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Förord 

Den statistiska uppföljningen av Agenda 2030 för hållbar utveckling 

fyller den viktiga funktionen att knyta ihop de tre benen av hållbarhet: 

den sociala, den ekonomiska och den miljömässiga. Dessutom ger den 

en samlad bild av hur hållbart vårt samhälle är. Uppföljningen ska ses 

som ett komplement eller ett paraply till vilket en mängd andra, mer 

detaljerade, sektorsvisa uppföljningar kan relateras.  

Statistikmyndigheten SCB har regeringens uppdrag att samordna 

utvecklingen, produktionen och tillgängliggörandet av den statistiska 

uppföljningen av Agenda 2030 för hållbar utveckling. I den här rappor-

ten redovisar SCB genomförandet av uppdraget under det senaste året.  

Rapporten vänder sig främst till regeringen och till de myndigheter och 

organisationer som är involverade i den statistiska uppföljningen av 

genomförandet av Agenda 2030 i Sverige. Den har fokus på det utveck-

lingsarbete och de planer som finns för att säkerställa statistikens 

fortsatta relevans för sitt syfte. Det finns behov av att utveckla 

ramverket och indikatorerna i den nationella indikatorlistan. Med andra 

ord beskrivs hur indikatorlistan kan uppdateras, hur vi kan säkerställa 

att den är relevant och hur den förhåller sig till andra indikatorramverk. 

Rapporten innehåller också förslag på hur den statistiska uppföljningen 

kan förbättras under den resterande uppdragstiden och därefter. Bland 

annat föreslår vi at SCB ska presentera den statistiska lägesbilden 2020 i 

form av en särskild rapport med fokus på uppföljning av den viktiga 

principen i agendan om att inte lämna någon utanför. En sådan rapport 

kan bli helt unik i ett globalt perspektiv. Världen runt talar man om 

betydelsen av ”Leave no one behind”, men hur omsätter man principen 

i praktiken? Jag hoppas att Sverige kan bidra med kunskap om det.  

SCB 28 februari 2020 

 

 

 

 

Joakim Stymne 

Generaldirektör 
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Sammanfattning 

Revidering 9 mars 2020: En beskrivning av den nationella 

färgklassificeringen av indikatorerna har lagts till på sida 17 och 

formateringar av fotnoter har uppdaterats. 

SCB har regeringens uppdrag att samordna utveckling, produktion och 

tillgängliggörande av den statistiska uppföljningen av genomförandet 

av Agenda 2030 i Sverige. I den här rapporten presenterar SCB hur 

arbetet med uppdraget har bedrivits sedan det förra avrapporterings-

tillfället i mars 2019. Dessutom innehåller rapporten förslag på hur den 

statistiska uppföljningen samt redovisningen av den kan förbättras. 

Den statistiska uppföljningen av Agenda 2030 ger en övergripande bild 

av olika aspekter av hållbarhet. Den kompletterar andra uppföljningar 

av enskilda politikområden som energi, utbildning, transport eller 

miljö. Det finns ett antal nationella mål och uppföljningssystem för 

väletablerade politikområden. SCB är på olika sätt aktivt involverade i 

fler av dem, både som statistikproducent och som samordnare av 

systemet för den officiella statistiken. Uppföljningen av Agenda 2030 

avser inte att ersätta dem utan endast sammanföra aspekter, särskilt där 

politikområdena påverkar varandra.  

Ny arbetsgrupp för kvalitetsarbete 
Att följa upp agendan innebär i mångt och mycket att identifiera och 

bearbeta data och statistik så att den passar både indikatorformatet och 

frågeställningarna i agendans delmål. Det innebär också att beskriva 

kvaliteten i den resulterande statistiken och indikatorerna. För detta 

bildade SCB på våren 2019 en arbetsgrupp om kvalitet kopplat till 

agendauppföljnigen. Gruppen har tagit fram en metadatamall som 

sedan använts för att beskriva kvaliteten i indikatorerna som samlades 

in och publicerades i den statistiska lägesbilden 2019.  

Ny webbsida för rapporter och annat material om 

agendan  
Uppföljningen av Agenda 2030 har under året tillgängliggjorts på en 

särskild sida på SCB:s webbplats: www.scb.se/agenda2030. På sidan 

publiceras de rapporter SCB tagit fram på området och annan till detta 

kopplad information. SCB ser fram emot att utveckla hur vi 

tillgängliggör statistiken och indikatorerna digitalt, i samarbete med de 

andra indikatoransvariga myndigheterna, och med den nya nationella 

samordnare för Agenda 2030 som regeringen tillsatte 21 februari. 

Effektivare samarbete 
Uppföljningen av agendan präglas av samordning och aktivt samarbete 

på såväl nationell som internationell nivå. Detta ger betydande 

https://www.scb.se/agenda2030
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effektivitetsvinster, även i rapporteringen av data och statistik från 

Sverige till den globala nivån. Fortfarande finns utmaningar i 

samordningen såväl på internationell som på svensk nivå, men 

situationen har avsevärt förbättrats under de senaste par åren. Särskilt 

utsedda kontaktpersoner för agendauppföljningen på myndigheter och 

departement har varit en framgångsfaktor. 

Förslag för att förbättra redovisningen 
SCB ser efter att halva regeringsuppdraget nu genomförts att man med 

fördel skulle kunna justera redovisningstillfällena. Syftet med det är att 

effektivisera såväl genomförandet av uppdraget som hur uppdragsleve-

ranserna används. SCB föreslår därför att redovisningstillfällena under 

2021 justeras så att en statistisk lägesbild levereras 15 mars istället för 1 

oktober 2021 och att delredovisningen av genomförandet av uppdraget 

levereras 1 oktober istället för 1 mars.  

Vidare föreslår SCB att den statistiska lägesbilden 2020 utgörs av en 

särskild statistisk lägesbild med fokus på principen om att inte lämna 

någon utanför. En sådan redovisning bör bli unik i ett globalt perspektiv 

och kan inspirera och bidra till ökad internationell aktivitet kring 

mätning av denna viktiga princip. Såväl den särskilda statistiska 

lägesbilden 2020 som den statistiska lägesbilden 2021 kommer att 

kunna utgöra robust statistiskt underlag till en eventuell frivillig 

nationell redovisning i High Level Political Forum sommaren 2021. 

Ytterligare ett förslag från SCB är att myndigheten ges i uppdrag att 

publicera en nationell indikatorlista en gång per år. Listan kan uppda-

teras mellan publiceringar och i samråd med indikatoransvariga 

myndigheter och departement. Med en sådan ordning kan den 

nationella indikatorlistan fastställas genom regeringsbeslut utan att 

varje förändring och utveckling av den kräver ett nytt beslut av 

regeringen. 

Bilaga 2 till denna redovisning utgörs av den nationella indikatorlistan 

inklusive nationella ansvar och nationell klassning. Viss utveckling har 

skett av listan sen den senast publicerades i oktober 2019, främst vad 

avser den nationella klassningen, men även avseende ansvar och 

indikatorerna i sig. Förändringarna som gjorts har främst att göra med 

den utredning av utvecklingsbehov som genomförts och med det förslag 

till revideringar av listan som gjorts av den globala arbetsgruppen 

IAEG-SDG och som ska beslutas av FN:s statistikkommission i början av 

mars i 2020.   

Viktigt att säkerställa indikatorernas kvalitet 
Indikatorerna för hållbar utveckling är en central del i att följa upp de 

globala hållbarhetsmålen för Agenda 2030. Indikatorerna ska bidra till 

transparens, samt stödja möjligheten till evidensbaserat beslutsfattande 

och djupgående analyser. Det är därför viktigt att säkerställa indikato-

rernas kvalitet. Den bredd av såväl ämnen som producenter av statistik 
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och den komplexitet som återfinns i indikatoruppsättningen är 

utmaningar i kvalitetssäkringen. SCB har påbörjat arbetet genom att i 

samband med publiceringen av den statistiska lägesbilden 2019 även 

publicera metadata till varje indikator som ingår i redovisningen. Syftet 

med detta är att öka transparensen och möjliggöra för användare att 

bedöma statistikens kvalitet. Arbetet med kvalitetssäkring av 

uppföljningen kommer att fortsätta. 

Identifierade utvecklingsbehov 
Under senare delen av 2019 och början av 2020 har SCB tillsammans 

med flera indikatoransvariga myndigheter genomfört en särskild 

utredning med fokus på behov att utveckla indikatorerna. Det 

konstateras att det finns luckor i hur de täcker delmålen och att det 

finns utvecklingspotential, särskilt på detaljeringsnivå. Samtidigt kan 

SCB konstatera att det pågår en hel del utvecklingsarbete på både 

nationell och internationell nivå som berör såväl globala som nationella 

indikatorer. Mycket av det arbete som pågår kommer vi att kunna se 

effekter av och infoga i den nationella uppföljningen av Agenda 2030 de 

närmaste åren. Dessutom pågår utvecklingsarbete som kommer att 

förbättra Sveriges möjligheter att rapportera de globala indikatorerna 

internationellt. 

Genomlysningen av utvecklingsbehoven visar även att samordningen 

har haft bra effekter: Samarbete har startats och utveckling som sker på 

olika ställen i systemet uppmärksammas på ett sätt som gör att den kan 

berika uppföljningen av agendan, och omvänt. Det finns stora 

möjligheter att komplettera den nationella indikatorlistan med 

uppgifter och indikatorer som redan finns inom ramen för annan mer 

sektorsinriktad uppföljning. Det är dock en utmaning att hitta balans 

mellan uppföljningen av det Sverige åtagit sig i och med antagandet av 

Agendan 2030 och en detaljerad uppföljning av allt som kan kopplas till 

agendan. Det är viktigt att se vilka olika syften som finns med olika 

uppföljningssystem och låta dem berika och synliggöra varandra. 

SCB har kunnat konstatera att det finns ett antal estimat för Sverige i 

FN:s databas för Agenda 2030-indikatorerna (den globala databasen1) 

som är framtagna av de ansvariga FN-organisationerna och som tycks 

stämma dåligt för Sverige. I vissa fall bedöms de till och med som 

missvisande. Att säkerställa att estimat som publiceras om Sverige 

håller tillräcklig kvalitet vore önskvärt. 

Följa upp ”lämna ingen utanför”-principen 
Det finns också begränsningar i nuvarande uppföljning som har bäring 

på uppföljningen av principen om att inte lämna någon utanför. Några 

särskilda indikatorer skulle kunna tas fram baserade på befintlig data 

                                                             

1 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (öppnas med fördel med webbläsarna Google 

Chrome eller Firefox) 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
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och statistik som skulle bidra till analysen i en svensk kontext. SCB ser 

också att uppgifter som kan användas för att producera statistik om 

barn och barns hälsotillstånd saknas i stor utsträckning. Att register 

som har byggts upp på området inte får fortsatt finansiering påverkar 

också möjligheterna till adekvat uppföljning av Agenda 2030 i Sverige. 

En kartläggning och redovisning av statistik för att följa upp jämlikhet 

och principen att inte lämna någon utanför kommer att genomföras 

under 2020. Avsikten är att belysa hur situationen ser ut för människor i 

Sverige, men också hur situationen ser ut avseende tillgången på 

relevant statistik och data. 

Förslag till justering av SCB:s uppdrag 
SCB har i och med erfarenheter som inhämtats under uppdragets gång 

förslag på hur justeringar av leveranstidpunkter skulle kunna förbättra 

såväl effektiviteten i uppdragsarbetet som användningen av 

uppdragsleveranserna. 

SCB föreslår att regeringsuppdraget ”Handlingsplan för Sveriges 

genomförande av Agenda 2030 och uppdrag att följa upp 

genomförandet av agendan” justeras enligt följande: 

 Den statistiska lägesbilden 2020, som SCB ska leverera 

inom ramen för regeringsuppdraget om samordning av den 

statistiska uppföljningen av genomförandet av Agenda 2030 

i Sverige, kan göras i form av en tematisk redovisning av 

principen om att inte lämna någon utanför. Lägesbilden ska 

levereras senast den 1 november 2020. 

 SCB ska under 2021 leverera en statistisk lägesbild 15 mars 

och en delredovisning av samordningsuppdrages 

genomförande 1 oktober 2021. Den senare ska innehålla ett 

förslag till fortsatt uppföljning till 2030. Förslaget ska tas 

fram i dialog med regeringen. 

 SCB ska en gång om året publicera en nationell 

indikatorlista. Listan kan uppdateras mellan publiceringar 

och i samråd med indikatoransvariga myndigheter och 

departement. 
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Redovisning av uppdraget 

I det här kapitlet redovisas hur SCB under senaste 12 månaderna har 

genomfört regeringens uppdrag att samordna utveckling, produktion 

och tillgängliggörande av den statistiska uppföljningen av 

genomförandet av Agenda 2030 i Sverige. Kapitlet avslutas med förslag 

på hur SCB:s kommande redovisningar av uppdraget kan utvecklas. 

Utveckling 
SCB driver och samordnar kontinuerligt utvecklingen av såväl den 

nationella statistiska uppföljningen av agendan som Sveriges 

rapportering av data och statistik till den globala uppföljningen.  

På nationell nivå har SCB hållit möten och konsultationer i syfte att 

utreda vilka källor som finns i, och i vissa fall utanför, det svenska 

statistiksystemet. Ett ytterligare syfte har varit att samla, och sprida 

vidare, kunskap som kan bidra till att anpassa uppföljningen till en 

svensk kontext för att på så vis göra den mer relevant och användbar.  

Under 2019 gjordes en insamling och leverans av en statistisk lägesbild 

av hur agendan genomförs i Sverige. Förutom att arbetet resulterade i 

en rapport och statistiktabeller som publicerades på SCB:s webbplats 

fick vi nya insikter om statistikkällor, relevans och utvecklingsbehov. 

Under senare delen av 2019 och början av 2020 har SCB i samarbete med 

flera indikatoransvariga myndigheter genomfört en särskild utredning 

med fokus på utvecklingsbehov. Resultaten av den utredningen 

återfinns i kapitlet om behov av att utveckla uppföljningen samt i bilaga 

1 (Utvecklingsbehov per mål) och bilaga 2 (Nationell indikatorlista) till 

den här rapporten.  

Bilaga 2 till denna redovisning utgörs av den nationella indikatorlistan 

inklusive nationella ansvar och nationell klassning. Viss utveckling har 

skett av listan sen den senast publicerades i oktober 2019, främst vad 

avser den nationella klassningen men även avseende ansvar och av 

indikatorerna i sig. De förändringar som gjorts beskrivs närmare i 

kapitlet om förändringar i nationella indikatorlistan nedan. 

Produktion 
Statistiken som används i uppföljningen av agendan i Sverige baseras i 

princip bara på data och statistik som redan samlas in och publiceras för 

andra ändamål. Undantag från det kan vara insamlingen av uppgifter 

kring lagstiftning och policyer som de globalt ansvariga organisatio-

nerna gör i bland annat Sverige. Uppföljningen av agendan innebär 

därför i mångt och mycket att identifiera och bearbeta data och statistik 

så att den passar indikatorformatet och frågeställningarna i agendans 
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delmål. Den innebär också att beskriva kvaliteten i den resulterande 

statistiken och indikatorerna.  

På våren 2019 bildade SCB en arbetsgrupp om kvalitet kopplat till 

agendauppföljnigen. I gruppen deltar representanter från Arbets-

marknadsdepartementet, Jordbruksverket, Länsstyrelsen Stockholm och 

Specialpedagogiska skolmyndigheten. Som en första uppgift tog 

gruppen fram en metadatamall för indikatorerna baserad på den globalt 

fastställda metadatamallen och på mallen för kvalitetsdeklaration av 

officiell statistik. I samband med insamlingen av statistik och uppgifter 

till den statistiska lägesbilden 2019 samlades också metadata in med 

hjälp av mallen. Denna publicerades sedan på SCB:s webbplats.  

Tillgängliggörande 
Uppföljningen av Agenda 2030 har under året tillgängliggjorts på en 

särskild sida på SCB:s webbplats: www.scb.se/agenda2030. På sidan 

publiceras de rapporter SCB tagit fram på området och annan till detta 

kopplad information.  

SCB har tidigare framfört till regeringen att det finns behov av att 

utveckla digitalt tillgängliggörande och visualisering av indikatorerna 

men att medel för detta har saknats. I och med publiceringen av den 

statistiska lägesbilden 2019 publicerades Excelfiler tillsammans med 

rapporten på webbplatsen i avvaktan på en bättre lösning. Även 

metadata publicerades på webbplatsen. Mycket av statistiken som finns 

i rapporten och i tabellerna finns redan publicerad på såväl SCB:s som 

andra myndigheters webbplatser och databaser. Statistiken är dock inte 

samlad, vilket försvårar överblicken. SCB ser fram emot att utveckla hur 

vi tillgängliggör statistiken och indikatorerna digitalt, samt att göra det 

i samarbete med de andra indikatoransvariga myndigheterna och med 

den nya nationella samordnare för Agenda 2030 som regeringen 

tillsatte 21 februari.  

Samordning av Sveriges globala rapportering 
SCB deltar i flera internationella arbetsgrupper och sammanhang där 

data och statistik till uppföljningen av Agenda 2030 behandlas. På detta 

sätt har kunskap och kompetens byggts upp som sedan har kunnat tas 

tillvara för utvecklingen av den svenska uppföljningen. Vidaresprid-

ningen av förståelsen för den globala uppföljningen och indikatorerna i 

det svenska statistiksystemet är av ovärderlig vikt för samordningens 

effektivitet och för samarbete för att utveckla såväl den nationella som 

den globala uppföljningen.  

Det aktiva samarbetet och samordningen av arbetet med uppföljningen 

av agendan ger också betydande effektivitetsvinster i rapporteringen av 

data och statistik från Sverige till den globala nivån. SCB fungerar som 

fokalpunkt för den globala statistiken vilket innebär att SCB hålls 

uppdaterade om insamlingar som görs från svenska myndigheter och 

departement och leveranser av data och statistik från Sverige till de 

https://www.scb.se/agenda2030
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globalt ansvariga organisationerna. Fortfarande finns brister i denna 

ordning såväl från internationellt som från svenskt håll, men 

situationen har avsevärt förbättrats. Även det faktum att många 

myndigheter och departement har utsett samordningsansvariga för 

Agenda 2030-uppföljningen gör att samordningen och samarbetet 

underlättas och effektiviseras. SCB arbetar för att förbättra situationen 

genom att återkommande påminna om denna ordning så fort vi blir 

medvetna om situationer där den inte följs och genom att hålla 

myndigheters och departements kontaktpersoner informerade när 

frågor om indikatorer avhandlas mellan experter på SCB och 

myndigheten i fråga.  

