 

sjukdomar som i första hand drabbar utvecklingsländer. 

Sörja för tillgång till ekonomiskt överkomliga 

grundläggande läkemedel och vaccin, i enlighet med Doha-

deklarationen om TRIPS-avtalet och folkhälsa, i vilken det 

bekräftas att utvecklingsländerna har rätt att fullt ut 

utnyttja den flexibilitet som avtalet om handelsrelaterade 

aspekter av immaterialrätter erbjuder för att skydda 

folkhälsan och, framför allt, säkerställa att alla har tillgång 

till läkemedel.

1 3.b.1 Global
3.b.1 Täckningsgrad i målbefolkningen för alla vaccin som 

ingår i det nationella vaccinationsprogrammet

WHO,

UNICEF

Tier I
Grön FoHM SCB

FoHM rapporterar årligen in uppgifter om vaccinationstäckning till WHO/UNICEF. En 

nationell indikator som motsvarar den globala bör gå att utveckla.

Uppgifterna i den globala databasen valideras.

FoHM bedömer om det behövs ta fram en proxy för den nationella redovisningen.

3

3.b Stödja forskning om och utveckling av vaccin och 

läkemedel mot de smittsamma och icke-smittsamma 

sjukdomar som i första hand drabbar utvecklingsländer. 

Sörja för tillgång till ekonomiskt överkomliga 

grundläggande läkemedel och vaccin, i enlighet med Doha-

deklarationen om TRIPS-avtalet och folkhälsa, i vilken det 

bekräftas att utvecklingsländerna har rätt att fullt ut 

utnyttja den flexibilitet som avtalet om handelsrelaterade 

aspekter av immaterialrätter erbjuder för att skydda 

folkhälsan och, framför allt, säkerställa att alla har tillgång 

till läkemedel.

1 3.b.2 Global
3.b.2 Totalt offentligt utvecklingsbistånd till medicinsk 

forskning och grundläggande hälso- och sjukvård
OECD

Tier I
Grön Sida

Sida rapporterar Sveriges ODA och OOF  till OECD/DAC. Redovisas i globala databasen 

per mottagarland. 

Svenskt ODA till medicinsk forskning och grundläggand hälso- och sjukvård 

redovisas nationellt.

3

3.b Stödja forskning om och utveckling av vaccin och 

läkemedel mot de smittsamma och icke-smittsamma 

sjukdomar som i första hand drabbar utvecklingsländer. 

Sörja för tillgång till ekonomiskt överkomliga 

grundläggande läkemedel och vaccin, i enlighet med Doha-

deklarationen om TRIPS-avtalet och folkhälsa, i vilken det 

bekräftas att utvecklingsländerna har rätt att fullt ut 

utnyttja den flexibilitet som avtalet om handelsrelaterade 

aspekter av immaterialrätter erbjuder för att skydda 

folkhälsan och, framför allt, säkerställa att alla har tillgång 

till läkemedel.

1 3.b.3 Global

3.b.3 Andelen hälso- och sjukvårdsinrättningar som kan 

erbjuda ett antal livsviktiga läkemedel till ett överkomligt 

pris och på en hållbar grund

WHO
Tier II

Vit Socialstyrelsen SCB
Avvakta eventuell fråga från WHO om data eller validering av data. Ingen nationell 

rapportering bedöms behövas.

3

3.c Väsentligt stärka finansieringen av hälso- och 

sjukvården liksom insatserna för att rekrytera, utveckla, 

utbilda och behålla hälso- och sjukvårdspersonal i 

utvecklingsländerna, särskilt i de minst utvecklade länderna 

och små önationer under utveckling.

1 3.c.1 Global
3.c.1 Täthet och fördelning av hälso- och 

sjukvårdspersonal
WHO

Tier I
Grön Socialstyrelsen

Uppgifter för SE finns i globala databasen (CA) och kommer från Global Health 

Workforce Statistics database, Global Health Observatory, WHO . 

Ursprungskällan är Socialstyrelsens LOVA-förteckning. Socialstyrelsen rapporterar 

uppgifter om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal till Eurostat, via FoHM. 

Uppgifterna i den globala databasen valideras.

3

3.d Stärka alla länders, i synnerhet utvecklingsländernas, 

kapacitet när det gäller tidig varning, riskreducering och 

hantering av nationella och globala hälsorisker.

1 3.d.1 Global
3.d.1 Kapacitet och beredskap för allvarliga hälsorisker 

enligt internationella hälsoreglementet (IHR)
WHO

Tier I
Grön FoHM

 FoHM är nationell fokalpunkt för IHR i Sverige och ansvarar för att årligen besvara en 

enkät från WHO angående status på svensk IHR-implementering. 
Uppgifterna i den globala databasen valideras.

3

3.d Stärka alla länders, i synnerhet utvecklingsländernas, 

kapacitet när det gäller tidig varning, riskreducering och 

hantering av nationella och globala hälsorisker.

1 3.d.2(N) Nationell
3.d.2(N) Konsumtion av antibiotika (ATC group J01) inom 

primärvård och slutenvård
Röd FoHM Jordbruksverket

FoHM stödjer nationell indikator inom 3.d.1 men förordar att den ändras till att mäta 

antibiotikakonsumtion inom öppenvård och slutenvård för att bli heltäckande.

Ansvarig myndighet utreder hur en lämplig nationell indikator om 

antibiotikakonsumtion bör utformas. Sverige bör verka för att en en eller två 

indikatorer (antibiotikakonsumtion, antibiotikaresistens) kommer med i den 

globala uppföljningen. Konsumtion av antibiotika till djur bör också ingå i 

utredningen.

3

3.d Stärka alla länders, i synnerhet utvecklingsländernas, 

kapacitet när det gäller tidig varning, riskreducering och 

hantering av nationella och globala hälsorisker.

1 3.d.3(N) Nationell
3.d.3(N) Platshållare för nationell indikator om 

antibiotikaresistens.
Röd FoHM FoHM anser att en nationell indikator om antibiotikaresistens bör utvecklas.

Ansvarig myndighet bör utreda möjligheten att utveckla en nationell indikator  för 

antibiotikaresistens. Sverige bör verka för att en en eller två indikatorer 

(antibiotikakonsumtion, antibiotikaresistens) kommer med i den globala 

uppföljningen.

4

4.1 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar 

fullbordar avgiftsfri och likvärdig grundskole- och 

gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till relevanta 

och ändamålsenliga kunskaper.

1 4.1.1 Global

4.1.1 Andelen barn och ungdomar: (a) i årskurs 2/3, (b) i 

slutet av grundskolan och (c) i slutet av gymnasieskolan 

som uppnår en bestämd kunskapsnivå i (i) läsning och 

(ii) matematik fördelat på kön

UNESCO-UIS OECD
Tier II

Grön Skolverket
Utbildnings-

departementet

Uppgifter i den globala databasen finns  för matematik för "end of lower secondary" 

och föe grade 2/3. För läsning finns bara lower secondary och bara fram till 2006. Proxy-

uppgifter finns för andra årskurser i PIRLS/TIMSS och kan användas som nationella 

proxys.

Nivå 2 räknas som miniminivå i Sverige

Reda ut hur en nationell proxy kan se ut.

4

4.1 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar 

fullbordar avgiftsfri och likvärdig grundskole- och 

gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till relevanta 

och ändamålsenliga kunskaper.

1 4.1.2(N) Nationell

4.1.2(N) Andel av befolkningen med fullföljd utbildning 

(Grundskola årskurs 6, Grundskola årskurs 9-10, 

Gymnasium)
Grön SCB Skolverket

Tematisk indikator från UNESCOS set som tas fram nationellt för avslutad grundskola 

och avslutad treårig gymnasieutbildning.

NB Detta handlar om fördelning över fullföljd utbildningsnivå. Fördelningen över 

fullföljd utbildningsnivå beräknas som; (Andel personer som har fullföljt en specifik 

utbildningsnivå t.ex. grundskola årskurs 9-10 i % av en ålderskategori 3-5 år efter den 

officiella åldern för sista årskursen inom varje utbildningsnivå 

4

4.2 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar har 

tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och 

förbereder dem för att börja grundskolan.

1 4.2.1 Global

4.2.1 Andelen barn under 5 år som utvecklas enligt typiska 

utvecklingsmönster när det gäller  fysisk och psykosocial 

hälsa samt inlärning, fördelat på kön
UNICEF

UNESCO-UIS, 

OECD

Tier III
Röd* FoHM Socialstyrelsen

* Möjligheten finns att eventuellt på sikt 

kunna följa upp denna utifrån ett pågående 

utvecklingsarbete.

Uppgifterna finns hos BVC och följs upp av de centrala BVC-enheterna i några regioner, 

men inte i alla. Nationellt kvalitetsregister för Barnhälsovården håller på att etableras. 

Finns alltså ingen nationell datakälla i nuläget men kan komma att finnas i framtiden.

Följa utvecklingen av globala indikatorn i IAEG-SDG och med UNICEF. 

Utveckla nationell indikator/nationell proxy utiftån det nya kvalitetsregistret för 

barnhäslovård.

4

4.2 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar har 

tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och 

förbereder dem för att börja grundskolan.

1 4.2.2 Global
4.2.2 Deltagande i organiserat lärande (året före 

obligatorisk skolstart) fördelat på kön
UNESCO-UIS

UNICEF, 

OECD

Tier I
Grön SCB Skolverket Från Sverige rapporteras deltagandet i förskola. Landar mellan 98 och 100 procent.

4

4.3 Senast 2030 säkerställa alla kvinnor och män lika 

tillgång till yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning, 

inklusive högskoleutbildning, av god kvalitet till en 

överkomlig kostnad.

1 4.3.1 Global

4.3.1 Deltagande bland ungdomar och vuxna i formell och 

icke-formell utbildning de senaste 12 månaderna fördelat 

på kön

UNESCO-UIS

OECD, 

Eurostat, 

ILO

Tier II
Grön SCB

Uppgifterna kommer från Eurostat survey Adult Education Survey (AES) som genomförs 

var 5e år av SCB. Undersöka möjligheten att redovisa för personer med funktionsnedsättning.

4

4.3 Senast 2030 säkerställa alla kvinnor och män lika 

tillgång till yrkesutbildning och eftergymnasial utbildning, 

inklusive högskoleutbildning, av god kvalitet till en 

överkomlig kostnad.

1 4.3.2(N) Nationell

4.3.2(N) Andel registrerade studenter inom 

eftergymnasial utbildning 2 år och längre         

Totalt deltagande i eftergymnasial utbildning oavsett ålder 

uttryckt som en andel av befolkningen i den 5-årsgrupp 

som följer direkt på gymnasieutbildningen.

Grön UKÄ SCB

*Grön såtillvida att indikatorn kan tas fram. 

Dock bör den nationella indikatorn redovisas 

lite annorlunda

Tematisk indikator från UNESCOs set

UKÄ bedömer intresset för nationell uppföljning av den tematiska indikatorn som låg då 

majoriteten av Sverigeas studenter är äldre än 24 år.

Ur ett jämställdhetsperspektiv skulle det vara av intresse att redovisa indikatorn efter 

inriktning på studier. 

UKA diskuterar tillsammans med SCB hur indikatorn se ut och redovisas nationellt. 

UKÄ ser att andelen som påbörjat utbildning senast vid 24 år är lämplig. SCB 

föreslår en redovisning på kön och utbildningsinriktning.

4

4.4 Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna 

som har relevanta färdigheter, däribland tekniska 

färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, 

anständigt arbete och entreprenörskap.

1 4.4.1 Global

4.4.1 Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i 

informations- och kommunikationsteknik (IKT) fördelat på 

typ av kunskap

UNESCO-UIS, 

ITU
OECD

Tier II
Grön SCB ITU samlar in statistiken från SCB. 

Om statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030, Delredovisning 
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MÅL Delmål Unika
Indikator-

kod
TYP Indikator

Custodian 

Agency(ies)

Partner 

Agency(ies)

Tier (13 

February 

2019)

Nationell 

klass

April 2019

Förslag på 

ansvarig 

myndighet

Förslag på 

bidragande 

organisationer

Kommentar angående ansvar och 

klassificering
KOMMENTARER Förslag till hantering 

4

4.4 Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna 

som har relevanta färdigheter, däribland tekniska 

färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, 

anständigt arbete och entreprenörskap.

1 4.4.2(N) Nationell

4.4.2(N) Platshållare för Indikator om etablering på 

arbetsmarknaden efter avslutad utbildning på 

gymnasieskolan respektive högskola/universitet.

Orange SCB*

UKÄ

UHR

Skolverket

*SCB är ansvarig tillsvidare. När en indikator 

har beslutats om kan ansvaret komma att 

ändras.

Skolverket kan vara bidragande myndighet då 

indikatorn spänner över hela 

utbildningsområdet. Förslagsvis bör SCB  vara 

ansvarig myndighet.

Den globala indikatorn täcker bara IT. En nationell indikator som täcker mer av delmålet 

är önskvärd.

Från och med hösten 2014 publicerar Skolverket uppgifter om vad ungdomar gör ett, 

tre eller fem år efter gymnasieskolan. UKÄ följer upp etablerade bland examinerade 

från högskolan.

SCB diskuterar tillsammans med Skolverket, UKÄ och UHR vad som skulle kunna 

vara en lämplig indikator och vilka uppgifter som kan användas.

4

4.4 Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna 

som har relevanta färdigheter, däribland tekniska 

färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, 

anständigt arbete och entreprenörskap.

1 4.4.3(N) Nationell

4.4.3(N) Fördelning av befolkningen efter högsta 

avslutade utbildningsnivå (förgymnasial, gymnasial, 

eftergymnasial kortare än 3 år och eftergymnasial 3 år och 

längre) efter åldersgrupper och kön

Grön SCB

Tematisk indikator från UNESCOs set

Högsta avslutade utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att förbättra 

möjligheterna till arbete för individer. 

Undersöka möjligheten att redovisa för personer med funktionsnedsättning.

4

4.5 Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom 

utbildningsområdet och säkerställa lika tillgång till 

utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta 

personer, inklusive personer med funktionsnedsättning, 

ursprungsfolk och barn som lever under utsatta 

förhållanden.

1 4.5.1 Global

4.5.1 Jämlikhetsindex (kvinnor/män, glesbygd/stad, 

nedre/övre inkomstkvintil och andra, till exempel 

funktionsnedsättning, ursprungsbefolkning och 

konfliktdrabbade, i takt med att data tillgängliggörs) för 

samtliga utbildningsindikatorer på listan som kan 

disaggregeras

UNESCO-UIS OECD

Tier I/II/III 

depending 

on indice
Orange* SCB

Alla inblandade 

på mål 4

MFD

*Klassificeringen blir olika beroende på 

indikator och indelning.
Bestämma vilka redovisningsvariabler som bör användas nationellt.

4

4.6 Senast 2030 säkerställa att alla ungdomar och en 

väsentlig andel av alla vuxna – både män och kvinnor – lär 

sig läsa, skriva och räkna.

1 4.6.1 Global

4.6.1 Andel av befolkningen i en viss åldersgrupp som 

uppnår en bestämd kunskapsnivå i (a) läsförståelse och (b) 

räkning fördelat på kön 

UNESCO-UIS
World Bank,

OECD

Tier II
Grön SCB

Besluta vilken kunskapsnivå som kan anses var tillräcklig ur ett nationellt 

perspektiv. I den första nationalla rapporten har nivå 2 och högre använts. Det går 

att skatta andelen personer som har minst nivå 2 i både läsning och räkning.

4

4.7 Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de 

kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en 

hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för 

hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga 

rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, 

icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande 

av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar 

utveckling.

1 4.7.1 Global

4.7.1 Till vilken grad utbildning för (i) globalt 

medborgarskap och (ii) hållbar utveckling, inklusive 

jämställdhet och mänskliga rättigheter, ingår på alla nivåer 

i: (a) utbildningspolitik, (b) läroplaner, (c) lärarutbildning 

och (d) elevbedömning

UNESCO-UIS

OECD, 

UNEP, 

UN WOMEN

Tier III
Orange* Skolverket

UKÄ

UHR

Skol-

inspektionen

*I dagsläget svårt att mäta indikatorn på annat 

sätt än att genom att göra en kvalitativ 

beskrivning. Utveckling av metoder pågår dock 

såväl nationellt som internationellt

Naturskyddsföreningen jobbar i bred arbetsgrupp för indikator 4.7.1 (globala skolan, 

Uppsala universitet, Världsnaturfonden, UNESCO) - kommer att lägga ett Svenskt 

förslag. 

UNESCO arbetar med att utveckla metoden. SCB är med i arbetet.

Stark koppling till 12.8.1 

Bör kunna rapporteras när frågan kommer. Följ utvecklingen i IAEG-SDG och 

UNESCOs arbetsgrupp.

Överväg nationell proxy i samarbete med Naturskyddsföreningens arbetsgrupp.

4

4.a Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är 

anpassade för barn och personer med 

funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till 

jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, 

fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för 

alla.

1 4.a.1 Global

4.a.1 Andelen skolor med tillgång till: (a) elektricitet, (b) 

internet för pedagogiska syften, (c) datorer för 

pedagogiska syften, (d) anpassad infrastruktur och 

material för elever med funktionsnedsättning, (e) 

dricksvatten, (f) separata sanitetsutrymmen för kvinnor 

och (g) grundläggande handtvätt (enligt definitionerna av 

indikatorerna i WASH)

UNESCO-UIS

UNICEF, 

OECD, 

UNEP 

Tier II
Vit Skolverket

MFD

SPSM
Mäts för närvarande bara för utvecklingsländer.

Avvakta eventuell fråga från UNESCO om data eller validering av data.

Överväg nationell indikator - tillgång till infrastruktur och material för barn med 

funktionsnedsättning t.ex?

4

4.a Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är 

anpassade för barn och personer med 

funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till 

jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, 

fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för 

alla.

1 4.a.2(N) Nationell

4.a.2(N) Andel elever som blivit utsatta för mobbning, 

kroppsstraff, trakasserier, våld, sexuell diskriminering och 

kränkningar

Orange Skolverket SCB

Tematisk indikator från UNESCOs set

Från OECD undersökningen PISA 2015 kan proxy indikatorn "Percentage of frequently 

bullied 15 year-old students" användas. Den täcker inte samtliga årskurser 1-6, 7-9 och 

gymnasiet och inte samtlige dimensioner av indikator 4.a.2. Från Skolverkets 

undersökning "attityder till skolan" finns frågor om mobbning som också kan användas 

för att skapa nationella proxy indikatorer om mobbning i grundskolan respektive 

gymnasiet.

Även skolundersökningen om brått som Brå genomför har uppgifter om mobbning, våld 

och sexuellt ofredande och tvång.

Besluta vad som ska redovisas nationellt.

Besluta hur statistiken ska fördelas.

Titta på möjligheten att redovisa för elever med funktionsnedsättning.

4

4.b Till 2020 väsentligen öka antalet stipendier i världen 

som kan sökas av personer från utvecklingsländer, i 

synnerhet de minst utvecklade länderna, små önationer 

under utveckling och afrikanska länder, för studier inom 

högre utbildning, inklusive yrkesutbildning samt 

informations- och kommunikationstekniska, tekniska, 

ingenjörsvetenskapliga och naturvetenskapliga program, i 

utvecklade länder och andra utvecklingsländer.

1 4.b.1 Global
4.b.1 Volym av offentligt utvecklingsbistånd för stipendier 

fördelat på sektor och typ av studier
OECD UNESCO-UIS

Tier I
Grön Sida

UHR

Svenska 

institutet

Sida rapporterar Sveriges ODA och OOF  till OECD/DAC. Redovisas i globala databasen 

per mottagarland. 
Sveriges bidrag i form av ODA och OOF redovisas nationellt.

4

4.c Till 2030 väsentligen öka tillgången på utbildade lärare, 

bland annat genom internationellt samarbete kring 

lärarutbildning i utvecklingsländerna, särskilt de minst 

utvecklade länderna och små önationer under utveckling.

1 4.c.1 Global

4.c.1 Andelen lärare i: (a) förskola, (b) grundskola och (c) 

gymnasium som uppfyller kraven på pedagogisk utbildning 

(t.ex. lärarutbildning) för att undervisa på en viss nivå i 

respektive land

UNESCO-UIS OECD
Tier II

Grön Skolverket SCB Sverige har uppgifterna men det finns inga data i den globala databasen. 
Ta reda på hur och om Svensk data kan lämnas till UNESCO.

Redovisa nationellt tillsvidare.

5
5.1 Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor 

och flickor överallt
1 5.1.1 Global

5.1.1 Huruvida ett rättsligt ramverk finns på plats för att 

främja, skydda och övervaka jämställdhet och icke-

diskriminering på grund av kön

UN Women,

World Bank,

OECD 

Development 

Centre

OHCHR
Tier II

Grön
Arbetsmarknads- 

departementet*
*Jämställdhetsenheten på A-dep.

Socialdepartementet har svarat på enkät från UNWOMEN i januari 2018 om validering 

av uppgifter om SE. En uppgift kommenterades (ang officiell statistik) och uppgiften 

ändrades. Förhoppningsvis kommer uppgifter att punliceras i globala databasen snart.

Ingen åtgärd tycks behövas förrän ngt ändras eller UNWOMEN ber oss validera 

uppgifter igen.

5

5.2  Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor 

i det offentliga och privata rummet, inklusive 

människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av 

exploatering. 

