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Förord
Sverige genomför i år sin andra frivilliga nationella rapportering till
FN:s högnivåforum om genomförandet av Agenda 2030. Denna rapport
har tagits fram för att kunna utgöra statistikbilaga till den
rapporteringen. Denna rapport utgör också, tillsammans med
publiceringen av indikatorer på SCB:s webbplats, den fjärde och sista
lägesbilden inom ramen för SCB:S pågående regeringsuppdrag att
samordna utveckling, produktion och tillgängliggörande av den
statistiska uppföljningen av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige.
I rapporten har SCB fokuserat på den utveckling som har skett från
2015, även om längre tidserier än så ibland har använts i analyser av
utvecklingen och i tabeller där nyare statistik inte finns att tillgå.
Analyserna i rapporten bygger på den statistik som publiceras i
lägesbilden 2021, men också på tidigare publicerade lägesbilder och
fördjupad statistik som återfinns på SCB:s webbplats.
Statistiken som presenteras i rapporten är översiktlig på så vis att
mycket få indelningar har gjorts. För alla indikatorer där så är möjligt
har dock en fördelning av kvinnor och män gjorts. Användare som vill
skapa sig en djupare bild av genomförandet av agendan i Sverige är
välkomna att besöka temaingången på scb.se/agenda2030. Där finns
beskrivningar av indikatorernas framställning och kvalitet, samt länkar
till fördjupad information om de områden som följs. Vi hänvisar också
till tidigare publicerade lägesbilder, där lägesbilden från 2020 helt
fokuserade på utsatthet och sårbarhet inom ramen för agendans princip
om att inte lämna någon utanför.
Liksom i sammanställningen av tidigare lägesbilder har samarbetet med
andra producenter av statistik och andra underlag varit avgörande.

SCB 2021-03-11

Joakim Stymne
Generaldirektör
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Uppföljningen i Sverige
Statistiska centralbyrån har regeringens uppdrag att samordna den
statistiska uppföljningen av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige.
SCB sammanställer och tillgängliggör dessutom lägesbilder av
genomförandet i Sverige. Denna rapport utgör, tillsammans med
publicering av indikatorer på SCB:s webbplats (se scb.se/agenda2030),
den fjärde lägesbilden.

Samlat digitalt tillgängliggörande
Den 15 mars 2021 lanseras temaingången scb.se/agenda2030 med drygt
130 indikatorer, beskrivningar av indikatorernas framställning och
kvalitet, samt länkar till fördjupad statistik om de områden som följs.

Statistiktillgång
Sverige kan redovisa 151 (73 procent) av de 206 globala indikatorer som
bedöms som relevanta att redovisa för Sverige. I siffran över relevanta
indikatorer inkluderas även indikatorer som kan vara relevanta på en
global nivå men inte i svensk kontext. Exempel på sådana indikatorer är
andel av befolkningen med tillgång till elektricitet, och andel
förlossningar som utförs av utbildad sjukvårdspersonal. Även
indikatorer som är under utredning, eller som ansvariga FNorganisationer ännu inte har samlat in från Sverige ingår. Exempel på
sådana indikatorer är ”Antalet företag som publicerar
hållbarhetsrapporter” och subventioner av fossila bränslen som andel
av BNP, och andel av fossilbränslesubventioner som andel av de totala
nationella utgifterna för fossila bränslen”. Många av dessa indikatorer
bedöms som möjliga att redovisa när tydliga instruktioner för hur
uppföljningen ska gå till görs tillgängliga från de ansvariga FNorganisationerna.

Nationell indikatorlista
Den nationella indikatorlistan omfattar 292 unika indikatorer, varav 55
är nationella indikatorer som kompletterar den globala listan.
Ytterligare 6 indikatorer definieras som proxyindikatorer, det vill säga
indikatorer som ersätter den globala indikatorn med statistik som är
tillgänglig i Sverige. Proxyindikatorer används när statistik för den
globala indikatorn saknas eller inte är tillämplig i Sverige.
Indikatoruppföljningen i Sverige
Antal unika indikatorer
Indikatorer i den nationella indikatorlistan

292

Varav globala

231

Varav globala indikatorer som bedöms som relevanta

206

Varav nationella
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Varav proxyindikatorer
Indikatorer som redovisas i denna rapport

6
197

Varav från globala listan

150

Varav estimerade av FN

13

Varav proxyindikatorer

3

Varav nationella indikatorer

44

Indikatorer som inte redovisas i Sverige

25

Indikatorer som är under utredning nationellt eller globalt

56

Varav nationella och proxyindikatorer
Indikatorer för vilka Sverige saknar statistik

14
14

Nationell samordning
Statistiken eller underlaget till indikatorerna som utgör den statistiska
uppföljningen av agendan i Sverige produceras av ett 40-tal
myndigheter och departement.
Som en del i den nationella samordningen sammanställer SCB en
nationell indikatorlista med bland annat indikatoransvariga
organisationer, källor och information om hur datatillgången ser ut.
SCB håller också en lista med kontaktpersoner hos alla
indikatoransvariga organisationer. Till de nationella lägesbilderna
samlar SCB in relevant statistik och information om statistikens
framställning och kvalitet från de indikatoransvariga organisationerna.
SCB anordnar också årliga möten med indikatoransvariga och andra
intressenter på produktionssidan.
SCB är nationell fokalpunkt för den globala uppföljningen, vilket
innebär ett ansvar för att fördela förfrågningar från globalt ansvariga
organisationer till rätt personer på lämplig myndighet eller
departement. Ansvaret för att uppgifterna överförs till FN, och för att de
håller rätt kvalitet ligger dock på de myndigheter och departement som
är nationellt indikatoransvariga.