Förslag på förändrad redovisning av SCB:s uppdrag 
I regeringsuppdraget som denna rapport är en delredovisning av ingår 

att SCB den första mars 2019, 2020 och 2021 ska leverera en delredo-

visning av uppdragets genomförande till regeringen. SCB ska dessutom i 

enlighet med uppdraget leverera en statistisk lägesbild den första 

oktober 2019, 2020 och 2021. I och med föreliggande redovisning har 

hälften av uppdragleveranserna genomförts och SCB ser att det redan 

nu finns förslag att lämna på hur justeringar av leveranstidpunkter 

skulle kunna förbättra såväl effektiviteten i uppdragsarbetet och 

användningen av uppdragsleveranserna.  

SCB vill därför föreslå att leveransen av den årliga statistiska 

lägesbilden 2021 görs i mars istället för i oktober En statistisk lägesbild i 

mars bör få ett större värde i relation till det årliga mötet i High Level 

Political Forum (HLPF) och dessutom kunna innehålla all statistik som 

publicerats det föregående året. Delredovisningen av genomförandet av 

uppdraget får följaktligen göras i oktober istället för i mars och bör då 

kunna ge underlag för eventuella beslut och uppdrag som det kan finnas 

behov av att från regeringens sida lägga på myndigheter och andra 

organisationer till nästföljande år. SCB ser ett stort värde i att 

redovisningen av en lägesbild och redovisningen av genomförandet av 

uppdraget även fortsättningsvis göra vi två separata tillfällen då de har 

så pass separata syften och målgrupper. 

Vidare föreslår SCB att den statistiska lägesbilden 2020 utgörs av en 

särskild lägesbild med fokus på principen om att inte lämna någon 

utanför. En sådan redovisning bör bli unik i ett globalt perspektiv och 

kan inspirera och bidra till ökad internationell aktivitet kring mätning 

av denna viktiga princip.  

Redovisningen av den särskilda lägesbilden 2020, för vilken SCB föreslår 

en leveranstidpunkt senast 1 november, torde, tillsammans med den 

generella statistiska lägesbilden 15 mars 2021, kunna utgöra ett gediget 

statistiskt underlag till en eventuell frivillig nationell rapportering till 

HLPF i juli 2021. 
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Att HLPF hålls under sommaren är ett ytterligare skäl till att det i 

framtiden skulle vara lämpligt att leverera statistiska lägesbilder eller 

särskilda analyser på våren.   

Slutligen föreslår SCB att myndigheten får i uppdrag att publicera en 

nationell indikatorlista en gång per år. Listan kan uppdateras mellan 

publiceringar och i samråd med indikatoransvariga myndigheter och 

departement. Med en sådan ordning kan den nationella indikatorlistan 

fastställas genom regeringsbeslut utan att varje förändring och 

utveckling av den kräver ett nytt beslut av regeringen. 

Förslag till justering av SCB:s regeringsuppdrag 
SCB föreslår att regeringen beslutar om en justering av SCBs uppdrag 

att samordna uppföljningen av Sveriges genomförandet av Agenda 2030 

enligt följande: 

 Den statistiska lägesbilden 2020 kan göras i form av en 

tematisk redovisning av principen om att inte lämna någon 

utanför. Lägesbilden ska levereras senast den 1 november 

2020. 

 SCB ska under 2021 leverera en statistisk lägesbild 15 mars 

2021. En delredovisningen av samordningsuppdraget ska göras 

1 oktober 2021. Denna ska innehålla ett förslag till fortsatt 

uppföljning till 2030. Förslaget ska tas fram i dialog med 

regeringen. 

 SCB ska en gång om året ska publicera en nationell 

indikatorlista. Listan kan uppdateras mellan publiceringar och 

i samråd med indikatoransvariga myndigheter och 

departement. 
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Behov av att utveckla 
uppföljningen 

SCB driver och samordnar kontinuerligt utvecklingen av såväl den 

nationella statistiska uppföljningen av agendan som Sveriges 

rapportering av data och statistik till den globala uppföljningen. Under 

senare delen av 2019 och början av 2020 har SCB i samarbete med flera 

indikatoransvariga myndigheter genomfört en särskild utredning och 

sammanställning av utvecklingsbehoven avseende statistiken till de 169 

delmålen i agendan. Nedan beskrivs resultatet av en analys av 

utvecklingsbehoven.  

SCB kan konstatera att det pågår en hel del utvecklingsarbete både på 

nationell och internationell nivå som berör såväl globala som nationella 

indikatorer. Mycket av det arbete som pågår kommer vi att kunna se 

effekter av och infoga i den nationella uppföljningen av Agenda 2030 de 

närmaste åren. Utvecklingsarbete pågår dessutom som kommer att 

förbättra Sveriges möjligheter att rapportera de globala indikatorerna 

internationellt. 

Samordning berikar uppföljning 
Samordningen och samarbetet inom det svenska statistiksystemet för 

den statistiska uppföljningen av genomförandet av Agenda 2030 har nu 

pågått under några år. Det har bland annat lett till att utveckling som 

genomförs på olika ställen i systemet uppmärksammas på ett sätt som 

gör att den kan berika uppföljningen av agendan. På samma sätt har 

Agenda 2030-uppföljningen bidragit till att initiativ till utveckling 

tagits som berikar sektorsinriktade statistiska uppföljningar.  

Utvecklingens fokus 
Det är viktigt att utvecklingen fokuserar på  

 statistik som är relevant nationellt 

 befintliga redan identifierade luckor i statistiken på strategiska 

områden 

 områden där det finns nationella strategier och målsystem eller 

målsystem under utveckling.  

Exempelvis har Jordbruksverket framhållit vikten av att eventuella 

nationella indikatorer som utvecklas på jordbruks- och livsmedels-

området bör ligga i linje med den nationella livsmedelsstrategin. När 

det gäller uppgifter om hushållens ekonomiska situation har avsak-

naden av förmögenhetsstatistik i Sverige uppmärksammats som en 

begränsning. 
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Balans mellan övergripande och sektorsinriktad 

uppföljning 
Mycket av den utveckling som föreslås handlar om anpassning av 

indikatorlistan till en svensk kontext. Här finns det stora möjligheter, 

men också risker och begränsningar. Det finns stora möjligheter att 

hämta uppgifter och indikatorer från andra befintliga uppföljnings-

system och från uppföljningssystem under utveckling. Men 

uppföljningen av agendan bör inte tillåtas att svälla till en storlek som 

gör den oöverskådlig.  

Det är en utmaning att hitta en bra balans mellan att ha tillräckligt med 

indikationer på hur Sverige lever upp till det vi åtagit oss i och med 

antagandet av Agenda 2030, och en detaljerad uppföljning av allt som 

kan kopplas till agendan. Där det finns indikatorer i andra uppföljnings-

system är det effektivt att använda dem för agendauppföljningen och 

tvärtom, men vi ska inte inkludera andra uppföljningssystem i sin 

helhet i uppföljningen av Agenda 2030. Det är viktigt att se vilka olika 

syften som finns med olika uppföljningssystem och låta dem berika och 

synliggöra varandra utan att skapa oöverskådliga indikatorsystem som 

försöker täcka ”allt”.  

Kvalitet i den globala databasen2 
Många delmål i agendan är komplexa och ofta inte anpassade till 

situationen i rika länder. Statistiksystemet är uppbyggt utifrån 

nationella behov och perspektiven går inte alltid att sammanfoga. I flera 

fall resulterar detta i att en internationell organisation tar fram estimat 

för Sverige för de globala indikatorerna som baseras på data och 

statistik som finns tillgänglig i internationella databaser eller studier 

som kan ha många år på nacken. De kan också baseras på kvalitativa 

uppgifter som samlats in från tjänstemän på myndigheter och 

departement eller från uppgifter som finns tillgängliga på olika 

webbsidor.  

Det är naturligtvis förståeligt att inte alla indikatorer fungerar överallt, 

men det är olyckligt om uppgifter för Sverige bearbetas för att passa den 

globala indikatorn på ett sådant sätt att resultatet blir missvisande. Ett 

exempel på detta är indikatorn 1.1.1 där estimatet av andel av 

befolkningen som lever i extrem fattigdom baseras på inkomstregister 

men där uppgifterna om de allra lägsta inkomsterna förmodligen i 

mycket representerar personer som gränspendlar och utländska 

studenter. De personer som indikatorn vill fånga in kan antagligen inte 

fångas i register i Sverige utan utgörs med stor sannolikhet av personer 

som inte återfinns i registren.  

                                                             

2 https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/ (öppnas med fördel med webbläsarna Google 

Chrome eller Firefox) 

https://unstats.un.org/sdgs/indicators/database/
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Vi behöver i flera fall säkerställa att estimaten som återfinns i FN:s 

databas för Agenda 2030-indikatorerna (den globala databasen) håller 

tillräcklig kvalitet och att de inte är missvisande för svenska förhållan-

den. En särskild omsorg behöver också läggas på de kvalitativa 

indikatorerna och hur dessa har tagits fram. 

Lämna ingen utanför 
Några förslag som förs fram knyter tydligt an till principen om att inte 

lämna någon utanför. Exempel på det är förslaget om att utveckla en 

särskild indikator i mål 1 om de grupper som är allra mest utsatta i 

ekonomiska termer i Sverige och förslaget om en indikator om 

hemlöshet i mål 11. 

I genomlysningen av utvecklingsbehoven i mål 2 konstateras också att 

uppgifter som kan användas för att producera statistik om barn och 

barns hälsotillstånd saknas i stor utsträckning. Att de register som har 

byggts upp inte får fortsatt finansiering påverkar också möjligheterna 

till adekvat uppföljning av Agenda 2030 i Sverige. 
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Förändringar i nationella 
indikatorlistan 

Vissa ändringar har gjorts av den nationella indikatorlistan inför denna 

redovisning. Ändringarna har sitt ursprung i insikter som vunnits i och 

med förra sommarens insamling av statistik till den statistiska 

lägesbilden 2019 samt i en genomlysning som gjorts av utvecklings-

behoven. De allra flesta förändringar i form av tillagda, strukna och 

reviderade indikatorer har dock sitt ursprung i utveckling som skett på 

global nivå. Vilka ändringar som gjorts framgår av bilaga 2. 

Utvärdering av det globala indikatorramverket 
Under 2019 har den globala arbetsgruppen Inter Agency and Expert 

Group on SDG indicators (IAEG-SDG) genomfört en översyn av det 

globala indikatorramverket. Gruppen har med sikte på beslut av 

Statistikkommissionen i början av mars 2020 utarbetat ett förslag till 

revideringar i ramverket. Förslaget innehåller 36 större ändringar i den 

globala indikatorlistan och 20 mindre förfiningar. De större ändringarna 

innefattar 14 förslag till ersättningar av befintliga indikatorer, 8 förslag 

till revideringar av befintliga indikatorer, 8 förslag till nya indikatorer 

och 6 förslag till borttagande av indikatorer. Om Kommissionen antar  

förslaget i sin helhet kommer den resulterande globala indikatorlistan 

innehålla 2313 unika indikatorer. 

De flesta av de indikatorer som strukits eller reviderats i förslaget är 

sådana som inte varit färdigutvecklade eller där ingen statistikinsamling 

genomförts. Under 2019 och början av 2020 har också metodutveck-

lingsarbetet intensifierats. Detta innebär att det inte kommer att finnas 

några indikatorer kvar i ramverket som klassas som tier III, det vill säga 

inte har en färdigutvecklad metod kopplad till sig, om förlaget går 

igenom.  

SCB har valt att redovisa den nationella indikatorlistan i bilaga 2 som 

om IAEG-SDG:s förslag kommer att godkännas i sin helhet. Om så inte 

blir fallet kommer SCB att revidera indikatorlistan i slutet av mars. 

Utredning om utvecklingsbehov 
Under senare delen av 2019 och början av 2020 har SCB i samarbete med 

flera indikatoransvariga myndigheter genomfört en särskild utredning 

med fokus på utvecklingsbehov. Den har resulterat i ett antal konkreta 

förslag till utveckling av den nationella indikatorlistan. Några av dessa 

                                                             

3 Flera av de föreslagna ersättningsindikatorerna föreslås som indikatorer till flera delmål varför det 

blir en diskrepans mellan det faktiska antalet unika indikatorer ramverket och antalet ändringar.  
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förslag har redan nu påförts listan, som färdiga indikatorer eller som 

”platshållare” för tänkta indikatorer som håller på att utvecklas.  

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 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 på ett enkelt sätt förstår 

vad som skulle krävas. 
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Kvalitetssäkring av 
hållbarhetsindikatorerna 

Indikatorerna för hållbar utveckling är en central del i att följa upp de 

globala hållbarhetsmålen för Agenda 2030. Indikatorerna ska bidra till 

transparens, stödja möjligheten till evidensbaserat beslutsfattande och 

djupgående analyser. Det är därför viktigt att säkerställa indikatorernas 

kvalitet. 

I det här kapitlet redovisas hur SCB som samordnande organisation och 

andra indikatoransvariga organisationer kan fortsätta arbeta för att 

kvalitetssäkra indikatorerna. 

Den nationella statistikbyråns samordnande roll  
I FN:s National Quality Frameworks (NQAF) Manual for Official 

Statistics4 finns rekommendationer för hur indikatorerna ska 

kvalitetssäkras. Enligt rekommendationerna har SCB som samordnande 

organisation en nyckelroll i arbetet med att kvalitetssäkra 

indikatorerna. Det understryks att detta även gäller kvaliteten på nya 

datakällor och indikatorer framtagna av organisationer utanför det 

officiella statistiksystemet. 

En utmaning är just att statistikproducenter och dataleverantörer 

utanför det officiella statistiksystemet har begränsad erfarenhet av att 

kvalitetssäkra statistikproduktionen. Därför krävs tydliga, anpassade 

riktlinjer. En annan utmaning är indikatoruppsättningens komplexitet. 

Indikatorerna är av mycket varierande slag, från de mest grundläggande 

till de som kräver avancerade statistiska metoder eller att data hämtas 

från nya datakällor. Det är därför helt centralt att vara transparent och 

tydlig med hur indikatorerna tas fram och hur tillförlitliga de är. 

SCB har som samordnande organisation ett ansvar att både internt och 

externt förklara åtagandet med att kvalitetssäkra indikatorerna samt 

informera bidragande och indikatoransvariga organisationer om hur de 

bör arbeta med kvalitetssäkringen.  

Rekommendationer för det fortsatta arbetet 
I FN:s NQAF-manual rekommenderas det att i ett första skede arbeta för 

att kvalitetssäkra den statistik som publiceras och tillgängliggörs för 

användarna.  

                                                             

4 https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/references/1902216-UNNQAFManual-WEB.pdf 

https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/references/1902216-UNNQAFManual-WEB.pdf
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Rekommendation 1: Rutiner, dokumentation och hantering 

av metadata 
Metadata innehåller information om ändamål, innehåll, framställning 

och ibland en grundläggande bedömning av indikatorns kvalitet. Det 

rekommenderas att en rutin för att regelbundet uppdatera och tillgäng-

liggöra metadata fastställs samt att ett metadatahanteringssystem för 

indikatorerna upprättas.  

Inom ramen för den svenska samordningen av agendauppföljningen tog 

en arbetsgrupp under 2019 fram en första dokumentationsmall. Det 

resulterade i att metadata för drygt 150 indikatorer publicerades i 

samband med att den statistiska lägesbilden publicerades i oktober 

2019.  

Rekommendation 2: Synkronisera tillämpningen av NQAF 

med LOS 
Det är viktigt att vara transparent med hur indikatorerna framställs och 

med vilken tillförlitlighet. I FN:s NQAF-manual rekommenderas det att 

en kvalitetsrapport om hållbarhetsindikatorerna ska tas fram i 

respektive land. I Sverige redovisas den officiella statistikens kvalitet i 

kvalitetsdeklarationer enligt de kvalitetskriterier som finns listade i lag 

(2001:99) om den officiella statistiken5 (LOS). De rekommendationer 

som finns gällande hållbarhetsindikatorerna i FN:s NQAF bör 

synkroniseras med LOS för att dra nytta av beprövade och nationella 

dokumentationsformer.  

Rekommendation 3: Stödfunktion för kvalitetssäkring 
Alla indikatoransvariga organisationer är ansvariga för att 

kvalitetssäkra sina indikatorer. För producenter som saknar erfarenhet 

av att kvalitetssäkra en statistikproduktionsprocess rekommenderas att 

det inrättas någon form av stödfunktion hos den samordnande 

organisationen. Det rekommenderas också att riktlinjer för 

kvalitetssäkring av indikatorerna tas fram. I den svenska kontexten bör 

dessa följa LOS och regelbundet utvärderas med hjälp av FN:s NQAF-

manual med de rekommendationer som finns för 

hållbarhetsindikatorerna. 

Rekommendation 4: Regelbunden dialog med användare 
I FN:s NQAF-manual rekommenderas att förbättra öppenheten och 

tillgången till indikatorerna och tillhörande metadata. Det 

rekommenderas även att den samordnande organisationen skapar täta 

och periodiska möjligheter till dialog om indikatorerna med olika 

användargrupper och beslutsfattare. Syftet med detta är att öka 

transparensen, utvärdera relevansen och säkerställa indikatorernas 

användbarhet. En ytterligare rekommendation är att upprätta en 

                                                             

5 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-200199-om-

den-officiella-statistiken_sfs-2001-99 
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nationell indikatorrapporteringsplattform och spridningsplattform som 

ger användarvänlig tillgång till all data och metadata. 