1 5.2.1 Global

5.2.1 Andelen kvinnor eller flickor 15 år eller äldre som har 

utsatts för fysiskt, sexuellt eller psykologiskt våld av en 

nuvarande eller före detta intim partner de senaste 12 

månaderna fördelat på formen av våld och ålder

UNICEF, 

UN Women, 

UNFPA, 

WHO,

UNODC

UNSD, 

UNDP

Tier II
Orange* Brå

*Data finns endast för 2012 i dagsläget. 

Utveckling krävs för att kunna redovisa 

framåt.

Uppgifter finns endast för ett år; 2012. Sedan dess har undersökningen inte 

genomförts.

En svaghet i indikator 5.2.1 är att den inte fångar upp t.ex. repetitivt våld eller 

konsekvenser av våldsutsatthet, om våldet t.ex. har resulterat i att den utsatta varit i 

behov av vård eller varit frånvarande från arbete/skola.

Uppgifter i globala databasen endast för 2012 (C).

För att ansvarig myndighet (Brå) ska kunna följa upp denna indikator behövs ett 

regeringsuppdrag gällande att upprepa den modul som togs fram till NTU 2013.

Genom IAEG-SDG verka för att indikatorn fördjupas i enlighet med den kommetar 

som här lämnats.

SCB och Brå väljer ut en nationell indikator för att täcka delmål 5.2.

5

5.2  Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor 

i det offentliga och privata rummet, inklusive 

människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av 

exploatering. 

1 5.2.2 Global

5.2.2 Andelen kvinnor eller flickor 15 år eller äldre som har 

utsatts för sexuellt våld av någon annan person än en 

intim partner de senaste 12 månaderna fördelat på ålder 

och brottsplats

UNICEF, 

UN Women, 

UNFPA, 

WHO,

UNODC

UNSD, 

UNDP

Tier II
Grön* Brå

*Indikatorn kommer troligen att finnas 

tillgänglig från 2020.

I NTU finns uppgift om kvinnors utsatthet för sexualbrott. Just nu finns dock inga 

följdfrågor om relation och plats. Dessa planeras att föras in i framtiden, men det är 

mycket tveksamt om man kommer kunna bryta ned dessa på ålder och plats. 

Avvakta förfrågan om data eller validering av data från UNICEF (eller UNWOMEN). 

SE kommer troligen att kunna redovisa uppgifter. Nationellt bör indikatorn 

redovisas fördelad på relation och plats.

Nationell proxy bör levereras till nationella uppföljningen 2019.

5

5.2  Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor 

i det offentliga och privata rummet, inklusive 

människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av 

exploatering. 

1 5.2.2(P) Proxy
5.2.2(P) Personer som blivit utsatta för sexuellt våld. 

Könsuppdelat.
Grön* Brå

*För nationell rapportering 2019. Efter detta 

kommer den globala indikatorn att kunna 

redovisas.

Befintlig statistik inkluderar alla gärningspersoner. Tas bort när 5.2.1 och 5.2.2 kan redovisas uppdelat på relation.

5

5.2  Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor 

i det offentliga och privata rummet, inklusive 

människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av 

exploatering. 

1 5.2.3(N)
Nationell 

(NY)

5.2.3(N) Platshållare för nationell indikator för uppföljning 

av delmål 5.2 om mäns våld mot kvinnor
Grön* Brå* SCB

*Antagande om ansvarig organisation

*Antagande om klassning då en ny indikator 

antas bygga på  befintlig statistik.

Givet hur de globala indikatorerna är utformade i relation till nationell datatillgång kan 

SE enbart redovisa en avgränsad del av delmål 5.2. Detta samtidigt som SE har en 

jämförelsevis mycket god datatillgång. Förslagsvis kompletteras därför uppföljningen 

med en nationell indikator som hämtas från indikatorerna för uppföljning av 

jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

 Jämställdhetsstatistiken samråder med Brå i samband med uppdatering av 

indikatorerna  utifrån nya NTU och väljer då ut någon av de befintliga 

indikatorerna.

Om statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030, Delredovisning 



Detaljerad bilaga 8 april 2019

MÅL Delmål Unika
Indikator-

kod
TYP Indikator

Custodian 

Agency(ies)

Partner 

Agency(ies)

Tier (13 

February 

2019)

Nationell 

klass

April 2019

Förslag på 

ansvarig 

myndighet

Förslag på 

bidragande 

organisationer

Kommentar angående ansvar och 

klassificering
KOMMENTARER Förslag till hantering 

5

5.3  Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, 

tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig 

könsstympning. 

1 5.3.1 Global
5.3.1 Andelen kvinnor i åldrarna 20–24 år som har ingått 

äktenskap före 15 års ålder och före 18 års ålder
UNICEF

WHO, 

UNFPA, 

UN Women, 

DESA 

Population 

Division

Tier II
Grön SCB*

Jämy

Socialstyrelsen

*Ansvaret kan komma att justeras om 

metoden ändras.

Det finns vissa uppgifter att hämta från folkbokföringen. Eventuellt bör det vara dessa 

som används till den globala indikatorn. 

Socialstyrelsen har haft ett uppdrag att ta fram förslag till indikatorer på området. Det 

är möjligt att dessa förslag kan användas för rapportering av denna indikator framöver.

Kontakta UNICEF med förslag om källa.

I det förslag till uppföljning av den nationella strategin för att förebygga och 

bekämpa mäns våld mot kvinnor, som Socialstyrelsen lämnade och som Jämy 

arbetar med, finns flera förslag till indikatorer som kan vara lämpliga att 

komplettera statistiken om möjligt.

5

5.3  Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, 

tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig 

könsstympning. 

1 5.3.2 Global

5.3.2 Andelen flickor och kvinnor i åldrarna 15–49 år som 

har varit utsatta för kvinnlig könsstympning fördelat på 

ålder

UNICEF
UNFPA, 

WHO

Tier II
Orange Socialstyrelsen FoHM

FoHM har lämnat information till UNICEF från SRHR2017 som möjlig källa.

Andra indikatorer om könsstympning har föreslagits för att följa upp den nationella 

strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Socialstyrelsen och 

FoHM har föreslagits som ansvariga myndigheter för dem. 

Regeringen har publicerat en handlingplan mot könsstympning av flickor och 

kvinnor. I den nämns att Socialstyrelsen har fått i uppdrag att utveckla indikatorer 

och statistik om könsstympning. 

5

5.3  Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, 

tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig 

könsstympning. 

1 5.3.3(N)
Nationell 

(NY)
5.3.3(N) Indikator om hedersrelaterat våld och förtryck Röd

Ansvaret 

tillsvidare oklart

Jämy

Socialstyrelsen

Länsstyrelsen i 

Östergötland

SCB föreslog utveckling av indikator i rapporten 2017.

Vi gör även forstatt bedömningen att det finns behov av ytterligare en indikator 

för en, i en nationell kontext, tillräcklig uppföljning av delmål 5.3. Vi avvaktarbl.a. 

resultatet av Jämys pågående arbete med en uppföljning av den nationella 

strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor (som ska 

redovisas i oktober).

5

5.4  Erkänna och värdesätta obetalt omsorgs- och 

hushållsarbete genom att tillhandahålla offentliga tjänster, 

infrastruktur och socialt skydd samt genom att främja delat 

ansvar inom hushållet och familjen, i enlighet med vad som 

är nationellt lämpligt.

1 5.4.1 Global
5.4.1 Andel tid som läggs på obetalt omsorgs- och 

hushållsarbete fördelat på kön, ålder och plats

UNSD,

UN Women

Tier II
Grön* SCB*

*Indikatorn bygger på en urvalsundersäkning 

där framtida genomförande, och ansvar för 

detta, inte är beslutat

Vissa skillnader finns i definitionerna och möjliga nedbrytningar. SE rapporterar enligt 

HETUS istf ICATUS. Möjlighet till redovisning efter location (urban/rural) saknas i 

dagsläget. I nationell kontext är istället  hushållstyp och ålder viktiga indelningar. 

Vi fortsätter att rapportera resultaten från TUS. Nationellt bör indikatorn 

rapporteras för obetalt arbete efter ålder, kön och hushållstyp.

5

5.5  Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och 

lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det 

politiska, ekonomiska och offentliga livet.

1 5.5.1 Global
5.5.1 Andelen platser som innehas av kvinnor i (a) riksdag 

och (b) kommun- och landstingsfullemäktige

IPU, 

UN Women
World Bank

Tier I (a)/

Tier II (b) Grön SCB

Endast (a) finns i globala databasen. (b) är Tier III. 

Statistik för (b) redovisas idag av SCB. Indikatorn består av antal valda kandidater  på 

landstings- och kommunnivå redovisade var för sig och  sammantaget.

Kontakta UN Women angående rapportering av (b).

5

5.5  Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och 

lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det 

politiska, ekonomiska och offentliga livet.

1 5.5.2 Global 5.5.2 Andelen kvinnor i chefsposition ILO
Tier I

Grön SCB
Finns i globala databasen [C] från LFS/ILOSTAT

Statistiken avser enbart anställda (ej egenföretagare).

5

5.6  Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv 

hälsa och reproduktiva rättigheter i enlighet med 

överenskommelserna i handlingsprogrammet från den 

internationella konferensen om befolkning och utveckling, 

Pekingplattformen samt slutdokumenten från respektive 

översynskonferenser.

1 5.6.1 Global

5.6.1 Andelen kvinnor i åldrarna 15–49 år som fattar sina 

egna beslut om sexuella relationer, preventivmedel samt 

sexuell och reproduktiv hälsovård 

UNFPA UN Women 
Tier II

Röd FoHM

Det finns ingen undersökning i Sverige som täcker alla tre komponenter av indikatorn: 

can say no to sexual intercourse with their husband or partner if they do not want; 

decide on use of contraception; and decide on their own health care. Den första 

delkomponenten är möjlig att redovisa med vissa avvikelser.

Följa vad som händer globalt med indikatorn. 

I IAEG arbeta för att definitionen av indikatorn inte ska avgränsas till gifta kvinnor.

5

5.6  Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv 

hälsa och reproduktiva rättigheter i enlighet med 

överenskommelserna i handlingsprogrammet från den 

internationella konferensen om befolkning och utveckling, 

Pekingplattformen samt slutdokumenten från respektive 

översynskonferenser.

1 5.6.2 Global

5.6.2 Andelen länder med lagar och förordningar som 

garanterar fulla och lika rättigheter för kvinnor och män i 

åldrarna 15 år och äldre till sexuell och reproduktiv 

hälsovård, information och utbildning

UNFPA

UN Women, 

DESA 

Population 

Division,

WHO

Tier II
Grön

Arbetsmarknads- 

departementet*
FoHM *Jämställdhetsenheten på A-dep.

Arbetsmarknadsdepartementet (Jämställdhetsenheten) bör vara bäst lämpade att vara 

fokalpunkt i Sverige för denna indikaror. 

FoHM bör vara bidragande när det gäller denna indikator. Uppgifterna bör gå att ta 

fram för Sveriges del. 

Avvakta eventuell fråga från UNFPA om uppgifter eller validering av uppgifter.

5

5.6  Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv 

hälsa och reproduktiva rättigheter i enlighet med 

överenskommelserna i handlingsprogrammet från den 

internationella konferensen om befolkning och utveckling, 

Pekingplattformen samt slutdokumenten från respektive 

översynskonferenser.

1 5.6.3(N)
Nationell 

(NY)

5.6.3(N) Andel unga i åldern 16-29 år som uppger att de, i 

skolan, fått de kunskaper de behöver för att ta hand om 

sin egen sexuella hälsa

Grön FoHM Data samlas in via UngKAB

5

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

1 5.a.1 Global

5.a.1 (a) Andelen jordbrukare som är ägare eller 

rättighetsinnehavare av jordbruksmark fördelat på kön 

och (b) andelen kvinnor av ägare eller 

rättighetsinnehavare av jordbruksmark fördelat på typen 

av innehav

FAO

UN Women,

UNSD, 

UNEP, 

World Bank, 

UN-Habitat

Tier II
Vit

Jordbruks-

verket

Landrättigheterna är mest relevanta ur ett utvecklingspolititiskt perspektiv. Speglar en 

mycket avgränsad del av målet för Sveriges del.

Tillräckligt dataunderlag finns troligen i register och undersökningar som genomförs av 

Jordbruksverket, vilket talar för att indikatorn skulle kunna tas fram snabbare än 3-5 år. 

Det krävs dock en del metodarbete, bl.a. fundera på hur vi ska klassificera "secure 

rights" för de olika typer av arrendekontrakts som finns. Små urval i våra 

undersökningar kring arrenden kan även ge mycket osäkra data.Behöver utredas vidare 

hur intressant denna är ur ett svenskt perspektiv.

Avvakta eventuell fråga från FAO om uppgifter eller validering av uppgifter.

5

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

1 5.a.2 Global

5.a.2 Andelen länder med ett rättsligt ramverk (inklusive 

sedvanerätt) som garanterar kvinnors lika rätt till ägande 

och/eller kontroll av mark

FAO
World Bank, 

UN Women

Tier II
Orange

Närings- 

departementet

JU-L

JU L2

N-deps rätssekretariat besvarade förfrågan från FAO i dec 2018 - SCB skickade in svar 

23 jan 2019

FAO skickade tillbaks fråga i mars 2019 där Sverige klassats som LÅG NIVÅ. Frågan 

ligger nu hos Justitie.

Uppgifter om Sverige  behöver diskuteras med FAO

5

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

1 5.a.3(N) Nationell
5.a.3(N) Kvinnors andel av mäns individuella disponibla 

inkomst
Grön SCB

Ur Svenskt perspektiv är detta en indikator som bättre följer upp delmålet. En av 

indikatorna som följer upp det jämställdhetspolitiska målet om ekonomisk jämställdhet. 

Besluta vad som ska redovisas nationellt.

Besluta hur statistiken ska fördelas.

5

5.b  Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet 

informations- och kommunikationsteknik, för att främja 

kvinnors egenmakt

1 5.b.1 Global
5.b.1 Andelen individer som äger en mobiltelefon fördelat 

på kön
ITU

Tier II
Grön SCB PTS

Indikatorn samlas in genom ITU ICT Households Questionnaire som skickas till NSO 

(SCB). 
SCB bör vara ansvarig då enkäten skickas till och fylls i av SCB.

5

5.c  Anta och stärka välgrundad politik och genomförbar 

lagstiftning för att främja jämställdhet och öka alla kvinnors 

och flickors egenmakt på alla nivåer

1 5.c.1 Global
5.c.1 Andelen länder med system för att spåra och anslå 

offentliga medel till jämställdhet och kvinnors egenmakt

UN Women,

OECD,

UNDP

Tier II
Grön*

Finans- 

departementet

Arbetsmarknads- 

departement*

*Klassificeringen kan komma att ändras när vi 

vet mer om hur informationen kommer att 

samlas in

*Jämställdhetsenheten på A-dep.

Indikatikatorn kan komma att samlas in via ett formulär till ländernas 

finansdepartement eller via OECD Survey of Budget Practices and Procedures. Det bör 

inte vara svårt för Sverige att fylla i uppgifterna. 

Avvaka fråga om uppgifter eller validering av uppgifter.

6
6.1 Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert 

och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla.
1 6.1.1 Global

6.1.1 Andel av befolkningen som använder säkert hanterat 

dricksvatten

WHO,

UNICEF

UNEP, 

UN-Habitat

Tier II
Grön* SCB

Livsmedels-

verket

SGU

*Grön såtillvida att indikatorn tas fram baserat 

på nationella uppgifter. Vi anser dock att 

estimatet är felaktigt och att det skulle vara 

100% utan att vi behövde lämna uppgifter 

varje år. Indikatorn skulle i så fall kunna 

betraktas som vit.

Estimering  (97.95 %) görs i globala databasen baserat på enkätdata av  WHO/UNICEF 

Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene (2017). För rika 

länder baseras estimaten på administrativa uppgifter.

Diskussioner med WHO för att förstå varför det inte är 100% och om vi inte kan 

slippa gå igenom rapporteringsprocessen varje år.

6
6.1 Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert 

och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla.
1 6.1.2(N) Nationell 6.1.2(N) Antal kommuner med vattenförsörjningsplaner Orange HaV SGU

Förslag från HaV/SGU. Även förslagen som miljömålsindikator. Kan nog relativt enkelt 

genomföras. Dock behöver uppgifter samlas in från kommunerna.

6
6.1 Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert 

och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla.
1 6.1.3(N) Nationell

6.1.3(N) Antal/andel vattenskyddsområden för 

kommunala vattentäkter
Grön HaV

Naturvårds-

verket
Förslag från HaV/SGU. Miljömålsindikator

6

6.2 Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod 

och rättvis sanitet och hygien och att ingen behöver uträtta 

sina behov utomhus. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt 

behoven hos kvinnor och flickor samt människor i utsatta 

situationer.

1 6.2.1 Global

6.2.1 Andel av befolkningen som använder säkert 

hanterade sanitetstjänster, inklusive handtvätt med tvål 

och vatten

WHO,

UNICEF
UNEP

Tier II
Grön* SCB

*Grön såtillvida att indikatorn tas fram baserat 

på nationella uppgifter. Vi anser dock att 

estimatet är felaktigt och att det skulle vara 

100% utan att vi behövde lämna uppgifter 

varje år. Indikatorn skulle i så fall kunna 

betraktas som vit.

Estimering (drygt 92 %) görs i den globala databasen baserat på enkätdata av 

WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for Water Supply, Sanitation and Hygiene 

(2017). 

Diskussioner med WHO för att förstå varför det inte är 100% och om vi inte kan 

slippa gå igenom rapporteringsprocessen varje år.

Om statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030, Delredovisning 
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MÅL Delmål Unika
Indikator-

kod
TYP Indikator

Custodian 

Agency(ies)

Partner 

Agency(ies)

Tier (13 

February 

2019)

Nationell 

klass

April 2019

Förslag på 

ansvarig 

myndighet

Förslag på 

bidragande 

organisationer

Kommentar angående ansvar och 

klassificering
KOMMENTARER Förslag till hantering 

6

6.3 Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska 

föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av 

farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat 

avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en 

säker återanvändning globalt.

1 6.3.1 Global
6.3.1 Andelen avloppsvatten som hanteras på ett säkert 

sätt

WHO, 

UN-Habitat,

UNSD

UNEP,

OECD,

Eurostat

Tier II
Grön* HaV

SCB

Naturvårds-

verket

*Grön såtillvida att indikatorn tas fram baserat 

på nationella uppgifter. Vi anser dock att 

estimatet är felaktigt och att det skulle vara 

100% utan att vi behövde lämna uppgifter 

varje år. Indikatorn skulle i så fall kunna 

betraktas som vit.

Diskussioner med WHO för att förstå varför det inte är 100% och om vi inte kan 

slippa gå igenom rapporteringsprocessen varje år.

6

6.3 Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska 

föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av 

farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat 

avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en 

säker återanvändning globalt.

1 6.3.2 Global
6.3.2 Andelen vattentäkter med god yt- och 

grundvattenstatus
UNEP UN-Water

Tier II
Grön HaV

ME-dep

SGU

Indikatorn bör nationellt redovisas för grundvatten, sjövatten och vattendrag 

separat. 

6

6.3 Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska 

föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av 

farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat 

avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en 

säker återanvändning globalt.

1 6.3.3(N)
Nationell 

(NY)
6.3.4(N) Rapporterade kokningspåbud Grön

Livsmedels-

verket

Förslag från Livsmedelsverket som har statistiken. Motivationen är att följa säkerheten i 

dricksvattenkjedjan i Sverige

6

6.4 Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen 

inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en 

hållbar försörjning med sötvatten för att angripa 

vattenbristen och väsentligt minska det antal människor 

som lider av vattenbrist.

1 6.4.1 Global
6.4.1 Förändringar i vattenanvändningseffektiviteten över 

tid
FAO

UNEP, 

IUCN,

UNSD,

OECD,

Eurostat

Tier II
Grön* SCB

*Klassificeringen kan komma att ändras när vi 

vet mer om hur informationen kommer att 

samlas in

Insamling sker via AQUASTAT och andra internationella databaser. 
Avvakta publicering i globala databasen eller förfrågan om validering.

SCB gör en bedömning av vad som ska redovisas i den nationella uppföljningn.

6

6.4 Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen 

inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en 

hållbar försörjning med sötvatten för att angripa 

vattenbristen och väsentligt minska det antal människor 

som lider av vattenbrist.

1 6.4.2 Global
6.4.2 Grad av vattenbrist: färskvattenuttag som andel av 

tillgängliga färskvattenresurser
FAO

UNEP, 

IUCN,

UNSD,

OECD,

Eurostat

Tier I
Grön SCB

SMHI

HaV

Sverige rapporterar till Eurostat och har bett dem att rapportera vidare till FAO för 

Sveriges räkning. 

Validera uppgifter i globala databasen.

Fördelning på region (vattendistirkt) kan (och bör) göras i den nationella 

rapporteringen. Inblandade myndigheter behöver stämma av hur indikatorn 

kan/ska rapporteras nationellt.

6

6.5 Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av 

vattenresurser på alla nivåer, när så är lämpligt genom 

gränsöverskridande samarbete.

1 6.5.1 Global
6.5.1 Grad av införlivande av en integrerad förvaltning av 

vattenresurser (0–100)
UNEP

UN-Water, 

IUCN,

Ramsar

Tier I
Grön HaV

I den globala databasen anges 89 för SE. Uppgifter lämnas via "Integrated Water 

Resources Management (IWRM) survey questions". 

Troligen behövs ingen ytterligare rapportering så länge vi arbetar med 

vattendirektivet.

6

6.5 Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av 

vattenresurser på alla nivåer, när så är lämpligt genom 

gränsöverskridande samarbete.