Utmaningar i uppföljningen
Uppföljningen av agendan är komplex och innebär stora utmaningar.
Sverige har god tillgång till statistik på nationell nivå, vilket innebär att
det i stort sätt skulle vara möjligt att följa upp de flesta delmål, om än
inte alla aspekter av dem. Utmaningarna handlar mycket om
möjligheten att följa upp sociala och socioekonomiska grupper som är
särskilt utsatta eller sårbara. Några exempel på sådana grupper är
personer med funktionsnedsättning, barn och hbtq-personer.
Ytterligare en utmaning är att mäta förekomsten av våld i nära relation
och sexuellt våld. När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck,
nationella minoriteter, papperslösa och hbtq-personer är tillgången till
statistik mycket begränsad.
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Mekanismerna bakom skillnaderna i utfall för olika grupper är
komplexa. Vi vet att olika livsvillkor innebär olika sårbarhet och vi vet
också att det sätt på vilka ekonomin, skolan och hälsovården fungerar
kan bidra till större eller mindre ojämlikhet mellan sociala och
socioekonomiska grupper. Det är svårare att belägga i vilken mån
diskriminering och marginalisering bidrar.

Statistiken och pandemin
Under pandemiåret 2020 har det blivit tydligt att det nationella
statistiksystemet är robust: nästan ingen påverkan på
statistikproduktionen har kunnat ses. Systemet har också visat sig vara
flexibelt: vissa undersökningar har kunnat kompletteras med nya
frågemoduler, och fenomen i samhället som påverkas av pandemin har
kunnat belysas med hjälp av bearbetningar av annan statistik.
Däremot kan vi konstatera att det inte har varit möjligt att ta fram en
övergripande helhetsbild av de direkta och indirekta effekterna av
pandemin på människors liv. Det beror främst på att de stora dragen
målas med stora statistikprodukter och nationella undersökningar som
tar lång tid att genomföra, bearbeta och publicera. Ett exempel på det är
att endast en liten del av den statistik som presenteras i denna rapport
avser 2020.

Statistiken och världen
Sverige är ett av de största givarländerna i världen på statistikområdet.
Mycket av kapacitetsutvecklingsarbetet på statistikområdet bedrivs av
SCB på uppdrag av Sida. År 2020 har präglats av stora utmaningar
relaterade till covid-19-pandemin. Men situationen har också lett till
innovation när verksamheten har behövt anpassas till de rådande
omständigheterna. Ett omfattande arbete har bedrivits för att
kapacitetsutvecklingen internationellt ska kunna ske digitalt, och för att
stödet till statistikproduktionen ska anpassas efter de förändrade
behoven.
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Mål 1. Ingen fattigdom
Mål 1 berör fattigdom i flera dimensioner. Det handlar om ekonomisk
fattigdom, social utestängning och tillgång till trygghetssystem. Målet
omfattar också motståndskraft mot ekonomiska, sociala och
miljömässiga katastrofer.
Den ekonomiska fattigdomen mätt som låg ekonomisk standard, det vill
säga andelen med en inkomst lägre än 60 procent av medianinkomsten,
har ökat i Sverige sedan 2015. Överlag har yngre och äldre lägre
ekonomisk standard än personer i arbetsför ålder, ensamstående har
lägre standard än sammanboende och barnfamiljer har lägre standard
än hushåll utan barn. Samtidigt är det en lägre andel av befolkningen
som har låg inkomststandard. Det kan synas motsägelsefullt, men
förklaras av att de reala inkomsterna över tid har ökat i samtliga
inkomstskikt, samtidigt som denna ökning har varit större i mitten av
inkomstfördelningen. Sammantaget är det en lägre andel av de svenska
hushållen som har svårt att få inkomsterna att räcka till det mest
nödvändiga, samtidigt som en allt större andel halkar efter övriga
samhället när det gäller ekonomisk standard.
Andelen av befolkningen som omfattas av ett socialt grundskydd uppgår
på de flesta områden till 100 procent. Det gäller till exempel sociala
trygghetsförmåner, utbildning och hälso- och sjukvård.
Den offentliga förvaltningens totala utgifter har ökat sedan 2015. Den
andel som går till grundläggande tjänster i form av utbildning, hälsooch sjukvård och socialt skydd (indikator 1.a.2) har dock minskat. Det är
utgifterna för socialt skydd som står för den procentuella minskningen
medan både utbildningens andel och hälso- och sjukvårdens andel ökat
något.

Delmål 1.1

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

1.1.1 Andel av befolkningen som lever under den internationella fattigdomsgränsen
Andel i procent, FNs estimat
2017

0

2015

1

Källa: Världsbanken, Globala databasen
Estimat baseras på registerbaserad inkomststatistik
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Delmål 1.2

Minska fattigdomen med minst 50%
Till 2030 minst halvera den andel män, kvinnor och barn i alla åldrar
som lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner.

1.2.1a Låg ekonomisk standard
Andel i procent av befolkningen med en inkomst lägre än 60 procent av medianinkomsten
Kvinnor

Män

2019

16,1

14,2

2017

15,9

13,9

2015

15,7

13,8

Källa: Inkomster och skatter, SCB

1.2.1b Låg inkomststandard
Andel i procent av befolkningen med en inkomst som inte räcker för att betala vissa utpekade nödvändiga omkostnader
Kvinnor

Män

2019

5,4

5,6

2017

5,6

5,8

2015

5,9

6,1

Kvinnor

Män

2019

19,6

18

2017

18,3

17

2015

19,7

17,4

Kvinnor

Män

2019

4,3

3,7

2017

3,3

2,4

2015

3,1

2,9

Källa: Inkomster och skatter, SCB

1.2.2a Risk för fattigdom eller social utestängning
Andel i procent av befolkningen i risk för fattigdom eller social utestängning

Källa: Levnadsnivåundersökningarna (ULF/SILC), SCB

1.2.2b Materiell och social fattigdom
Andel i procent av befolkningen som inte har råd med utgifterna för minst fem av tretton utpekade poster

Källa: Levnadsnivåundersökningarna (ULF/SILC), SCB

Delmål 1.3

Inför sociala trygghetssystem
Införa nationellt lämpliga system och åtgärder för socialt skydd för alla,
inklusive grundskydd, och senast 2030 säkerställa att de omfattar en
väsentlig andel av de fattiga och de utsatta.
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1.3.1 Andel av befolkningen som omfattas av socialt grundskydd och sociala skyddssystem
Andel i procent
Ersättningssystem