SCB har under 2019 tagit fram en kommunikationsplan för arbetet med 

Agenda 2030. Kommunikationsplanen omfattar kommunikation av 

såväl SCB:s uppdrag som av uppdragets resultat, hur Sverige lever upp 

till agendans mål. Den innefattar kommunikation med både interna och 

externa målgrupper och med såväl användare som producenter av 

Agenda 2030-statistiken.  
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Andra uppföljningar av 
hållbarhet som kopplar till 
Agenda 2030 

I det här kapitlet redovisas i korthet andra uppföljningar inom enskilda 

politikområdena som har koppling till hållbarhet och hur uppföljningen 

av Agenda 2030 hänger ihop med dem. 

Den statistiska uppföljningen av Agenda 2030 ger en övergripande bild 

av olika aspekter av hållbarhet. Den kompletterar andra uppföljningar 

av enskilda politikområden som energi, utbildning, transport eller 

miljö. Uppföljningen av agendan blir på så sätt ett verktyg för att 

uppmärksamma frågor där myndigheter behöver arbeta ämnesövergrip-

ande för att driva utvecklingen åt ett mer hållbart håll. Det kan till 

exempel handla om hur ojämlikheter påverkar utbildningsresultat och 

sysselsättning och tvärt om eller hur lagar och regler styr energianvänd-

ning och miljöpåverkan. 

Uppföljningen av Agenda 2030 ger en samlad bild av 

hållbarhet 
Det finns ett antal nationella mål och uppföljningssystem för 

väletablerade politikområden. Uppföljningen av Agenda 2030 avser inte 

att ersätta dem utan endast sammanföra aspekter, särskilt där 

politikområdena påverkar varandra. SCB är på olika sätt aktivt 

involverade i framtagandet av statistik för flera av dem. Som 

samordnare av systemet för den officiella statistiken är myndigheten 

dessutom indirekt involverad i mycket av den utveckling av statistik och 

standarder som pågår. Som nationell statistikmyndighet deltar SCB 

dessutom i ett antal råd och arbetsgrupper som behandlar frågor om 

statistik eller som tangerar data- och statistikfrågor. 

Detta sammantaget gör att SCB är väl positionerade att samordna 

uppföljningen av Agenda 2030 och driva den mot att vara en 

uppföljning som just kompletterar och förstärker sektorsinriktade 

uppföljningar och sätter strålkastaren på frågor som kräver samarbete 

mellan policyområden. SCB:s uppfattning är att sektorsinriktad och 

detaljerad uppföljning är avgörande för att syftet med den mer 

övergripande uppföljningen av Agenda 2030 ska uppfyllas. 

Vad som tas upp nedan är inte en fullständig beskrivning av 

uppföljningssystem, arbetsgrupper och samarbeten som är viktiga och 

som har koppling till uppföljningen av agendan och där SCB har en roll. 

Men det är en uppräkning av det som är synligt och relevant i dagsläget 

och där det finns mer eller mindre utvecklade tankar kring ökat 

samarbete och samordning i förhållande till agendauppföljningen. 
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Miljömålsuppföljningen 
Regeringen har pekat på Sveriges miljömål som det verktyg som på 

nationell nivå tar hand om den ekologiska dimensionen av de globala 

hållbarhetsmålen. När det gäller miljön handlar miljömålen och de 

globala målen i Agenda 2030 om samma utmaningar. Att uppnå 

miljömålen innebär att vi uppnår den miljömässiga dimensionen av 

Agenda 2030 i Sverige. Det är därför viktigt att den statistiska 

uppföljningen av Agenda 2030 på ett tydligt sätt kopplas till miljömålen 

och de indikatorer som används för uppföljningen av dessa.  

SCB har i utvecklingen av den nationella indikatorlistan för uppföljning 

av Agenda 2030 kompletterat de globala indikatorerna med nationella 

indikatorer. På miljösidan har en del av dessa hämtats från 

miljömålsuppföljningen. Kompletteringar har också gjorts med statistik 

som tydliggör hållbarhetsarbetets ämnesövergripande karaktär.  

Naturvårdsverket har av regeringen i uppdrag att samordna 

uppföljningen av Sveriges miljömål. Miljömålen följs upp genom årliga 

uppföljningar och fördjupade utvärderingar varje mandatperiod, men 

också med hjälp av ett 80-tal indikatorer (4-5 per miljökvalitetsmål) 

som uppdateras regelbundet. Indikatorerna ska ge en bild av 

utvecklingen mot miljömålen, visa om den går i rätt riktning och rätt 

takt, visa hur miljön mår och ge underlag för åtgärder och beslut. De har 

valts ut av de myndigheterna som ansvarar för uppföljning av 

miljökvalitetsmålen. Förutom att SCB producerar statistik till flera av 

miljömålsindikatorerna deltar SCB också i Samverkansgruppen för 

miljömålen som är en referensgrupp med miljömålsmyndigheter och 

andra involverade aktörer som möts 1–2 gånger per år för att föra 

dialog, informera, engagera och få inspel. 

SCB och Naturvårdsverket har inlett ett samarbete för att ytterligare 

förstärka kopplingen mellan uppföljningssystemen. Syftet är att så 

långt som möjligt undvika dubbelarbete, men också för att utnyttja 

synergier som kan förstärka ramverken och dess användbarhet i 

policyutvecklingen för hållbar utveckling. 

Uppföljning av jämställdhetspolitiken 
Det finns viktiga och sedan tidigare kända luckor i statistiken om 

jämställdhet, något som gäller också för jämställdhetsindikatorerna i 

agendan. Det framgår inte minst av utredningen av utvecklingsbehov 

med koppling till den statistiska uppföljningen av agendan. För närva-

rande pågår flera utvecklingsprojekt som kan bidra till bättre täckning, 

och även blottlägga ytterligare utvecklingsbehov. Det gäller  såväl den 

nationella uppföljningen av jämställdhet som av delmålen i Agenda 

2030.  

SCB är ansvarig för Sveriges officiella jämställdhetsstatistik och 

publicerar statistik om jämställdhet, däribland indikatorer för 
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uppföljning av den nationella jämställdhetspolitiken. Jämställdhets-

statistiken är tvärsektoriell och hämtar underlag från ett stort antal 

undersökningar och statistikområden. Kopplingarna mellan 

jämställdhetsstatistiken och agendauppföljningen utvecklas 

kontinuerligt och de båda statistikuppsättningarna berikar varandra. 

Uppföljning av folkhälsan 
För att komplettera de globala indikatorerna har nationella indikatorer 

som handlar om hälsa och hälsans bestämmelsefaktorer hämtats från 

Folkhälsomyndighetens folkhälsorapportering.  

SCB deltar också i en referensgrupp för Folkhälsomyndighetens 

utveckling av  en relevant och tillförlitlig folkhälsorapportering med 

fokus på jämlik hälsa.  

SCB och Folkhälsomyndigheten har ett löpande samarbete kring 

indikatorer som beskriver myndighetens ansvarsområden. Genom 

deltagandet i den ovan nämnda referensgruppen och i det löpande 

arbetet fördjupas kopplingen mellan Folkhälsomyndighetens folkhälso-

rapportering och agendans uppföljningssystem kontinuerligt. 

Uppföljning av livsmedelsstrategin 
Det övergripande målet för livsmedelsstrategin är en konkurrenskraftig 

livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt 

som relevanta nationella miljömål nås. Syftet är att skapa tillväxt och 

sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produk-

tionsökningen, både konventionell och ekologisk, bör svara mot 

konsumenternas efterfrågan. En produktionsökning skulle kunna bidra 

till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i 

livsmedelskedjan ska minska. 

Tillhörande handlingsplan tar avstamp i att nå målet till 2030 genom 

långsiktiga åtgärder inom de tre strategiska områdena: regler och 

villkor, konsument och marknad samt kunskap och innovation. I 

handlingsplanen ingår arbetsuppgifter för flera myndigheter, bland 

andra Livsmedelverket, Tillväxtverket, Jordbruksverket och Sveriges 

lantbruksuniversitet (SLU), som också är involverade i den statistiska 

uppföljningen av Agenda 2030.  

Arbetet med utvecklingen och uppföljningen av indikatorer inom 

Agenda 2030 bör, för överlappande områden, stämmas av med mål, 

aktiviteter och uppföljning inom ramen för livsmedelsstrategin.   

Transportpolitiska mål 
Varje år följer Trafikanalys upp de transportpolitiska målen, enligt ett 

uppdrag i myndighetens instruktion från regeringen. 
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Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en 

samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörj-

ning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Enligt ett 

regeringsuppdrag som redovisades 20176 bör uppföljningen av de 

transportpolitiska målen göras med stöd av 15 indikatorer som 

tillsammans belyser alla viktiga aspekter av en långsiktigt hållbar 

transportförsörjning. I rapporten från detta uppdrag redovisas även 

vissa kopplingar till Agenda 2030.  

Ambitionen om ett mer tillförlitligt och robust transportsystem 

stämmer väl överens med flera av målen i Agenda 2030, mål som i högre 

eller lägre grad berör ekonomisk tillväxt, levnadsförhållanden, 

inflytande och hållbarhet. En del av dem berör särskilt infrastrukturens 

standard och tillförlitlighet som viktiga för hållbara städer, samhällen, 

industrier och innovationer (Mål 9 och 11 i Agenda 2030). 

I Agenda 2030, nämns digitalisering (informations- och 

kommunikationsteknik) inom Mål 5 (5b) Jämställdhet och Mål 9 (9c) 

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Digitalisering kan 

också ha en betydelse för flera andra mål inom Agenda 2030, allt ifrån 

hållbara städer till hållbar konsumtion. Inom de transportpolitiska 

målen betraktar man främst digitalisering som något som möjliggör 

tillgänglighet utan ökade transporter av både personer och gods, vilket 

leder till minskade miljö- och klimateffekter från transporter, minskad 

trängsel, minskad risk för trafikolyckor och så vidare.  

Den landbaserade respektive havsbaserade naturmiljön påverkas olika 

av olika trafikslag. Sammantaget leder transportsystemets samlade 

påverkan till minskad biologisk mångfald och försvårar för naturmiljön 

att leverera ekosystemtjänster. Betydelsen av att hejda förlust av 

biologisk mångfald lyfts i Agenda 2030. Där finns bland annat 

målsättningar för att bevara, återställa och hållbart använda ekosystem 

samt åtgärder för att hejda ytterligare förlust av biologisk mångfald. 

Transportsystemets påverkan på människors livsmiljö finns som 

indikator i uppföljningen av de transportpolitiska målen. I Agenda 2030 

är minskning av luftföroreningar och skadliga kemikalier viktiga 

faktorer för att minska antalet döds- och sjukdomsfall. 

I den årliga uppföljningen av de transportpolitiska målen presenterar 

Trafikanalys sedan 2018 en sammanfattande tabell av hur 

                                                             

6 https://www.trafa.se/globalassets/pm/2017/pm-2017_1-preciseringsoversyn--indikatorer-och-

uppfoljning.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=preciserings%c3%b6versyn+-

+indikatorer+och+uppf%c3%b6ljning&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3af9e4ecf2-4fe2-49ec-bd2f-

7b6540d3eb17%2candquerymatch&_t_ip=193.180.124.72&_t_hit.id=Knowit_EPi_Site_Trafa_KitModules

_Document_Models_Media_DocumentFile/_55bdb281-79f2-4d99-a8f2-e3f6560e3122&_t_hit.pos=3 

https://www.trafa.se/globalassets/pm/2017/pm-2017_1-preciseringsoversyn--indikatorer-och-uppfoljning.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=preciserings%c3%b6versyn+-+indikatorer+och+uppf%c3%b6ljning&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3af9e4ecf2-4fe2-49ec-bd2f-7b6540d3eb17%2candquerymatch&_t_ip=193.180.124.72&_t_hit.id=Knowit_EPi_Site_Trafa_KitModules_Document_Models_Media_DocumentFile/_55bdb281-79f2-4d99-a8f2-e3f6560e3122&_t_hit.pos=3
https://www.trafa.se/globalassets/pm/2017/pm-2017_1-preciseringsoversyn--indikatorer-och-uppfoljning.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=preciserings%c3%b6versyn+-+indikatorer+och+uppf%c3%b6ljning&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3af9e4ecf2-4fe2-49ec-bd2f-7b6540d3eb17%2candquerymatch&_t_ip=193.180.124.72&_t_hit.id=Knowit_EPi_Site_Trafa_KitModules_Document_Models_Media_DocumentFile/_55bdb281-79f2-4d99-a8f2-e3f6560e3122&_t_hit.pos=3
https://www.trafa.se/globalassets/pm/2017/pm-2017_1-preciseringsoversyn--indikatorer-och-uppfoljning.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=preciserings%c3%b6versyn+-+indikatorer+och+uppf%c3%b6ljning&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3af9e4ecf2-4fe2-49ec-bd2f-7b6540d3eb17%2candquerymatch&_t_ip=193.180.124.72&_t_hit.id=Knowit_EPi_Site_Trafa_KitModules_Document_Models_Media_DocumentFile/_55bdb281-79f2-4d99-a8f2-e3f6560e3122&_t_hit.pos=3
https://www.trafa.se/globalassets/pm/2017/pm-2017_1-preciseringsoversyn--indikatorer-och-uppfoljning.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=preciserings%c3%b6versyn+-+indikatorer+och+uppf%c3%b6ljning&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3af9e4ecf2-4fe2-49ec-bd2f-7b6540d3eb17%2candquerymatch&_t_ip=193.180.124.72&_t_hit.id=Knowit_EPi_Site_Trafa_KitModules_Document_Models_Media_DocumentFile/_55bdb281-79f2-4d99-a8f2-e3f6560e3122&_t_hit.pos=3
https://www.trafa.se/globalassets/pm/2017/pm-2017_1-preciseringsoversyn--indikatorer-och-uppfoljning.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=preciserings%c3%b6versyn+-+indikatorer+och+uppf%c3%b6ljning&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3af9e4ecf2-4fe2-49ec-bd2f-7b6540d3eb17%2candquerymatch&_t_ip=193.180.124.72&_t_hit.id=Knowit_EPi_Site_Trafa_KitModules_Document_Models_Media_DocumentFile/_55bdb281-79f2-4d99-a8f2-e3f6560e3122&_t_hit.pos=3
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transportsystemet utvecklats i förhållande till de av agendans delmål 

som har tydlig transportpolitisk koppling7. 

Trafikanalys har tidigare uttryckt önskemål om en tydligare koppling 

mellan den uppföljning myndigheten genomför av målen med 

uppföljningen av de delmål i Agenda 2030 som ligger inom trafik- och 

transportområdet. SCB anser att det vore värdefullt att undersöka detta 

vidare i samarbete med Trafikanalys. 

Energipolitiska mål8 
Energimyndigheten följer årligen upp och tar vid behov fram ytterligare 

indikatorer för att följa upp de energipolitiska målen. Energipolitiken 

ska skapa villkor för effektiv och hållbar energianvändning och för 

kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg inverkan på hälsa, 

miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt 

uthålligt samhälle. 

Det övergripande målet för energipolitiken är att den svenska 

energipolitiken ska bygga på samma tre grundpelare som 

energisamarbetet i EU genom att förena försörjningstrygghet, 

konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet. Riksdagen har beslutat 

om dessa mål som en följd av energiöverenskommelsen: 

– Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Detta är ett mål, 

inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en 

stängning av kärnkraft med politiska beslut. 

– Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning 

jämfört med 2005. Målet uttrycks i termer av tillförd energi i relation till 

bruttonationalprodukten (BNP). 

Geodatarådet 
Geodatarådets uppgift är att ge råd i frågor som rör Lantmäteriets 

samordnande roll inom området för geografisk information och 

fastighetsinformation (geodataområdet). En deluppgift är att medverka 

i arbetet med en nationell strategisk plan för den samlade informations-

försörjningen inom geodataområdet.  

Lantmäteriet har fått ett uppdrag av regeringen att ta fram en 

geodatastrategi för 2021–2025 som särskilt ska inriktas mot att bidra till 

det svenska genomförandet av Agenda 2030. Rådet håller i skrivande 

stund på att se över de samhällsområden där geodata kan stödja en 

fortsatt utveckling och leda till genomförandet av Agenda 2030. SCB 

deltar i rådets arbete och ser att det kan finnas områden där ytterligare 

                                                             

7 https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2019/rapport-2019_6-uppfoljning-av-de-

transportpolitiska-malen-2019.pdf 

8 https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=133416 

https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2019/rapport-2019_6-uppfoljning-av-de-transportpolitiska-malen-2019.pdf
https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2019/rapport-2019_6-uppfoljning-av-de-transportpolitiska-malen-2019.pdf
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=133416
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samordning av uppföljningen av Agenda 2030 och geodatarådets 

planerade aktiviteter kan förstärka de respektive uppdragen.  

Jämlikhetskommissionen 
Mot bakgrund av de ökande inkomstskillnaderna i Sverige beslutade 

regeringen den 2 augusti 2018 att inrätta en kommitté med uppdrag att 

lämna förslag som långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka 

möjligheterna till social rörlighet. Kommissionens arbete ska 

slutredovisas senast den 31 maj 2020.  

Kommissionens uppdrag har tydliga paralleller till agendans princip om 

att inte lämna någon utanför och till mål 10 om minskad ojämlikhet. 

Resultaten från kommissionens arbete kan ge inspiration till fortsatt 

anpassning av uppföljningen till en svensk kontext.  

Forskningsprojekt 
Utöver indikatoruppföljningen så initierar flera forskningsråd nu 

utlysningar till forskning som kan fördjupa kunskapen om hur Agenda 

2030 kan hantera tvärgående frågor eller föreslå lösningar på 

utmaningar. Det innebär också att nya frågor kan ställas och att 

samhället gradvis kan få en bättre samlad kunskap som kan överbrygga 

eller bygga vidare på den kunskap som tas fram inomdisciplinärt. SCB 

deltar i flera sådana forskningsprojekt. 