1 6.5.2 Global
6.5.2 Andelen gränsöverskridande avrinningsområden 

med praktiska arrangemang för vattensamarbete

UNESCO-IHP, 

UNECE

Tier I
Grön HaV För två av serierna i globala databasen anges att mer information behövs. 

Ansvarig myndighet utreder vad som saknas och om den informationen kan 

lämnas och hur.

6

6.6 Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade 

ekosystemen, däribland berg, skogar, våtmarker, floder, 

akviferer och sjöar.

1 6.6.1 Global
6.6.1 Förändringar i utbredningen av vattenrelaterade 

ekosystem över tid

UNEP,

Ramsar

UN-Water,

IUCN

Tier I
Orange HaV

Naturvårds-

verket 

SGU

SCB

Beräknas delvis med geospatial data. Det är allmänt känt att försök att med 

globala/europeiska dataset försöka beräkna vattenytor i Sverige fungerar dåligt på 

grund av måna och små vattenförekomster. En delindikator är utbredningen av 

våtmarker. Detta kan också antas vara svårt att fånga med globala data. Arbete pågår 

med att färdigställa Nationella Marktäckedata som kommer ha betydligt bättre data om 

våtmarker. Bör undersökas om NMD kan användas.

Validera uppgifter i globala databasen. Verkar stämma lite tveksamt med de 

nationella uppgifter som finns. Uppskattning av vattenförekomsternas ytmässiga 

utbredning och uppdelning på sjöar resp. vattendrag bör baseras på SMHIs/LMs 

data om hydrologi i nätverk.

Undersöka om ytterligare uppgifter kan lämnas för att göra rapporteringen 

komplett.

Inblandade orgnisationer bör tillsammans utvärdera data som går in i den globala 

beräkningen och vad som kan/bör redovisas nationellt.

6

6.6 Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade 

ekosystemen, däribland berg, skogar, våtmarker, floder, 

akviferer och sjöar.

1 6.6.2(N) Nationell 6.6.2(N) Skyddade områden med limniskt syfte Orange HaV Förslag från HaV. Grunddata för detta finns men behöver bearbetas.
Indikatorn kan redovisas nationellt när den finns klar eller när den publiceras i 

miljömålsuppföljningen.

6

6.6 Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade 

ekosystemen, däribland berg, skogar, våtmarker, floder, 

akviferer och sjöar.

1 6.6.3(N) Nationell 6.6.3(N) Åtgärdade vandringshinder Grön HaV

Förslag från HaV. Antal installerade faunapassager

och borttagna vandringshinder. Systematiskt insamlad

grunddata finns med behöver bearbetas.

Indikatorn kan redovisas nationellt när den finns klar eller när den publiceras i 

miljömålsuppföljningen.

6

6.a Till 2030 utöka det internationella samarbetet och 

stödet för kapacitetsuppbyggnad till utvecklingsländerna 

inom vatten- och sanitetsrelaterade verksamheter och 

program, inklusive genom tekniker för vatteninsamling, 

avsaltning, vatteneffektivitet, rening av avloppsvatten, 

återvinning och återanvändning.

1 6.a.1 Global
6.a.1 Andelen offentligt utvecklingsbistånd i 

statsbudgeten som anslås till vatten- och sanitetssektorn

WHO,

OECD

UNEP,

UN-Water

Tier I
Grön Sida

Sida rapporterar Sveriges ODA och OOF  till OECD/DAC. Redovisas i globala databasen 

per mottagarland. 
Sveriges bidrag i form av ODA och OOF redovisas nationellt.

6
6.b Stödja och stärka lokalsamhällenas deltagande i arbetet 

med att förbättra vatten- och sanitetshanteringen.
1 6.b.1 Global

6.b.1 Andelen lokala administrativa enheter med 

etablerade och fungerande politik och förfaranden för 

lokalsamhällets deltagande i vatten- och sanitetshantering

WHO,

OECD
UNEP

Tier I
Vit HaV Boverket

Kan antas vara 100 procent i enlighet med subisdiaritetsprincipen och den kommunala 

demokratiska processen. Uppgifter samlas in från länder som deltar i "The UN-Water 

Global Analysis and Assessment of Sanitation and Drinking-Water (GLAAS) Survey". 

Mest låg- och medelinkomstländer. Tveksamt om uppgifter kommer att redovisas 

avseende SE (och andra rika länder).

Avvakta förfrågan om data eller validering av data.

Om frågan kommer upp bör även Boverket konsulteras.

7
7.1 Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt 

överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.
1 7.1.1 Global 7.1.1 Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet World Bank

IEA, 

UN-Energy 

Tier I
Vit

Energi-

myndigheten

"Assumption of universal access in countries classified as developed by the United 

Nations."
Synpunkter har inommit om behov av att också mäta tillförlitlighet och 

överkomlighet (av moderna energitjänster) för att täcka delmålet. 

7
7.1 Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt 

överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.
1 7.1.2 Global

7.1.2 Andel av befolkningen som primärt förlitar sig på 

hållbara bränslen och ren teknik
WHO UN-Energy

Tier I
Vit

Energi-

myndigheten

"Countries classified as high-income [...] are assumed to have made a complete 

transition to using clean fuels and technologies as the primary domestic energy source 

for cooking and the primary reliance on polluting (unclean) fuels and technologies use 

is reported to be less than 5% .

7
7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den 

globala energimixen.
1 7.2.1 Global

7.2.1 Andelen förnybar energi i den totala slutliga 

energianvändningen

UNSD,

IEA,

IRENA

World Bank, 

UN-Energy

Tier I
Grön

Energi-

myndigheten
Statistiken tas årligen fram av Energimyndigheten. Validera estimatet i globala databasen.

7
7.3 Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad 

gäller energieffektivitet.
1 7.3.1 Global

7.3.1 Energiintensitet angiven som kvoten mellan tillförd 

energi och BNP

UNSD,

IEA

World Bank, 

UN-Energy

Tier I
Grön

Energi-

myndigheten
Det svenska målet är i termer av tillförd energi i relation till BNP. Validera estimatet i globala databasen.

7

7.a Till 2030 stärka det internationella samarbetet för att 

underlätta tillgång till forskning och teknik inom ren energi, 

inklusive förnybar energi, energieffektivitet samt 

avancerad och renare fossilbränslebaserad teknik, samt 

främja investeringar i energiinfrastruktur och ren 

energiteknik.

1 7.a.1 Global

7.a.1 Internationella finansiella flöden till 

utvecklingsländer till stöd för forskning och utveckling 

inom ren energi samt förnybar energiproduktion, inklusive 

hybridsystem

OECD, 

IRENA 

IEA, 

UN-Energy,

UNEP

Tier II
Grön Sida ESV Beräknas för mottagarländer från OECD/DAC och IRENA-databasen. Sveriges bidrag i form av ODA och OOF redovisas nationellt.

7

7.b Till 2030 bygga ut infrastrukturen och uppgradera 

tekniken för att leverera moderna och hållbara 

energitjänster till alla i utvecklingsländerna, i synnerhet de 

minst utvecklade länderna och små önationer under 

utveckling.

1 7.b.1 Global

7.b.1 Investeringar i energieffektivitet som andel av BNP 

och andelen utländska direktinvesteringar i finansiella 

överföringar till infrastruktur och teknik för tjänster för 

hållbar utveckling  

IEA
Tier III

Röd
Energi-

myndigheten

IEA är fortfarande intresserade av att leda metodutvekclingen kring energieffektivitet, 

men utvecklingen av indikatorn tycks inte gå framåt.

Delen som handlar om FDI är nog inte tänkt att beräknas för Sverige, kanske gäller hela 

indikatorn mer för utvecklingsländer.

Avvakta IEA metodutveckling.

Överväg nationell indikator/proxy om energieffektivitet.

7

7.b Till 2030 bygga ut infrastrukturen och uppgradera 

tekniken för att leverera moderna och hållbara 

energitjänster till alla i utvecklingsländerna, i synnerhet de 

minst utvecklade länderna och små önationer under 

utveckling.

1 7.b.2(N)
Nationell 

(NY)

7.b.2(N) Platshållare för iIndikator om energieffektivitet 

och investeringar i nationell kontext.
Röd

Energi-

myndigheten

Det finns skäl att överväga en nationell indikator om energieffektivitet och 

investeringar i nationell kontext. 
Ansvarig myndighet utreder vad som finns och vad som eventuellt kan utvecklas.

8

8.1 Upprätthålla ekonomisk tillväxt per capita i enlighet 

med nationella förhållanden och i synnerhet en BNP-tillväxt 

på minst 7 procent per år i de minst utvecklade länderna.

1 8.1.1 Global 8.1.1 Årlig tillväxt i real BNP per capita UNSD World Bank
Tier I

Grön SCB Etablerad indikator. Validera uppgiften i globala databasen.

Om statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030, Delredovisning 
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MÅL Delmål Unika
Indikator-

kod
TYP Indikator

Custodian 

Agency(ies)

Partner 

Agency(ies)

Tier (13 

February 

2019)

Nationell 

klass

April 2019

Förslag på 

ansvarig 

myndighet

Förslag på 

bidragande 

organisationer

Kommentar angående ansvar och 

klassificering
KOMMENTARER Förslag till hantering 

8

8.2 Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom 

diversifiering, teknisk uppgradering och innovation, bland 

annat genom att fokusera på sektorer med högt 

förädlingsvärde och hög arbetsintensitet.

1 8.2.1 Global 8.2.1 Årlig tillväxt i real BNP per sysselsatt ILO
World Bank,

UNSD

Tier I
Grön SCB

Etablerad indikator.

Modellerade uppgifter i globala databasen (från ILO).

Based on GDP per person engaged, constant 2011 international US dollar in PPP.

Validera uppgiften i globala databasen.

8

8.3 Främja utvecklingsinriktad politik som stöder produktiv 

verksamhet, skapande av anständiga arbetstillfällen, 

företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra 

att mikroföretag liksom små och medelstora företag växer 

och blir en del av den formella ekonomin, bland annat 

genom tillgång till finansiella tjänster.

1 8.3.1 Global
8.3.1 Andelen sysselsatta inom den informella sektorn i 

annat arbete än jordbruk, fördelat på kön
ILO

Tier II
Grön* SCB

*Klassningen kan komma att ändras när 

uppgifter vi lämnat har bearbetats av FN och 

vi får tillgång till dem.

AKU har fyllt i den information de har och skickat in formuläret till ILO. Avvakta förfrågan från ILO om data eller validering.

8

8.3 Främja utvecklingsinriktad politik som stöder produktiv 

verksamhet, skapande av anständiga arbetstillfällen, 

företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra 

att mikroföretag liksom små och medelstora företag växer 

och blir en del av den formella ekonomin, bland annat 

genom tillgång till finansiella tjänster.

1 8.3.1(P) Proxy
8.3.1(P) Löner för svart arbetskraft, andel i procent av 

totala löner exklusive jordbruk
Grön SCB

I nationalräkenskaperna tillämpas ett tillägg för det s.k. svart ekonomi avseende 

informella inkomster och det är detta tillägg som används som underlag för beräkning 

av en proxyindikator. Det ska även observeras att proxyindikatorn saknar indelning 

efter kön. Data går att ta fram tillbaka till 1993.

8

8.4 Fram till 2030 successivt förbättra den globala 

resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt 

sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt 

och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket 

för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade 

länderna i täten.

1 8.4.1 Global
8.4.1 Materialfotavtryck, materialfotavtryck per capita och 

materialfotavtryck per BNP
UNEP OECD

Tier III
Grön SCB

Indikatorn har klassats om från tier II till tier III

Vi kan rapportera denna, både globalt och nationellt.

8

8.4 Fram till 2030 successivt förbättra den globala 

resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt 

sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt 

och miljöförstöring, i enlighet med det tioåriga ramverket 

för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade 

länderna i täten.

1 8.4.2 Global

8.4.2 Inhemsk materialkonsumtion, inhemsk 

materialkonsumtion per capita och inhemsk 

materialkonsumtion per BNP

UNEP OECD
Tier I

Grön SCB

8

8.5 Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning 

med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, 

inklusive ungdomar och personer med 

funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

1 8.5.1 Global

8.5.1 Genomsnittlig timlön för kvinnliga och manliga 

anställda fördelat på sysselsättning, ålder och personer 

med funktionsnedsättning

ILO
Tier II

Grön
Medlings-

institutet

Uppgifter i globala databasen finns för 2014 (C).  Uppgifterna tycks ha hämtats från 

Eurostat, men som "main reporting entity" anges National Statistical Office/Labour 

Ministry.

Indikator för anställning inom offentlig sektor med intersektionellt perspektiv 

inklusive personer med funktionsnedsättning kan behöva utvecklas.

8

8.5 Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning 

med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, 

inklusive ungdomar och personer med 

funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

1 8.5.2 Global
8.5.2 Arbetslöshet fördelat på kön, ålder och personer 

med funktionsnedsättning
ILO

Tier I
Grön SCB MFD

Utreda om det går att följa upp för personer med funktionshinder, åtminstone 

nationellt tillsvidare.

Andelen med funktionshinder utanför arbetsmarknaden kan redovisas som en 

nationell indikator.

8
8.6 Till 2020 väsentligt minska den andel ungdomar som 

varken arbetar eller studerar.
1 8.6.1 Global

8.6.1 Andelen ungdomar (15–24 år) som varken arbetar 

eller studerar
ILO

Tier I
Grön SCB

ULF/SILC-indikatorn (huvudsaklig sysselsättning)  följer inte exakt samma 

definition som LFS, men i ULF/SILC finns möjligheten att följa upp för personer 

med funktionsnedsättning. Överväg detta som en nationell indikator/proxy.

8

8.7 Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att 

avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och 

människohandel och säkra att de värsta formerna av 

barnarbete, inklusive rekrytering och användning av 

barnsoldater, förbjuds och upphör. Avskaffa alla former av 

barnarbete senast 2025.

1 8.7.1 Global
8.7.1 Andelen och antalet barn 5–17 år som är involverade 

i barnarbete, fördelat på kön och ålder

ILO,

UNICEF

Tier II
Vit SCB

Finns ej uppgifter i Sverige som berör den SDG-indikator som avses. Vi har vid förfrågan 

från UNICEF svarat hur lagstiftningen ser ut.
Avvakta ev. förfrågan om data eller validering av data. 

8

8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg 

och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive 

arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, 

och människor i otrygga anställningar.

1 8.8.1 Global
8.8.1 Dödliga och icke-dödliga arbetsskador fördelat på 

kön och migrantstatus
ILO

Tier II
Grön

Arbetsmiljö-

verket

Uppgifter finns i globala databasen tom 2015 (C).  Källa: ILOSTAT - Administrative 

records and related sources. Ser dock inte ut att stämma överens med siffrorna 

presenterade i SCBs rapport.

Siffrorna i globala databasen behöver valideras.

Undersöka om det kan vara möjligt att ta fram statistik fördelat på migrantstatus?

8

8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg 

och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive 

arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, 

och människor i otrygga anställningar.

1 8.8.2 Global

8.8.2 Efterlevnad av arbetstagarnas rättigheter på 

nationell nivå (föreningsfrihet och kollektiv 

förhandlingsrätt) baserat på internationella 

arbetsorganisationens (ILO) stadgar och nationell 

lagstiftning, fördelat på kön och migrantstatus

ILO
Tier II

Grön
Arbetsmarknads- 

departementet
Avvakta förfrågan om uppgifter el validering av uppgifter

8

8.9 Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för hållbar 

turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur 

och lokala produkter.

1 8.9.1 Global
8.9.1 Turismens direkta bidrag till BNP som andel av total 

BNP och i tillväxttakt. 
UNWTO UNEP

Tier II
Grön Tillväxtverket Uppgifterna finns i turistsatelliträkenskaperna (TSA).

Avvakta förfrågan om uppgifter och/eller validering av uppgifter.

Uppgiften bör ingå i den nationella uppföljningen

8

8.9 Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för hållbar 

turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur 

och lokala produkter.

1 8.9.2 Global
8.9.2 Andelen arbeten inom hållbar turismindustri som 

andel av det totala antalet arbeten inom turism
UNWTO

Tier III
Röd Tillväxtverket

Det saknas underlag avseende hållbara turismbranscher. Den svenska 

turismsstatistiken avser inte turismföretag utan enbart företag som tillämpar 

turismaktiviteter.

Tycks inte finnas några planer från UNWTOs håll att utveckla indikatorn.

Avvakta fortsatta eventuella diskussioner i IAEG eller UNWTO.

Avvakta revisionen 2020.

8

8.10 Stärka de inhemska finansinstitutens kapacitet att 

främja och utöka tillgången till bank- och 

försäkringstjänster samt finansiella tjänster för alla.

1 8.10.1 Global
8.10.1 (a) Antalet kommersiella banker per 100 000 vuxna 

och (b) antal bankomater (ATM) per 100 000 vuxna
IMF UNCDF

Tier I
Grön Riksbanken

SCB

Bankföreningen

Statistik samlas in via Financial Access Survey (FAS), IMF's Statistics Department. 

Riksbanken fokalpunkt  i Sverige

8

8.10 Stärka de inhemska finansinstitutens kapacitet att 

främja och utöka tillgången till bank- och 

försäkringstjänster samt finansiella tjänster för alla.

1 8.10.2 Global

8.10.2 Antalet vuxna (15 år och äldre) med konto i en bank 

eller annan finansiell institution eller med en leverantör av 

mobila betalningstjänster (”mobile-money-service 

provider”)

World Bank UNCDF
Tier I

Vit Riksbanken SCB Hämtas från Global Financial Inclusion Database, World Bank.

8

8.a Öka det handelsrelaterade stödet (Aid for Trade) till 

utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade 

länderna, bland annat genom det förstärkta integrerade 

ramverket för handelsrelaterat tekniskt bistånd till de minst 

utvecklade länderna (Enhanced Integrated Framework for 

Trade-related technical Assistance to Least Developed 

Countries).

1 8.a.1 Global
8.a.1 Åtaganden och utbetalningar som handelsrelaterat 

stöd (Aid for Trade)
OECD WTO-EIF

Tier I
Grön Sida

8

8.b Senast 2020 utarbeta och börja tillämpa en global 

strategi för ungdomssysselsättning samt genomföra 

Internationella arbetsorganisationens globala 

sysselsättningspakt.

1 8.b.1 Global

8.b.1 Förekomst av en utarbetad och tillämpad nationell 

strategi för ungdomssysselsättning, som en särskild 

strategi eller som en del av en nationell 

sysselsättningsstrategi   

ILO
World Bank,

OECD

Tier II
Grön

Arbetsmarknads- 

departementet

Ser ut som att planen är att fråga ministies of labour/employment utan att 

informera/kopiera NSO
Avvakta förfrågan om uppgifter från ILO

Om statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030, Delredovisning 
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MÅL Delmål Unika
Indikator-

kod
TYP Indikator

Custodian 

Agency(ies)

Partner 

Agency(ies)

Tier (13 

February 

2019)

Nationell 

klass

April 2019

Förslag på 

ansvarig 

myndighet

Förslag på 

bidragande 

organisationer

Kommentar angående ansvar och 

klassificering
KOMMENTARER Förslag till hantering 

9

9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig 

infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och 

gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk 

utveckling och människors välbefinnande, med fokus på 

ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.

1 9.1.1 Global
9.1.1 Andel av befolkningen på landsbygden som bor inom 

2 km från en väg som är farbar året om
World Bank

UNEP,

UNECE

Tier II
Grön* SCB Trafikanalys*

*Utifrån metadata ser det ut som att uppgifter 

kommer att samlas in som vi har och sedan 

bearbetas för att få fram den globala 

indikatorn. Kan komma att klassas om när väl 

insamlingen börjar och vi lär oss mer

*Kan komma att ändras när vi vet mer om hur 

informationen kommer att samlas in. Ev kan 

Lantmäteriet eller Trafikverket komma att bli 

inblandade.

Avvakta förfrågan om uppgifter från WB.

9

9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig 

infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och 

gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk 

utveckling och människors välbefinnande, med fokus på 

ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.

1 9.1.2 Global
9.1.2 Passagerar- och godsvolymer fördelat på 

transportsätt

ICAO,

ITF-OECD

UPU, 

UNEP,

UNECE

Tier I
Grön Trafikanalys

Svårt att bedöma hur heltäckande uppgifterna i globala databasen är och hur de 

rapporteras för Sverige. 
Validera uppgifterna i globala databasen och bedöm täckningen. 

9

9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig 

infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och 

gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk 

utveckling och människors välbefinnande, med fokus på 

ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.

1 9.1.3(N) Nationell

9.1.3(N) Andel av befolkningen som har enkel tillgång till 

kollektivtrafik fördelat på kön, ålder och personer med 

funktionsnedsättning

Grön SCB
Boverket

MFD

Data tas redan fram årligen av SCB på uppdrag av Boverket och publiceras i SSD. 

Används för uppföljning av miljömålen.Uppgifter tas fram både för nationell nivå och 

ner på kommunnivå. Redovisning sker på åldersgrupper. 

Samma som 11.2.1 men redovisat för hela landet fördelat på inom/utanför tätort.

Redovisas nationellt för tätorter under mål 11 och för hela landet under mål 9. 

Kvartsår att undersöka:

-Harmonisering av "urbant". Eventuellt kan justering behövas för att anpassa mot 

global definition.

-Uppföljning av disability. Går ej idag med det data som används.

-Nedbrytning på kön

9

9.2 Verka för en inkluderande och hållbar industrialisering. 

Till 2030 avsevärt öka industrins andel av sysselsättning och 

BNP, i enlighet med nationella förhållanden, och fördubbla 

denna andel i de minst utvecklade länderna.