2019

2017

2016

Befolkningen som omfattas av åtminstone en social
trygghetsförmån

100.0

Arbetslösa som mottar arbetslöshetsersättning

25.9

Barn som omfattas av sociala trygghetsförmåner

100.0

Fattiga personer som omfattas av sociala trygghetsförmåner

100.0

Personer med allvarligt funktionshinder som erhåller sociala
trygghetsförmåner för funktionshinder

100.0

Personer över pensionsåldern som mottar pension
Sysselsatta som täcks av socialt skyddssystem vid arbetsskada

2014

100.0
84.8

Utsatta personer som omfattas av försörjningsstöd

100.0

Källa: ILO, Globala databasen
ILO:s estimat baseras på uppgifter insamlade genom ILO Social Security Inquiry (SSI)

Delmål 1.4

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

1.4.1 Andel av befolkningen som lever i hushåll med tillgång till grundläggande tjänster
Andel i procent, FNs estimat
Dricksvatten

Grundläggande
sanitära förhållanden

2017

100

99,3

2015

100

99,3

Källa: Världshälsoorganisationen, Globala databasen

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
Andel i procent av befolkningen definierad som hushållsöverhuvud och maka på landsbygden, FNs estimat
2011

96,9

Källa: UN Habitat, Globala databasen

Delmål 1.5

Bygg motståndskraft mot ekonomiska, sociala och
miljökatastrofer
Till 2030 bygga upp motståndskraften hos de fattiga och människor i
utsatta situationer och minska deras utsatthet och sårbarhet för
extrema klimatrelaterade händelser och andra ekonomiska, sociala och
miljömässiga chocker och katastrofer.
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1.5.1 Antalet döda, saknade personer och direkt drabbade till följd av katastrofer
Antal per 100 000 invånare
Döda och saknade

Drabbade

Döda saknade och
drabbade

2019

0

0

0

2017

0

0

0

2015

0

0

0

Källa: Data insamlade för rapportering enligt Sendairamverket för katastrofriskreducering, MSB. Befolkningsdata från SCB.
Endast allvarliga och omfattande händelser inkluderas i rapporteringen vilket innebär ett fåtal händelser. Många av åren har inga sådana händelser
inträffat.

1.5.2 Direkt ekonomisk förlust till följd av katastrofer i förhållande till BNP
Kronor
Kronor

Procent av BNP

2019

0

0

2017

0

0

2015

0

0

Källa: Data insamlade rapportering enligt Sendairamverket för katastrofriskreducering, MSB

Delmål 1.a

Mobilisera resurser till implementering av politik
för fattigdomsbekämpning
Säkra en betydande resursmobilisering från en mängd olika källor,
inklusive genom ökat utvecklingssamarbete, i syfte att ge
utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna,
tillräckliga och förutsebara medel för att genomföra program och politik
för att avskaffa all form av fattigdom.

1.a.2 Andel av den totala statliga budgeten som anslås till grundläggande tjänster (utbildning, hälsa och social trygghet)
Andel i procent av den offentliga förvaltningens utgifter
Hälso- och
sjukvård

Utbildning

Socialt
skydd

2019

14,2

14,1

38,6

2017

13,9

13,6

40,9

2015

13,8

13,0

40,8

Källa: Nationalräkenskaperna, SCB

Delmål 1.b

Skapa policyramverk med fattigdoms- och
jämställdhetsperspektiv
Upprätta sunda policyramverk på nationell, regional och internationell
nivå på grundval av utvecklingsstrategier som stödjer de fattiga och tar
hänsyn till jämställdhetsaspekter, för att stödja ökade investeringar i
åtgärder för att avskaffa fattigdom.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.
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Mål 2. Ingen hunger
Mål 2 är att utrota hunger och spänner över en rad ämnesområden, med
den gemensamma strävan att säkra människors tillgång till mat på kort
och lång sikt.
Vår exponering för miljögifter i omgivningen och i maten kan följas
genom analyser av modersmjölk och blod. Barn är särskilt känsliga för
många effekter av organiska miljöföroreningar och modersmjölk är ofta
den enda födan för spädbarn. I Sverige minskar halterna av hårt
reglerade miljögifter långsamt i modersmjölk och blod, medan halterna
av andra bioackumulerande ämnen som ännu inte reglerats ökar. Det
gäller till exempel långkedjiga PFAS. Förekomsten av undernäring och
livsmedelsosäkerhet är låg i Sverige. Däremot är en obalanserad och
ojämn kosthållning vanligt förekommande, och här  liksom i övriga EU
och i många andra delar av västvärlden  är övervikt och fetma ett stort
folkhälsoproblem, som också kryper nedåt i åldrarna.
Ett hållbart jordbruk innefattar flera aspekter, såväl ekonomiska som
miljömässiga och sociala. Jordbrukssektorns totala produktionsvärde
har ökat, med undantag för 2018 då det rådde torka. Effekten av
sommartorkan 2018 syns också i den beräknade kvävebalansen för
jordbruksmark som ökade kraftigt för det året, men som annars under
en lång tid stadigt minskat. En positiv balans tyder på en risk för negativ
miljöpåverkan på mark, vatten och luft. En negativ balans å andra sidan,
som för senare år beräknats för fosfor, betyder att mer näring förs bort
än det som tillförs och kan på sikt leda till utarmning av marken. Vad
gäller antibiotikaanvändning för livsmedelsproducerande djur har
Sverige lyckats kombinera en låg antibiotikaanvändning med bibehållen
god produktion.
Andelen ekologiskt odlad jordbruksmark i slättbygd ökar. Odlingslandskapets biologiska mångfald följs med hjälp av populationsindex för
gräsmarksfjärilar och fåglar. Resultaten tyder på minskad biologisk
mångfald.
I målet ingår även indikatorer om investeringar i jordbrukets
produktionskapacitet i utvecklingsländer där Sverige har fördubblat sitt
bistånd under de senaste fem åren.