Utbildning om Agenda 2030 för 

myndighetsanställda 
I maj 2019 beviljades SCB medel från Sidas utlysning för kommuni-

kationsaktiviteter med koppling till Agenda 2030 för att ta fram en 

webbaserad utbildning för myndighetsanställda. Utbildningen har 

utvecklats av SCB i samarbete med en bred referensgrupp och kommer 

att vara färdig för lansering under våren 2020. Avsikten är att öka 

myndighetsanställdas kännedom, kunskap och engagemang om och för 

de globala målen. Utbildningen syftar även till att uppmuntra till 

initiativtagande och myndighetssamarbete för måluppfyllnad inom 

ramen för agendan.  
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Bilagor 

1. Utvecklingsbehov per mål 

2. Nationell indikatorlista 

3. Indikatoransvariga myndigheter och departement  

4. Bidragande myndigheter och departement 
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Bilaga 1 – Utvecklingsbehov per mål 
Nedan följer en redovisning av de utvecklingsbehov som identifierats 

per mål. Vissa av förslagen har redan infogats i den nationella 

indikatorlistan, vilka framgår av bilaga 2, Nationell indikatorlista. 

Mål 1 – Ingen fattigdom 
Ett antal möjligheter till förbättring av uppföljningen av delmålen har 

identifierats under mål 1 och förslag på nya och kompletterande 

indikatorer har tagits fram. Inga av indikatorerna kräver ny 

datainsamling, men någon eller några av dem kan kräva viss 

bearbetning av data. 

Fattigdom i Sverige? 
Redan sedan tidigare har SCB fört fram förslaget om att ta fram en 

nationell indikator om extrem fattigdom i Sverige då den globala 

indikatorn till delmålet inte bedöms som relevant i en nationell 

kontext. Den nationella indikatorn 1.1.2(N), har benämnts som: ”Mått 

kring fattigdom och de allra mest utsatta grupperna i samhället”.  

Det finns ingen officiell definition av vad som kan betecknas som 

extrem fattigdom i Sverige. Därför krävs vidare utredning för att hitta 

en indikator som kan beskriva storleksordningen på, och 

levnadsförhållanden för, de grupper som är allra mest utsatta i 

ekonomiska termer. Det kan till exempel handla om information om 

personer som inte har rätt till eller av någon annan anledning inte 

uppbär (offentligt) ekonomiskt stöd. Indikatorn skulle också kunna 

undersöka hur många som får bidrag men ändå behöver stöd från civila 

samhället därför att det offentliga stödet inte räcker. Kontakter har 

tagits med Försäkringskassan och Socialstyrelsen. Det finns ännu inget 

beslut om vilken statistik som ska användas för att ta fram indikatorn.  

De två indikatorer som använts för att approximera den andel av 

befolkningen som lever under den nationella fattigdomsgränsen 

(indikator 1.2.1) täcker delvis målet men mäter endast låg inkomst eller 

låg ekonomisk standard. De skulle kunna kompletteras med någon av 

indikatorerna ”Varaktigt låg inkomst” eller ”Varaktigt låg ekonomisk 

standard” för att på ett bättre sätt fånga mer utsatta grupper.  

Multidimensionell fattigdom 
För att fånga andelen män, kvinnor och barn i alla åldrar som lever i 

någon form av fattigdom enligt nationella definitioner (indikator 1.2.2) 

har två europeiska mått använts i den nationella redovisningen: ”Risk 

för fattigdom eller social utestängning” och ”Allvarlig materiell 

fattigdom”. Dessa fångar fler aspekter av fattigdom och utsatthet än 

enbart inkomst, men de är inte fullt ut multidimensionella i relation till 

delmålet.  SCB avser undersöka möjligheten att använda den första av 

dessa för den globala rapporteringen. På sikt kommer den andra att 

ersättas av en ny indikator som håller på att utvecklas av Eurostat: 

”Allvarlig materiell eller social fattigdom” 
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Delmålet skulle kunna kompletteras med ett mer komplett 

multidimensionellt mått på fattigdom (se nedan). Nuvarande 

indikatorer är registerbaserade, vilket möjliggör redovisning på små 

grupper samt även geografiskt. Men för att kunna redovisa 

inkomstfördelningsindikatorer utifrån exempelvis funktionsnedsättning 

skulle i stället data från Undersökningarna av levnadsförhållanden 

(ULF/SILC) kunna användas. Ytterligare en aspekt är att inkomstdelen 

bara speglar en dimension av ekonomisk utsatthet. Egentligen borde de 

kompletteras med uppgifter om förmögenhet och skuldsättning, och 

kanske även med något mått på om hushållets intäkter täcker 

kostnaderna. Någon förmögenhetsstatistik existerar dock inte i Sverige 

sedan 2007 och är därför inte möjlig att ta fram i nuläget. 

Att utveckla ett helt nytt multidimensionellt mått på fattigdom skulle 

kräva en hel del resurser och involvera fler intressenter än enbart SCB 

och är därför inte realistiskt på nationell nivå i dagsläget. Eventuellt kan 

Sverige i andra forum driva på att det tas fram ett multidimensionellt 

mått inom FN som även fungerar för länder med högt HDI.  

Socialt grundskydd  
Den globala indikatorn tas fram av ILO och stämmer väl överens med 

delmålet, men uppgifterna för Sverige behöver valideras. Den 

delindikator som rör arbetslösa som mottar arbetslöshetsersättning är 

kvantitativ och hämtad från AKU. Övriga delindikatorer verkar dock 

vara satta kvalitativt baserat på ett antagande om 100 procent täckning. 

Indikatorn inklusive delindikatorerna är trubbiga för svensk del och 

mindre lämpliga att använda som verktyg för nationell uppföljning. 

Fortsatta diskussioner behöver föras med Socialdepartementet och 

Försäkringskassan.  

Mål 2 – Ingen hunger 
Analysen av utvecklingsbehoven under mål 2 belyser nu rådande läge 

och är ett resultat av de prioriteringar som gjorts mellan indikatorerna. 

Även förslag på ändring och tillägg i den nationella indikatorlistan förs 

fram.  

Indikatorer om felnäring 
Ett utvecklingsarbete har nyligen initierats av Folkhälsomyndigheten 

med ambitionen är att skapa en uppsättning indikatorer som 

tillsammans följer upp delmål 2.2, som handlar om att avskaffa alla 

former av undernäring och tillgodose människors näringsbehov, för alla 

åldersgrupper. 

Undernäring bland äldre  

Till delmålet 2.1, som handlar om att avskaffa hunger och garantera alla 

människor tillräckligt med säker och näringsrik mat, finns en 

platshållare för en indikator om undernäring bland äldre. Denna flyttas 

till delmål 2.2.   
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Undernäring bland äldre betraktas som ett folkhälsoproblem. 

Folkhälsomyndigheten kommer att initiera en dialog med Socialsty-

relsen, det nationella kvalitetsregistret Senior Alert och SKR, eftersom 

kommunerna är huvudmän för omsorgen och den kommunala hälso- 

och sjukvården. Det bör noteras att ingen datainsamling kommer att 

kunna ske under 2020 utan ett utredningsarbete om möjligheterna till 

sådan datainsamling kommer att göras under det kommande året. När 

väl beslut om datainsamling har fattats, kan det eventuellt bli aktuellt 

att flytta indikatoransvaret till Socialstyrelsen. 

Övervikt och fetma 

I samarbete med Socialstyrelsen ska Folkhälsomyndigheten bland annat 

komma fram till gränsvärden för övervikt och fetma för olika 

åldersgrupper. Först ska ett internt förankringsarbete om BMI-

gränserna för olika åldersgrupper göras. Det interna utvecklingsarbetet 

fortgår under 2020.  

Uppgifter om barn 
I nuläget saknas en nationell datakälla om längd och vikt och andra 

uppgifter för barn. Ledningsfunktionen för Nationella kvalitetsregister 

har beslutat att i fortsättningen inte finansiera uppbyggnaden av 

Svenska Barnhälsovårdsregistret (BHVQ) och Kvalitetsregistret för 

elevhälsans medicinska insatser (EMQ) vars syfte är att samla in data 

om barns och skolelevers längd och vikt till exempel, direkt från 

barnhälsovårdens och elevhälsans journaler. Det är mycket oklart om de 

här registren alls kommer att finnas framöver. Folkhälsomyndigheten 

önskar en långsiktig lösning med möjlighet att hämta uppgifter från 

register.  

Socialstyrelsen har även ett uppdrag att se över barnhälsovårdens 

uppdrag. Regeringen har nyligen tillsatt en särskild utredare för att se 

över förutsättningarna för en sammanhållen god och nära vård för barn 

och unga. Utredaren ska även föreslå hur en samlad uppföljning av 

barns och ungas fysiska och psykiska hälsa kan utformas som stödjer 

utvecklingen bland annat av det hälsofrämjande arbetet för barn och 

unga. Utredaren ska avrapportera till regeringen 1 maj 2021 och 1 

oktober 2021 (uppföljningsdelen och eventuella lagändringar som 

behövs för datainsamling). 

Hållbara system för livsmedelsproduktion  
Hållbarhetsfrågan är högst aktuell och arbete med att ta fram statistik 

eller data för den globala och nationella uppföljningen av delmål 2.4 

prioriteras av Jordbruksverket. Den befintliga indikatorn om ekologisk 

jordbruksmark ger en mycket begränsad och förenklad bild av ett 

produktivt och hållbart jordbruk i förhållande till delmålet, och det 

gäller även avseende den miljömässiga dimensionen av hållbarhet. 

Delmålet behöver därför kompletteras med andra indikatorer.  

Ett utvecklingsarbete har nyligen påbörjats och drivs av Jordbruksverket 

med stöd av SCB. I arbetet ingår både att utreda Sveriges möjlighet att 
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rapportera den globala indikatorn och att ta fram förslag på en eller 

flera nationella indikatorer som tillsammans kan täcka delmålet utifrån 

nationella behov. Jordbruksverket framhåller vikten av att eventuella 

nationella indikatorer bör ligga i linje med den nationella 

livsmedelsstrategin9.  

Jordbruksverket för även fram behovet av en nationell indikator om 

antibiotikaanvändning på djursidan. Jordbruksverket kommer att ha en 

fortsatt dialog om detta med SCB och andra berörda myndigheter.  

Mål 3 – God hälsa och välbefinnande 
Ett antal förslag om utveckling och andra förändringar av indikatorer 

under mål 3 har identifierats. I de flesta fall handlar det om 

kompletterande uppdelning av statistiken, men även om nya 

indikatorer från befintliga uppgifter i register och frågeundersökningar. 

Viss ny bearbetning av data kan behöva göras, även för indikatorer 

bakåt i tiden.  

Insatser för att förebygga och behandla drogmissbruk 
Delmål 3.5 mäts nu endast med alkoholkonsumtion per capita. Fortsatt 

utredning behövs om en nationell indikator för delmålet  3.5 om 

täckning av behandlingsinsatser för missbruksrelaterade sjukdomar. En 

eller två nationella indikatorer, en för behandling av alkoholberoende 

och en för drogberoende,  kan hämtas från någon av de indikatorer som 

finns i befintliga uppföljningssystem vid Socialstyrelsen eller 

Folkhälsomyndigheten. 

Indikator 3.9.3 om dödsfall till följd av oavsiktlig förgiftning kan delvis 

ses som mått på delmål3.5 eftersom det nästan helt är förgiftningar på 

grund av droger och läkemedel. Om det sker någon förbättring med 

förebyggande insatser mot drog- och läkemedelsmissbruk borde döds-

fallen på grund av sådana förgiftningar att minska.  

Folkhälsomyndigheten har funderat kring att använda andelen som har 

en riskkonsumtion av alkohol som en nationell variant av den totala 

alkoholkonsumtionen (global indikator 3.5.2). 

Tillgång till hälso- och sjukvård 
De globala indikatorerna som hör till delmålet 3.8 om allmän och 

ekonomiskt överkomlig tillgång till hälso- och sjukvård är komplexa och 

svåra att mäta. Den nationella indikator som används nu (3.8.3(N) ”Haft 

behov av vård men avstått av ekonomiska orsaker”) antyder att det 

kanske inte är en så relevant indikator för Sverige som har bland annat 

högkostnadsskydd för sjukvård och läkemedel. Det är troligen mest 

relevant för tandvård som inte har samma subvention och som inte 

                                                             

9 https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/01/mal-for-livsmedelsstrategin-fram-till-

2030/ 

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/01/mal-for-livsmedelsstrategin-fram-till-2030/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/01/mal-for-livsmedelsstrategin-fram-till-2030/
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täcks av frågan i Undersökningen av levnadsförhållanden (ULF/SILC). 

En ny nationell indikator utreds vidare. 

Antibiotikaresistens 
SCB och Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare föreslagit att en 

nationell indikator om antibiotikaresistens bör utvecklas. 

Antibiotikaresistens är en mycket viktig hälsorisk som borde inkluderas 

som en global indikator. I den utvärdering av den globala 

indikatorlistan som gjorts under 2019 har IAEG-SDG också föreslagit en 

sådan (se bilaga 2). Nationellt kan denna också kompletteras med 

uppgifter om konsumtionsuppgifter för både människor och djur.  

Mål 4 – God utbildning för alla 
För mål 4 finns ett antal förslag på nya och kompletterande indikatorer. 

Inga av indikatorerna kräver ny datainsamling, men någon eller några 

av dem kan kräva viss bearbetning av befintlig statistik. 

Relevanta färdigheter för yrkeskunnande och sysselsättning 
Delmålet 4.4 syftar till att människor ska ha tillräckliga kunskaper och 

färdigheter för att kunna ha en anständig sysselsättning. Den enda 

globala indikatorn till delmålet berör dock färdigheter inom it. 

Nationellt har därför diskussioner förts om att komplettera delmålet 

med en indikator belyser kunskaper eller utbildning i relation till 

sysselsättning. Sedan tidigare finns också förslaget om en indikator som 

visar etablering på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning på 

gymnasieskola respektive högskola eller universitet. SCB, Skolverket 

och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kommer att fortsätta diskussion 

om hur en indikator om etablering bäst ska redovisas. 

Jämställdhet och jämlikhet på utbildningsområdet  
Indikatorn i den globala listan täcker delmålet om jämställdhet och 

jämlikhet på utbildningsområdet på ett bra sätt. Nationellt har dock 

hittills ingen redovisning gjorts. En utredning kommer att genomföras 

om vilka delindikatorer som är relevanta och möjliga att redovisa i en 

nationell kontext. Indikatorn kan också kompletteras nationellt med till 

exempel föräldrarnas utbildningsnivå, individens utbildningsnivå, 

inrikes/utrikes födda och utanför arbetsmarknaden (till exempel 

arbetslösa och långtidssjukskrivna). 

Det är möjligt att några delindikatorer skulle kunna redovisas för 

funktionsnedsatta om undersökningen om levnadsförhållande eller 

arbetskraftsundersökningen kan användas för någon eller några av 

indikatorerna under delmål 4. Detta måste dock utredas vidare. En 

annan källa när det gäller indikatorer om förekomst av mobbing skulle 

kunna vara en rapport från Statens medieråd från 2019 och 2017. 

Undersökningen visar bland annat att barn med funktionsnedsättningar 

är mer utsatta på nätet. Om det är möjligt att ta fram en indikator 

baserad på denna undersökning kommer att ingå i utredningen. 
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Säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som 
behövs för att främja en hållbar utveckling 
I dagsläget finns ingen redovisning internationellt eller nationellt under 

4.7. Indikatorn 4.7.1 håller på att utvecklas internationellt. 

Frågeformuläret enligt 1974 års rekommendation har utvecklas för att 

täcka samtliga områden inom delmål 4.7 och även samtliga nivåer. 

Nästa frågeformulär skickas ut 2020. Efter att en utvärdering har gjort 

av kvaliteten i indikatorn 4.7.1 utifrån svaren på frågeformuläret 

kommer en översyn av hur den nationella indikatorn ska tas fram 

genomföras. 

Mål 5 - Jämställdhet 
Uppföljningen av mål 5 består i dagsläget mer av skärvor av statistik än 

om ett sammanhängande uppföljningssystem. För flera av delmålen 

saknas nya och återkommande undersökningar. Det rör sig i princip 

genomgående om sedan tidigare kända luckor i datatillgången och i 

flera fall pågår också utvecklingsarbeten inom olika myndigheter.  

Statistikutveckling av betydelse för uppföljningen av mål 5 
Ett exempel på pågående statistikutveckling av betydelse för 

uppföljningen av mål 5 är SCB:s arbete med att utreda möjligheten att 

genomföra en förenklad tidsstudie med fokus på det obetalda hem- och 

omsorgsarbetet. Utfallet av det arbetet blir förstås centralt för 

möjligheterna till en meningsfull uppföljning av delmål 5.4. Likaså 

kommer resultatet av det uppdrag om att förbereda en ny kartläggning 

om brott i nära relation, som Brottsförebyggande rådet fick strax före 

årsskiftet, att vara viktigt för uppföljningen av delmål 5.2. Behovet av 

ett sådant uppdrag har lyfts i samband med tidigare redovisningar av 

SCB:s regeringsuppdrag om Agenda 2030.  

Ytterligare ett delmål för vilket det hittills saknats statistik att använda 

i en mer långsiktig uppföljning är delmål 5.3. Som framgått av tidigare 

rapportering sammanfaller möjligheterna till en nationell uppföljning 

av delmålet med möjligheterna till uppföljning av hedersrelaterat våld 

och förtryck inom uppföljningen av regeringens strategi för att 

förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.  

Det finns även tydliga kopplingar till uppföljningen av sexuell och 

reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) som Folkhälsomyndigheten 

arbetar med i form av ett pågående regeringsuppdrag som ska redovisas 

i september 2020. Resultatet av Folkhälsomyndighetens arbete får 

förstås även konsekvenser för uppföljningen av delmål 5.6 som, vid 

sidan av delmål 5.3, tillhör de som varit svårast att följa upp nationellt. 

En lucka i den befintliga statistiken som hittills inte diskuterats är 

avsaknaden av individbaserad statistik om nettoförmögenhet. Sådan 

statistik vore önskvärd för att på ett tillfredsställande sätt följa upp 

fördelning av ekonomiska resurser, det vill säga delmål 5.a. För den 

nationella uppföljningen av Agenda 2030 avvaktar vi resultatet av 
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pågående ansatser såsom den eventuella utredning som riksdagen, efter 

förslag från Riksbanken, uppmanat regeringen att tillsätta. De 

indikatorer som utarbetats för den globala uppföljningen av delmål 5.a 

är inte välfungerande för Sverige genom deras fokus på säker tillgång 

till jordbruksmark. 