1 9.2.1 Global
9.2.1 Tillverkningsindustrins förädlingsvärde som andel av 

BNP och per capita UNIDO
World Bank

Tier I
Grön SCB

Modellerade uppgifter finns för SE i globala databasen Källa: UNIDO MVA 2016 

Database. 
Validera uppgifterna i globala databasen

9

9.2 Verka för en inkluderande och hållbar industrialisering. 

Till 2030 avsevärt öka industrins andel av sysselsättning och 

BNP, i enlighet med nationella förhållanden, och fördubbla 

denna andel i de minst utvecklade länderna.

1 9.2.2 Global
9.2.2 Sysselsatta inom tillverkningsindustrin som andel av 

den totala sysselsättningen
UNIDO

Tier I
Grön SCB Modellerade uppgifter finns för SE i globala databasen Källa: ILOSTAT 2016 Database Validera uppgifterna i globala databasen

9

9.3 Öka tillgången för småskaliga industriföretag och andra 

företag, i synnerhet i utvecklingsländerna, till finansiella 

tjänster, inklusive överkomliga krediter, samt deras 

integrering i värdekedjor och marknader.

1 9.3.1 Global
9.3.1 Andelen småskaliga industriföretag av industrins 

totala förädlingsvärde
UNIDO UNCDF

Tier II
Grön SCB

Uppgifterna hämtas från OECD eller Eurostat

Kan härledas ur publicerade siffror som finns hos Eurostat då det ingår i SBS, Structural 

Business Statistics,  Serie 2B.

Validera uppgifterna i den globala databasen.

9

9.3 Öka tillgången för småskaliga industriföretag och andra 

företag, i synnerhet i utvecklingsländerna, till finansiella 

tjänster, inklusive överkomliga krediter, samt deras 

integrering i värdekedjor och marknader.

1 9.3.2 Global
9.3.2 Andelen småskaliga industriföretag med lån eller 

kreditram

UNIDO,

World Bank
UNCDF

Tier II
Grön SCB Liknande tas fram på uppdrag av OECD via Tillväxtanalys. Validera uppgifterna i den globala databasen.

9

9.4 Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa 

industrin för att göra dessa hållbara, med effektivare 

resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker 

och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet 

med sina respektive förutsättningar.

1 9.4.1 Global 9.4.1 Koldioxidutsläpp per enhet förädlingsvärde
UNIDO, 

IEA
 UNEP

Tier I
Grön SCB

Grunddata [C] från OECD, per unit of manufacturing value added (M) från UNIDO MVA 

2017 Database 

Validera uppgifterna i den globala databasen. Eventuellt se om vi kan få dem att 

använda nationella siffror?

I den nationella redovisningen bör nationellt framtagen statistik användas.

9

9.4 Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa 

industrin för att göra dessa hållbara, med effektivare 

resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker 

och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet 

med sina respektive förutsättningar.

1 9.4.2(N) Nationell
9.4.2(N) Antal arbetsställen, omsättning, export och 

förvärvsarbetande inom miljösektorn i Sverige 
Grön SCB Statistiken finns i miljöräkenskaperna

9

9.4 Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa 

industrin för att göra dessa hållbara, med effektivare 

resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker 

och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet 

med sina respektive förutsättningar.

1 9.4.3(N) Nationell
9.4.3(N) Industrins investeringar i miljöskydd per 

miljöområde
Grön SCB Statistiken finns i miljöräkenskaperna

9

9.5 Förbättra forskningen och industrisektorernas tekniska 

kapacitet i alla länder, i synnerhet utvecklingsländerna, 

bland annat genom att till 2030 uppmuntra innovation och 

väsentligt öka det antal personer som arbetar med 

forskning och utveckling per 1 miljon människor liksom de 

offentliga och privata utgifterna för forskning och 

utveckling.

1 9.5.1 Global
9.5.1 Utgifter för forskning och utveckling som andel av 

BNP
UNESCO-UIS

Tier I
Grön SCB

Finns i globala databasen [C] men anges som "underestimated".

Vi publicerar årligen totala FoU-utgifter i Sverige. Dessa kan då kopplas till BNP, vilket vi 

även oftast gör. Denna indikator publiceras även av OECD

Validera uppgfiterna i glonala databasen

9

9.5 Förbättra forskningen och industrisektorernas tekniska 

kapacitet i alla länder, i synnerhet utvecklingsländerna, 

bland annat genom att till 2030 uppmuntra innovation och 

väsentligt öka det antal personer som arbetar med 

forskning och utveckling per 1 miljon människor liksom de 

offentliga och privata utgifterna för forskning och 

utveckling.

1 9.5.2 Global 9.5.2 Forskare (motsvarande heltid) per miljoner invånare UNESCO-UIS
Tier I

Grön SCB

Finns i globala databasen [C] men anges som "underestimated".

För FoU har vi årligen en uppgift för totala antalet årsverken utförda av personer med 

yrket forskare, (forskare enligt Frascati-manualen) 

Validera uppgfiterna i glonala databasen

9

9.a Främja utbyggnad av hållbar och motståndskraftig 

infrastruktur i utvecklingsländerna genom ökat finansiellt, 

teknologiskt och tekniskt stöd till afrikanska länder, de 

minst utvecklade länderna, kustlösa utvecklingsländer och 

små önationer under utveckling.

1 9.a.1 Global
9.a.1 Totala offentliga flöden (offentligt utvecklingsbistånd 

plus andra offentliga flöden) till infrastruktur
OECD

Tier I
Grön Sida ESV

Sida rapporterar Sveriges ODA och OOF  15 juli till OECD/DAC för föregående års data. 

DAC publicerar detta under hösten. Sida och OECD/DAC har således statistik på denna 

indikator

Sveriges bidrag i form av ODA och OOF redovisas nationellt

9

9.b Stödja inhemsk teknikutveckling, forskning och 

innovation i utvecklingsländerna, inklusive genom att 

säkerställa en gynnsam policymiljö för exempelvis 

industriell diversifiering och förädling av råvaror.

1 9.b.1 Global
9.b.1 Andelen förädlingsvärde för medel- och 

högteknologiska företag i totala förädlingsvärdet
UNIDO OECD

Tier I
Grön SCB

Modellerad data i globala databasen. UNIDO CIP 2016 Database. Uppgifterna stämmer 

inte överens med de nationella siffrorna. Kan härledas ur publicerade siffror som finns 

hos Eurostat då det ingår i SBS, Structural Business Statistics,  Serie 1E. FEK har all 

information som krävs för att utföra framkörningen. 

Utreda vilka siffror som ligger till grund för modelleringen och om nationella 

uppgifter skulle kunna användas.

9

9.c Väsentligt ökad tillgången till informations- och 

kommunikationsteknik samt eftersträva allmän och 

ekonomiskt överkomlig tillgång till Internet i de minst 

utvecklade länderna senast 2020.

1 9.c.1 Global
9.c.1 Andel av befolkningen som har tillgång till 

mobiltelefonnät fördelat på teknik
ITU

Tier I
Grön PTS

Uppgifter finns i globala databasen Källa: PTS. 99.99%

PTS samlar in och publicerar dessa uppgifter på årsbasis respektive halvårsbasis. 

Operatörerna har skyldighet att rapportera in dessa uppgifter till PTS.

10

10.1 Till 2030 successivt uppnå och upprätthålla en 

inkomsttillväxt högre än det nationella genomsnittet för de 

40 procent av befolkningen som har lägst inkomst.

1 10.1.1 Global

10.1.1 Tillväxttakt för hushållens utgifter eller inkomst per 

capita bland de 40 procent av befolkningen som har lägst 

inkomst och hela befolkningen 

World Bank
Tier II

Grön SCB Uppgift för Sverige är "estimated from individual income data"
Validera uppgifterna i globala databasen. Överväg hur indikatorn ska redovisas 

nationellt.

Om statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030, Delredovisning 
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KOMMENTARER Förslag till hantering 

10

10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människors, 

oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, 

ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir 

inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

1 10.2.1 Global

10.2.1 Andelen personer som lever på under 50 procent 

av medianinkomsten fördelat på kön, ålder och personer 

med funktionsnedsättning

World Bank
Tier II

Grön SCB MFD

Uppgiften går lätt att ta fram för SE (dock ej för personer med funktionshinder). 

Nationell proxy kan användas i den nationella uppföljningen.

Kan brytas ned på kön, ålder, födelseland, hushållstyp mm. En skattning av andelen 

personer med funktionshinder med sk. låg inkomst skulle kunna göras genom att 

inkomst matchas på data från ULF. Denna har dock inte samma säkerhet som 

informationen som baseras direkt på registerinformation. Kräver också mer resurser att 

ta fram då saker som olika konsumtionsenheter, olika definitioner av familjetyper och 

bias behöver hanteras  (ORANGE).

Avvakta ev insamling av uppgifter från WB  - just nu mäter de bara för länder som 

de mäter 1.1.1 för (ej Sverige).

Nationellt bör redovisningen ske  enligt kommentar.

Utreda hur uppgifterna kan redovisas för personer med funktionsnedsättning.

10

10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människors, 

oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, 

ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir 

inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

1 10.2.2(N) Nationell
10.2.2(N) Andel som oftast deltar i politiska diskussioner 

alternativt tillhör ett politiskt parti
Grön SCB

Förslag som belyser det politiska livet som målet även omfattar. Finns motsvarande för 

olika föreningsaktiviteter som i någon mån belyser den sociala inklusionen. Finns även 

indikatorer avseende facklig tillhörighet samt avseende fritidsaktiviteter

10

10.3 Säkerställa lika möjligheter och minska förekomsten av 

ojämlika utfall, bland annat genom att avskaffa 

diskriminerande lagstiftning, politik och praxis och främja 

lagstiftning, politik och åtgärder av lämpligt slag i detta 

hänseende.

1 10.3.1 Global

10.3.1 Andel av befolkningen som uppgers sig upplevt 

diskriminering eller kränkande behandling de senaste 12 

månaderna baserat på diskrimineringsgrund under 

internationell folkrätt

OHCHR
Tier III

Grön FoHM
Frågan om kränkning kan kopplas till diskrimineringsgrunder i den nationella 

folkhälsoenkäten. 

Avvakta insamling av data från OHCHR.

Besluta hur uppgifter kan redovisas nationellt.

10
10.4 Besluta om politik, särskilt finans-, löne- och 

socialskyddspolitik, och successivt uppnå ökad jämlikhet.
1 10.4.1 Global

10.4.1 Andel av BNP som går till till löner och sociala 

avgifter
ILO IMF

Tier II
Grön SCB Data för SE finns i globala databasen (E) ILOSTAT AMECO Validera uppgifternat i den globala databasen

10

10.5 Förbättra regleringen och övervakningen av globala 

finansmarknader och finansinstitut samt stärka 

genomförandet av sådana regleringar.

1 10.5.1 Global 10.5.1 Finansiella sundhetsindikatorer IMF
Tier I

Grön
Finans-

inspektionen
SCB SE kan leverera de som IMF använder och som SCB producerar åt Finansinspektionen

Inget behöver troligen göras då IMF redan har uppgifterna för Sverige. 

Avvakta publicering av indikatorn i globala databasen och validera.

10

10.6 Säkra stärkt representation och röst till 

utvecklingsländer i beslutsfattandet i globala 

internationella ekonomiska och finansiella institutioner i 

syfte att göra dessa mer effektiva, trovärdiga, 

ansvarsskyldiga och legitima.

1 10.6.1 Global
10.6.1 Utvecklingsländernas andel medlemmar och 

rösträtt i internationella organisationer
DESA/FFDO

Tier I
Vit

Utrikes-

departementet

10

10.7 Underlätta en ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull 

migration och rörlighet av personer, inklusive genom 

planerad och väl fungerande migrationspolitik.

1 10.7.1 Global

10.7.1 Rekryteringskostnader som betalats av 

arbetstagaren som andel av intjänad månatlig inkomst i 

mottagarlandet

ILO,

World Bank

Tier II
Röd SCB Undersöka möjligheten att använda befintliga källor som LFS och HBS.

10

10.7 Underlätta en ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull 

migration och rörlighet av personer, inklusive genom 

planerad och väl fungerande migrationspolitik.

1 10.7.2 Global

10.7.2 Antalet länder som har en migrationsolitik som 

underlättar  ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull 

migration och rörlighet av personer

DESA 

Population 

Division,

IOM

World Bank, 

Global 

Migration 

Group,

UNHCR,

UNODC,

OECD

Tier II
Grön*

Justitie- 

departementet

*Eftersom detta är icke-statistiska uppgifter 

som samlas in. Kan dock komma att ändras i 

och med att insamlingen genomförs och vi lär 

oss mer.

Förfrågan om uppgifter går från FN till ländernas FN-missioner som i sin tur skickar 

vidare till relevanta departement.

Justitiedepartementet bör vara bäst lämpade att vara fokalpunkt för Sverige ang denna 

indikaror. 

Lämpligt att redovisa den indikator som publiceras i den globala databasen och 

möjligen bakgrundsinformation i den nationella uppföljningen. När den globala 

insamlingen har genomförts.

10

10.a Genomföra principen om särskild och differentierad 

behandling för utvecklingsländerna, i synnerhet de minst 

utvecklade länderna, i enlighet med 

Världshandelsorganisationens avtal.

1 10.a.1 Global

10.a.1 Andelen tariffer som används på import från de 

minst utvecklade länderna och utvecklingsländer med 

nolltariff

ITC,

UNCTAD,

WTO

Tier I
Vit SCB Ingen beräkning eller data som inte redan finns i FN-systemet tycks krävas.

10

10.b Uppmuntra offentligt utvecklingsbistånd och 

finansiella flöden, inklusive utländska direktinvesteringar, 

till de stater där behovet är som störst, i synnerhet de 

minst utvecklade länderna, afrikanska länder, små 

önationer under utveckling samt kustlösa 

utvecklingsländer, i enlighet med deras nationella planer 

och program.

1 10.b.1 Global

10.b.1 Totala resursflöden till utveckling, fördelat på 

mottagar- och givarländer samt typ av flöde 

(t.ex. offentligt utvecklingsbistånd, utländska 

direktinvesteringar eller andra flöden)

OECD

Tier I (ODA)/    

Tier II (FDI) Grön Sida Uppgiften i globala databasen hämtas från OECD/DAC men innefattar inte alla flöden. 
Sida följer utvecklingen av indikatorn via OECD, särskilt vad avser vilka flöden som 

nu ingår och hur rapporteringen till OECD kan behöva utvecklas i framtiden. 

10

10.c Senast 2030 minska transaktionskostnaderna för 

migranters remitteringar till mindre än 3 procent samt 

avskaffa remitteringskorridorer där kostnaderna överstiger 

5 procent.

1 10.c.1 Global
10.c.1 Remitteringskostnader som andel av det 

remitterade beloppet
World Bank

Tier II
Grön*

Konsument-

verket

*Konsumentverket redovisar uppgifter till 

världsbanken. 
Statistiken rapporteras för utvecklingsländer i den globala databasen. 

Konsumentverket bedömer vilka uppdelningar som är bäst lämpade att använda 

för den nationella uppföljningen.

11

11.1 Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, 

säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och 

grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.

1 11.1.1 Global

11.1.1 Andel av den urbana befolkningen som lever i 

slumområden, informella bosättningar eller bristfälliga 

bostäder

UN-Habitat UNEP
Tier I

Vit SCB
Rapporteras i dagsläget för utvecklingsländer och regioner (där Europa ingår). Det finns 

ngn del som mäts för alla OECD-länder. 
Avvakta ev insamling eller validering av uppgifter.

11

11.1 Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, 

säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och 

grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.

1 11.1.2(N) Nationell 11.1.2(N) Trångboddhet Grön SCB
Slum är ju inte aktuellt för Sveriges del men "trångboddhet" kan vara ett mer relevant 

mått för att säga något om delmålet i en svensk kontext. Uppgifterna finns i ULF/SILC

Redovisas för: BO0970: Trångbodd enligt norm 2 och BO0990: Trångbodd enligt 

norm 3

Utreda om ytterligare ngn annan nationell indikator behövs. T.ex. de allra mest 

utsatta. Hemlöshet, EU-migranter. Även besittningsrätt till sin bostad skulle kunna 

vara ett alternativ.

11

11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, 

ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara 

transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, 

särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild 

uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta 

situationer, kvinnor, barn, personer med 

funktionsnedsättning samt äldre personer.

1 11.2.1 Global

11.2.1 Andel av befolkningen (i tätorter) som har enkel 

tillgång till kollektivtrafik fördelat på kön, ålder och 

personer med funktionsnedsättning

UN-Habitat
UNEP,

UNECE

Tier II
Grön SCB

Boverket

MFD

Data tas redan fram årligen av SCB på uppdrag av Boverket och publiceras i SSD. 

Används för uppföljning av miljömålen.Uppgifter tas fram både för nationell nivå och 

ner på kommunnivå. Redovisning sker på åldersgrupper. 

Samma som 9.1.3(N) men redovisat endast för tätort.

Redovisas nationellt för tätorter under mål 11 och för hela landet under mål 9. 

Kvartsår att undersöka:

-Harmonisering av "urbant". Eventuellt kan justering behövas för att anpassa mot 

global definition.

-Uppföljning av disability. Går ej idag med det data som används.

-Nedbrytning på kön

11

11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, 

ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara 

transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, 

särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild 

uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta 

situationer, kvinnor, barn, personer med 

funktionsnedsättning samt äldre personer.

1 11.2.2(N) Nationell 11.2.2(N) Bostäder i kollektivtrafiknära lägen Grön SCB Boverket

Data tas redan fram årligen av SCB på uppdrag av Boverket och publiceras i SSD. 

Används för uppföljning av miljömålen.Uppgifter tas fram både för nationell nivå och 

ner på kommunnivå.

11

11.3 Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar 

urbanisering samt förbättra kapaciteten för 

deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och 

förvaltning av bosättningar i alla länder.

1 11.3.1 Global
11.3.1 Förhållande mellan arealtillväxt och 

befolkningstillväxt
UN-Habitat UNEP

Tier II
Grön* SCB

*Klassificeringen kan komma att ändras när 

insamling av data inleds från UN-Habitat

Bör inte vara något problem att ta fram om man bara sätter ner foten kring 

beräkningarna. Open Source verktyg finns för implementering i QGIS som vi bör testa. 

Beräknar utifrån globla dataset. 

http://trends.earth/docs/en/training/tutorial_compute_urban_indicator.html#urban-

mapper

Invänta insamling och/eller validering av data.

Ta fram statistik för nationell redovisning.

11

11.3 Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar 

urbanisering samt förbättra kapaciteten för 

deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och 

förvaltning av bosättningar i alla länder.

1 11.3.2 Global

11.3.2 Andelen städer som har en struktur för 

civilsamhällets medbestämmande i stadsplanering och -

förvaltning på regelbunden och demokratisk grund

UN-Habitat
Tier II

Vit* Boverket

*Kan möjligen också bedömas som grön eller 

orange då vi inte säkert vet hur insamlingen av 

uppgifterna kommer att genmomföras.

Kan antagligen "skrivbordsmässigt" betraktas som uppfylld genom bestämmelserna i 

PBL. 

Avvakta insamling eller validering av uppgifter. 

Indikatorn är lite trubbig för svenska förhållanden eftersom delaktighet är ett krav 

i lagen så kanske kan det finnas behov av ytterligare nationellt komplement.

Om statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030, Delredovisning 
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11
11.4 Stärka insatserna för att skydda och trygga världens 

kultur- och naturarv.
1 11.4.1 Global

11.4.1 Samlade utgifter (offentliga och privata) per capita 

som går till att skydda, vårda och bevara kultur- och 

naturarv fördelat på typ av arv (kultur, natur eller 

bådadera och världsarvsområden), myndighet (nationell, 

regional eller lokal/kommunal), typ av utgift (administrativ 

utgift/investering) eller typ av privat gåva (gåvor in 

natura, privat icke-vinstdrivande sektor och sponsorskap)

UNESCO-UIS IUCN
Tier III

Orange*
Riksantikvarie-

ämbetet

Naturvårds-

verket

Kulturanalys

ESV

*De flesta uppgifter som krävs tycks finnas, 

men det är inte fullt klarlagt. Klassningen kan 

komma att ändras när vi förstår insamlingen 

bättre

*Ansvarig myndighet ändrad då det är RAÄ 

som har det övergripande Världsarvsansvaret 

Kulturanalys och NV svarade på metadatasurvey i novemeber 2017. 

Naturvårdsverket har ansvar för väldsarv med naturvärden. Riksantikvarieämnetet för 

sådana med kulturvärden. Kulturanalys sammanställer uppgifter om kulturarv baserad 

på ESVs uppgifter.

Följa utvecklingen av indikatorn i IAEG-SDG. 

Ingen utveckling av statistik föreslås tillsvidare (innan metod är fastställd)

11

11.5 Till 2030 väsentligt minska antalet dödsfall och antalet 

människor som drabbas av katastrofer, inklusive 

vattenrelaterade katastrofer. Även tillse att de direkta 

ekonomiska förlusterna till följd av sådana katastrofer, i 

form av lägre global BNP, minskar väsentligt. Särskilt fokus 

bör ligga på att skydda de fattiga och människor i utsatta 

situationer.

0 11.5.1 Global
11.5.1 Antalet döda, saknade personer och direkt 

drabbade till följd av katastrofer per 100 000 invånare
UNISDR

UN-Habitat, 

UNEP

Tier II
Grön MSB MSB ansvarar för den nationella plattformen för arbete med naturolyckor enligt Sendai. 