Delmål 2.1

Tillgång till säker och näringsriktig mat för alla
Senast 2030 avskaffa hunger och garantera alla människor, i synnerhet
de fattiga och människor i utsatta situationer, inklusive små barn,
tillgång till tillräckligt med säker och näringsrik mat året om.
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2.1.1 Förekomst av undernäring (i meningen otillräckligt intag av mat)
Andel i procent av befolkningen, FNs estimat baserat på projektioner
2018

<2,5

2017

<2,5

2015

<2,5

Källa: FAO, Globala databasen

2.1.2 Förekomst av måttlig eller svår livsmedelsosäkerhet i befolkningen, baserat på Food Insecurity Experience Scale (FIES)
Andel i procent av befolkningen, FNs skattning
Måttlig och svår

Svår

Treårsmedelvärde 2017-2019

5,8

1,2

Treårsmedelvärde 2016-2018

5,4

1,0

Treårsmedelvärde 2014-2016

4,5

0,8

Källa: FAO, Globala databasen

2.1.4(N) Miljögifter i modersmjölk och blod
Andel i procent jämfört med basår 1996 resp. 1997
PBDE

PCDD/F TEQ

PCB 153

p,p'-DDE

PFOS

PFOA

Långkedjiga
PFAS

2017

27

31

25

2016

29

33

27

22

20

54

172

2015

31

35

29

23

22

55

167

Källa: Sveriges miljömål, Livsmedelsverket

Delmål 2.2

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

2.2.4(N) Övervikt och fetma (BMI 25 eller högre)
Andel i procent av befolkningen 16-84 år, självrapporterat
Kvinnor

Män

2020

46

57

2018

45

58

2015

43

57

Källa: Folkhälsodata, Folkhälsomyndigheten
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Delmål 2.3

Fördubbla småskaliga livsmedelsproducenters
produktivitet och intäkter
Till 2030 fördubbla jordbrukets produktivitet och inkomster för
småskaliga livsmedelsproducenter, i synnerhet kvinnor, ursprungsfolk,
familjejordbrukare, boskapsskötande nomader samt fiskare, inklusive
genom säker och lika tillgång till mark, andra produktionsresurser och
insatsvaror, kunskap, finansiella tjänster och marknader samt
möjligheter till värdeskapande och sysselsättning utanför jordbruket.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.

Delmål 2.4

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

2.4.2(N) Jordbrukets produktionsvolym
Miljoner kronor, produktionsvärde i 2015-års priser
Vegetabilieproduktion

Animalieproduktion

Jordbrukssektorns
totala produktion

2019

26 170

23 361

55 195

2017

25 990

23 818

56 547

2015

25 954

23 715

56 253

Källa: Ekonomisk kalkyl för jordbruket (EAA), Jordbruksverket

2.4.3(N) Arbetskraftsproduktivitet i jordbruket
Real faktorinkomst per årsverke, index 2014-2016=100
2019

108

2017

115

2015

106

Källa: Ekonomisk kalkyl för jordbruket (EAA), Jordbruksverket

2.4.4(N) Försäljning av antibiotika för livsmedelsproducerande djur
Milligram aktiv substans per kg levandevikt (mg/PKU)
2019

12,0

2017

12,6

2015

12,6

Källa: Djurhälsa, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
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2.4.5(N) Populationsindex för gräsmarksfjärilar och fåglar
2010=1 resp. 1998=100
Gräsmarksfjärilar

Fåglar
Punktrutter

Standardrutt

2019

0,8

65

93

2017

0,8

65

93

2015

0,7

67

85

Källa: Svensk Fågeltaxering, Lunds universitet

2.4.6(N) Ekologisk odling i slättbygd
Andel i procent av den totala åkerarealen i slättbygd
2019

13,8

2017

11,9

2015

11,2

Källa: Sveriges miljömål, Jordbruksverket

2.4.7(N) Kväve- och fosforbalanser för jordbruksmark
Kg per hektar jordbruksmark
Kväve

Fosfor

2018

60

4

2017

34,7

-0,7

2015

31,7

-1,6

Källa: Eurostat

Delmål 2.5

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

2.5.1 Antalet växtgenetiska resurser för mat och jordbruk som säkras i genbanker
Antal svenska genetiskt individuella fröprover eller plantindivider i NordGens samlingar
Accepterade för
långtidsbevarande

Temporärt
bevarande

Bedömning pågår

2021

13 718

1 374

100

2019

13 669

1 264

281

2015

14 367

606

360

Källa: NordGen
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2.5.2 Lokala arter som klassas som hotade
Antal och andel i procent efter hotstatus
Hotade

Inte hotade

Okänd hotstatus

Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Andel

2019

41

79

9

17

2

4

2014

31

63

12

24

6

12

Källa: Jordbruksverket

Delmål 2.a

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

2.a.1 Statliga utgifter som avser jordbruk i förhållande till jordbrukets andel av BNP (Agricultural Orientation Index, AOI)
Andel i procent
2019

0,37

2017

0,30

2015

0,30

Källa: Nationalräkenskaperna, SCB

2.a.2 Offentliga flöden till utvecklingsländer till jordbrukssektorn
Miljoner kronor (offentligt utvecklingsbistånd och andra offentliga flöden)
2019

1 602

2017

1 280

2015

749

Källa: Sidas årliga rapportering till OECD/DAC

Delmål 2.b

Förhindra handelsbegränsningar och
marknadsstörningar, inklusive genom ett
avskaffande av exportsubventioner, för
jordbruksprodukter
Korrigera och förhindra handelsbegränsningar och snedvridningar på
världsmarknaderna för jordbruksprodukter, inklusive genom att
parallellt avskaffa alla former av exportsubventioner inom jordbruket
liksom alla exportåtgärder med motsvarande verkan, i enlighet med
mandatet för Doharundan.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.