Kort om kvalitativa indikatorer 
Redovisningen av de kvalitativa indikatorerna innebär utveckling 

avgränsat till det löpande arbetet med att följa upp agendan. I ett par 

fall är det önskvärt att inkludera indikatorerna i den nationella 

redovisningen och, som en helt central del i detta, förbättra det 

tillgängliga metadatat. De kvalitativa indikatorerna bygger på 

bedömningar av enskilda tjänstepersoner och det är mycket viktigt med 

transparens i bedömningar och beräkningar. 

Jämställdhet är en genomgående aspekt i agendan 
I ett vidare perspektiv är det, i analyser av jämställdhet, inte fruktbart 

att betrakta mål 5 som avgränsat från resten av agendan. Globalt pågår 

fortfarande ett arbete med att välja ut jämställdhetsindikatorer ur 

uppföljningssystemet som helhet. Inom FN har en expertgrupp inom 

jämställdhetsstatistik tidigare identifierat 80 indikatorer som bedömts 

vara relevanta ur ett jämställdhetsperspektiv och UN Women har valt ut 

54.10 Utöver mål 5 hör målen 1, 3, 4, 8 och 16 till de med flest antal 

indikatorer som bedöms vara viktiga i jämställdhetsanalyser inom 

uppföljningen av Agenda 2030. SCB avser att i framtida rapporter 

särskilt belysa jämställdhet som en genomgående aspekt i agendan. 

Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla 
I stort svarar de befintliga indikatorerna väl mot delmålen i mål 6. En 

relativt stor andel av indikatorerna är också redan driftsatta och 

rapportering har kommit igång både för merparten av de globala 

indikatorerna och för de nationella komplementen. Det mesta av 

utvecklingsbehoven handlar om minde tekniska justeringar av 

framförallt nationella indikatorer för ökad tydlighet.  

Vad gäller några av de globala indikatorerna avseende dricksvatten och 

avlopp pågår utredningar med syfte att bättre förstå de globalt 

ansvariga organisationernas estimat för Sverige. De nordiska ländernas 

statistikbyråer tittar på detta gemensamt. 

Säkert dricksvatten 
Som ny nationell indikator till delmål 6.1 om allmän och rättvis tillgång 

till säkert och överkomligt dricksvatten för alla föreslås ”Andelen 

enskilda brunnar med otjänligt dricksvatten”. Indikatorn utgör redan en 

miljömålsindikator under miljömålet ”Grundvatten av god kvalitet”. 

Underlag till indikatorn tas fram av SGU och baseras på 

                                                             

10 Se exempelvis https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/2020-17-GenderStats-

E.pdf, sid.12 

https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/2020-17-GenderStats-E.pdf
https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/2020-17-GenderStats-E.pdf
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sammanställningar av vattenanalyser (2007–2016). Den nationella 

indikatorn ”Rapporterade kokningspåbud” flyttas också till delmål 6.1 

Avlopp och vattenkvalitet 
I den statistiska lägesbilden 2019 redovisades för indikator 6.3.1 ”Andel 

av befolkningen som är ansluten till avlopp med godkänd respektive 

inte godkänd rening”. Den globala indikatorn är föremål för IAEG-

SDG:s revision 2020. Den nya formuleringen avser explicit 

avloppsvatten från både hushåll och industri och avser volymer snarare 

än andel av befolkningen. För att öka tydligheten i rapporteringen 

föreslås att rapporteringen av ”Andel av befolkningen som är ansluten 

till avlopp med godkänd respektive inte godkänd rening” bildar en egen 

nationell indikator vid sidan av den globala indikatorn 6.3.1. 

Mål 7 - Hållbar energi för alla 
Delmålen under mål 7 är relevanta för Sverige och det finns statistik 

tillgänglig för uppföljningen.  

Investeringar och effektivisering 
Under 2020 görs en översyn av statistiksystemet av de statistikansvariga 

myndigheterna. Som en del av detta håller Energimyndigheten i en 

utredning om vilka behov av statistik om energins infrastruktur som kan 

finnas. Det kan vara uppgifter om vindkraft, laddstolpar eller liknande. 

Även på EU-nivå är uppföljning av energisystemets omvandling en fråga 

och länderna ombeds ta fram nya effektiviseringsplaner. Dessa 

aktiviteter kan innebära att indikatorer om energiinvesteringar eller 

effektivisering kan bli aktuella i en framtiden.  

Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
För de flesta delmål inom mål 8 som bedöms som relevanta för den 

Svenska kontexten finns globala indikatorer som Sverige kan rapportera 

och som täcker delmålet relativt väl. IAEG-SDG:s förslag till 

revideringar i den globala indikatorlistan omhändertar några av de 

utmaningar som funnits kring rapportering från Sverige. Indikator 8.9.2, 

om hållbara turismjobb har till exempel strukits i förslaget. 

Analyser av resurseffektivitet  
I det globala ramverket används måtten “Materialfotavtryck” och 

”Inhemsk materialkonsumtion” för att följa upp delmål 8.4 som handlar 

om resurseffektivitet och om att bryta sambandet mellan ekonomisk 

tillväxt och miljöförstöring. Förslag till utveckling av dessa indikatorer 

återfinns i avsnittet om mål 12 där dessa också finns med. Det finns 

också det indikatorer under mål 7, om energi, och mål 13, om klimatet, 

som kan bidra till analyser av sambandet mellan ekonomisk tillväxt och 

miljöförstöring. SCB överväger att använda dessa för att även följa upp 

delmål 8.4. 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/billig-och-ren-energi/
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Situationen på arbetsmarknaden för personer med 
funktionsnedsättning 
I den arbetsmarknadsstatistik som bygger på uppgifter från register 

saknas möjligheten att redovisa uppgifter för personer med 

funktionsnedsättning. Däremot kan information hämtas i vissa 

urvalsundersökningar.  

Definitionen av funktionsnedsättning i ULF/SILC kommer att ändras när 

en ny europeisk ramlag för socialstatistiken träder ikraft år 2021. 

Uppgifter om situationen för personer med funktionsnedsättning 

kommer då att kunna redovisas årligen, men de blir inte jämförbara med 

tidigare mätningar. Vidare är undersökningen ”Situationen på 

arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning” just nu är 

inne i en förändringsprocess, vilket innebär eventuellt nya utvecklings-

möjligheter att undersöka inför framtiden. 

Tillgång till bank- och finansiella tjänster 
Delmål 8.10 handlar om att stärka inhemska finansinstituts kapacitet 

att främja och utöka tillgången till bank- och försäkringstjänster samt 

finansiella tjänster för alla. På global nivå följs det upp genom att mäta 

antalet bankkontor och bankomater per 100 000 invånare och andelen i 

befolkningen som har ett bankkonto. I den svenska uppföljningen bör 

fokus istället ligga på att fånga tillgången till digitala betaltjänster. Det 

är få personer som använder kontanter för att sköta sina betalningar 

och besök på fysiska bankkontor sker inte heller regelbundet. Ett förslag 

kan vara att mäta antal bankkunder som har tillgång till internet eller 

mobilbank. Riksbanken samlar in data gällande den posten i Riksban-

kens årliga insamling av betalningsstatistik. Svarsfrekvensen från 

bankernas sida har dock varit något ojämn vilket innebär att statistiken 

är av tveksam kvalitet. 

Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
De flesta indikatorerna för delmålen under mål 9 är bra mått för att 

mäta måluppfyllelsen för dessa. Flera av delmålen är dock inte anpas-

sade för högt industrialiserade och rika länder. Därför har nationella 

indikatorer lagts till inom några delmål för att anpassa uppföljningen. 

Inom några mål, särskilt de som avser situationen i utvecklingsländer 

har indikatorerna redovisats i form av svenska biståndsflöden inom 

dessa områden. Anpassningarna framgår av bilaga 2.  

Mål 10 – Minskad ojämlikhet 
Nedan finns ett antal förslag på nya och kompletterande indikatorer för 

mål 10. Inga av indikatorerna kräver ny datainsamling, men någon eller 

några av dem kan kräva viss bearbetning av statistik för att kunna 

redovisas. 

Inkludering i det sociala, ekonomiska och politiska livet 
Delmål 10.2 om alla människors möjlighet till inkludering mäts globalt 

endast med ett mått om andel personer som har låga inkomster fördelat 
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på kön, ålder och personer med funktionsnedsättning. Nationellt kan 

delmålet kompletteras med ytterligare indikatorer för olika förenings-

aktiviteter som belyser graden av socialt deltagande och som kan 

hämtas från ULF/SILC. Det finns även indikatorer avseende facklig 

tillhörighet och fritidsaktiviteter i ULF/SILC. Sedan tidigare finns en 

nationell indikator i delmålet som avser mäta politiskt engagemang. 

Indikatorer om diskriminering 
Delmål 10.3 handlar om att säkerställa lika möjligheter bland annat 

genom att avskaffa diskriminerande lagstiftning, politik och praxis samt 

att främja sådan som minskar ojämlika utfall. På global nivå följs 

delmålet upp med en indikator som mäter andelen av befolkningen som 

upplevt diskriminering. Ett antal kompletterande indikatorer skulle 

kunna läggas till på nationell nivå. Från Diskrimineringsombuds-

mannen (DO) skulle indikatorer om ”Anmälningar/uppgifter fördelade 

på diskrimineringsgrund” och ”Inkomna anmälningar/uppgifter 

fördelade på anmälarens kön”11. Dessa knyter an till lagstiftningen och 

finns tillgängliga i DO:s årsrapporter. Kontakter med DO kommer att 

behöva tas då DO i dagsläget inte finns upptagna i listan över 

indikatoransvariga eller bidragande myndigheter. 

Omfördelningseffekter av skattepolitiken 
Delmål 10.4 handlar om att uppnå ökad jämlikhet genom politiska 

beslut. Den nuvarande indikatorn, om löner och sociala avgifters andel 

av BNP, är trubbig även om den säger en del om effekter av politiska 

beslut om till exempel höjda minimilöner eller höjda sociala avgifter. 

Men den fångar även generella trender som till exempel att andelen 

kapital i produktionsprocessen ökar vilket gör att det finns behov för 

företagen att ta ut högre vinster till framtida investeringar.  

En indikator som fokuserar på omfördelningseffekter av skattepolitiken 

vore mer precis. Gini-koefficient före och efter att skatter och transfere-

ringar skett skulle här vara ett bra tillskott nationellt. Ett förslag där 

Gini-koefficienten finns som en del föreligger i IAEG-SDG:s förslag till 

revideringar av den globala indikatorlistan 2020. 

Indikatorer om migration 
Delmålet 10.7 har tills nyligen inte följts upp på global nivå. Under året 

har dock uppgifter samlats in från länderna och indikatorn 10.7.2, om 

deras migrationspolitisk och uppgifter om hur länderna lever upp till ett 

antal kriterier har publicerats i den globala databasen för Agenda 2030-

indikatorer. Två nya indikatorer föreslås dessutom i IAEG-SDG:s förslag 

till Statistikkommissionen:  

 10.7.3  Number of migrants killed while attempting to cross 

maritime, land and air borders 

                                                             

11 Här måste noteras att det är anmälarens kön och inte den drabbades som redovisas. 
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 10.7.4  Proportion of the population who are refugees, by 

country of origin 

Nationella indikatorer som ytterligare belyser delmålet skulle kunna 

hämtas från Migrationsverket. Indikatorer om beviljade uppehålls-

tillstånd för asyl per kategori och år, medborgarskap, kön och ålder 

skulle ge en kompletterande bild av hur asylmigrationen till Sverige ser 

ut över åren och i viss mån hur migrationspolitiken varierar.  

Mål 11 - Hållbara städer och samhällen 
I stort svarar de befintliga indikatorerna väl mot delmålen i mål 11. En 

relativt stor andel av indikatorerna är också redan driftsatta och 

rapportering har kommit igång både för merparten av de globala 

indikatorerna och för de nationella komplementen. Det mesta av 

utvecklingsbehoven handlar om mindre tekniska justeringar av 

framförallt nationella indikatorer för ökad tydlighet.  

Utred förutsättningarna för redovisning av hemlöshet 
I dagsläget redovisas trångboddhet som ett alternativ eller komplement 

till den globala indikatorn 11.1.1 som avser andel boende i 

slumområden och informella bosättningar. För att fånga upp de allra 

mest utsatta i relation till delmålet om att säkerställa tillgång för alla 

till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder vore det 

önskvärt att kunna mäta och redovisa hemlöshet. I dagsläget publiceras 

ingen sådan officiell statistik. Socialstyrelsen har dock kartlagt 

hemlösheten i Sverige vart sjätte år sedan 1993. Den senaste nationella 

kartläggningen av hemlöshet genomfördes 2017. I Socialstyrelsens 

definition av hemlöshet ingår akut hemlöshet, personer som saknar 

boende efter institutionsvistelse, kortsiktiga boenden hos familj, släkt 

eller andra privatpersoner samt den sekundära bostadsmarknaden. 

Utred behov av kompletterande indikatorer kring hållbar planering och 
medborgarinflytande i planeringsprocesser 
I delmålen 11.3 och 11.a utgör hållbar planering och 

medborgarinflytande i planeringsprocesser centrala teman. För 

närvarande finns inga indikatorer som mäter detta. Med förslaget till 

reviderat indikatorramverk från IAEG-SDG kommer delmål 1.a inte att 

ha någon indikator kopplad till sig då en sådan inte har kunnat 

identifieras. Länderna uppmanas istället att själva mäta delmålet 

utifrån sin specifika kontext. 

Den globala indikatorn 11.3.2 (”Andelen städer som har en struktur för 

civilsamhällets medbestämmande i stadsplanering och -förvaltning på 

regelbunden och demokratisk grund”) avser att fånga graden av 

medborgarinflytande i planeringsprocesser men är att betrakta som 

relativt basal och blir därför inte så relevant för en svensk kontext med 

en stark planlagstiftning och lagstadgade krav på samråd etc. För 

delmålet 11.a har indikatorn 11.a.2(N) ”Andelen antagna eller 
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aktualitetsprövade översiktsplaner (ÖP)” föreslagits av Boverket. Ingen 

data har hittills rapporterats för den aktuella indikatorn.  

Sammantaget skulle en belysning behöva göras under ledning av 

Boverket avseende behoven av alternativa eller kompletterande 

indikatorer för dessa delmål. 

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion 
I stort svarar de befintliga indikatorerna i målet väl mot delmålen. En 

relativt stor andel av såväl de globala som de nationella indikatorerna 

har redan börjat rapporteras och redovisas. Det mesta av utvecklings-

behoven handlar om att ge extra detaljer för ökad tydlighet samt om 

förslag till nya nationella indikatorer. 

Hållbara konsumtions- och produktionsmönster 
Delmål 12.1 handlar om att genomföra det 10-åriga ramverket för 

hållbara konsumtions- och produktionsmönster och följs på global nivå 

upp genom att mäta utveckling och införande av policyinstrument. På 

nationell nivå finns sedan tidigare en indikator om konsumtionsbase-

rade utsläpp av växthusgaser. Denna kan kompletteras med den 

indikator som redan finns under delmål 9.4 om koldioxidutsläpp per 

enhet förädlingsvärde för att också få med  produktionsansatsen i 

delmålet. Ytterligare en möjlighet är att landsfördela miljöpåverkan 

(indikatorn 12.1.2(N)) från konsumtion som sker via import till Sverige. 

Hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av 

naturresurser 
Till delmål 12.2 finns två globala indikatorer: materialfotavtryck och 

materialkonsumtion. Dessa kan kompletteras genom att fördela 

statistiken efter materialkategori (det vill säga biomassa, metallmalm, 

icke-metalliska mineraliska produkter, fossila bränslen/bärare och 

övriga produkter). Som komplement avser SCB också att se över 

möjligheten att ta fram en ny nationell indikator som redovisar 

offentlig sektors miljöpåverkan från konsumtion. 

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna 
I stort svarar de befintliga indikatorerna väl mot delmålen i mål 13. En 

relativt stor andel av indikatorerna rapporteras redan i dagsläget. Det 

finns dessutom flera förslag till utveckling av den globala 

indikatorlistan för mål 13 i IAEG-SDG:s översyn av ramverket. Bland 

annat inkluderas utsläpp av växthusgaser, en indikator som hittills 

definierats som nationell. I bilaga 2 framgår vilka indikatorer som 

föreslås i IAEG-SDG:s översyn. 

Klimatanpassning 
Flera indikatorer i mål 13 är sådana som tagits fram inom ramen för 

Sendairamverket för katastrofriskreducering. Dessa är i hög 

utsträckning dåligt anpassade för svenska förhållanden. En nationellt 

anpassad indikator om klimatanpassning bör övervägas. 
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Mål 14 – Hav och marina resurser 
Det pågår redan rapportering av indikatorer på nationell nivå för flera 

av delmålen. Dock saknas det fortfarande tydliga metoder för att samla 

in data för flera av de globala indikatorerna. I den globala databasen för 

Agenda 2030-indikatorer finns endast uppgifter för Sverige för tre 

indikatorer, varav två bygger på uppgifter som hämtats från EU-data-

baser. I den nationella statistiska lägesbilden 2019 redovisades även där 

endast tre indikatorer varav en är en miljömålsindikator som dock inte 

stämmer helt överens med hur den motsvarande globala indikatorn är 

tänkt att beräknas.  

Pågående arbete och utvecklingsbehov för respektive indikator  
Indikatorerna till målet följer endast i ett fåtal fall upp de detaljerade 

mål som anges i delmålet. Således finns det behov av utveckling av 

indikatorerna och det pågår också arbete att se över metoder för att ta 

fram statistik för Mål 14 hos ansvariga myndigheter. 

14.1.1 Index för kustnära övergödning och koncentrationen av flytande 
plastskräp 

Dataunderlag för indikatorn kommer att kunna inhämtas från OSPAR 

och HELCOM. Dessa datakällor täcker behovet för indikatorn och det 

arbete som görs inom HELCOM och OSPAR täcker även in målets 

formulering om att förebygga och avsevärt minska alla slags 

föroreningar till havet. Beslut om det är möjligt att använda dessa 

datakällor för indikatorn kommer att tas under 2020 av FAO.   