11

11.5 Till 2030 väsentligt minska antalet dödsfall och antalet 

människor som drabbas av katastrofer, inklusive 

vattenrelaterade katastrofer. Även tillse att de direkta 

ekonomiska förlusterna till följd av sådana katastrofer, i 

form av lägre global BNP, minskar väsentligt. Särskilt fokus 

bör ligga på att skydda de fattiga och människor i utsatta 

situationer.

1 11.5.2 Global

11.5.2 Direkta ekonomiska förluster i förhållande till BNP, 

skador på viktig infrastruktur och antal avbrott i 

grundläggande tjänster, till följd av katastrofer

UNISDR UNEP
Tier II

Grön MSB MSB ansvarar för den nationella plattformen för arbete med naturolyckor enligt Sendai. 

11

11.6 Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per 

person, bland annat genom att ägna särskild 

uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av 

kommunalt och annat avfall.

1 11.6.1 Global

11.6.1 Andelen fast avfall som uppkommer i städer som 

regelbundet samlas in och slutdeponeras på rätt sätt i 

förhållande till det totala genererade fasta avfallet, 

fördelat på stad

UN-Habitat,

UNSD
UNEP

Tier II
Vit

Naturvårds-

verket

Estimeras tilll 100 procent i Stockholm (som är den enda staden som redovisas) 

eftersom allt avfall tas om hand. 

11

11.6 Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per 

person, bland annat genom att ägna särskild 

uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av 

kommunalt och annat avfall.

1 11.6.2 Global
11.6.2 Årsmedelvärden för fina luftburna partiklar (t.ex. 

PM2,5 och PM10) i städer (befolkningsviktade)
WHO

UN-Habitat,

UNEP, 

OECD

Tier I
Grön

Naturvårds-

verket

Data för 19 svenska tätorter finns i WHOs databas WHO Global Urban Ambient Air 

Pollution Database. Data samlas in via EEA för Europa. 

NV beräknar denna indikator var 5:te år (beräknat 2005, 2010, 2015) i samband med 

hälsokonsekvensstudie "Quantification of population exposure to NO2, PM2.5 and 

PM10 and estimated health impacts", men följer ej WHO:s beräkningsmodell, utan gör 

beräkningar på ett annorlunda sätt.

Validera uppgifterna i den globala databasen.

11

11.6 Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per 

person, bland annat genom att ägna särskild 

uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av 

kommunalt och annat avfall.

1 11.6.3(N) Nationell
11.6.3(N) Totalt behandlat mängd hushållsavfall och per 

capita
Grön SCB

Naturvårds-

verket*

*NV är statistikansvarig myndighet men är 

inte beredda att ta ansvar för nationella 

indikatorer för denna uppföljning då NV anser 

att det är miljömålsuppföljningen som ska 

utgöra Sveriges uppföljning av 

miljödimentionerna i Agenda 2030

SCB (Smed) producerar avfallsstatistik på uppdrag av NV och kan ta på sig ansvaret för 

att redovisa indikatorn nationellt så länge den produceras.
Besluta hur indikatorn ska fördelas. Eventuellt typ av behandling.

11

11.6 Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per 

person, bland annat genom att ägna särskild 

uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av 

kommunalt och annat avfall.

0 11.6.4(N) Nationell

11.6.6(N) Luftkvalitet i närheten av bostaden; Antal 

exponerade för nivåer av luftföroreningar från trafik vid 

bostaden

Grön FoHM
Förslag från FoHM Miljöhälsa. Det kan behöva förtydligas att detta är två nationella 

indikatorer, båda med Miljöhälsoenkäten som källa.

11

11.7 Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, 

inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga 

platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer 

och personer med funktionsnedsättning.

1 11.7.1 Global

11.7.1 Andelen bebyggd miljö i städer som är offentliga 

platser med tillgänglighet för alla fördelat på kön, ålder 

och personer med funktionsnedsättning

UN-Habitat
Tier II

Orange SCB MFD

Det finns underlagsdata hos SCB genom grönytestatistiken. I GEOSTAT 3 projektet 

gjordes också försök att estimera den globala indikatorn vilket kan funka någorlunda. Vi 

kommer inte ha data årligen men för 2010 och nu under 2019 tar vi fram ny data 

avseende 2015. Disability kommer man fortfarande inte kunna komma åt med vår 

metod och den kan nog bara fångas upp via enkäter/undersökningar riktade till 

funktionsnedsatta grupper.

Avvakta insamling eller validering av uppgifter. 

Indikatorer där MFD ser att lite innovativa metoder kanske behövs för att kunna 

följa upp på funktionsnedsatta.

11

11.7 Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, 

inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga 

platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer 

och personer med funktionsnedsättning.

1 11.7.2 Global

11.7.2 Andelen personer som utsatts för fysiska eller 

sexuella trakasserier de senaste 12 månaderna fördelat på 

kön, ålder och funktionsnedsättning

UNODC
UN Women, 

UN-Habitat

Tier III
Grön* Brå MFD

* Beroende på hur utveklingen av den globala 

indikatorn utvecklar sig kan klassningen 

komma att ändras. Grön därför att indikatorn 

tycks stämma väl överens med uppgifter som 

tas fram via NTU

I stort sett överensstämmande uppgifter med den globala indikatorn finns i NTU. Brå 

har inte någon information om funktionshinder i NTU, och det är inte troligt att denna 

information kommer efterfrågas i NTU heller.

Följa utvecklingen i IAEG-SDG. 

Indikator där MFD ser att lite innovativa metoder kanske behövs för att kunna följa 

upp på disability.

11

11.7 Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, 

inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga 

platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer 

och personer med funktionsnedsättning.

1 11.7.2(P) Proxy

11.7.2(P) Utsatta för våldsbrott (misshandel, hot och/eller 

personrån). Redovisas på ålder, kön och personer med 

funktionsnedsättning.

Grön SCB
Utsatt för våld finns i ULF/SILC och kan redovisas för personer med 

funktionsnedsättning.

11

11.7 Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, 

inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga 

platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer 

och personer med funktionsnedsättning.

1 11.7.3(N) Nationell
11.7.3(N) Tillgång till grönområde inom 200 meter från 

bostaden (i de 37 största tätorterna i landet)
Grön SCB Data finns och är publicerade. Uppföljning avseende 2015 kommer göras under 2019.

11

11.7 Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, 

inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga 

platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer 

och personer med funktionsnedsättning.

1 11.7.4(N) Nationell

11.7.4(N) Avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro 

för att bli överfallen eller hotad, någon gång under de 

senaste 12 månaderna. Redovisat på ålder, kön och 

funktionsnedsättning.

Grön SCB
Tidigare 16.1.5(N) som strykt pga att den globala indikatorn bedöms kunna rapporteras. 

Kommer från ULF/SILC

11

11.a Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga 

kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och 

landsbygdsområden genom att stärka den nationella och 

regionala utvecklingsplaneringen.

1 11.a.1 Global

11.a.1 Andel av befolkningen som lever i städer som 

tillämpar planer för stadsutveckling och regional 

utveckling som omfattar befolkningsprojektioner och 

resursbehov 

UN-Habitat UNFPA
Tier III

Vit* Boverket

*Klassningen kan komma att revideras 

beroende på hur metod för beräkning och 

insamling utvecklas.

Kan antagligen "skrivbordsmässigt" betraktas som uppfylld genom bestämmelserna i 

PBL. 

Följa utvecklingen i IAEG-SDG. Troligt att insamlingen kommer ske genom enkät 

om policy och lagstiftning. 

11

11.a Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga 

kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och 

landsbygdsområden genom att stärka den nationella och 

regionala utvecklingsplaneringen.

1 11.a.2(N) Nationell
11.a.2(N) Andelen antagna och/eller aktualitetsprövade 

översiktsplaner (ÖP).
Grön Boverket

I princip finns data via Boverkets årliga enkät till kommunerna. Dock problem med låg 

svarsfrekvens

11

11.b Till 2020 väsentligen öka det antal städer och 

samhällen som antar och genomför integrerade strategier 

och planer för inkludering, resurseffektivitet, begränsning 

av och anpassning till klimatförändringarna och 

motståndskraft mot katastrofer samt utveckla och 

genomföra, i linje med Sendai-ramverket för 

katastrofriskreducering 2015–2030, en samlad 

katastrofriskhantering på alla nivåer.

0 11.b.1 Global

11.b.1 Antalet länder som antar och genomför nationella 

strategier för katastrofriskreducering i linje med Sendai 

FDRR 2015-2030

UNISDR
UN-Habitat, 

UNEP

Tier I
Grön MSB MSB ansvarar för den nationella plattformen för arbete med naturolyckor enligt Sendai. 

11

11.b Till 2020 väsentligen öka det antal städer och 

samhällen som antar och genomför integrerade strategier 

och planer för inkludering, resurseffektivitet, begränsning 

av och anpassning till klimatförändringarna och 

motståndskraft mot katastrofer samt utveckla och 

genomföra, i linje med Sendai-ramverket för 

katastrofriskreducering 2015–2030, en samlad 

katastrofriskhantering på alla nivåer.

0 11.b.2 Global

11.b.2 Andelen lokala myndigheter som antar och 

genomför lokala strategier för katastrofriskreducering i 

linje med nationella strategier för katastrofriskreducering  

UNISDR
UNEP, 

UN-Habitat

Tier II
Grön MSB MSB ansvarar för den nationella plattformen för arbete med naturolyckor enligt Sendai. 

Om statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030, Delredovisning 
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MÅL Delmål Unika
Indikator-

kod
TYP Indikator

Custodian 

Agency(ies)

Partner 

Agency(ies)

Tier (13 

February 

2019)

Nationell 

klass

April 2019

Förslag på 

ansvarig 

myndighet

Förslag på 

bidragande 

organisationer

Kommentar angående ansvar och 

klassificering
KOMMENTARER Förslag till hantering 

11

11.c Stödja de minst utvecklade länderna, inklusive genom 

finansiellt och tekniskt bistånd, att bygga hållbara och 

motståndskraftiga byggnader av lokala material.

1 11.c.1 Global

11.c.1 Andelen ekonomiskt stöd till de minst utvecklade 

länderna som anslås till konstruktion och upprustning av 

hållbara, motståndskraftiga och resurseffektiva byggnader 

av lokala material

UN-Habitat
Tier III

Röd Sida

Finns tidigare förslag av OECD att indikatorn ska avse  nettobeloppet av biståndet 

(ODA) till de minst utvecklade länderna (LDCs) inom följande sektorer: 32310 

Construction & 43030 Urban development and management

Följa utvecklingen i IAEG-SDG och TOSSD.

12

12.1 Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara 

konsumtions- och produktionsmönster. Alla länder vidtar 

åtgärder, med de utvecklade länderna i täten och med 

hänsyn tagen till utvecklingsländernas utveckling och 

förutsättningar.

1 12.1.1 Global

12.1.1 Antalet länder som har nationella planer och 

strategier för hållbar konsumtion och produktion eller där 

hållbar konsumtion och produktion ingår som prioritet 

eller mål i nationell politik

UNEP
Tier II

Grön
Naturvårds-

verket

Naturvårdsverket är focal point för 10YFP (alternate utreds för närvarande). Vissa 

indikatorer redovisas redan nu till FN.
SCB och Naturvårdsverket disuterar vad som kan/bör redovisas nationellt.

12

12.1 Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara 

konsumtions- och produktionsmönster. Alla länder vidtar 

åtgärder, med de utvecklade länderna i täten och med 

hänsyn tagen till utvecklingsländernas utveckling och 

förutsättningar.

1 12.1.2(N) Nationell
12.1.2(N) Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser i 

Sverige och i andra länder
Grön SCB

Naturvårds-

verket

12
12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett 

effektivt nyttjande av naturresurser.
0 12.2.1 Global

12.2.1 Materialfotavtryck, materialfotavtryck per capita 

och materialfotavtryck per BNP
UNEP OECD

Tier III
Grön SCB

Indikatorn har klassats om från tier II till tier III

Vi kan rapportera denna, både globalt och nationellt.

12
12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett 

effektivt nyttjande av naturresurser.
0 12.2.2 Global

12.2.2 Inhemsk materialkonsumtion, inhemsk 

materialkonsumtion per capita och inhemsk 

materialkonsumtion per BNP

UNEP OECD
Tier I

Grön SCB

12

12.3 Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i 

butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs 

hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

1 12.3.1 Global 12.3.1 (a) Matsvinnsindex (b) Matavfallsindex
FAO, 

UNEP

Tier II (a)/

Tier III (b) Röd
Jordbruks-

verket

Naturvårds-

verket

Livsmedels-

verket

Jordbruksverket har ett regeringsuppdrag för minskat matsvinn där ett av 

huvudområdena är bättre uppföljning och mätningar av matsvinn. Ett ganska 

omfattande arbete med intervjuer/enkäter och mätningar behöver sättas igång . Vissa 

uppgifter för att beräkna GFL kan eventuellt hämtas från Eurostat men det räcker inte 

för att kunna leverera data för indikatorerna.

Avvakta Sveriges arbete med regeringsuppdrag för minskat matsvinn.

12

12.3 Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i 

butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs 

hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.

1 12.3.1(P) Proxy
12.3.2(N) Uppkommet matavfall per person i hela 

livsmedelskjedjan
Grön SCB

Naturvårds-

verket*

*NV är statistikansvarig myndighet men är 

inte beredda att ta ansvar för nationella 

indikatorer för denna uppföljning då NV anser 

att det är miljömålsuppföljningen som ska 

utgöra Sveriges uppföljning av 

miljödimentionerna i Agenda 2030

SCB (Smed) producerar avfallsstatistik på uppdrag av NV och kan ta på sig ansvaret för 

att redovisa indikatorn nationellt så länge den produceras.

12

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier 

och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet 

med överenskomna internationella ramverket, samt 

avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i 

syfte att minimera deras negativa konsekvenser för 

människors hälsa och miljön.

1 12.4.1 Global

12.4.1 Antalet deltagare i multilaterala 

miljööverenskommelser om farligt avfall och andra 

kemikalier som uppfyller sina åtaganden och skyldigheter 

om att rapportera information enligt kraven i respektive 

avtal

UNEP
Tier I

Grön
Miljö- och Energi- 

departementet

Uppgifter om SE i globala databasen för 2015 [C]. Compliance with the Basel 

Convention, Montreal Protocol, Rotterdam Convention and Stockholm Convention.

Inte troligt att ngt behöver göras utöver att fortsätta att rapportera information i 

enlighet med kraven i respektive avtal.

Uppgift från globala databasen kan presenteras nationellt

12

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier 

och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet 

med överenskomna internationella ramverket, samt 

avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i 

syfte att minimera deras negativa konsekvenser för 

människors hälsa och miljön.

1 12.4.2 Global
12.4.2 Genererat farligt avfall per capita och proportionen 

av farligt avfall behandlat fördelat på behandlingstyp
UNSD, 

UNEP

OECD,

Eurostat,

UNU

Tier III
Grön*

Naturvårds-

verket

*Klassningen kan komma att ändras när 

metoden fastställts

Följ utvecklingen i IAEG-SDG inför global rapportering

Ta fram uppgifter för nationell uppföljning 

12

12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier 

och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet 

med överenskomna internationella ramverket, samt 

avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i 

syfte att minimera deras negativa konsekvenser för 

människors hälsa och miljön.

1 12.4.3(N) Nationell 12.4.3(N) Kemikalieanvändning per BNP (intensitet) Grön
Kemikalie-

inspektionen
SCB

Kemi tycker att indikatorn är trubbig vilket gör den irrelevant.  Förslag på ett antal 

indikatorer har tidigare lämnats till SCB. 
Överväg(a) lämplig(a) kompletterande indikator(er).

12

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom 

åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och 

återvinna avfall.

1 12.5.1 Global 12.5.1 Nationell återvinningsgrad, ton återvunnet material
UNSD,

UNEP

OECD,

Eurostat,

UNU

Tier III
Grön

Naturvårds-

verket

Följ utvecklingen i IAEG-SDG inför global rapportering

Ta fram uppgifter för nationell uppföljning

12

12.6 Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella 

företag, att införa hållbara metoder och att integrera 

hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.

1 12.6.1 Global
12.6.1 Antalet företag som publicerar 

hållbarhetsrapporter

UNEP,  

UNCTAD

Tier III
Röd

Justitie- 

departementet*

*Ansvaret kan komma att ändras när metoden 

för insamling utvecklas.
Befintlig regleringen tillhör Justitiedepartementet Följ utvecklingen i IAEG-SDG inför global rapportering

12
12.7 Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i 

enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.
1 12.7.1 Global

12.7.1 Antalet länder som tillämpar politik och 

handlingsplaner för en hållbar offentlig upphandling
UNEP

Tier III
Grön

Finans- 

departementet

Från ME-dep: Förslaget att M ska svara för upphandlingsstrategier 12.7.1 bör istället 

vara Fi (som också har en upphandlingsenhet).

Följ utvecklingen i IAEG-SDG inför global rapportering

Överväg en nationell indikator i samarbete med Upphandlingsmyndigheten.

12
12.7 Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i 

enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.
1 12.7.2(N) Nationell

12.7.2(N) Utsläpp av växthusgaser från offentliga 

konsumtionsutgifter
Orange SCB

12

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.

1 12.8.1 Global

12.8.1 Till vilken grad utbildning för (i) globalt 

medborgarskap och (ii) hållbar utveckling, inklusive 

jämställdhet och mänskliga rättigheter, ingår på alla nivåer 

i (a) utbildningspolitik, (b) läroplaner, (c) lärarutbildning 

och (d) elevbedömning

UNESCO-UIS UNEP
Tier III

Orange* Skolverket

SCB

UKÄ

Skol-

inspektionen

*I dagsläget svårt att mäta indikatorn på annat 

sätt än att genom att göra en kvalitativ 

beskrivning. Utveckling av metoder pågår dock 

såväl nationellt som internationellt

Stark koppling till 4.7.1

Naturskyddsföreningen jobbar i bred arbetsgrupp för indikator 4.7.1 (globala skolan, 

Uppsala universitet, Världsnaturfonden, UNESCO) - kommer att lägga ett Svenskt 

förslag. 

UNESCO arbetar med att utveckla metoden. SCB är med i arbetet.

Bör kunna rapporteras när frågan kommer. Följ utvecklingen i IAEG-SDG och 

UNESCOs arbetsgrupp.

Överväg nationell proxy i samarbete med Naturskyddsföreningens arbetsgrupp.

12

12.a Stödja utvecklingsländerna att stärka sin vetenskapliga 

och tekniska kapacitet att utvecklas i riktning mot mer 

hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

1 12.a.1 Global

12.a.1 Stöd till utvecklingsländerna inom forskning och 

utveckling som går till hållbar konsumtion och produktion 

samt miljövänliga tekniker

Under 

discussion 

among 

agencies 

(OECD, 

UNEP,

UNESCO-UIS,

World Bank)

Tier III
Röd Sida Följ utvecklingen i IAEG-SDG och i DAC/TOSSD

12

12.b Utveckla och genomföra verktyg för att övervaka hur 

en hållbar utveckling påverkar en hållbar turism som skapar 

arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala 

produkter.

1 12.b.1 Global

12.b.1 Antalet strategier eller politik och genomförda 

handlingsplaner för hållbar turism med överenskomna 

verktyg för övervakning och utvärdering

UNWTO UNEP
Tier III

Röd
Närings- 

departementet
Tillväxtverket

Blir troligen inte statistik som salas in utan snarare information om policy och strategier 

på turismområdet. 
Följ utvecklingen i IAEG-SDG och UNWTOs arbetsgrupper. 

12

12.b Utveckla och genomföra verktyg för att övervaka hur 

en hållbar utveckling påverkar en hållbar turism som skapar 

arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala 

produkter.

1 12.b.2(N) Nationell
12.b.2(N) Turismens miljöpåverkan (exempelvis 

koldioxidutsläpp). 
Orange Tillväxtverket SCB

En tidsserie har tagits fram i en pilotstudie av SCB på uppdrag från Tillväxtverket (2008-

2016). Statistiken produceras inte regelbundet. 

Ytterligare uppdrag krävs om statistiken ska fortsätta att tas fram.

Besluta hur den nationella rapprteringen ska se ut.

Om statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030, Delredovisning 
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MÅL Delmål Unika
Indikator-

kod
TYP Indikator

Custodian 

Agency(ies)

Partner 

Agency(ies)

Tier (13 

February 

2019)

Nationell 

klass

April 2019

Förslag på 

ansvarig 

myndighet

Förslag på 

bidragande 

organisationer

Kommentar angående ansvar och 

klassificering
KOMMENTARER Förslag till hantering 

12

12.c Rationalisera ineffektiva subventioner av fossila 

bränslen som uppmuntrar till slösaktig konsumtion genom 

att undanröja snedvridningar på marknaden, i enlighet med 

nationella förhållanden. Detta kan till exempel omfatta att 

omstrukturera beskattningen och avveckla eventuella 

skadliga subventioner för att avspegla deras effekter på 

miljön. En sådan politik måste ta full hänsyn till 

utvecklingsländernas särskilda behov och förhållanden och 

minimera eventuella negativa effekter på deras utveckling 

på ett sätt som skyddar de fattiga och de berörda 

samhällena.

1 12.c.1 Global

12.c.1 Subventioner av fossila bränslen per enhet BNP 

(produktion och konsumtion) och som andel av de totala 

nationella utgifterna till fossila bränslen

UNEP
Tier II

Orange SCB Går att ta fram för SE
Avvakta insamling eller validering av uppgifter. 