15

SCB – Statistisk lägesbild 2021. Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige

Delmål 2.c

Skapa stabila marknader för jordbruksråvaror och
snabb tillgång till marknadsinformation
Vidta åtgärder för att säkerställa väl fungerande marknader och
derivatmarknader för jordbruksråvaror. Underlätta tillgången till aktuell
marknadsinformation, inklusive om livsmedelsreserver, i syfte att bidra
till att begränsa extrema svängningar i livsmedelspriser.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.
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Mål 3. Hälsa och
välbefinnande
Mål 3 är att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för
alla människor i alla åldrar. Flera delmål fokuserar på att höja livslängden genom en minskning av bland annat mödradödlighet,
spädbarnsdödlighet, omkomna i trafiken och dödsfall orsakade av
kemikalier och luftföroreningar. Vissa delmål handlar om olika
förebyggande insatser, som tillgång till familjeplanering, tobakskontroll
och vaccinationer. Andra handlar om tillgång till hälso- och sjukvård
och läkemedel.
Sverige når redan vissa globala delmål, exempelvis låg mödra- och
barnadödlighet. För andra delmål visar indikatorerna att utvecklingen
går år rätt håll. Antalet dödade och skadade i vägtrafikolyckor har
minskat och dödstalen i hjärtsjukdomar, cancer och kroniska sjukdomar
i luftvägarna sjunker. Det finns dock områden med utmaningar. Psykisk
ohälsa, självmord, nedsatt psykiskt välbefinnande, samt psykiska och
somatiska besvär bland skolbarn har inte minskat.
Medellivslängden har ökat under lång tid, men år 2020 minskade den
för både män och kvinnor. Något som kan kopplas ihop med covid-19pandemin.

Delmål 3.1

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

3.1.1 Mödradödlighet
Antal avlidna mödrar i samband med graviditet och förlossning av 100 000 levande födda
2019

3,5

2017

3,5

2015

0,9

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen och Befolkningsstatistik, Statistiska centralbyrån.

Delmål 3.2

Förhindra alla dödsfall som hade kunnat
förebyggas bland barn under fem år
Senast 2030 säkerställa att inga spädbarn eller barn under fem år dör av
orsaker som hade kunnat förebyggas. Alla länder bör sträva efter att
minska den neonatala dödligheten till högst tolv dödsfall per 1 000
levande födda och dödligheten bland barn under fem år till högst 25
dödsfall per 1 000 levande födda.
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3.2.1 Dödlighet för barn under fem år
Antal döda per 100 000 levande födda
Flickor

Pojkar

2019

2,5

2,7

2017

2,8

2,9

2015

2,5

3,4

Flickor

Pojkar

2019

1,2

1,5

2017

1,6

1,7

2015

1,5

1,9

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen och Befolkningsstatistik, Statistiska centralbyrån

3.2.2 Spädbarnsdödlighet
Antal döda inom 28 dager efter födelsen per 100 000 levande födda

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen och Befolkningsstatistik, Statistiska centralbyrån.

Delmål 3.3

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

3.3.1 Smittade av HIV
Antal nya fall av HIV per 1 000 smittfria invånare
Kvinnor

Män

2019

0,031

0,055

2017

0,032

0,054

2015

0,035

0,056

Kvinnor

Män

2019

4,3

5,0

2017

4,6

5,7

2015

6,8

9,8

Källa: Folkhälsomyndigheten och Befolkningsstatistik, Statistiska centralbyrån

3.3.2 Smittade av tuberkulos
Antal nya fall av tuberkulos per 100 000 invånare

Källa: Folkhälsomyndigheten och Befolkningsstatistik, Statistiska centralbyrån.
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3.3.3 Smittade av malaria
Antal nya fall av malaria per 1 000 invånare
Båda könen
2019

0,020

2017

0,015

2015

0,025

Källa: Folkhälsomyndigheten och Befolkningsstatistik, Statistiska centralbyrån

3.3.4 Smittade av hepatit B
Antal nya fall av hepatit B per 100 000 invånare
Båda könen
2019

11,0

2017

12,2

2015

24,2

Källa: Folkhälsomyndigheten och Befolkningsstatistik, Statistiska centralbyrån

Delmål 3.4

Minska antalet dödsfall till följd av icke
smittsamma sjukdomar och främja mental hälsa
Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal
människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en
tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

3.4.1 Dödlighet på grund av hjärtsjukdomar, cancer, diabetes eller kroniska sjukdomar i luftvägarna
Antal döda per 100 000 invånare
Kvinnor

Män

2019

162,4

211,2

2017

184,4

241,0

2015

195,1

259,1

Kvinnor

Män

2019

7,7

16,9

2017

6,9

16,7

2015

6,8

17,5

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen och Befolkningsstatistik, Statistiska centralbyrån

3.4.2 Självmord efter kön och ålder
Antal döda per 100 000 invånare

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen och Befolkningsstatistik, Statistiska centralbyrån
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3.4.3(N) Återstående medellivslängd
Antal återstående år vid födelsen
Kvinnor

Män

2019

84,7

81,3

2017

84,1

80,7

2015

84,0

80,3

Källa: Befolkningsstatistik Statistiska centralbyrån.

3.4.4(N) Självskattat hälsotillstånd
Andel i procent med bra självskattad hälsa bland kvinnor och män 16-84 år
Kvinnor

Män

2018–2019

75,1

78,5

2016–2017

74,9

78,6

2014–2015

75,7

79,6

Kvinnor

Män

2020

3

3

2018

4

3

2015

4

3

Kvinnor

Män

2018

19,7

13,7

2016

18,7

12,5

2015

15,1

9,7

Källa: Befolkningsstatistik och utbildningsregistret Statistiska centralbyrån. Prognos för 2020.

3.4.5(N) Besvär av trafikbuller i eller i närheten av bostaden
Andel i procent som uppger att det är svårt att sova/blir väckta på grund av buller i hemmet

Källa: 2015, Miljöhälsoenkäten, 2018 och 2020 Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten.

3.4.6(N) Nedsatt psykiskt välbefinnande bland vuxna
Andel i procent i befolkningen 16–84 år

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten.