14.2.1 Andelen nationella exklusiva ekonomiska zoner som hanteras 

med hjälp av ekosystembaserade strategier 

Innan Sverige kan undersöka möjligheterna att ta fram data för 

indikatorn behöver det utredas vad som avses med ”ekosystembaserade 

strategier”. Först när detta är utrett går det att bedöma hur väl 

indikatorn stämmer med delmålet. 

14.3.1 Havets genomsnittliga surhetsgrad (pH) uppmätt på de 

överenskomna provtagningsstationerna 

Havsförsurning mäts och används enligt havsmiljöförordningen där 

SMHI står som nationell datavärd. Dessa data täcker behovet för den 

indikator som används för delmålet. I delmålet ingår även att minimera 

och åtgärda havsförsurningens konsekvenser samt öka det 

vetenskapliga samarbeten. Indikatorn kan inte användas för att bedöma 

konsekvenserna av havsförsurning eller hur det indikerar på ett ökat 

vetenskapligt samarbete.  Det finns ett utvecklingsbehov att ta fram en 

ny indikator som även innefattar dessa delar i delmålet. 

14.4.1 Andelen fiskbestånd inom en biologiskt hållbar nivå 

Under 2020 kommer SLU att börja leverera data om fiskebestånden till 

HaV som vidare rapporterar dessa data till FAO. I delmålet anges att 

fiskebestånden ska återställas till nivåer som kan producera maximalt 

hållbart uttag utifrån deras biologiska egenskaper. Kopplingen till 

fiskebeståndens biologiska egenskaper uttrycks även i indikatorn som 
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anger fiskebestånden inom en biologiskt hållbar nivå. Det saknas dock 

en koppling mellan indikatorn och flera av de utpekade målen som 

anges i delmålet, bland annat att införa en effektiv fångstreglering och 

stoppa överfiske, olagligt, orapporterat och oreglerat fiske liksom 

destruktiva fiskemetoder och  att genomföra vetenskapligt baserade 

förvaltningsplaner. Det bör därför övervägas om det finns behov av att 

ta fram en ny indikator som även innefattar dessa delar i delmålet. För 

den nationella uppföljningen av andelen fiskbestånd inom en biologiskt 

hållbar nivå finns en miljömålsindikator som fungerar väl. 

14.6.1 Ländernas grad av införande av internationella instrument för att 

bekämpa olagligt fiske  

Data samlas in regelbundet vartannat år genom frågeformuläret för 

övervakning av genomförandet av FAO:s uppförandekod för ansvarsfullt 

fiske (Code of Conduct for Responsible Fisheries). HaV deltar i en 

datainsamling som sker vartannat år men data är inte lättillgängliga och 

de är svåra att tolka. EU gör en del av rapporteringen och svarar därmed 

också för Sverige. Det är i nuläget svårt att bedöma om det finns ett 

behov att utveckla indikatorn. 

14.7.1 Hållbara fiskare som andel av BNP 

HaV har ännu inte arbetat med denna indikator men följer utvecklingen 

inom IAEG-SDG. Delmålet inriktar sig på små önationer och de minst 

utvecklade länderna. För Sverige skulle det ändå vara möjligt att 

använda data för andelen hållbara fiskare i Sverige och sätta detta i 

relation till BNP. Indikatorn täcker till viss del delmålets formulering 

om ett hållbart utnyttjande av marina resurser samt den ökade 

ekonomiska nyttan genom ett hållbart utnyttjande av de marina 

resurserna som det är formulerat i delmålet. 

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

inom havsteknik  

Indikatorn kopplar väl till delmålets formulering om att utveckla den 

vetenskapliga kapaciteten. Däremot ger indikatorn ingen information 

hur forskningsbudgeten ökar den vetenskapliga kunskapen. En möjlig 

indikator vore att ta fram bibliometrisk data över vetenskapliga 

publikationer inom området havsteknik med inriktning på små 

önationer under utveckling och de minst utvecklade länderna. 

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald 
I stort sett svarar de befintliga indikatorerna under mål 15 relativt väl 

mot delmålen. Rapportering och publicering har också kommit igång 

både för merparten av de globala indikatorerna och för de nationella 

komplementen. Det flesta förslagen handlar om detaljer för ökad 

tydlighet samt några förslag till nya kompletterande nationella 

indikatorer. 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/ekosystem-och-biologisk-mangfald/
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Förslag till utveckling av indikatorer för ekosystem och biologisk 
mångfald 
Indikator 15.1.1 om skogsmark som andel av total landareal kan 

redovisas med en längre och mer komplett tidslinje samt med fler 

detaljer om typen av skogstäckning. 

Som svensk uppföljning fungerar miljömålsindikatorn ”Täckning av 

fjällvegetation” bra till delmål 15.4, dock skulle den behöva 

kompletteras med en indikator inriktad på fysisk exploatering. Detta 

kan eventuellt förverkligas genom Nationella marktäckedata inom ca 5 

år. 

Delmål 15.8 följs på global nivå upp med en indikator om lagstiftning 

och handlingsplaner om invasiva arter. På nationell nivå skulle det 

kunna undersökas om det är möjligt att skapa en indikator som visar 

förekomst och spridning av invasiva arter.  

Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen 
I stort svarar de befintliga indikatorerna väl mot delmålen och många av 

indikatorerna i mål 16 avrapporteras för svensk del. Det gäller dock i 

olika utsträckning för de olika delmålen, och i vissa fall frångår den 

svenska indikatorn den globala indikatorn så att de inte direkt är 

jämförbar internationellt. Sedan tidigare har också ett antal nationella 

indikatorer föreslagits för mål 16, liksom ett antal proxyindikatorer 

definierats, då nationella mätning inte överensstämmer med globala 

definitioner, alternativt att de inte är relevanta i en svensk kontext. I 

vissa delmål finns ingen eller enbart enstaka indikatorer och det är inte 

alltid dessa är relevanta för svensk del.   

Utveckling pågår 
Det pågår för närvarande utvecklingsarbete kopplat till indikatorerna på 

ett flertal olika myndigheter. Utvecklingsbehoven som är kopplade till 

indikatorerna kan se lite olika ut. I vissa fall rör det sig om att helt och 

hållet skapa en ny indikator eftersom det inte finns någon sedan 

tidigare. I andra fall rör det sig om att göra justeringar i indikatorer för 

att bättre anpassas till hur den internationella indikatorn är utformad.  

Förslag till utveckling av indikatorlistan för mål 16 
I den genomgång av indikatorer och delmål som har genomförts för mål 

16 kan bland annat följande konstateras: 

- Några av indikatorerna kan behöva klassas om till 

proxyindikatorer istället, då svensk data inte överensstämmer 

med den globala definitionen (gäller 16.1.3 och 16.5.1). 

- För att möjliggöra mätning av hur väl Sverige lever upp till 

delmålens lydelser kan begrepp som ”avsevärt minska” och 

liknande behöva konkretiseras i en nationell kontext.  
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- För många av indikatorerna skulle det gå att utveckla antalet 

redovisningsgrupper. I vissa fall finns redan i nuläget 

möjligheter att göra mer ingående redovisningar än vad som 

sker, medan det för andra indikatorer skulle kräva mer 

utvecklingsarbete. En sådan indikator är 16.2.2. För att 

möjliggöra redovisning av brottsoffer för människohandel efter 

kön skulle kräva att antalet brottskoder utökades från 

nuvarande 10 till 20. 

- För fortsatt redovisning av indikator 16.2.1(P) skulle det 

krävas ett nytt regeringsuppdrag och medel. Den statistik som 

finns att tillgå baseras på regeringsuppdrag som har 

avrapporteras av Allmänna barnhuset. 

- För andra indikatorer pågår det ett arbete med att ta fram 

statistik så att rapportering kan påbörjas för svensk del (gäller 

bland annat 16.2.3, 16.3.1, 16.4.2, 16.7.1 och 16.10.3.). 

- För ytterligare några finns det ingen fastslagen nationell 

definition som är möjlig att använda (gäller 16.5.1. och 

16.5.2.). 

- Indikator 16.3.2 får en ändrad lydelse till ”Frihetsberövade i 

väntan på dom som andel av det totala antalet frihetsberövade 

för brott” för att bättre passa den svenska statistiken. 

Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap 
Mål 17 behandlar främst ländernas möjlighet att kunna genomföra de 

globala målen, samt hur länderna i världen arbetar tillsammans för att 

främja den globala utvecklingen. Många delmål som hör till mål 17 

berör inte utvecklingen eller förutsättningarna i de utvecklade länderna. 

Redovisa Sveriges bidrag till den globala utvecklingen 
När det gäller den nationella uppföljningen i Sverige finns det således 

flera indikatorer som inte bedöms vara relevanta ur ett nationellt 

perspektiv. Dock är de intressanta ur ett globalt perspektiv för att påvisa 

hur Sverige bidrar till den globala utvecklingen och stödjer utvecklings-

länderna i deras arbete. 

Utvecklingsbehoven riktar sig främst mot att undersöka möjligheten att 

ta fram ytterligare nedbrytningar för att kunna följa Sveriges bistånd på 

ett mer meningsfullt sätt, såsom att kunna särskilja stödet till utveck-

lingen av teknik och innovation under delmål 17.7 och 17.8. Det finns 

även flera delmål där indikatorer är under utveckling på global nivå 

såsom 17.5.1 kring reglering av investeringar i de minst utvecklade 

länder, samt 17.18.1 om andelen indikatorer som produceras på 

nationell nivå. 

Utveckling av uppföljning av stöd för hållbar utveckling 
Utöver dessa arbetar Sverige aktivt för att förbättra uppföljningen av de 

globala målen på en övergripande nivå inom FN:s expertgrupp för SDG-
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indikatorer (IAEG-SDG). Sverige deltar, genom Sida, i den internatio-

nella arbetsgruppen för TOSSD (Total Official Support to Sustainable 

Development), där syftet är att utveckla ett globalt mått för den 

offentliga finansieringen av hållbar utveckling i utvecklingsländer. 2022 

kommer en bedömning göras om måttet kan inkluderas i den globala 

indikatorlistan. Det kommer då att rapporteras som en indikator till 

delmål 17.3. 
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Bilaga 2 – Nationell indikatorlista 
 

Indikator TYP KLASS ANSVARIG Kommentar 

1.1.1 Andel av befolkningen som lever under den 
internationella fattigdomsgränsen efter kön, åldersgrupp, 
arbetsstatus och geografiskt område (stad/landsbygd) 

Global Vit SCB Förfining 

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

Nationell Röd SCB   

1.2.1 Andel av befolkningen som lever under den nationella 
fattigdomsgränsen efter kön och åldersgrupp 

Global Grön SCB   

1.2.2 Andelen män, kvinnor och barn i alla åldrar som lever i 
någon form av fattigdom enligt nationella definitioner 

Global Grön SCB   

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 

Global Grön Socialdepartementet   

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

Global Vit SCB Klassats om till röd då SE har svårt 
att bevisa att rätten till mark upplevs 
som säker 
Lantmäteriet har lagts till som 
bidragande myndighet.  

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 

Global Röd SCB Har klassats om från vit till röd då 
uppgifter lämnas från SE, men vi har 
svårt att bevisa att rätten till mark 
upplevs som säker 
Lantmäteriet har lagts till som 
bidragande myndighet. Lantmäteriet 
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Indikator TYP KLASS ANSVARIG Kommentar 

har gjort en sammanställning av 
lagstiftningen på området som har 
skickats till UN-Habitat 

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

Global Grön MSB   

1.5.2 Direkt ekonomisk förlust till följd av katastrofer i 
förhållande till BNP (bruttonationalprodukten) 

Global Grön MSB   

1.5.3 Antalet länder som antar och genomför nationella 
strategier för katastrofriskreducering i linje med Sendai 
FDRR 2015-2030 

Global Grön MSB   

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

Global Grön MSB   

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

Global     Indikatorn struken från globala listan 

1.a.1 Totalt officiellt utvecklingsbidrag from alla givare som 
fokuserar på fattigdomsbekämpning, som en andel av 
mottagarlandets BNP 

Global Vit Sida Tidigare indikator utbytt 
Omnumrerad från 1.a.3 
Sida blir ansvarig myndighet 
Indikator för utvecklingsländer 

1.a.2 Andel av den totala statliga budgeten som anslås till 
grundläggande tjänster (utbildning, hälsa och social 
trygghet) 

Global Grön SCB   

1.b.1 Offentliga utgifter på det sociala området som går till 
fattiga 

Global Röd SCB Tidigare indikator utbytt 
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Indikator TYP KLASS ANSVARIG Kommentar 

2.1.1 Förekomst av undernäring (i meningen otillräckligt 
intag av mat) 

Global Vit Livsmedelsverket   

2.1.2 Förekomst av måttlig eller svår livsmedelsosäkerhet i 
befolkningen, baserat på Food Insecurity Experience Scale 
(FIES) 

Global Vit Livsmedelsverket   

2.1.4(N) Miljögifter i modersmjölk och blod Nationell Grön Kemikalieinspektionen   

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 

Global Vit Socialstyrelsen   

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 

Global Vit Socialstyrelsen    

2.2.3 Förekomst av anemi hos kvinnor i åldrarna 15-49 år, 
efter graviditetsstatus (procent)ADD 

Global Orange Socialstyrelsen Ny global indikator 

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

Nationell Grön Folkhälsomyndigheten   

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

Nationell Röd Folkhälsomyndigheten   
 

2.2.6(N) Platshållare för nationell indikator för undervikt. Nationell Röd Folkhälsomyndigheten   

2.2.7(N) Platshållare för indikator om undernäring bland 
äldre 

Nationell Röd Folkhälsomyndigheten Tidigare 2.1.3(N):Har bytt delmål. 

2.3.1 Produktionsvolym per arbetsenhet fördelat på klass av 
verksamhetens storlek 
(jordbruk/boskapsskötsel/skogsbruk) 

Global Vit Jordbruksverket   
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Indikator TYP KLASS ANSVARIG Kommentar 

2.3.2 Genomsnittlig inkomst för småskaliga jordbrukare 
fördelat på kön och urbefolkningsstatus 

Global Vit Jordbruksverket   

2.4.1 Andelen jordbruksareal som brukas med produktivt och 
hållbart jordbruk 

Global Röd Jordbruksverket Reviderad indikator 
Endast metadata reviderad 

2.4.1(P) Andelen ekologisk jordbruksmark (brukas med 
ekologiska produktionsmetoder enligt EU:s regelverk) 

Proxy Grön Jordbruksverket   

2.4.2(N) Platshållare för indikator om antibiotikaanvändning 
på djursidan "Försäljning av antibiotika för djur" 

Nationell  Orange Jordbruksverket Ny nationell indikator 2020 

2.5.1 Antalet växt- och djurgenetiska resurser för mat och 
jordbruk som säkras i genbanker på medellång eller lång 
sikt. 

Global Grön Jordbruksverket   

2.5.2 Andelen lokala arter som klassas som hotade Global Grön Jordbruksverket Reviderad indikator 

2.a.1. Andel av statliga utgifter som avser jordbruk i 
förhållande till jordbrukets andel av BNP 

Global Grön SCB   

2.a.2 Totala offentliga flöden (offentligt utvecklingsbistånd 
plus andra offentliga flöden) till jordbrukssektorn 

Global Grön Sida   

2.b.1 Exportsubventioner för jordbruksprodukter Global Vit Jordbruksverket   

2.c.1 Indikator för svängningar i livsmedelspriser Global Vit Jordbruksverket   

3.1.1 Mödradödlighet Global Grön Socialstyrelsen   

3.1.2 Andelen förlossningar som utförs av utbildad 
sjukvårdspersonal 

Global Grön Socialstyrelsen   

3.2.1 Dödlighet för barn under fem år Global Grön Socialstyrelsen   

3.2.2 Spädbarnsdödlighet Global Grön Socialstyrelsen   
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Indikator TYP KLASS ANSVARIG Kommentar 

3.3.1 Antalet nya fall av HIV per 1 000 smittfria invånare, 
fördelat på kön, ålder och nyckelgrupper 

Global Grön  Folkhälsomyndigheten   

3.3.2 Incidensen av tuberkulos per 100 000 invånare   Global Grön Folkhälsomyndigheten   

3.3.3 Incidensen av malaria per 1 000 invånare Global Grön Folkhälsomyndigheten Klassats som grön då SE rapporterar 
incidens till WHO årligen 

3.3.4 Incidensen av hepatit B per 100 000 invånare Global Grön Folkhälsomyndigheten   

3.3.5 Antalet personer i behov av åtgärder mot försummade 
tropiska sjukdomar 

Global Vit Folkhälsomyndigheten Klassas som vid då WHO estimerar 
uppgifter för SE 

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

Global Grön Socialstyrelsen   

3.4.2 Dödlighet i självmord Global Grön Socialstyrelsen   

3.4.3(N) Återstående medellivslängd, totalt i befolkningen 
och fördelad på kön och utbildningsnivå 

Nationell Grön SCB Flyttad från 3.1 till 3.4 (egentligen 
ursprungligen tänkt som indikator 
direkt till mål 3) 

3.4.4(N) Självskattad hälsa Nationell Grön SCB Flyttad från 3.1 till 3.4 (egentligen 
ursprungligen tänkt som indikator 
direkt till mål 3) 

3.4.5(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 

Nationell Grön Folkhälsomyndigheten   

3.4.6(N) Nedsatt psykiskt välbefinnande bland vuxna Nationell Grön Folkhälsomyndigheten   

3.4.7(N) Psykiska och somatiska besvär bland skolelever Nationell Grön Folkhälsomyndigheten   
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Indikator TYP KLASS ANSVARIG Kommentar 

3.5.1 Täckning av behandlingsinsatser (farmakologiska och 
psykosociala insatser samt rehabilitering och eftervård) för 
missbruksrelaterade sjukdomar 

Global Röd Folkhälsomyndigheten   

3.5.2 Alkoholkonsumtion per capita (15 år och äldre under 
ett kalenderår i liter ren alkohol REF 

Global Grön Folkhälsomyndigheten Förfining 

3.6.1 Dödsfall genom trafikolyckor Global Grön Trafikanalys   

3.6.2.(N) Skadade i vägtrafiken, svårt skadade och lindrigt 
skadade 

Nationell Grön Trafikanalys   

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

Global Röd Folkhälsomyndigheten   

3.7.1(P) Användning av preventivmedel bland 16-29-åringar.  Proxy Grön Folkhälsomyndigheten   

3.7.2 Antalet tonårsfödslar (10–14 år, 15–19 år) per 1 000 
kvinnor i denna åldersgrupp 

Global Grön Socialstyrelsen   

3.8.1  Täckning av grundläggande hälso- och 
sjukvårdstjänster i målpopulationer 

Global Vit Socialstyrelsen Förfining 

3.8.2 Andel av befolkningen med stora hälso- och 
sjukvårdsutgifter i förhållande till hushållets totala utgifter 
eller inkomster 

Global Orange SCB   

3.8.3(N) Haft behov av vård men avstått av ekonomiska 
orsaker. 