Ta fram uppgiften för nationell uppfölning.

13

13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan till 

anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i 

alla länder.

0 13.1.1 Global
13.1.1 Antalet döda, saknade personer och direkt 

drabbade till följd av katastrofer per 100 000 invånare
UNISDR

WMO, 

UNFCCC, 

UNEP

Tier II
Grön MSB MSB ansvarar för den nationella plattformen för arbete med naturolyckor enligt Sendai. 

13

13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan till 

anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i 

alla länder.

0 13.1.2 Global

13.1.2 Antalet länder som antar och genomför nationella 

strategier för katastrofriskreducering i linje med Sendai 

FDRR 2015-2030

UNISDR
UN-Habitat,

UNEP

Tier I
Grön MSB MSB ansvarar för den nationella plattformen för arbete med naturolyckor enligt Sendai. 

13

13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan till 

anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i 

alla länder.

0 13.1.3 Global

13.1.3 Andelen lokala myndigheter som antar och 

genomför lokala strategier för katastrofriskreducering i 

linje med nationella strategier för katastrofriskreducering

UNISDR
Tier II

Grön MSB MSB ansvarar för den nationella plattformen för arbete med naturolyckor enligt Sendai. 

13
13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och 

planering på nationell nivå.
1 13.2.1 Global

13.2.1 Antalet länder som har rapporterat att de har 

inrättat eller operationaliserat en integrerad 

politik/strategi/plan för att öka anpassningsförmågan till 

skadliga konsekvenser av klimatförändringen och främja 

klimatmässig motståndskraft och utveckling med låga 

utsläpp av växthusgaser på ett sätt som inte hotar 

livsmedelsproduktionen (inklusive en nationell 

anpassningsplan, nationellt fastställda bidrag, 

nationalrapporter, tvåårsrapporter eller annat)

UNFCCC

UNEP, 

WMO, 

WHO

Tier III
Röd*

Miljö- och Energi- 

departementet

*Kan förmodligen blir grön när metod finns 

framme

Blir troligen inte statistik som samlas in utan snarare information om policy och 

strategier
Följ utvecklingen i IAEG-SDG. 

13
13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och 

planering på nationell nivå.
1 13.2.2(N) Nationell

13.2.2(N) Utsläpp av växthusgaser per bransch, 

territorium och ekonomisk utveckling
Grön SCB

Naturvårds-

verket

I ett tidigare uppdrag tog SCB fram ett antal indikatorer som kan användas till 

presentationen av vårpropositionen och där ingick följande förslag till presentation av 

växthusgasutsläppen. Indikatorn avser utsläpp av växthusgaser och ekonomisk 

utveckling. Indikatorn beskriver dels växthusgasutsläpp från Sveriges geografiska area 

och dels från utsläppen från svenska ekonomiska aktörer. 

13
13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och 

planering på nationell nivå.
1 13.2.3(N) Nationell

13.2.3(N) Statliga anslag inom klimatområdet som andel 

av totala budgeten
Orange SCB Utreda hur indiaktorn (eller en snarlik) kan tas fram löpande.

13

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den 

mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller 

begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, 

begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt 

tidig varning.

1 13.3.1 Global

13.3.1 Antalet länder som har integrerat begränsning av 

klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av 

klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning i 

läroplanen för grundskolan, gymnasieskolan och högre 

utbildning

UNFCCC,

UNESCO-UIS

UNEP, 

WHO, 

WMO, 

FAO

Tier III
Röd

Utbildnings- 

departementet*

SCB

Skolverket

UKÄ

*Ska det göras ngn statistikinsamling bör 

Skolverket stå som ansvarig.

Blir troligen inte statistik som samlas in utan snarare information om policy och 

strategier (och vad som står i läroplaner).
Följ utvecklingen i IAEG-SDG.

Om statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030, Delredovisning 
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MÅL Delmål Unika
Indikator-

kod
TYP Indikator

Custodian 

Agency(ies)

Partner 

Agency(ies)

Tier (13 

February 

2019)

Nationell 

klass

April 2019

Förslag på 

ansvarig 

myndighet

Förslag på 

bidragande 

organisationer

Kommentar angående ansvar och 

klassificering
KOMMENTARER Förslag till hantering 

13

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den 

mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller 

begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, 

begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt 

tidig varning.

1 13.3.2 Global

13.3.2 Antalet länder som har rapporterat att de har 

förbättrat den institutionella, systemiska och individuella 

kapacitetsuppbyggnaden för att genomföra 

klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarna 

och tekniköverföring samt utvecklingsåtgärder

UNFCCC,

UNESCO-UIS

UNEP, 

WHO, 

WMO, 

FAO

Tier III
Röd*

Miljö- och energi- 

departementet*

Naturvårds-

verket

*ME-dep troligen lämnpligast som ansvarig då 

insamlingen av information med största 

sannolikhet blir av icke-statistisk karaktär. 

*Det är också möjligt att indikatorn snarare 

kan klassas som vit eller grön när metod 

fastställts.

Blir troligen inte statistik som samlas in utan snarare information om policy och 

strategier.
Följ utvecklingen i IAEG-SDG.

13

13.a Fullfölja det åtagande som de utvecklade länder som 

är parter i Förenta nationernas ramkonvention om 

klimatförändringar gjort gällande en målsättning att till 

2020 gemensamt mobilisera 100 miljarder US-dollar årligen 

från alla typer av källor för att tillgodose 

utvecklingsländernas behov vad gäller meningsfulla 

begränsningsåtgärder och insyn i genomförandet samt så 

snart som möjligt finansiera och operationalisera den gröna 

klimatfonden fullt ut.

1 13.a.1 Global
13.a.1 Mobiliserad summa US-dollar per år mellan 2020 

och 2025 inför åtagandet om 100 miljarder US-dollar

UNFCCC,

OECD
UNEP

Tier III
Röd* Sida

*Kan komma att klassas som vit eller grön när 

metod för beräkning fastslagits
Kanske inte ngt som länderna själva rapporterar? Eventuellt omklassificera till vit? Följ utvecklingen i IAEG-SDG.

13

13.a Fullfölja det åtagande som de utvecklade länder som 

är parter i Förenta nationernas ramkonvention om 

klimatförändringar gjort gällande en målsättning att till 

2020 gemensamt mobilisera 100 miljarder US-dollar årligen 

från alla typer av källor för att tillgodose 

utvecklingsländernas behov vad gäller meningsfulla 

begränsningsåtgärder och insyn i genomförandet samt så 

snart som möjligt finansiera och operationalisera den gröna 

klimatfonden fullt ut.

1 13.a.2(N) Nationell 13.a.2(N) Andel av svenskt bistånd till klimat. Orange Sida
Eftersom den globala indikatorn troligen beränkas på total global nivå kan en nationell 

indikator vara lämplig för att följa upp SEs bidrag.

Sida föreslår att indikatorn baseras på den globala indikatorn/definitionen över 

mobiliserat privat kapital till klimat. En sådan parameter behöver dock idagsläget 

införas i biståndsstatistiken - denna data finns i dagsläget inte tillgänglig.

13

13.b Främja mekanismer för att höja förmågan till effektiv 

klimatrelaterad planering och förvaltning i de minst 

utvecklade länderna, med särskilt fokus på kvinnor, 

ungdomar samt lokala och marginaliserade samhällen.

1 13.b.1 Global

13.b.1 Antalet av de minst utvecklade länderna och små 

önationer under utveckling som erhåller specialanpassat 

stöd, och storleken på stödet, inklusive ekonomiskt stöd, 

teknik och kapacitetsuppbyggnad, till mekanismer för att 

öka kapaciteten för effektiv klimatrelaterad planering och 

förvaltning, med särskilt fokus på kvinnor, ungdomar samt 

lokala och marginaliserade samhällen

OHRLLS, 

Regional 

Commissions

, AOSIS, 

SIDS, 

Samoa 

Pathway

UNISDR,

UNFCCC, 

WMO

Tier III
Vit Sida Inte aktuellt för SE Möjligen överväga om SEs bidrag till detta bör rapporteras nationellt

14

14.1 Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags 

föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad 

verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av 

näringsämnen.

1 14.1.1 Global
14.1.1 Index för kustnära övergödning och 

koncentrationen av flytande plastskräp
UNEP IOC-UNESCO,

IMO,

FAO

Tier III
Röd Hav SGU Följ utvecklingen i IAEG-SDG inför rapportering.

14

14.2 Senast 2020 förvalta och skydda marina och kustnära 

ekosystem på ett hållbart sätt för att undvika betydande 

negativa konsekvenser, bland annat genom att stärka deras 

motståndskraft, samt vidta åtgärder för att återställa dem i 

syfte att uppnå friska och produktiva hav.

1 14.2.1 Global
14.2.1 Andelen nationella exklusiva ekonomiska zoner 

som hanteras med hjälp av ekosystembaserade strategier
UNEP

IOC-UNESCO,

FAO 

Tier III
Röd HaV SGU Indikatorn är mycket kvalitativ och kommer att bli svår att uppskatta. Följ utvecklingen i IAEG-SDG. 

14

14.3 Minimera och åtgärda havsförsurningens 

konsekvenser, bland annat genom ökat vetenskapligt 

samarbete på alla nivåer.

1 14.3.1 Global
14.3.1 Havets genomsnittliga surhetsgrad (pH) uppmätt på 

de överenskomna provtagningsstationerna IOC-UNESCO 
UNEP

Tier II
Orange* HaV SMHI

*Kan komma att klassas om till grön när vi lärt 

oss mer om hur insamling av data går till.

Havsförsurning mäts enligt havsmiljöförordningen och kan användas i nationella 

uppföljningen.

SMHI är nationell datavärd med finansiering från HaV .

Följ utvecklingen i IAEG-SDG. 

Besluta om vad som kan/bör rapporteras nationellt

14

14.4 Senast 2020 införa en effektiv fångstreglering och 

stoppa överfiske, olagligt, orapporterat och oreglerat fiske 

liksom destruktiva fiskemetoder samt genomföra 

vetenskapligt baserade förvaltningsplaner i syfte att 

återställa fiskbestånden så snabbt som möjligt, åtminstone 

till de nivåer som kan producera maximalt hållbart uttag, 

fastställt utifrån deras biologiska egenskaper.

1 14.4.1 Global 14.4.1 Andelen fiskbestånd inom en biologiskt hållbar nivå FAO
Tier I

Grön HaV SLU Uppgifter publiceras i globala databasen bara på totalnivå (world) Miljömålsindikatorn om hållbara bestånd kan utgöra den nationella redovisningen.

14

14.5 Senast 2020 skydda minst 10 procent av kust- och 

havsområdena, i överensstämmelse med nationell och 

internationell rätt och på grundval av bästa tillgängliga 

vetenskapliga rön.

1 14.5.1 Global
14.5.1 Täckning av skyddade områden i förhållande till 

marina områden

UNEP-

WCMC,

UNEP

Ramsar
Tier I

Grön SCB

Uppgifter för 2016 i globala databasen [NA]. Källa: Protected Planet: The World 

Database on Protected Areas (WDPA) [On-line], January, 2017, International Union for 

Conservation of Nature (IUCN) and United Nations Environment Programme's World 

Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC).

SCB har data om marina reservat i statistiken om skyddade områden.

14

14.6 Senast 2020 förbjuda vissa former av 

fiskesubventioner som bidrar till överkapacitet och 

överfiske, avskaffa subventioner som bidrar till olagligt, 

orapporterat och oreglerat fiske och avstå från att införa 

nya sådana subventioner, med erkännande av att en 

ändamålsenlig och effektiv särskild och differentierad 

behandling av utvecklingsländerna och de minst utvecklade 

länderna bör vara en integrerad del av förhandlingarna om 

fiskesubventioner i Världshandelsorganisationen.

1 14.6.1 Global
14.6.1 Grad av införande av internationella instrument för 

att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske
FAO

Tier II
Orange* HaV

Närings- 

departementet

*Grön såtillvida att Sverige har godkänt 

resultat som FAO har förslagit och som 

baseras på data rappporterad från Sverige. 

Såväl tillgänglighet och tolkningsbarhet av 

data lämnar dock en del övrigt att önska. 

Kräver mer utredning.

HaV deltar i datainsamling, vartannat år - data är inte lättillgängliga eller lätt tolkade 

vad det verkar. Förefaller som EU gör en del av rapporteringen.

OECD sägs ha data som kan mäta detta. FAO använder en annan enkät och Sverige har 

accepterat dess resultat

Utreda hur indikatorn beräknas och baserad på vilken data.

14

14.7 Till 2030 öka den ekonomiska nyttan för små 

önationer under utveckling och de minst utvecklade 

länderna av ett hållbart nyttjande av marina resurser, bland 

annat genom en hållbar förvaltning av fiske, vattenbruk och 

turism.

1 14.7.1 Global

14.7.1 Hållbara fiskare som andel av BNP i små önationer 

under utveckling, de minst utvecklade länderna och alla 

länder

FAO,

UNEP-WCMC

Tier III
Röd HaV Följ utvecklingen i IAEG-SDG. 

14

14.7 Till 2030 öka den ekonomiska nyttan för små 

önationer under utveckling och de minst utvecklade 

länderna av ett hållbart nyttjande av marina resurser, bland 

annat genom en hållbar förvaltning av fiske, vattenbruk och 

turism.

1 14.7.2(N) Nationell
14.7.2(N) Inkomster från fiske på kvoter som uppnått MSY-

mål (maximalt hållbar avkastning). 
Orange HaV HaVs förslag Kan användas istället för den globala indikatorn för nationell uppföljning.

Om statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030, Delredovisning 
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MÅL Delmål Unika
Indikator-

kod
TYP Indikator

Custodian 

Agency(ies)

Partner 

Agency(ies)

Tier (13 

February 

2019)

Nationell 

klass

April 2019

Förslag på 

ansvarig 

myndighet

Förslag på 

bidragande 

organisationer

Kommentar angående ansvar och 

klassificering
KOMMENTARER Förslag till hantering 

14

14.a Öka den vetenskapliga kunskapen, utveckla 

forskningskapaciteten och överföra havsteknik, med 

hänsyn tagen till den mellanstatliga oceanografiska 

kommissionens kriterier och riktlinjer för överföring av 

havsteknik (Criteria and Guidelines on the Transfer of 

Marine Technology), i syfte att skapa friskare hav och öka 

den marina biologiska mångfaldens bidrag till utvecklingen i 

utvecklingsländerna, i synnerhet i små önationer under 

utveckling och de minst utvecklade länderna.

1 14.a.1 Global
14.a.1 Andel av den totala forskningsbudgeten som anslås 

till forskning inom fältet för havsteknik 
IOC-UNESCO UNEP

Tier II
Orange HaV

SCB

ESV
Avvakta förfrågan om data eller validering från IOC-UNESCO.

14
14.b Säkerställa tillträde för småskaliga icke-industriella 

fiskare till marina resurser och marknader.
1 14.b.1 Global

14.b.1 Grad av införande av ett 

rättsligt/regulatoriskt/politiskt/institutionellt ramverk som 

erkänner och skyddar småskaliga fiskares tillträdesrätt

FAO
Tier II

Vit HaV Det tycks som att EU svarar på de aktuella frågorna i enkäten för SEs räkning. Validera när frågan kommer. 

14

14.c Stärka bevarandet och hållbart nyttjande av haven och 

havsresurserna genom att genomföra internationell rätt, 

såsom den kommer till uttryck i Förenta nationernas 

havsrättskonvention (UNCLOS), som utgör den rättsliga 

ramen för bevarande och hållbart nyttjande av hav och 

havsresurser, vilket erinras om i punkt 158 i 

slutdokumentet The Future We Want från Förenta 

nationernas konferens om hållbar utveckling (Rio+20).

1 14.c.1 Global

14.c.1 Antalet länder som gör framsteg inom att genom 

rättsliga, politiska och institutionella ramverk ratificera, 

godkänna och genomföra havsrelaterade instrument som 

genomför internationell rätt, såsom den kommer till 

uttryck i Förenta Nationernas havsrättskonvention 

(UNCLOS), för bevarande och hållbart nyttjande av hav 

och havsresurser

UN-DOALOS,

FAO,

UNEP,

ILO,

other UN-

Oceans 

agencies

Tier III
Grön

Miljö- och Energi- 

departementet
HaV

Sverige har godkänt konventionen och genomförandeavtalen. Troligen ingen insamling 

av statistk, sanarare av upföljning av konventioner och genomförandeavtal.
Följa utvecklingen i IAEG-SDG inför global rapportering.

15

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda 

ekosystem på land och i sötvatten och deras 

ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och 

torra områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i 

internationella överenskommelser.

1 15.1.1 Global 15.1.1 Skogsmark som andel av total landareal FAO UNEP
Tier I

Grön Skogsstyrelsen SLU

Publiceras årligen av SLU/Riksskogstaxeringen. Glidande 5-årsmedel. 

Riksskogstaxeringens data, rapporteras redan till FAO mfl.

Inte jättestort signalvärde för Sverige som är ett skogsrikt land. Det är inte kvaniteten 

skog som är intressant här utan kvaliteten. 

Förslag till nationella indikatorer att redovisa: "Areas covered by continuity forests 

as a proportion of total forest areas" (från Aichimålen). eller "Bevarandestatus för 

arter och naturtyper som omfattas av EU:s habitatdirektiv " (underlag finns genom 

Artikel 17-rapporteringen). 

15

15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda 

ekosystem på land och i sötvatten och deras 

ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och 

torra områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i 

internationella överenskommelser.

1 15.1.2 Global
15.1.2 Andelen viktiga områden för biologisk mångfald på 

land och i sötvatten som är skyddade område

UNEP-

WCMC,

UNEP

Ramsar
Tier I

Grön
Naturvårds-

verket

SLU

HaV

Uppgifter för SE finns i globala databasen [C]. Tycks  bestå av ett koncept där IUCN gör 

egna beräkningar baserat på nationellt tilhandahållna data om skyddade områden.
Beslut om hur indikatorn kan/bör redovisas nationellt samt om komplement 

behövs.

15

15.2 Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande 

av alla typer av skogar, stoppa avskogningen, återställa 

utarmade skogar och kraftigt öka nybeskogningen och 

återbeskogningen i hela världen.

1 15.2.1 Global 15.2.1 Framsteg mot ett hållbart skogsbruk FAO
UNEP,

UNFCCC

Tier I
Grön Skogsstyrelsen SLU

Består av fem subindikatorer som var och en baseras på data som MS rapporterar till 

FAO. FAO beräknar sedan huvudindikatorn. 
Finns behov av en nationell indikator?

15

15.2 Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande 

av alla typer av skogar, stoppa avskogningen, återställa 

utarmade skogar och kraftigt öka nybeskogningen och 

återbeskogningen i hela världen.

1 15.2.2(N)
Nationell 

(NY)
15.2.2(N) Miljöhänsyn i skogsbruket. Grön Skogsstyrelsen

Denna indikator har till skillnad från nyckelbiotoper varit en statistikprodukt och varit 

en del av den officiella statistiken och Skogsstyrelsen har sedan en lång tid en 

inventering av miljöhänsyn i skogsbruket. Sedan flera år har ett utvecklingsarbete 

pågått för att revidera inventeringen och förhoppningsvis har vi snart en ny inventering 

som kan användas som en statistikprodukt och vara en del av den officiella statistiken 

och därmed vara en indikator i Agenda 2030

15

15.3 Till 2030 bekämpa ökenspridning, återställa förstörd 

mark och jord, inklusive mark som drabbats av 

ökenspridning, torka och översvämningar, samt sträva efter 

att uppnå en värld utan nettoförstöring av mark.

1 15.3.1 Global
15.3.1 Andelen mark som är degraderad i förhållande till 

den totala landarealen 
UNCCD

FAO,

UNEP

Tier II
Grön* SLU* SCB

*Kan komma att justeras beroende på vad 

som publiceras i globala databasen.

*UD är fokalpunkt för Ökendirektivet, men 

SLU är mer lämpad att ansvara för indikatorn.

Insamlingen sker via UNCCDs insamling av data för uppföljning av ökenkonventionen. 

SE har inte skickat in data för den. UNCCD gör estimat för länderna som inte skickar in 

information via reporting template.

UD är fokalpunt (Mattias Broman) för Ökenkomventionen. Indikatoransvar troligen bäst 

SLU.

UD utreder om SE ska lämna data till Ökenkonventionen

SLU validerar estimat från UNCCD

15

15.4 Senast 2030 säkerställa att bevara bergsekosystemen, 

inklusive deras biologiska mångfald, i syfte att öka deras 

förmåga att producera nytta som behövs för en hållbar 

utveckling.

1 15.4.1 Global
15.4.1 Skyddade viktiga områden för biologisk mångfald i 

fjällen

UNEP-

WCMC,

UNEP

Tier I
Grön

Naturvårds-

verket
SLU

Uppgifter finns för SE i globala databasen [C]

Liksom för indikator 15.1.2 är detta ett koncept framtaget av IUCN som tänker sig göra 

beräkningar själva på grunddata som MS tar fram  men med fokus på fjällområdena.

15

15.5 Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att 

minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten 

av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och 

förebygga utrotning av hotade arter.

1 15.4.2 Global 15.4.2 Täckning av fjällvegetation FAO UNEP
Tier I

Grön
Naturvårds-

verket

The source of data is FAO Collect Earth, allstå ingen insamling från länderna.

Sverige har framfört att logiken bakom indikatorn inte stämmer i Sverige: a direct 

correlation between the green coverage of mountain areas and their state of health, 

and as a consequence their capacity of fulfilling their ecosystem roles . Här är det 

snarare ett tecken på ohälsosamma klimatförändringar.