3.4.7(N) Psykiska och somatiska besvär bland skolelever
Andel i procent av pojkar och flickor som uppger minst två besvär oftare än en gång i veckan under de senaste sex månaderna
Läsår

11 år

13 år

15 år

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

2017/2018

40,7

29,8

51,5

28,3

62,3

34,8

2013/2014

29,0

20,0

46,0

27,0

57,0

31,0

2009/2010

25,0

20,6

38,5

21,3

47,9

24,0

Källa: Skolbarns hälsovanor, Folkhälsomyndigheten
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Delmål 3.5

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

3.5.2 Alkoholkonsumtion per capita
Liter ren alkohol per person 15 år och äldre under ett kalenderår
2019

8,67

2017

8,98

2015

9,13

Källa: Sammanställt av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) med data från CAN:s Monitormätningar (surveyundersökning,
telefonintervjuer), Systembolagets försäljningsstatistik, försäljning på restauranger (från Folkhälsomyndigheten), försäljning av folköl från företaget
Delfi på uppdrag av Sveriges Bryggerier.

Delmål 3.6

Minska antalet dödsfall och skador i vägtrafiken
Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i vägtrafikolyckor i världen.

3.6.1 Antal dödade i vägtrafikolyckor
Antal per 100 000 invånare
Kvinnor

Män

2019

1,02

3,27

2017

1,12

3,88

2015

1,18

4,10

Källa: Vägtrafikskador, Trafikanalys.

3.6.2(N) Svårt och lindrigt skadade i vägtrafikolyckor
Antal per 100 000 kvinnor och män
Svårt skadade

Lindrigt skadade

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

2019

13,4

24,3

131,2

174,3

2017

16,8

28,2

145,0

198,7

2015

18,5

31,2

147,4

201,5

Källa: Vägtrafikskador, Trafikanalys

Delmål 3.7

Tillgängliggör reproduktiv hälsovård,
familjeplanering och utbildning för alla
Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv
hälsovård, inklusive familjeplanering, information och utbildning, och
att reproduktiv hälsa integreras i nationella strategier och program.
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3.7.1(P) Användning av preventivmedel bland 16–29-åringar
Andel i procent av kvinnor 16–29 år och 30–44 år som använt olika preventivmedel de senaste 12 månaderna, 2017
Typ av metod

Kvinnor 16–29 år

Kvinnor 30–44 år

P-piller med östrogen, s.k. kombinerade

31

11

Minipiller

10

8

P-stav, p-ring, p-plåster, p-spruta, hormonspiral – långtidsverkande

22

21

6

12

42

27

Pessar

0

0

Akut-p-piller

6

3

15

19

Säkra perioder

7

9

P-dator eller p-app

3

2

Jag har inte använt någon av ovanstående preventivmedel eller preventivmetoder

9

21

12

7

1

1

78

90

Kopparspiral
Kondom

Avbrutet samlag

Jag har ingen pågående relation
Vet inte
Summa moderna metoder

Källa: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, Folkhälsomyndigheten. Fler än ett alternativ förekommer per person, andelen summerar inte till
100.

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

15–19 år

10–14 år

2017

2,22

4,62

0,01

2015

2,45

4,94

0,02

Källa: Medicinska födelseregistret, Socialstyrelsen och befolkningsstatistik, Statistiska centralbyrån.

Delmål 3.8

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

3.8.3(N) Haft behov av vård men avstått av ekonomiska orsaker
Andel som avstått från medicinsk vård, tandvård samt receptbelagd medicinering, 2019
Medicinsk vård
Kvinnor
2019

3,8

Tandvård

Män

Kvinnor
4,0

10,3

Receptbelagd medicinering
Män

Kvinnor
11,6

4,8

Män
5,0

Källa: Europeiska hälsoundersökningen, EHIS, Folkhälsomyndigheten.
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Delmål 3.9

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

3.9.1 Dödsfall till följd av luftföroreningar i och utanför bostaden
Antal döda i förtid till följd av exponering för NO2, PM2.5 och PM10 i utomhusluft, 2015, modellberäkning
Totalt

7 614

Andel av alla dödsfall i procent

8,4

Källa: Svenska miljöinstitutet, IVL, och befolkningsstatistik, Statistiska centralbyrån. Uppdatering sker vart femte år. Jämförelser med tidigare år kan
inte göras då beräkningsmetoden har uppdaterats 2015 jämfört med 2005 och 2010

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))
Döda per 100 000 invånare, FNs estimat
2016

0,2

Källa: WHO, Globala databasen

3.9.3 Dödsfall till följd av oavsiktlig förgiftning
Antal döda per 100 000 kvinnor respektive män
Kvinnor

Män

2019

0,9

2,2

2017

1,1

3,0

2015

0,9

3,3

Källa: Dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen och Befolkningsstatistik, Statistiska centralbyrån. En stor majoritet av dödsfallen är förgiftningar med droger
och läkemedel

3.9.4(N) Luftkvalitet i eller i närheten av bostaden
Andel i procent i åldern 18–84 år besvärade av bilavgaser
Kvinnor

Män

2015

20,3

13,6

2007

21,8

14,5

1999

17,7

13,3

Källa: Miljöhälsoenkät, Folkhälsomyndigheten

Delmål 3.a

Genomför världshälsoorganisationens
ramkonvention om tobakskontroll
Stärka genomförandet av Världshälsoorganisationens ramkonvention
om tobakskontroll i alla länder, där så är lämpligt.
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3.a.1 Prevalens för daglig tobaksrökning i åldern 16–84 år
Andel i procent
Kvinnor

Män

2020

6,9

6,8

2018

7,4

7,0

2016

11,3

8,6

Kvinnor

Män

2020

17,2

30,2

2018

17,8

30,7

2016

18,6

30,7

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten.

3.a.2(N) Prevalens för tobaksbruk dagligen eller ibland i åldern 16–84 år
Andel i procent

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten.