Nationell Grön SCB   

3.9.1 Dödsfall till följd av luftföroreningar i och utanför 
bostaden 

Global Grön Naturvårdsverket   
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Indikator TYP KLASS ANSVARIG Kommentar 

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)) 

Global Vit Folkhälsomyndigheten   

3.9.3 Dödsfall till följd av oavsiktlig förgiftning Global Grön Socialstyrelsen   

3.9.4(N) Luftkvalitet i närheten av bostaden; Antal 
exponerade för nivåer av luftföroreningar från trafik vid 
bostaden 

Nationell Grön Folkhälsomyndigheten   

3.a.1 Åldersstandardiserad prevalens för daglig 
tobaksrökning i åldersgruppen 15 år och äldre 

Global Grön Folkhälsomyndigheten   

3.b.1 Täckningsgrad i målbefolkningen för alla vaccin som 
ingår i det nationella vaccinationsprogrammet 

Global Grön Folkhälsomyndigheten   

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

Global Grön Sida   

3.b.3 Andelen hälso- och sjukvårdsinrättningar som kan 
erbjuda ett antal livsviktiga läkemedel till ett överkomligt pris 
och på en hållbar grund 

Global Vit Socialstyrelsen   

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

3.d.1 Kapacitet och beredskap för allvarliga hälsorisker 
enligt internationella hälsoreglementet (IHR) 

Global Grön Folkhälsomyndigheten   

3.d.2 Minska andelen infektioner i blodomloppet som 
orsakas av organismer resistenta mot vissa antimikrobiella 
medel 

Global Orange Folkhälsomyndigheten Ny global indikator 
FoHM föreslås som 
indikatoransvarig 

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

Nationell Grön Folkhälsomyndigheten   
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Indikator TYP KLASS ANSVARIG Kommentar 

3.d.3(N) Platshållare för nationell indikator om 
antibiotikaresistens. 

Nationell Röd Folkhälsomyndigheten   

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 

Global Grön Skolverket   

4.1.2 Andel personer i en viss åldersgrupp som fullföljt en 
viss utbildningsnivå (grundskola årskurs 6, grundskola 
årskurs 9-10 respektive gymnasium 3 år)ADD 

Global Grön SCB Ny global indikator 
Var tidigare nationell men har nu 
adderats till den globala listan 

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 

Global     Indikatorn struken från globala listan 

4.2.2 Deltagande i organiserat lärande (året före obligatorisk 
skolstart) fördelat på kön 

Global Grön SCB   

4.3.1 Deltagande bland ungdomar och vuxna i formell och 
icke-formell utbildning de senaste 12 månaderna fördelat på 
kön 

Global Grön SCB   

4.3.2(N) Andel registrerade studenter på 
högskola/universitet 

Nationell Grön UKÄ   

4.4.1 Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i 
informations- och kommunikationsteknik (IKT) fördelat på 
typ av kunskap 

Global Grön SCB   

4.4.2(N) Platshållare för Indikator om etablering på 
arbetsmarknaden efter avslutad utbildning på 
gymnasieskolan respektive högskola/universitet. 

Nationell Orange SCB   
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Indikator TYP KLASS ANSVARIG Kommentar 

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 

Nationell Grön SCB   

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 

Global Orange SCB   

4.6.1 Andel av befolkningen i en viss åldersgrupp som 
uppnår en bestämd kunskapsnivå i (a) läsförståelse och (b) 
räkning fördelat på kön  

Global Grön SCB   

4.7.1 Till vilken grad utbildning för (i) globalt medborgarskap 
och (ii) hållbar utveckling ingår  i: (a) utbildningspolitik, (b) 
läroplaner, (c) lärarutbildning och (d) elevbedömning 

Global Orange Skolverket Förfining 
'Tidigare indikator utbytt 
Samma som 12.8.1 och 13.3.1 

4.a.1 Andelen skolor med grundläggande service, efter typ av 
service 

Global Vit Skolverket Förfining 
Mäts  för närvarande bara för 
utvecklingsländer 

4.a.2(N) Andel elever som upplevt mobbning under de 
senaste månaderna 

Nationell Grön Folkhälsomyndigheten   

4.b.1 Volym av offentligt utvecklingsbistånd för stipendier 
fördelat på sektor och typ av studier 

Global Grön Sida   

4.c.1 Andelen kvaliceferade lärare i grundläggande 
utbildning efter utbildningsnivå 

Global Grön Skolverket Förfining 
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Indikator TYP KLASS ANSVARIG Kommentar 

5.1.1 Huruvida ett rättsligt ramverk finns på plats för att 
främja, skydda och övervaka jämställdhet och icke-
diskriminering på grund av kön 

Global Grön Arbetsmarknads-
departementet 

  

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 

Global Grön Brå   

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 

Global Grön Brå   

5.2.2(P) Personer som blivit utsatta för sexuellt våld. 
Könsuppdelat. 

Proxy Grön Brå TAS BORT?? 

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

Nationell Grön Brå Antagande om ansvarig organisation 
Antagande om klassning då en ny 
indikator antas bygga på  befintlig 
statistik. 

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

Global Grön SCB   

5.3.2 Andelen flickor och kvinnor i åldrarna 15–49 år som 
har varit utsatta för kvinnlig könsstympning fördelat på ålder 

Global Orange Socialstyrelsen   

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

  

5.4.1 Andel tid som läggs på obetalt omsorgs- och 
hushållsarbete fördelat på kön, ålder och plats 

Global Grön SCB   
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Indikator TYP KLASS ANSVARIG Kommentar 

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

Global Grön SCB   

5.5.2 Andelen kvinnor i chefsposition Global Grön SCB   

5.6.1 Andelen kvinnor i åldrarna 15–49 år som fattar sina 
egna beslut om sexuella relationer, preventivmedel samt 
sexuell och reproduktiv hälsovård  

Global Röd Folkhälsomyndigheten   

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 

Global Grön Socialdepartementet Socialdepartementet tar över 
ansvaret eftersom den är så 
lagstiftningsbetonad. De har tidigare 
hjälpt A-dep/JÄM med att fylla i 
enkäten  

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 

Nationell Grön Folkhälsomyndigheten    

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 

Global Orange Jordbruksverket Har klassats om från vit till orange 
då det troligen går att ta fram 
indikatorn nationellt, men osäkert 
om prioritet kan läggas vid detta då 
det innebär en del metodarbete och 
indikatorn inte är relevant på 
nationell nivå 

5.a.2 Andelen länder med ett rättsligt ramverk (inklusive 
sedvanerätt) som garanterar kvinnors lika rätt till ägande 
och/eller kontroll av mark 

Global Grön Näringsdepartementet Reviderad indikator 
Endast avseende metadata 

5.a.3(N) Kvinnors nettoinkomst som andel av mäns 
nettoinkomst 

Nationell Grön SCB   
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Indikator TYP KLASS ANSVARIG Kommentar 

5.b.1 Andelen individer som äger en mobiltelefon fördelat på 
kön 

Global Grön SCB   

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

Global Grön Finansdepartementet   

6.1.1 Andel av befolkningen som använder säkert hanterat 
dricksvatten 

Global Grön SCB   

6.1.2(N) Antal kommuner med vattenförsörjningsplaner Nationell Orange HaV   

6.1.3(N) Antal/andel vattenskyddsområden för kommunala 
vattentäkter 

Nationell Grön HaV   

6.1.4(N) Rapporterade kokningspåbud Nationell Grön Livsmedelsverket Flyttad från delmål 6.3 

6.1.5(N) Andelen enskilda brunnar med otjänligt dricksvatten Nationell  Grön SGU Ny nationell indikator 2020 

6.2.1 Andel av befolkningen som använder säkert hanterade 
sanitetstjänster, inklusive handtvätt med tvål och vatten 

Global Grön SCB   

6.3.1 Andelen av hushållens och industrins 
avloppsvattensflöden som hanteras på ett säkert sätt 

Global Grön HaV Reviderad indikator 
Klassningen osäker pga osäkerhet 
kring vad revideringen innebär 

6.3.2 Andelen vattenförekomster med god yt- och 
grundvattenstatus 

Global Grön HaV   

6.3.3(N) Andel av befolkningen som är ansluten till avlopp 
med godkänd respektive inte godkänd rening 

Nationell Grön HaV Redovisades tidigare som den 
globala indikatorn 6.3.1 men nu som 
enskild nationell 

6.4.1 Förändringar i vattenanvändningseffektiviteten över tid Global Grön SCB   
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Indikator TYP KLASS ANSVARIG Kommentar 

6.4.2 Grad av vattenbrist: färskvattenuttag som andel av 
tillgängliga färskvattenresurser 

Global Grön SCB   

6.5.1 Grad av införlivande av förvaltning av vattenresurser Global Grön HaV Förfining 

6.5.2 Andelen yta av gränsöverskridande avrinningsområden 
med praktiska arrangemang för vattensamarbete 

Global Grön HaV   

6.6.1 Förändringar i utbredningen av vattenrelaterade 
ekosystem över tid 

Global Orange HaV   

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

6.6.3(N) Åtgärdade vandringshinder Nationell Grön HaV   

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

Global Grön Sida   

6.b.1 Andelen lokala administrativa enheter med etablerade 
och fungerande politik och förfaranden för lokalsamhällets 
deltagande i vatten- och sanitetshantering 

Global Vit HaV   

7.1.1 Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet Global Vit Energimyndigheten   

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

Global Vit Energimyndigheten   

7.2.1 Andelen förnybar energi i den totala slutliga 
energianvändningen 

Global Grön Energimyndigheten   

7.3.1 Energiintensitet angiven som kvoten mellan tillförd 
energi och BNP 

Global Grön Energimyndigheten   
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Indikator TYP KLASS ANSVARIG Kommentar 

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

Global Grön Sida   

7.b.1 Installerad kapacitet för genererande av förnybar 
energi i utvecklingsländer (i Watt per capita)REP 

Global Vit Sida Tidigare indikator utbytt 
Sida ny ansvarig 
Indikatorn följs upp för 
utvecklingsländer 

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

Nationell Röd Energimyndigheten   

8.1.1 Årlig tillväxt i real BNP per capita Global Grön SCB   

8.2.1 Årlig tillväxt i real BNP per sysselsatt Global Grön SCB   

8.3.1 Andelen sysselsatta inom den informella sektorn av 
totalt sysselsatta , fördelat på sektor och kön 

Global Röd SCB Reviderad indikator 
Klassning ändrad. SE har inte 
uppgifter om detta. 

8.3.1(P) Löner för svart arbetskraft, andel i procent av totala 
löner exklusive jordbruk 

Proxy Grön SCB   

8.4.1 Materialfotavtryck, materialfotavtryck per capita och 
materialfotavtryck per BNP 

Global Grön SCB   

8.4.2 Inhemsk materialkonsumtion, inhemsk 
materialkonsumtion per capita och inhemsk 
materialkonsumtion per BNP 

Global Grön SCB   

8.5.1 Genomsnittlig timlön för anställda fördelat på 
kön,ålder, sysselsättning och personer med 
funktionsnedsättning 

Global Grön Medlingsinstitutet Förfining 
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Indikator TYP KLASS ANSVARIG Kommentar 

8.5.2 Arbetslöshet fördelat på kön, ålder och personer med 
funktionsnedsättning 

Global Grön SCB   

8.6.1 Andelen ungdomar (15–24 år) som varken arbetar eller 
studerar 

Global Grön SCB   

8.7.1 Andelen och antalet barn 5–17 år som är involverade i 
barnarbete, fördelat på kön och ålder 

Global Vit SCB   

8.8.1 Dödliga och icke-dödliga arbetsskador per 100 000 
arbetare, fördelat på kön och migrantstatus 

Global Grön Arbetsmiljöverket Förfining 

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 

Global Grön Arbetsmarknads-
departementet 

  

8.9.1 Turismens direkta bidrag till BNP som andel av total 
BNP och i tillväxttakt.  

Global Grön Tillväxtverket   

8.9.2 Andelen arbeten inom hållbar turistindustri som andel av 
det totala antalet arbeten inom turism 

Global     Indikatorn struken från globala listan 

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

Global Grön Riksbanken   

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”) 

Global Vit Riksbanken   

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

Global Grön Sida   
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Indikator TYP KLASS ANSVARIG Kommentar 

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    

Global Grön Arbetsmarknads-
departementet 

  

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

Global Vit SCB Har klassats om från grön till vit då 
det inte är troligt att indikatorn  i det 
närmaste kommer att samlas in från 
högt utvecklade länder, alternativt 
att redan tillgänglig data och 
geodata används för att ta fram ett 
estimat. 

9.1.2 Passagerar- och godsvolymer fördelat på transportsätt Global Grön Trafikanalys   

9.1.3(N) Andel av befolkningen som har enkel tillgång till 
kollektivtrafik fördelat på kön, ålder och personer med 
funktionsnedsättning 

Nationell Grön SCB   

9.2.1 Tillverkningsindustrins förädlingsvärde som andel av 
BNP och per capita 

Global Grön SCB   

9.2.2 Sysselsatta inom tillverkningsindustrin som andel av 
den totala sysselsättningen 

Global Grön SCB   

9.3.1 Andelen småskaliga industriföretag av industrins totala 
förädlingsvärde 

Global Grön SCB   

9.3.2 Andelen småskaliga industriföretag med lån eller 
kreditram 

Global Grön SCB   

9.4.1 Koldioxidutsläpp per enhet förädlingsvärde Global Grön SCB   

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

Nationell Grön SCB   
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Indikator TYP KLASS ANSVARIG Kommentar 

9.4.3(N) Industrins investeringar i miljöskydd per 
miljöområde 

Nationell Grön SCB   

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

9.5.2 Forskare (motsvarande heltid) per miljoner invånare Global Grön SCB   

9.a.1 Totala offentliga flöden (offentligt utvecklingsbistånd 
plus andra offentliga flöden) till infrastruktur 

Global Grön Sida   

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

Global Grön SCB   

9.c.1 Andel av befolkningen som täcks av mobilnät fördelat 
på teknik 

Global Grön PTS Översättningen korrigerad från "har 
tillgång till" till "täcks av" 

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   

10.2.1 Andelen personer som lever på under 50 procent av 
medianinkomsten fördelat på kön, ålder och personer med 
funktionsnedsättning 

Global Grön SCB   

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

Nationell Grön SCB   

10.3.1 Andel av befolkningen som uppger sig upplevt 
diskriminering eller kränkande behandling de senaste 12 
månaderna baserat på diskrimineringsgrund under 
internationell folkrätt 

Global Grön Folkhälsomyndigheten   

10.4.1 Andel av BNP som går till till löner och sociala avgifter Global Grön SCB Förfining 
Den svenska översättningen blir 
dock samma som tidigare 
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Indikator TYP KLASS ANSVARIG Kommentar 

10.4.2 Omfördelande effekter av finanspolitiken Global Orange SCB Ny global indikator 

10.5.1 Finansiella sundhetsindikatorer Global Grön Finansinspektionen   

10.6.1 Utvecklingsländernas andel medlemmar och rösträtt i 
internationella organisationer 

Global Vit UD   

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

Global Röd SCB   

10.7.2 Antalet länder som har en migrationspolitik som 
underlättar ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration 
och rörlighet av personer 

Global Grön Justitiedepartementet   

10.7.3 Antalet migranter som dör när de försöker korsa havs-
, lands- och luftgränser 

Global Vit SCB Ny global indikator 
Antagande om klassning 

10.7.4 Andelen av befolkningen som är flyktingar, efter 
ursprungsland 

Global Grön SCB Ny global indikator 

10.a.1 Andelen tariffer som används på import från de minst 
utvecklade länderna och utvecklingsländer med nolltariff 

Global Vit SCB   

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) 

Global Grön Sida   

10.c.1 Remitteringskostnader som andel av det remitterade 
beloppet 

Global Grön Konsumentverket   

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

Global Vit SCB   
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Indikator TYP KLASS ANSVARIG Kommentar 

11.1.2(N) Trångboddhet Nationell Grön SCB   

11.2.1 Andel av befolkningen (i tätorter) som har enkel 
tillgång till kollektivtrafik fördelat på kön, ålder och personer 
med funktionsnedsättning 

Global Grön SCB   

11.2.2(N) Bostäder i kollektivtrafiknära lägen Nationell Grön SCB   

11.3.1 Förhållande mellan arealtillväxt och 
befolkningstillväxt 

Global Grön SCB   

11.3.2 Andelen städer som har en struktur för civilsamhällets 
medbestämmande i stadsplanering och -förvaltning på 
regelbunden och demokratisk grund 

Global Vit Boverket   

11.4.1 Samlade utgifter per capita som går till att skydda, 
vårda och bevara kultur- och naturarv fördelat på typ av 
Finansiering (offentlig/privat), typ av arv (kultur- /naturarv) 
och myndighet (nationell, regional eller lokal/kommunal) 

Global Orange Kulturanalys Förfining 
Indikatoransvaret ändrat från RAÄ 

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

Global Grön MSB   

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   

11.6.1 Andelen kommunalt fast avfall som samlas in och 
hanteras i kontrollerade anläggninga av det totalt 
genererade kommunala  avfallet, fördelat på stad 

Global Grön Naturvårdsverket Reviderad indikator 
Klassning ändrad då uppgifterna i 
globala databasen är nationella 

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

Global Grön Naturvårdsverket   
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Indikator TYP KLASS ANSVARIG Kommentar 

11.6.3(N) Totalt behandlat mängd hushållsavfall och per 
capita 

Nationell Grön SCB   

11.6.6(N) Luftkvalitet i närheten av bostaden; Antal 
exponerade för nivåer av luftföroreningar från trafik vid 
bostaden 

Nationell Grön Folkhälsomyndigheten   

11.7.1 Andelen bebyggd miljö i städer som är offentliga 
platser med tillgänglighet för alla fördelat på kön, ålder och 
personer med funktionsnedsättning 

Global Orange SCB   

11.7.2 Andelen personer som utsatts för fysiska eller 
sexuella trakasserier de senaste 12 månaderna fördelat på 
kön, ålder och funktionsnedsättning 

Global Grön Brå   

11.7.2(P) Utsatta för våldsbrott (misshandel, hot och/eller 
personrån). Redovisas på ålder, kön och personer med 
funktionsnedsättning. 