Naturvårdsverket tolkar utfallet av den nationella miljömålsindikatorn (Täckning av 

fjällvegetation) som att den "förbuskning" som den visar är ett resultat av negativ 

klimatpåverkan.

Vi bör hålla koll på hur globala estimat är gjorda och hur områden med samma 

förutsättningar som Sverige behandlas i den globala redovisningen.

Den globala indikatorn bör valideras. 

15

15.5 Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att 

minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten 

av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och 

förebygga utrotning av hotade arter.

1 15.5.1 Global 15.5.1 Rödlisteindex IUCN
UNEP,

CITES

Tier I
Grön

Naturvårds-

verket
SLU

Beräknas av IUCN och finns i tidsserier från 1980-talet.  Beräknas av Artdatabanken 

(SLU) i Sverige.

NV och SLU tycker att det totala rödlisteindexet  är trubbigt och menar att nedbrytning 

på artgruppsnivå är nödvändigt för att indikatorn ska vara användbar. Ett sådant förslag 

för miljömålsindikator finns.

Beslut om hur indikatorn kan/bör redovisas nationellt samt om komplement 

behövs (t.ex.med hur många procent av landytan som är skyddad).

15

15.6 Främja en rimlig och rättvis fördelning av den nytta 

som uppstår vid användning av genetiska resurser samt 

lämpligt tillträde till sådana resurser, i enlighet med 

internationella avtal.

1 15.6.1 Global

15.6.1 Antalet länder som har antagit administrativa och 

politiska ramverk för att säkerställa en rimlig och rättvis 

fördelning av nytta

CBD-

Secretariat

FAO,

UNEP

Tier I
Grön

Naturvårds-

verket
En del av Nagoya protokollet om spridning av genetiska resurser.

15

15.7 Vidta omedelbara åtgärder för att stoppa tjuvjakt på 

och handel med skyddade djur- och växtarter och inrikta 

åtgärderna på både utbudet av och efterfrågan på olagliga 

produkter från vilda djur och växter.

1 15.7.1 Global
15.7.1 Andelen handel med vilda djur och växter som 

bedrivs genom tjuvjakt eller illegal handel

UNODC,

CITES
UNEP

Tier II
Orange

Jordbruks-

verket

Tullverket, Polis, 

Kustbevakning, 

Naturvårds-

verket, 

Länsstyrelserna 

och Åklagar-

myndigheten 

SJV är management authority till CITES. Flrea andra organisationer behöver vara 

involverade i att ta fram bakgrundsingormation.

Den operativa gruppen, som är ett samarbete mellan myndigheter, träffas två gånger 

om året för att diskutera och samordna insatser mot illegal handel med CITES-listade 

arter. Inom EU finns EUTWIX-databas där rapporteringen analyseras och trender 

dokumenteras. Sverige bidrar till databasen.

Om statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030, Delredovisning 
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KOMMENTARER Förslag till hantering 

15

15.8 Senast 2020 införa åtgärder för att förhindra införseln 

av invasiva främmande arter och avsevärt minska deras 

påverkan på land- och vattenekosystem samt kontrollera 

eller utrota prioriterade arter.

1 15.8.1 Global

15.8.1 Andelen länder som har relevant nationell 

lagstiftning och vidtar lämpliga åtgärder för att förebygga 

och kontrollera spridningen av invasiva främmande arter

IUCN UNEP
Tier II

Grön
Naturvårds-

verket
HaV*

*NV och HaV har delat ansvar för IAS och är 

likvärdiga i ansvaret för sakfrågan, den är 

uppdelat på vatten/landorganismer.

FAO gör beräkningarna baserat på fyra olika dataset som tycks uppdateras genom 

massa olika kontakter. Nationella fokalpunkter för Sverige finns på särskild hemsida. 

Invasiva främmande arter ska EU-rapporteras den 1 juni 2019 för åren 2015-2018. 

Data från detta kan användas till  indikator.

15

15.9 Senast 2020 integrera ekosystemens och den 

biologiska mångfaldens värden i nationella och lokala 

planerings- och utvecklingsprocesser, i strategier för 

fattigdomsminskning samt i räkenskaper.

1 15.9.1 Global

15.9.1 Framsteg mot fastställda nationella mål enligt 

Aichimål 2 i den strategiska planen för biologisk mångfald 

2011–2020

CBD-

Secretariat,

UNEP

Tier III
Grön

Naturvårds-

verket

Naturvårdsverket rapporterar enligt fastiställda cykler till FN och CBD sektretariatet 

sammanställer. Sektretariatet har utarbetat ett indikatorsystem för att följa "progress" 

per land. 

Följa utvecklingen i IAEG-SDG inför global rapportering. 

SCB och Naturvårdsverket diskuterar vad som kan redovisas nationellt.

15

15.a Mobilisera och väsentligt öka de finansiella resurserna 

från alla källor för att bevara och hållbart nyttja den 

biologiska mångfalden och ekosystemen.

1 15.a.1 Global

15.a.1 Offentligt utvecklingsbistånd och offentliga utgifter 

till att hållbart bevara och nyttja den biologiska 

mångfalden och ekosystemen

OECD,

UNEP,

World Bank

Tier I/III
Grön* Sida

*Klassificeringen avser ODA-delen. Offentliga 

utgifter beräknas ännu inte. 

Utvecklingsarabete pågår inom DAC.

Uppgifter finns för SE i globala databasen från OECD avseende ODA. Oklart hur public 

expenditure ska beräknas.

Följa arbetet i DAC.

Huvudsyfte och delsyfte bör redovisas separat nationellt.

15

15.b Mobilisera betydande resurser från alla källor och på 

alla nivåer för att finansiera hållbart brukande av skogar 

och ge utvecklingsländerna lämpliga incitament att utveckla 

ett sådant bruk, inklusive för bevarande och 

återbeskogning.

0 15.b.1 Global

15.b.1 Offentligt utvecklingsbistånd och offentliga utgifter 

till att hållbart bevara och nyttja den biologiska 

mångfalden och ekosystemen

OECD,

UNEP,

World Bank

Tier I/III
Grön* Sida

*Klassificeringen avser ODA-delen. Offentliga 

utgifter beräknas ännu inte. 

Utvecklingsarabete pågår inom DAC.

Uppgifter finns för SE i globala databasen från OECD avseende ODA. Oklart hur public 

expenditure ska beräknas.

Följa arbetet i DAC (och TOSSD?)

Huvudsyfte och delsyfte bör redovisas separat nationellt.

15

15.c Öka det globala stödet till insatser för att bekämpa 

tjuvjakt på och illegal handel med skyddade arter, inklusive 

genom att öka möjligheterna till en hållbar försörjning i 

lokalsamhällena.

0 15.c.1 Global
15.c.1 Andelen handel med vilda djur och växter som 

bedrivs genom tjuvjakt eller illegal handel

UNODC,

CITES
UNEP

Tier II
Orange

Jordbruks-

verket

Tullverket, Polis, 

Kustbevakning, 

Naturvårds-

verket, 

Länsstyrelserna 

och Åklagar-

myndigheten 

SJV är management authority till CITES. Flrea andra organisationer behöver vara 

involverade i att ta fram bakgrundsingormation.

Den operativa gruppen, som är ett samarbete mellan myndigheter, träffas två gånger 

om året för att diskutera och samordna insatser mot illegal handel med CITES-listade 

arter. Inom EU finns EUTWIX-databas där rapporteringen analyseras och trender 

dokumenteras. Sverige bidrar till databasen.

16
16.1 Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld 

överallt.
1 16.1.1 Global

16.1.1 Antalet mordoffer per 100 000 invånare, fördelat 

på kön och ålder

UNODC,

WHO

DESA 

Population 

Division 

Tier I
Grön Brå

Country data [C] finns i globala databasen.  United Nations Survey on Crime Trends and 

Operations of Criminal Justice System. Tveksamt om det är meningsfullt att rapportera 

på ålder med tanke på att det är ett så litet material (68-112 fall per år de senaste 10 

åren).

Uppgifter om offer för dödligt våld kan fr o m 2018 indelas (grovt) efter ålder (0-

17, 18- år) samt att dödligt våld där offer och förövare vid tidpunkten för brottet 

var eller tidigare har varit närstående i en parrelation redovisas fr o m 2017.

16
16.1 Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld 

överallt.
1 16.1.2 Global

16.1.2 Konfliktrelaterade dödsfall per 100 000 invånare, 

fördelat på kön, ålder och orsak
OHCHR

UNMAS,  

DESA 

Population 

Division

Tier III
Vit*

Utrikes-

departementet
SCB

*Vit då Sverige inte är ett land i konflikt enligt 

definitionen
Sverige räknas inte som ett land i konflikt.

Inte aktuellt att följa upp för Sverige. Möjligen kan man titta på hur många 

svenskar som dör i konflikter i andra länder?

Finns intresse från SE kring hur globala utvecklingen och mätningen går. Följs via 

IAEG-SDG och i andra fora.

16
16.1 Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld 

överallt.
1 16.1.3 Global

16.1.3 Andel av befolkningen som utsatts för fysiskt, 

psykologiskt eller sexuellt våld de senaste 12 månaderna
UNODC

UN Women, 

UNFPA, 

WHO

Tier II
Grön Brå Brå redovisar uppgifter i UN-CTS från NTU. 

16
16.1 Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld 

överallt.
1 16.1.4 Global

16.1.4 Andel av befolkningen som känner sig trygga när de 

är ute i det egna bostadsområdet
UNODC

Tier II
Grön Brå SCB

Uppgifterna som kan tas fram skiljer sig något från globala indikatorn (avser sent på 

kvällen ) men bör kunna rapporteras globalt via UN-CTS.

UN-CTS har uppdaterats och bland annat anpassats till SDG-rapporteringen.

Uppgifter från NTU levereras via UN-CTS. 

Avvikelser från den globala indikatorns definition meddelas i rapporteringen till 

UNODC och redovisas sedan i fotnot i den globala databasen. 

En liknande indikator redovisas under mål 11 som en nationell indikator (11.7.4(N) 

från ULF/SILC som kan redovias för funktionsnedsatta.

16
16.2 Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och 

alla former av våld eller tortyr mot barn.
1 16.2.1 Global

16.2.1 Andelen barn (1–17 år) som har blivit utsatta för 

fysisk eller psykisk misshandel av vårdnadshavare den 

senaste månaden

UNICEF
Tier II

Röd* SCB*

Barnombudsman

nen

Brå

Karlstads 

undiversitet

Stiftelsen 

Allmänna 

Barnahuset

*Den studie som kommer närmast avviker 

väesntligt från den globala indikatorn. 

Tveksamt om den kan användas till den 

globala indikatorn

*SCB ansvarar för att, tillsammans med 

relevanta organisationer, identifiera den 

lämpligaste källan att använda. Ansvaret kan 

komma att ändras om en mer löpande statistik 

utvecklas.

De enda uppgifterna som har identifierats är från studier som någorlunda regelbundet 

genomförs av allmänna barnahuset och karlsdad universitet. UNICEF tycks möjligen ha 

plockat upp denna. Dessa uppgifter skiljer sig dock från den den globalt 

överenskommna metoden på väsentliga sätt.

Avvakta reaktion från UNICEF från konsultation.

Använda den identifierade studien som nationell proxy.

16
16.2 Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och 

alla former av våld eller tortyr mot barn.
1 16.2.1(P) Proxy

16.2.1(P) Andel barn som någon gång blivit utsatta för 

någon form av fysisk eller psykologisk misshandel, 

försummelse eller bevittnande av våld i hemmet. 

Grön SCB*

Karlstads 

universitet

Stiftelsen 

Allmänna 

Barnhhuset

*SCB ansvarar för att identifiera den 

lämpligaste källan att använda. Ansvaret kan 

komma att ändras om en mer löpande statistik 

utvecklas.

Senaste uppgiften finns i rapporten "Våld mot barn 2016" 

http://www.allmannabarnhuset.se/produkt/vald-mot-barn-2016/

Undersökningen kommer antagligen att genomföras igen, men kräver finansiering av 

regeringen. Nästa undersökning är planlagd till 2021

En stor skillnad jmf med globala indikatorn är att undersökning frågar om barnen 

utsatts någon gång och alltså inte den senaste månaden.

Om statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030, Delredovisning 
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klassificering
KOMMENTARER Förslag till hantering 

16
16.2 Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och 

alla former av våld eller tortyr mot barn.
1 16.2.2 Global

16.2.2 Antalet offer för människohandel per 100 000 

invånare, fördelat på kön, ålder och typ av utnyttjande
UNODC

Tier II
Grön* Brå

Länsstyrelsen i 

Stockholm, 

Nationellt 

metodstödsteam 

mot prostitution 

och 

människohandel 

(NMT)

Polismyndighete

n (PMY), exv. 

nationell 

rapportör för 

männskohandel, 

samt aktuellt 

utvecklingscente

r för 

männiksohandel 

under NOA.

*Klassificeringen avser anmälda 

människohandlelsbrott, vilket också är den del 

av indikatorn som i dagsläget rapporteras 

nationellt. Utvecklingsarbete pågår 

internationellt för hur icke anmälda brott kan 

estimeras. 

Uppgifter finns i globala databasen över detected  victims. Dock inte för Sverige. Sverige 

har uppgifterna men dock inte könsuppdelade.

Hur skattningar av ej upptäckta brottsoffer för trafficking ska göras utreds  av UNODC. 

Följa upp med UNODC om insamling av uppgifterna.

Den metod för estimering av icke anmälda brott kommer att kräva 

utvecklingsarbete i länderna. Ett omfattade arbete skulle  sannolikt kräva ett 

tydligt uppdrag från regeringen.

Ansvarig myndighet undersöker möjligheten att fördela statistiken på kön.

16
16.2 Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och 

alla former av våld eller tortyr mot barn.
1 16.2.3 Global

16.2.3 Andelen unga kvinnor och män i åldrarna 18–29 år 

som har utsatts för sexuellt våld före 18 års ålder
UNICEF

UNSD, 

UNODC

Tier II
Grön* FoHM

Nationellt 

Centrum för 

Kvinnofrid

*UNICEF har meddelat att de har uppgifter i 

sin databas för Sverige. 

Uppgifterna i UNICEFs databas är troligen från "A National Prevalence Study on 

Exposure to Violence among Women and Men and its Association to Health".

En annan möjlig källa är SRHR2017 som dock inte redovisar utsatthet före 18 års ålder.

Ytterligare finns uppgifter att hämta i UngKAB vilka heller inte överensstämmer tillfullo 

med den globala definitionen.

Avvakta kontakt, publicering eller förfrågan om validering.

Besluta om vilken statistik som ska redovisas nationellt.

16
16.3 Främja rättssäkerheten på nationell och internationell 

nivå samt säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla.
1 16.3.1 Global

16.3.1 Andelen våldsoffer de senaste 12 månaderna som 

har anmält brott till behörig myndighet eller annan 

officiellt utsedd mekanism för konflikthantering

UNODC
Tier II

Grön Brå Brå redovisar uppgifter i UN-CTS från NTU. 

16
16.3 Främja rättssäkerheten på nationell och internationell 

nivå samt säkerställa lika tillgång till rättvisa för alla.
1 16.3.2 Global

16.3.2 Häktade i väntan på dom som andel av den totala 

fängelsepopulationen
UNODC

Tier I
Grön Kriminalvården Brå Uppgifterna rapporteras i UN-CTS. 

16

16.4 Till 2030 avsevärt minska de olagliga finansiella 

flödena och vapenflödena, öka möjligheterna att återvinna 

och återfå stulna tillgångar samt bekämpa alla former av 

organiserad brottslighet.

1 16.4.1 Global
16.4.1 Totalt värde av olagliga finansiella in- och utflöden 

(i aktuell US-dollar)

UNODC,

UNCTAD

Tier III
Röd SCB*

*Ansvaret för indikatorn kan komma att 

ändras när metoden fastställts.
Metod beräknas vara klar end-2019. Bevaka via IAEG-SDG inför ev global rapportering

16

16.4 Till 2030 avsevärt minska de olagliga finansiella 

flödena och vapenflödena, öka möjligheterna att återvinna 

och återfå stulna tillgångar samt bekämpa alla former av 

organiserad brottslighet.

1 16.4.2 Global

16.4.2 Andelen beslagtagna, upphittade eller överlämnade 

vapen vars olagliga ursprung eller sammanhang har 

spårats eller fastställts av behörig myndighet i linje med 

internationella instrument

UNODC,

UNODA

Tier II
Grön Polisen, NFC

UD

Ju-dep

Brå

NFC har lämnat kommentarer på en pilotstudie i jan/feb 2018

Insamling sker vart annat år mellan mars och oktober (med början 2018). Validering 

beräknas ske i mars.

Avvakta insamling eller validering av uppgifter. 

16 16.5 Väsentligt minska alla former av korruption och mutor. 1 16.5.1 Global

16.5.1 Andelen personer som vid minst ett tillfälle har haft 

kontakt med och betalat en muta till en offentlig 

företrädare eller som har fått en förfrågan om att muta en 

offentlig företrädare de senaste 12 månaderna

UNODC
Tier II

Grön Brå

GBG Universitet, 

SOM-institutet

SCB

Indikatorn ska tas fram genom insamling via UN-CTS. SOM har tre indikatorer om 

korruption varav denna förmodligen kommer närmast indikatorn:  

Har du i Sverige under de senaste 12 månaderna blivit tillfrågad om att betala någon 

form av muta i kontakt med: Offentlig myndighet/tjänsteman, Privat företag/anställd. 

År: 2009, 2013, 2015.

Bedömningen är att denna data bör kunna rapporteras i UN-CTS.

Brå tar över ansvaret för indikatorn och rapporterar SOM-data i UN-CTS.

I den nationella uppföljningen läggs SOM:s fråga om muta av privat 

företag/anställd till i redovisningen.

16 16.5 Väsentligt minska alla former av korruption och mutor. 1 16.5.2 Global

16.5.2 Andelen företag som har haft kontakt med minst en 

offentlig företrädare och som har betalat en muta till en 

offentlig företrädare eller har fått en förfrågan om att 

muta en offentlig företrädare de senaste 12 månaderna

World Bank,

UNODC

Tier II
Vit* SCB

*Ansvaret kan komma att ändras beroende på 

hur metoden ser ut och vilka uppgifter som 

används i estimatet.

Estimatet görs av Världsbanken. Metoden som används bör undersökas. Metoden bör gås igenom med sikte på att se om estimatet kan valideras. 

16
16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner 

med ansvarsutkrävande på alla nivåer.
1 16.6.1 Global

16.6.1 Primära offentliga utgifter som andel av den 

ursprungligen godkända statsbudgeten, fördelat på sektor 

(eller budgetkoder eller liknande)

World Bank
Tier I

Grön* ESV*

SCB

Finans-

departementet

*Ansvaret kan komma att ändras beroende på 

hur insamlingen kommer att gå till.

*Klassningen kan komma att ändras, i så fall 

antagligen till vit, beroende på 

insamlingsmetod.

WB har ännu inte börjat samla in uppgifter. Enligt metadata kommer uppgifter att 

samlas in via finansministerierna, antingen direkt eller via deras hemsidor.

Avvakta insamling av data och eller förfrågan om validering av data. Fastställ 

lämplig nationell redovisning.

16
16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner 

med ansvarsutkrävande på alla nivåer.
1 16.6.2 Global

16.6.2 Andel av befolkningen som är nöjd med sin senaste 

erfarenhet av offentlig verksamhet
UNDP

Tier III
Röd SCB

GBG Universitet, 

SOM-institutet

Finns en del att hämta i SOM-institutets undersökning

Ett alternativ skulle vara att lyfta in en fråga i en nationell undersökning i SCB:s regi 

(lämpligast i så fall om Medborgarundersökningen kunde göras nationell och 

anslagsfinansierad). Men för detta behöver i så fall metadata slå fast hur 

frågan/frågorna ska ställas.

Följa utvecklingen i IAEG-SDG och föreslå hur indikatorn kan tas fram och 

rapporteras för SE.

16
16.6 Bygga upp effektiva och transparenta institutioner 

med ansvarsutkrävande på alla nivåer.
1 16.6.2(P) Proxy 16.6.2(P) Upplevelse av servicen i den kommun där du bor Orange SCB

GBG Universitet, 

SOM-institutet

Nationell proxy kan tas fram från SOM-institutets undersökning. Kan samköras mot 

fråga "om Du eller någon anhörig nyttjat någon av följande former av service under de 

senaste 12 månaderna?"

Ta fram lämplig nationell proxy från befintlig statistik.

16

16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, 

deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på 

alla nivåer.

1 16.7.1 Global

16.7.1 Andel positioner i nationella och lokala 

institutioner, inklusive (a) folkvalda församlingar; (b) 

offentligt anställda; och (c) rättsväsende, jämfört med 

nationell fördelning, fördelat på kön, ålder, personer med 

funktionsnedsättning och befolkningsgrupper.

IPU, 

UNDP
UN Women

Tier II (a)/

Tier III (b,c) Orange SCB
MFD, 

Riksdagen 
Insamling via IPU till riksdagen (?) för första delen. 

För andra delen följs utvecklingen i IAEG-SDG.

Lämplig nationell redovisning beslutas.

Om statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030, Delredovisning 
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KOMMENTARER Förslag till hantering 

16

16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, 

deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på 

alla nivåer.