Delmål 3.b

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

3.b.1 Täckningsgrad i målbefolkningen för alla vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet
Andel vaccinerade av 2-åriga barn och 15-åriga flickor
Tre doser mot difteri,
stelkramp och
kikhosta (DTP3)

En dos mot
mässling, påssjuka
och röda hund
(MCV1)

En dos mot
pneumokockinfektio
n (PCV)

Minst två doser av
HPV-vaccin hos 15åriga flickor

2019

97,3

97,1

97,0

77

2017

97,4

97,0

96,8

78

2015

97,5

96,7

96,6

Källa: Vaccinationsregistret, Folkhälsomyndigheten och befolkningsstatistik Statistiska centralbyrån
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3.b.2 Totalt offentligt utvecklingsbistånd från Sverige till medicinsk forskning och grundläggande hälso- och sjukvård i
utvecklingsländer
Miljoner kronor
2019

907,8

2017

800,7

2015

537,6

Källa: Sidas årliga rapportering till OECD/DAC.

Delmål 3.c

Öka finansiering och personal till
utvecklingsländers hälso- och sjukvård
Väsentligt stärka finansieringen av hälso- och sjukvården liksom
insatserna för att rekrytera, utveckla, utbilda och behålla hälso- och
sjukvårdspersonal i utvecklingsländerna, särskilt i de minst utvecklade
länderna och små önationer under utveckling.

3.c.1 Täthet och fördelning av hälso- och sjukvårdspersonal
Antal praktiserande och legitimerade per 10 000 invånare
Farmaceuter
(apotekare och
receptarier)

Sjuksköterskor
och barnmorskor

Läkare

Tandläkare

2018

7,8

115,7

40,0

8,0

2016

7,6

116,0

42,0

8,1

2015

7,6

116,4

41,5

8,1

Källa: LOVA-register, Socialstyrelsen, RALS och befolkningsstatistik, Statistiska centralbyrån.

Delmål 3.d

Förbättra tidiga varningssystem för globala
hälsorisker
Stärka alla länders, i synnerhet utvecklingsländernas, kapacitet när det
gäller tidig varning, riskreducering och hantering av nationella och
globala hälsorisker.

Indikator 3.d.1 Kapacitet och beredskap för allvarliga hälsorisker enligt internationella hälsoreglementet (IHR)
Sveriges kapacitet i procent av maximala 100, sammanvägt totalvärde för 13 områden
2019

92

2018

92

Källa: WHO, Globala databasen

3.d.3(N) Konsumtion av antibiotika (ATC group J01) inom öppenvård och slutenvård
Antibiotikaförsäljning i definierade dygnsdoser per 1 000 invånare och dag (ATC group J01 exkl. metamin)
2019

11,1

2017

11,8

2015

12,3

Källa: Concise, Folkhälsomyndigheten.
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Mål 4. God utbildning för
alla
I internationella jämförelser ligger Sverige bra till när det gäller
möjligheterna att delta i livslångt lärande och högre utbildning. Det
finns dock många studier som visar att klyftorna inom
utbildningssystemet beroende på bland annat familjebakgrund har ökat
(SOU 2020:28).
Utbildningsnivån har ökat i Sverige under lång tid. Mellan 1990 och
2019 ökade andelen med eftergymnasial utbildning från 23 till
44 procent. Den har ökat för både kvinnor och män men ökat kraftigare
för kvinnor, från 24 till 50 procent. Motsvarande ökning var från 22 till
38 procent för män. Samtidigt är det 18 procent av 21-23 åringar som
inte avslutat en treårig gymnasieutbildning 2019. I kunskapsmätningarna PISA, som undersöker 15-åriga skolelever, syns en
nedåtgående trend i läsförståelse och matematik åren 2000–2012. Från
2015 syns en något stigande trend. I läsförståelse presterar flickor bättre
än pojkar medan det i matematik inte syns någon skillnad mellan
könen.
Höstterminen 2018 blev förskoleklass obligatorisk för alla sexåringar.
Redan innan 2018 återfanns de allra flesta sexåringar i någon form av
organiserat lärande. Det syntes endast en marginell ökning året innan
och efter förskoleklass blev obligatoriskt. Mellan 2015 och 2019 har
andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen i grund-, grundsär- och
gymnasiesärskolan fortsatt att minska. Nedgången syns även för
andelen med pedagogisk högskoleexamen bland samtlig personal i
förskolan.

Delmål 4.1

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

4.1.1 Andelen barn och ungdomar som uppnår en bestämd kunskapsnivå i läsförståelse och matematik
Andel i procent av 15-åriga elever på prestationsnivå 2 och högre
Läsförståelse

Matematik

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

2018

86

78

82

81

2015

88

76

80

78

Källa: PISA, Skolverket
I PISA finns det sex prestationsnivåer, 1–6, där 6 är den högsta prestationsnivån.
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4.1.2 Andel ungdomar som avslutat en viss utbildningsnivå
Andel i procent av personer 18-20 år som avslutat grundskola respektive personer 21-23 år som avslutat minst en 3-årig
gymnasieutbildning
Avslutat grundskola

Avslutat gymnasieutbildning

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

2019

100

98

85

79

2017

99

99

85

80

2015

99

99

85

81

Källa: Befolkningens utbildning, SCB
Statistiken omfattar personer där det finns uppgifter om utbildningsnivå

Delmål 4.2

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

4.2.2 Deltagande i förskola och förskoleklass
Andel i procent av elever inskrivna i förskola i olika åldersgrupper
1-3 år

4-5 år

6 år

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

2019 (läsåret 2019/2020 för 6-åringar)

78

78

94

94

98

98

2017 (läsåret 2017/2018 för 6-åringar)

76

76

93

93

97

97

2015 (läsåret 2015/2016 för 6-åringar)

75

75

93

93

97

96

Källa: Skolstatistik, Skolverket
För 6-åringar avses inskrivna i obligatoriskt lärande
Från läsåret 2019/2020 ingår även 6-åringar i grundsärskola och specialskola varför jämförelser mellan åren ska göras med försiktighet

Delmål 4.3

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

4.3.1 Deltagande bland ungdomar och vuxna i formell och icke-formell utbildning
Andel i procent av personer 25-64 år som deltar i formell och icke-formell utbildning
25-34 år

2016

35-54 år

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

73

66

70

60

58

51

Källa: Vuxnas deltagande i utbildning (AES), SCB
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55-64 år
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4.3.2(N) Andel registrerade studenter på högskola/universitet
Andel i procent av befolkningen i olika åldersgrupper
19-24 år

25-29 år

30-34 år

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

2019

30

20

20

14

10

6

2017

30

21

19

13

9

6

2015

29

21

19

14

9

6

Källa: Officiell statistik om högskolan, Universitetskanslersämbetet (UKÄ)
Utbytesstudenter och studenter som inte är folkbokförda ingår inte.