Proxy Grön SCB   

11.7.3(N) Tillgång till grönområde inom 200 meter från 
bostaden (i de 37 största tätorterna i landet) 

Nationell Grön SCB   

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. 

Nationell Grön SCB   

11.a.1 Andel länder som har nationell politik för 
stadsutveckling eller regionala utvecklingsplander som (a) 
svarar mot befolkningsutvecklingen, (b) säkarar en 
balanserad territoriell utveckling (c) ökar det lokala 
finansiella utrymmet 

Global Grön Boverket Tidigare indikator utbytt 
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Indikator TYP KLASS ANSVARIG Kommentar 

11.a.2(N) Andelen antagna och/eller aktualitetsprövade 
översiktsplaner (ÖP). 

Nationell Grön Boverket   

11.b.1 Antalet länder som antar och genomför nationella 
strategier för katastrofriskreducering i linje med Sendai 
FDRR 2015-2030 

Global Grön MSB   

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

Global Grön MSB   

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 

Global     Indikatorn struken från globala listan 

12.1.1 Antalet länder som utvecklar, anpassar eller genomför 
policyinstrument som syftar till att stödja omställning till 
hållbar konsumtion och produktion 

Global Grön Naturvårdsverket Förfining 

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

Nationell Grön SCB   

12.2.1 Materialfotavtryck, materialfotavtryck per capita och 
materialfotavtryck per BNP 

Global Grön SCB   

12.2.2 Inhemsk materialkonsumtion, inhemsk 
materialkonsumtion per capita och inhemsk 
materialkonsumtion per BNP 

Global Grön SCB   

12.3.1 (a) Matsvinnsindex (b) Matavfallsindex Global Röd Jordbruksverket   

12.3.1(P) Uppkommet matavfall per person i hela 
livsmedelskedjan 

Proxy Grön SCB   
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Indikator TYP KLASS ANSVARIG Kommentar 

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 

Global Grön Miljö- och Energi-
departementet 

Förfining 

12.4.2 (a) Genererat farligt avfall per capita och (b) 
proportionen av farligt avfall behandlat fördelat på 
behandlingstyp 

Global Grön Naturvårdsverket   

12.4.3(N) Kemikalieanvändning per BNP (intensitet) Nationell Grön SCB Ansvaret ändrat från Kemi till SCB. 

12.5.1 Nationell återvinningsgrad, ton återvunnet material Global Grön Naturvårdsverket   

12.6.1 Antalet företag som publicerar hållbarhetsrapporter Global Röd Justitiedepartementet   

12.7.1 Grad av införande av politik och handlingsplaner för 
en hållbar offentlig upphandling 

Global Grön Finansdepartementet Förfining 

12.7.2(N) Utsläpp av växthusgaser från offentliga 
konsumtionsutgifter 

Nationell Orange SCB   

12.8.1 Till vilken grad utbildning för (i) globalt 
medborgarskap och (ii) hållbar utveckling ingår på alla nivåer 
i (a) utbildningspolitik, (b) läroplaner, (c) lärarutbildning och 
(d) elevbedömning 

Global Orange Skolverket Tidigare indikator utbytt 
Samma som 4.7.1 och 13.3.1 

12.a.1 Installerad kapacitet för genererande av förnybar 
energi i utvecklingsländer (i Watt per capita)REP 

Global Vit Sida Tidigare indikator utbytt 
Sida ny ansvarig 
Indikatorn följs upp för  
utveckingsländer 

12.b.1 Införande av standardiserade räkenskapsverktyg för 
att följa de ekonomsiska och miljömässiga aspekterna av 
turismens hållbarhet 

Global Grön Tillväxtverket Tidigare indikator utbytt 
Tillväxtverket ny ansvarig 
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Indikator TYP KLASS ANSVARIG Kommentar 

12.b.2(N) Turismens miljöpåverkan (exempelvis 
koldioxidutsläpp).  

Nationell Orange Tillväxtverket   

12.c.1 (a) Subventioner av fossila bränslen som andel av 
BNP och (b) andel av fossilbränslesubventioner som andel 
av de totala nationella utgifterna till fossila bränslen 

Global Grön SCB Förfining 

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

Global Grön MSB   

13.1.2 Antalet länder som antar och genomför nationella 
strategier för katastrofriskreducering i linje med Sendai 
FDRR 2015-2030 

Global Grön MSB   

13.1.3 Andelen lokala myndigheter som antar och genomför 
lokala strategier för katastrofriskreducering i linje med 
nationella strategier för katastrofriskreducering 

Global Grön MSB   

13.2.1 Antal länder som har nationellt bestämda bidrag 
(NDCs), långsiktiga strategier, nationella anpassningsplaner, 
strategier så som rapporterats i anpassningskommunikation 
och nationella kommunikationer 

Global Grön Miljö- och Energi-
departementet 

'Tidigare indikator utbytt 

13.2.2 Totala utsläpp av växthusgaser per år Global Grön SCB Ny global indikator 

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

Nationell Orange SCB   

13.3.1 Till vilken grad utbildning för (i) globalt 
medborgarskap och (ii) hållbar utveckling ingår på alla nivåer 
i (a) utbildningspolitik, (b) läroplaner, (c) lärarutbildning och 
(d) elevbedömning 

Global Orange Skolverket Tidigare indikator utbytt 
Samma som 4.7.1 och 12.8.1 

13.3.2 Antalet länder som har rapporterat att de har förbättrat 
den institutionella, systemiska och individuella 

Global     Indikatorn struken från globala listan 
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Indikator TYP KLASS ANSVARIG Kommentar 

kapacitetsuppbyggnaden för att genomföra klimatanpassning, 
begränsning av klimatförändringarna och tekniköverföring samt 
utvecklingsåtgärder 

13.a.1 Mobiliserad och tillhandahållen summa i US-dollar per 
år i relation till det fortsatt existerande gemensamma 
åtagandet att mobilisera 100 miljarder US-dollar 

Global Vit Sida Tidigare indikator utbytt 

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

13.b.1 Antal et av de minst utvecklade länderna och små 
önationer under utveckling med nationellt bestämda bidrag 
(NDCs), långsiktiga strategier, nationella anpassningsplaner, 
strategier så som rapporterats i anpassningskommunikation 
och nationella kommunikationer 

Global Vit Sida Tidigare indikator utbytt 

14.1.1 (a) Index för kustnära övergödning och (b) 
koncentrationen av flytande plastskräp 

Global Röd Hav Förfining 

14.2.1 Antalet länder som använder ekosystembaserade 
strategier för att hantera marina områden 

Global Röd HaV Förfining 

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

Global Orange HaV   

14.4.1 Andelen fiskbestånd inom en biologiskt hållbar nivå Global Grön HaV   

14.5.1 Täckning av skyddade områden i förhållande till 
marina områden 

Global Grön SCB   

14.6.1 Grad av införande av internationella instrument för att 
bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske 

Global Grön HaV Klassas om som grön då uppgifterna 
som rapporteras globalt är nationella 
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14.7.1 Hållbara fiskare som andel av BNP i små önationer 
under utveckling, de minst utvecklade länderna och alla 
länder 

Global Röd HaV   

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

Nationell Orange HaV   

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

Global Orange HaV   

14.b.1 Grad av införande av ett 
rättsligt/regulatoriskt/politiskt/institutionellt ramverk som 
erkänner och skyddar småskaliga fiskares tillträdesrätt 

Global Grön HaV Klassas om som grön då uppgifterna 
som rapporteras globalt är nationella 

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 

Global Grön Miljö- och Energi-
departementet 

  

15.1.1 Skogsmark som andel av total landareal Global Grön Skogsstyrelsen   

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

Global Grön Naturvårdsverket   

15.2.1 Framsteg mot ett hållbart skogsbruk Global Grön Skogsstyrelsen   

15.2.2(N) Miljöhänsyn i skogsbruket. Nationell Grön Skogsstyrelsen   

15.3.1 Andelen mark som är degraderad i förhållande till den 
totala landarealen  

Global Grön SLU   

15.4.1 Skyddade viktiga områden för biologisk mångfald i 
fjällen 

Global Grön Naturvårdsverket   
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15.4.2 Täckning av fjällvegetation Global Grön Naturvårdsverket   

15.5.1 Rödlisteindex Global Grön Naturvårdsverket   

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

Global Grön Naturvårdsverket   

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

Global Orange Jordbruksverket   

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

Global Grön Naturvårdsverket   

15.9.1 (a) Antal länder som antog nationella mål enligt, eller 
liknande, Aichimål 2 i den strategiska planen för biologisk 
mångfald 2011–2020 i sina nationella 
biodiversitetsstrategier och handlingsplaner (NBASP) och 
framstegen som rapporterats mot dessa mål; (b) integrering 
av biodiversitet i räkenskaper och rapporteringssystem, 
definierat som införandet av systemet för miljöräkenskaper 

Global Grön Naturvårdsverket Reviderad indikator 

15.a.1 Offentligt utvecklingsbistånd till att hållbart bevara 
och (b) genererade intäker och mobiliserade medel från 
ekonomiska instument relevanta för biodiversitet 

Global Grön Sida Tidigare indikator utbytt 

15.b.1 Offentligt utvecklingsbistånd till att hållbart bevara 
och (b) genererade intäker och mobiliserade medel från 
ekonomiska instument relevanta för biodiversitet 

Global Grön Sida Tidigare indikator utbytt 

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

Global Orange Jordbruksverket   
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16.1.1 Antalet mordoffer per 100 000 invånare, fördelat på 
kön och ålder 

Global Grön Brå   

16.1.2 Konfliktrelaterade dödsfall per 100 000 invånare, 
fördelat på kön, ålder och orsak 

Global Vit UD   

16.1.3 Andel av befolkningen som utsatts för fysiskt, 
psykologiskt eller sexuellt våld de senaste 12 månaderna 

Global Grön Brå   

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

Global Grön Brå   

16.2.1 Andelen barn (1–17 år) som har blivit utsatta för 
fysisk eller psykisk misshandel av vårdnadshavare den 
senaste månaden 

Global Röd SCB   

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.  

Proxy Grön SCB   

16.2.2 Antalet offer för människohandel per 100 000 
invånare, fördelat på kön, ålder och typ av utnyttjande 

Global Grön Brå   

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

Global Orange Folkhälsomyndigheten   

16.3.1 Andelen våldsoffer de senaste 12 månaderna som har 
anmält brott till behörig myndighet eller annan officiellt 
utsedd mekanism för konflikthantering 

Global Grön Brå   

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

Global Grön Kriminalvården Redovisas som ”Frihetsberövade 
väntan på dom som andel av det 
totala antalet frihetsberövade för 
brott” 
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16.4.1 Totalt värde av olagliga finansiella in- och utflöden (i 
aktuell US-dollar) 

Global Röd SCB   

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 

Global Grön Polisen, NFC   

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 

Global Grön GBG Universitet,  
SOM-institutet 

Ansvaret ändrat från Brå till GBG 
Universitet då SOM-institutet 
levererar uppgifter i den 
internationella enkäten 

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 

Global Vit SCB   

16.6.1 Primära offentliga utgifter som andel av den 
ursprungligen godkända statsbudgeten, fördelat på sektor 
(eller budgetkoder eller liknande) 

Global Grön ESV   

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

Global Röd SCB   

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

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. 

Global Orange SCB   
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Indikator TYP KLASS ANSVARIG Kommentar 

16.7.2 Andel av befolkningen som tycker att 
beslutsfattandet är inkluderande och lyhört fördelat på kön, 
ålder, funktionsnedsättning och grupp 

Global Röd SCB   

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

16.7.3(N) Valdeltagande totalt och i olika grupper (kön, ålder, 
inkomst och utbildning) 

Nationell Grön SCB   

16.8.1 Utvecklingsländernas andel medlemmar och rösträtt i 
internationella organisationer 

Global Vit UD   

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

Global Vit SCB   

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 

Global Vit Justitiedepartementet   

16.10.2 Antalet länder vars grundlagar garanterar 
allmänheten tillgång till information 

Global Vit Justitiedepartementet   

16.10.3(N) Hot och våld mot vissa yrkesgrupper (journalister, 
politiker och fackliga företrädare). 

Nationell Orange SCB   

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

Global Grön Justitiedepartementet   

16.b.1 Andel av befolkningen som uppger sig upplevt 
diskriminering eller kränkande behandling de senaste 12 
månaderna baserat på diskrimineringsgrund under 
internationell folkrättt 

Global Grön Folkhälsomyndigheten   
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Indikator TYP KLASS ANSVARIG Kommentar 

17.1.1 Sammanlagda statliga inkomster som andel av BNP, 
efter källa 

Global Grön SCB   

17.1.2 Statens utgifter i relation till inhemska skatter Global Grön SCB   

17.2.1 Offentligt utvecklingsbistånd netto, totalt och till de 
minst utvecklade länderna, som andel av OECD/DAC-
ländernas bruttonationalinkomst (BNI) 

Global Grön Sida   

17.3.1 Utländska direktinvesteringar (FDI), offentligt 
utvecklingsbistånd och syd–syd-samarbetet som andel av 
BNI 

Global Vit Sida Tidigare indikator utbytt 
Indikator för utvecklingsländer 

17.3.2 Volym av remitteringar (i US-dollar) som andel av BNP Global Grön Riksbanken   

17.4.1 Skuldbetalningar som andel av exporten av varor och 
tjänster 

Global Vit Riksbanken   

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

Global Röd UD Reviderad indikator 

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

Global     Indikatorn struken från globala listan 

17.6.2 Fasta bredbandsabonnemang per 100 invånare 
fördelat på hastighet 

Global Grön PTS   

17.7.1 Totalt bistånd till utvecklingsländer för att främja 
utveckling, överföring och spridning av miljövänlig teknik 

Global Röd Sida Förfining 

17.8.1 Andelen individer som använder internet Global Grön SCB   
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Indikator TYP KLASS ANSVARIG Kommentar 

17.9.1 Dollarvärdet av ekonomiskt och tekniskt stöd 
(inklusive genom samarbete nord–syd och syd–syd samt 
trepartssamarbete) till utvecklingsländerna 

Global Grön Sida   

17.10.1 Globalt viktad genomsnittlig tullsats Global Vit Följs upp på global 
nivå endast 

  

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

Global Vit Inte aktuellt för SE att 
följa upp 

  

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

Global Vit Inte aktuellt för SE att 
följa upp 

Förfining 

17.13.1 Makroekonomisk instrumentpanel Global Grön SCB   

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

Global Grön UD   

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

Global Vit Sida   

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 

Global Vit Sida   

17.17.1 Belopp i US-dollar som anslås till offentlig-privata 
partnerskap och partnerskap för infrastruktur 

Global Röd SCB Tidigare indikator utbytt 

17.18.1 Indikator om statistisk kapacitet för SDG-uppföljning Global Röd SCB Tidigare indikator utbytt 
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Indikator TYP KLASS ANSVARIG Kommentar 

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

Global Grön SCB   

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

Global Grön SCB   

17.19.1 Dollarvärdet av samtliga resurser som ställs till 
förfogande för att stödja uppbyggnad av statistisk kapacitet 
i utvecklingsländerna 

Global Grön Sida Globala indikatorn redovisas 
nationellt som Svenskt ODA till 
kapacitetsutveckling på 
statistikområdet (Tidigare nationell 
17.19.3(N)). 

17.19.2 Andelen länder som (a) har utfört minst en hushålls- 
och bostadsräkning de senaste 10 åren och (b) har uppnått 
100 procent registrering av födelser och 80 procent 
registrering av dödsfall 

Global Vit SCB   

17.19.3(N) Svenskt ODA till kapacitetsutveckling på 
statistikområdet 

Nationell     Stryks då indikatorn redovisas som 
den nationella delen av 17.19.1 

 



 

77 SCB – Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige 
 

Bilaga 3 – Indikatoransvariga myndigheter och 

departement

Arbetsmarknadsdepartementet 

Arbetsmiljöverket 

Boverket 

Brå 

Energimyndigheten 

ESV 

Finansdepartementet 

Finansinspektionen 

Folkhälsomyndigheten 

Folkhälsomyndigheten  

GBG Universitet, SOM-

institutet 

HaV 

Jordbruksverket 

Justitiedepartementet 

Kemikalieinspektionen 

Konsumentverket 

Kriminalvården 

KulturanalysNY 

Livsmedelsverket 

Medlingsinstitutet 

Miljödepartementet 

MSB 

Naturvårdsverket 

Näringsdepartementet 

Polisen, NFC 

PTS 

Riksbanken 

SGUNY 

SCB 

Sida 

Skogsstyrelsen 

Skolverket 

SLU 

Socialdepartementet 

Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen  

Tillväxtverket 

Trafikanalys 

UD 

UKÄ 
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Bilaga 4 – Bidragande myndigheter och 

departement

Bankföreningen 

Barnombudsmannen 

Boverket 

CAN 

EKN 

Försäkringskassan 

Jämställdhetsmyndigheten 

Karlstads universitet 

LantmäterietNY 

Länsstyrelsen i Östergötland 

MFD 

MigrationsverketNY 

Nationellt Centrum för 

Kvinnofrid 

Riksantikvarieämbetet 

Riksdagen  

Skolinspektionen 

SMHI 

SPSM 

Stiftelsen Allmänna Barnahuset 

Svenska institutet 

Systembolaget 

UHR 

Umeå Universitet, Sociologiska 

institutionen* 

Utbildningsdepartementet 

Vårdanalys 



 

79 SCB – Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige 
 

 

 

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. 