1 16.7.2 Global

16.7.2 Andel av befolkningen som tycker att 

beslutsfattandet är inkluderande och lyhört fördelat på 

kön, ålder, funktionsnedsättning och grupp

UNDP
Tier III

Röd SCB

GBG Universitet, 

SOM-institutet

Umeå 

Universitet, 

Sociologiska 

institutionen*

*Umeå universitet ansvarar för ESS (European 

social survey) i Sverige.

Kan komma att kunna hämtas från European social survey (ESS) som är en av 

undersökningarna som metoden baseras på. I Sverige genomförs ESS av  Umeå 

universitet.

Finns närliggande indikatorer vid SOM-institutet:

Hur nöjd är du med på det sätt på vilket demokratin fungerar i Sverige? (Se proxy)

Avvakta förfrågan om data eller validering från UNDP

16

16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, 

deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på 

alla nivåer.

1 16.7.2(P) Proxy 16.7.2(P) Nöjdhet med demokratin i Sverige Grön SCB

GBG Universitet, 

SOM-institutet

MFD

SOM-institutets fråga: Hur nöjd är du med på det sätt på vilket demokratin fungerar i 

Sverige?
Se över möjligheten att fördela på funktionsnedsatta

16

16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, 

deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på 

alla nivåer.

1 16.7.3(N) Nationell
16.7.3(N) Valdeltagande totalt och i olika grupper (kön, 

ålder, inkomst och utbildning)
Grön SCB Statistik från SCB:s Valdeltagandeundersökning. Besluta om vad som ska redovisas nationellt

16
16.8 Utvidga och stärka utvecklingsländernas deltagande i 

institutionerna för global styrning.
0 16.8.1 Global

16.8.1 Utvecklingsländernas andel medlemmar och 

rösträtt i internationella organisationer
DESA/FFDO

Tier I
Vit

Utrikes-

departementet

16
16.9 Senast 2030 tillhandahålla juridisk identitet för alla, 

inklusive födelseregistrering.
1 16.9.1 Global

16.9.1 Andelen barn under 5 år vars födsel har registrerats 

av en myndighet fördelat på ålder

UNSD,

UNICEF

UNFPA,  

DESA 

Population 

Division

Tier I
Vit SCB

UNICEF: Estimates of 100% are assumed given the completeness of the civil registration 

system and all vital events (including births) are registered

16

16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda 

grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning 

och internationella avtal.

1 16.10.1 Global

16.10.1 Antalet verifierade fall av mord, kidnappningar, 

försvinnanden, frihetsberövanden samt tortyr av 

journalister (och andra som arbetar med media), fackligt 

engagerade och personer som arbetar med mänskliga 

rättigheter de senaste 12 månaderna

OHCHR
ILO, 

UNESCO-UIS

Tier II
Vit

Justitie- 

departementet
Uppgifterna samlas in globalt av OHCHR. Inga uppgifter redovisas för Sverige.

16

16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda 

grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning 

och internationella avtal.

1 16.10.2 Global
16.10.2 Antalet länder vars grundlagar garanterar 

allmänheten tillgång till information
UNESCO-UIS

World Bank, 

UNEP

Tier II
Vit

Justitie- 

departementet
I databasen anges 1766 vilket är årtalet när FOI-lag antogs.

16

16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda 

grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning 

och internationella avtal.

1 16.10.3(N) Nationell
16.10.3(N) Hot och våld mot vissa yrkesgrupper 

(journalister, politiker och fackliga företrädare).
Orange SCB*

Brå

GBG Universitet

Kulturanalys

*Ansvaret kan komma att ändras när 

indikatorn utevcklats

Finns en "Politikernas trygghetsundersökning" (PTU) som Brå gör  och Göteborgs 

universitet gör ngn om journalister. Kulturanalys har gjort ngt om kulturarbetare som 

ska vara anpassat efter BRÅs PTU. 

SCB undersöker vilka källor som finns, hur metoderna liknan/skiljer sig åt och 

fastställer tillsammans med inblandade organisationer lämplig(a) nationell(a) 

indikator(er).

16

16.a Stärka berörda nationella institutioner, bland annat 

genom internationellt samarbete, i syfte att bygga upp 

kapacitet på alla nivåer, i synnerhet i utvecklingsländerna, 

för att förebygga våld och bekämpa terrorism och 

brottslighet.

1 16.a.1 Global
16.a.1 Förekomst av oberoende institutioner som ansvarar 

för mänskliga rättigheter i enlighet med Parisprinciperna
OHCHR

Tier I
Grön

Justitie- 

departementet
Name of National Human Rights Institution: Equality Ombudsman Uppgifterna i globala databasen behöver valideras

16
16.b Verka för och genomdriva icke-diskriminerande 

lagstiftning och politik för en hållbar utveckling.
0 16.b.1 Global

16.b.1 Andel av befolkningen som uppgers sig upplevt 

diskriminering eller trakasserier de senaste 12 månaderna 

baserat på diskrimineringsgrund under internationell 

folkrätt

OHCHR
Tier III

Grön FoHM SCB
Frågan om kränkning kan kopplas till diskrimineringsgrunder i den nationella 

folkhälsoenkäten. 

Avvakta insamling av data från OHCHR.

Besluta hur uppgifter kan redovisas nationellt.

17

17.1 Stärka den inhemska resursmobiliseringen, inklusive 

genom internationellt stöd till utvecklingsländerna, för att 

förbättra den inhemska kapaciteten att ta upp skatter och 

andra intäkter.

1 17.1.1 Global
17.1.1 Sammanlagda statliga inkomster som andel av BNP, 

efter källa
IMF

OECD, 

World Bank

Tier I
Grön SCB

Uppgifterna samlas in av IMF men verkar inte publiceras i globala databasen. 

SCB (NR) har data om offentliga intäkter. Och kan beräkna indikatorn i enlighet med 

definition. 

17

17.1 Stärka den inhemska resursmobiliseringen, inklusive 

genom internationellt stöd till utvecklingsländerna, för att 

förbättra den inhemska kapaciteten att ta upp skatter och 

andra intäkter.

1 17.1.2 Global 17.1.2 Statens utgifter i relation till inhemska skatter IMF
Tier I

Grön SCB
Uppgifterna samlas in av IMF men verkar inte publiceras i globala databasen.

Både ESV och SCB (NR) har uppgifter om statsbudgeten och skatteintäkterna.  

17

17.2 De utvecklade länderna ska fullt ut fullfölja sina 

åtaganden i fråga om offentligt utvecklingsbistånd, 

inklusive många utvecklade länders åtagande att nå målet 

att ge 0,7 procent av BNI till utvecklingsländer och 

0,15–0,20 procent av BNI till de minst utvecklade länderna. 

De länder som ger offentligt utvecklingsbistånd uppmanas 

att överväga att fastställa ett mål om att ge minst 0,20 

procent av BNI till de minst utvecklade länderna.

1 17.2.1 Global

17.2.1 Offentligt utvecklingsbistånd netto, totalt och till de 

minst utvecklade länderna, som andel av OECD-DAC 

ländernas bruttonationalinkomst (BNI)

OECD
Tier I

Grön Sida
Sida rapporterar Sveriges preliminära totala ODA runt 15 mars till OECD/DAC. (Den 

slutgiltiga rapporteringen sker 15 juli, där sektorredovisning är inkluderad.)
Fastställa hur den natioinella redovisningen ska se ut.

17
17.3 Mobilisera additionella finansiella resurser till 

utvecklingsländerna från många olika källor.
1 17.3.1 Global

17.3.1 Utländska direktinvesteringar (FDI), offentligt 

utvecklingsbistånd och syd–syd-samarbetet som andel av 

den totala statsbudgeten

OECD,

UNCTAD

Tier I
Röd* Sida

*Omklassificerad till röd då uppgifterna 

troligen kommer att samlas in från givare och 

redovisas för mottagare. Dock möjligt att 

indikatorn byts mot TOSSD vilket skulle göra 

indikatorn orange/grön.

Uppgifter om flöden samlas in från givare och redovisas för mottagare. Sverige anser 

att indikatorn, som inte i dagsläget kan mätas, bör bytas ut mot Total official support 

for sustainable development (TOSSD)

17
17.3 Mobilisera additionella finansiella resurser till 

utvecklingsländerna från många olika källor.
1 17.3.2 Global

17.3.2 Volym av remitteringar (i US-dollar) som andel av 

BNP
World Bank

Tier I
Grön Riksbanken SCB
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KOMMENTARER Förslag till hantering 

17

17.4 Bistå utvecklingsländerna att uppnå en långsiktigt 

hållbar skuldsättning genom en samordnad politik som 

syftar till att, när så är lämpligt, främja skuldfinansiering, 

skuldlättnad och skuldomstrukturering samt åtgärda 

kraftigt skuldtyngda fattiga länders utlandsskuld för att 

minska skuldbördan.

1 17.4.1 Global
17.4.1 Skuldbetalningar som andel av exporten av varor 

och tjänster
World Bank UNCTAD

Tier I
Vit Riksbanken SCB

I betalningsbalansen finns data om både export och "debt service" . Det verkar dock 

troligt att detta är ngt som endast gäller utvecklingsländer.

17
17.5 Anta och genomföra investeringsfrämjande 

regleringar för de minst utvecklade länderna.
1 17.5.1 Global

17.5.1 Antalet länder som antar och genomför 

investeringsvänliga regleringar för de minst utvecklade 

länderna

UNCTAD
Tier III

Röd
Utrikes-

departementet
Följa utvecklingen i IAEG-SDG. 

17

17.6 Stärka nord–syd-samarbetet, syd–syd-samarbetet och 

det regionala och internationella trepartssamarbetet kring 

och tillgången till vetenskap, teknik och innovation samt 

öka kunskapsutbytet på gemensamt överenskomna villkor, 

inklusive genom förbättrad samordning mellan befintliga 

mekanismer, i synnerhet på FN-nivå, och genom en global 

mekanism för teknikfrämjande.

1 17.6.1 Global

17.6.1 Antalet samarbetsavtal och -program inom 

vetenskap och/eller teknik mellan länder fördelat på typ 

av samarbete

UNESCO-UIS
Tier III

Röd
Utrikes-

departementet
Avvakta utvecklingen av den globala indikatorn. Följ utvecklingen i IAEG-SDG

17

17.6 Stärka nord–syd-samarbetet, syd–syd-samarbetet och 

det regionala och internationella trepartssamarbetet kring 

och tillgången till vetenskap, teknik och innovation samt 

öka kunskapsutbytet på gemensamt överenskomna villkor, 

inklusive genom förbättrad samordning mellan befintliga 

mekanismer, i synnerhet på FN-nivå, och genom en global 

mekanism för teknikfrämjande.

1 17.6.2 Global
17.6.2 Fasta bredbandsabonnemang per 100 invånare 

fördelat på hastighet
ITU

Tier I
Grön PTS

PTS samlar in och publicerar dessa uppgifter på årsbasis respektive halvårsbasis. 

Operatörerna har skyldighet att rapportera in dessa uppgifter till PTS.

17

17.7 Främja utveckling, överföring och spridning av 

miljövänlig teknik till utvecklingsländerna på gynnsamma 

villkor, inklusive koncessions- och förmånsvillkor, på villkor 

som överenskommits mellan parterna.

1 17.7.1 Global

17.7.1 Totalt anslaget bistånd till utvecklingsländer för att 

främja utveckling, överföring och spridning av miljövänlig 

teknik
UNEP-CTCN

OECD
Tier III

Röd Sida SCB

Sida bedömer att det blir för svårt att ta fram en nationell proxy för denna indikator. 

Sida föreslår att vi avvaktar kommande definitioner. Oklart om vi kommer kunna ta 

fram statistik. 

SCB svarade på enkät om tillgång till uppgifter från Eurostat i juli 2018.

Avvakta utvecklingen av den globala indikatorn. Följ utvecklingen i IAEG-SDG

17

17.8 Senast 2017 fullt ut operationaliserat teknikbanken 

och mekanismen för kapacitetsuppbyggnad inom 

vetenskap, teknik och innovation för de minst utvecklade 

länderna samt öka användningen av gynnsam teknik, i 

synnerhet informations- och kommunikationsteknik.

1 17.8.1 Global 17.8.1 Andelen individer som använder internet ITU
Tier I

Grön SCB
SCB (ES/IFI) genomför årligen undersökningen "privatpersoners använding av datorer 

och internet". Där finns denna data. Data i globala databasen hämtas från Eurostat.

17

17.9 Öka det internationella stödet för genomförande av 

effektiv och riktad kapacitetsuppbyggnad i 

utvecklingsländerna till stöd för nationella planer för att 

genomföra alla målen för hållbar utveckling, inklusive 

genom samarbete nord–syd och syd–syd samt 

trepartssamarbete.

1 17.9.1 Global

17.9.1 Dollarvärdet av ekonomiskt och tekniskt stöd 

(inklusive genom samarbete nord–syd och syd–syd samt 

trepartssamarbete) till utvecklingsländerna

OECD
Tier I

Grön Sida Sida kan ta fram detta årligen. Använd Sveriges bidrag som nationell indikator i nationella uppföljningen.

17

17.10 Främja ett universellt, regelbaserat, öppet, icke-

diskriminerande och rättvist multilateralt handelssystem 

inom ramen för Världshandelsorganisationen, inklusive 

genom att slutföra förhandlingarna enligt 

utvecklingsagendan från Doha.

1 17.10.1 Global 17.10.1 Globalt viktad genomsnittlig tullsats

WTO,

ITC,

UNCTAD

Tier I
Vit

Följs upp på 

global nivå 

endast

Inte aktuellt för SE

17

17.11 Avsevärt öka utvecklingsländernas export, i 

synnerhet i syfte att fördubbla de minst utvecklade 

ländernas andel av den globala exporten till 2020

1 17.11.1 Global
17.11.1 Utvecklingsländernas och de minst utvecklade 

ländernas andel av den globala exporten

WTO,

ITC,

UNCTAD

Tier I
Vit

Inte aktuellt för 

SE att följa upp
Inte aktuellt för SE

17

17.12 Se till att alla de minst utvecklade länderna inom 

fastställda tidsramar bereds varaktigt tull- och kvotfritt 

marknadstillträde, i överensstämmelse med 

Världshandelsorganisationens beslut, inklusive genom att 

säkerställa att preferentiella ursprungsregler som gäller för 

import från de minst utvecklade länderna är 

genomblickbara och enkla, samt bidra till att underlätta 

marknadstillträde.

1 17.12.1 Global

17.12.1 Genomsnittliga tullsatser som 

utvecklingsländerna, de minst utvecklade länderna och 

små önationer under utveckling möter

WTO,

ITC,

UNCTAD

Tier I
Vit

Inte aktuellt för 

SE att följa upp
Inte aktuellt för SE

17

17.13 Öka den makroekonomiska stabiliteten i världen, 

bland annat genom politisk samordning och samstämmig 

politik.

1 17.13.1 Global 17.13.1 Makroekonomisk instrumentpanel World Bank
Tier II

Grön SCB
Bygger på redan existerande ramverk som redan publiceras av t.ex. IMF, WB, ECB och 

OECD.

17
17.14 Föra en mer samstämmig politik för hållbar 

utveckling.
1 17.14.1 Global

17.14.1 Antalet länder med mekanismer för att föra en 

mer samstämmig politik för hållbar utveckling
UNEP

Tier III
Grön*

Utrikes-

departementet

*Kan komma att klassas om när 

insamlingsmetod fastställts.
PGU kan antagligen anses som en sån mekanism. Avvakta utvecklingen av den globala indikatorn. Följ utvecklingen i IAEG-SDG

17

17.15 Respektera varje lands politiska handlingsutrymme 

och ledarskap att fastställa och genomföra politik för 

fattigdomsutrotning och hållbar utveckling.

1 17.15.1 Global

17.15.1 Användning av ländernas egna resultatramverk 

och planeringsverktyg från aktörer som tillhandahåller 

utvecklingssamarbete

OECD, 

UNDP

Tier II
Grön Sida

OECD har tagit fram en beräkningsmetod för den globala indikatorn som handlar om 

biståndseffektivitet. Sida ser att vi använder oss av den globala indikatorn för den 

nationella uppföljningen. 

17

17.16 Stärka det globala partnerskapet för hållbar 

utveckling och komplettera det med partnerskap mellan 

flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, 

teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen för 

hållbar utveckling nås i alla länder, i synnerhet 

utvecklingsländer.

1 17.16.1 Global

17.16.1 Antalet länder som rapporterar om framgångar i 

ramverken för uppföljning av effektivt internationell 

utvecklingssamarbete mellan flera parter som bidrar till 

att målen för hållbar utveckling nås

OECD, 

UNDP
UNEP

Tier II
Grön Sida

OECD har tagit fram en beräkningsmetod för den globala indikatorn som handlar om 

biståndseffektivitet. Sida ser att vi använder oss av den globala indikatorn för den 

nationella uppföljningen. 

17

17.17 Uppmuntra och främja effektiva offentliga och 

offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det 

civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra 

partnerskap och deras finansieringsstrategier.

1 17.17.1 Global
17.17.1 Belopp i US-dollar som anslås till offentlig-privata 

partnerskap och partnerskap inom det civila samhället
World Bank

Tier III
Röd SCB

ESV

Sida
Det verkar som att Världsbanken har en definiton och jobbar med att leta upp data. Avvakta utvecklingen av den globala indikatorn. Följ utvecklingen i IAEG-SDG

17

17.18 Till 2020 öka stödet för kapacitetsuppbyggnad till 

utvecklingsländerna, inklusive de minst utvecklade 

länderna och små önationer under utveckling, för att 

avsevärt öka tillgången på aktuella och tillförlitliga 

uppgifter av hög kvalitet, uppdelade efter inkomst, kön, 

ålder, ras, etnicitet, migrationsstatus, funktionsnedsättning, 

geografisk plats och andra nationellt relevanta aspekter.

1 17.18.1 Global

17.18.1 Andelen indikatorer för hållbar utveckling som 

produceras på nationell nivå med full disaggregering när 

så är relevant för målet, i enlighet med de fundamentala 

principerna för officiell statistik

UNSD
UNEP,

UNFPA

Tier III
Röd SCB Avvakta utvecklingen av den globala indikatorn. Följ utvecklingen i IAEG-SDG
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17

17.18 Till 2020 öka stödet för kapacitetsuppbyggnad till 

utvecklingsländerna, inklusive de minst utvecklade 

länderna och små önationer under utveckling, för att 

avsevärt öka tillgången på aktuella och tillförlitliga 

uppgifter av hög kvalitet, uppdelade efter inkomst, kön, 

ålder, ras, etnicitet, migrationsstatus, funktionsnedsättning, 

geografisk plats och andra nationellt relevanta aspekter.

1 17.18.2 Global

17.18.2 Antalet länder som har en nationell 

statistiklagstiftning som uppfyller kraven i de 

fundamentala principerna för officiell statistik
PARIS21

Tier II
Grön SCB Använda CoP Peer Review som proxy - godkänt enl. OECD

17

17.18 Till 2020 öka stödet för kapacitetsuppbyggnad till 

utvecklingsländerna, inklusive de minst utvecklade 

länderna och små önationer under utveckling, för att 

avsevärt öka tillgången på aktuella och tillförlitliga 

uppgifter av hög kvalitet, uppdelade efter inkomst, kön, 

ålder, ras, etnicitet, migrationsstatus, funktionsnedsättning, 

geografisk plats och andra nationellt relevanta aspekter.

1 17.18.3 Global
17.18.3 Antalet länder med en nationell statistikplan som 

är helfinansierad och genomförd, efter finansieringskälla
PARIS21

UNSD,

Regional 

Commissions

,

World Bank

Tier I
Grön SCB Använda CoP Peer Review som proxy - godkänt enl. OECD

17

17.19 Till 2030 bygga vidare på befintliga initiativ för att 

utveckla mått på framsteg som görs mot hållbar utveckling 

som kompletterar BNP samt stödja uppbyggnad av 

statistisk kapacitet i utvecklingsländerna.

1 17.19.1 Global

17.19.1 Dollarvärdet av samtliga resurser som ställs till 

förfogande för att stödja uppbyggnad av statistisk 

kapacitet i utvecklingsländerna

PARIS21

UNSD,

Regional 

Commissions

,

World Bank

Tier I
Vit Sida

Beräknas  på global nivå och inte för givarländer separat. Underlaget torde tas från 

OECDs databas.

17

17.19 Till 2030 bygga vidare på befintliga initiativ för att 

utveckla mått på framsteg som görs mot hållbar utveckling 

som kompletterar BNP samt stödja uppbyggnad av 

statistisk kapacitet i utvecklingsländerna.

1 17.19.2 Global

17.19.2 Andelen länder som (a) har utfört minst en folk- 

och bostadsräkning de senaste 10 åren och (b) har 

uppnått 100 procent registrering av födelser och 80 

procent registrering av dödsfall

UNSD

UNFPA,

DESA 

Population 

Division,

other 

involved 

agencies in 

the inter-

agency group 

on CRVS 

Tier I
Grön SCB Baserat på uppgifter som lämnas till UNSD från SCB.

17

17.19 Till 2030 bygga vidare på befintliga initiativ för att 

utveckla mått på framsteg som görs mot hållbar utveckling 

som kompletterar BNP samt stödja uppbyggnad av 

statistisk kapacitet i utvecklingsländerna.

1 17.19.3(N) Nationell
17.19.3(N) Svenskt ODA till kapacitetsutveckling på 

statistikområdet.
Grön Sida

Det finns ingen etablerad indikator men Sida gör bedömningen att indikatorn kan 

räknas som andelen av det offentliga utvecklingsbiståndet som går till sektorn ”16062 

Statistical capacity building”
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