Delmål 4.4

Öka antalet personer med färdigheter för
ekonomisk trygghet
Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har
relevanta färdigheter, däribland tekniska färdigheter och
yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och
entreprenörskap.

4.4.1 Andelen ungdomar och vuxna som har färdigheter i informations- och kommunikationsteknik
Andel personer i åldern 16–74. 2017
Digitala färdigheter

Kvinnor

Män

Har flyttat filer mellan datorer eller andra enheter

46

59

Har installerat programvara eller appar

72

77

Har ändrat inställningarna i någon programvara (inkl. operativsystem eller säkerhetsprogram)

29

51

Har kopierat eller flyttat filer mellan mappar

52

64

Har använt ordbehandlingsprogram (t.ex. Word)

68

72

Har skapat presentationer eller dokument med bilder, tabeller eller diagram

45

52

Har använt kalkylprogram (t.ex. Excel)

44

58

Har använt kalkylprogrammets avancerade funktioner för att strukturera eller analysera data

20

35

Har använt programvara för att redigera bilder, video eller ljudfiler

46

49

5

18

Har skrivit kod i något programmeringsspråk
Källa: Befolkningens IT-användning, SCB

4.4.3(N) Fördelning av befolkningen efter högsta avslutade utbildningsnivå
Andel i procent av personer 25-64 år
Förgymnasial

Gymnasial

Eftergymnasial

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

2019

9

13

39

47

50

38

2017

10

13

40

47

48

37

2015

10

14

41

47

47

36

Källa: Utbildningsstatistik, SCB
2-3 procent inom respektive grupp saknar uppgift om utbildning
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Delmål 4.5

Utrota diskriminering i utbildning
Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom
utbildningsområdet och säkerställa lika tillgång till utbildning och
yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklusive personer
med funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som lever under
utsatta förhållanden.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.

Delmål 4.6

Alla människor ska kunna läsa, skriva och räkna
Senast 2030 säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig andel av alla
vuxna – både män och kvinnor – lär sig läsa, skriva och räkna.

4.6.1 Andel av befolkningen i en viss åldersgrupp som uppnår en bestämd kunskapsnivå i läsning och räkning
Personer 16–65 år fördelat efter kunskapsnivåer i läsning respektive räkning, 2011/2012
Kunskapsnivå

Läsning

Räkning

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

1 och lägre

14

13

17

12

2

29

29

31

26

3

42

41

37

39

4 och 5

15

17

14

23

Källa: Programme for International Assessment of Adult Competencies (PIAAC), SCB

Delmål 4.7

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

Delmål 4.a

Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer
Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och
personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till
jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig,
inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.
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4.a.2(N) Andel elever som upplevt mobbning under de senaste månaderna
Andel i procent av elever i olika åldersgrupper som upplevt mobbning 2–3 gånger i månaden eller oftare under de senaste
månaderna
11 år

13 år

15 år

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

Flickor

Pojkar

2017/18

10

8,0

8,7

6,9

5,8

6,9

2013/14

6,5

4,4

6,0

4,1

2,8

3,5

2009/10

4,2

4,7

4,3

3,5

3,8

3,5

Källa: Skolbarns hälsovanor, Folkhälsomyndigheten

Delmål 4.b

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

4.b.1 Offentligt utvecklingsbistånd till stipendier
Miljoner kronor
2019

246,3

2017

296,0

2015

310,7

Källa: Sidas årliga rapportering till OECD/DAC

Delmål 4.c

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

4.c.1 Andelen kvalificerade lärare i grundläggande utbildning efter skolform
Andel i procent av lärare med pedagogisk högskoleexamen, omräknat till heltidstjänster
Förskola

Förskoleklass

Grundskola

Grundsärskola

Gymnasieskola

Gymnasiesärskola

Kvinnor

42

88

85

85

87

84

Män

31

71

70

72

72

73

2017/18

42

87

81

84

78

83

2015/16

44

85

88

80

84

2019/20

Källa: Skolstatistik, Skolverket
För förskola räknas andelen med pedagogisk högskoleexamen av samtliga personal. För resterande skolformer räknas andelen med pedagogisk
högskoleexamen av lärare.
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Mål 5. Jämställdhet
.

Mål 5 handlar om jämställdhet. Det innefattar flera delmål och
indikatorer om lagstiftning som främjar jämställdhet men också
våldsutsatthet, hedersvåld, deltagande i demokratiska
samhällsfunktioner och tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och
rättigheter.
Sverige har ett övergripande juridiskt ramverk som främjar
jämställdhet. Sedan den första statistiska uppföljningen av agendan har
Sverige även infört en ny sexualbrottslagstiftning som bygger på
samtycke. Därmed uppfyller Sverige nu ytterligare ett globalt fastslaget
kriterium för jämställdhet. Sverige är dessutom det enda land i världen
som fullt ut uppfyller kriterierna i den indikator som avser lagar och
förordningar som garanterar fulla och lika rättigheter till sexuell och
reproduktiv hälsovård, information och utbildning.
Uppföljningen av mål 5 överlappar flera andra mål i agendan. För
utvecklingen av trygghet och våldsutsatthet finns till exempel
övergripande mönster beskrivna under mål 16 om fredliga och
inkluderande samhällen. Där framgår också att kvinnor är sämre
representerade än män i våra folkvalda församlingar. Könsfördelningen
i dessa har varit jämn sedan mitten av 1990-talet, om vi med en jämn
könsfördelning menar att andelen kvinnor och män ligger inom
intervallet 40-60 procent. Det finns dock skäl att reflektera över hur en
jämn könsfördelning definieras om fördelningen tenderar att stabilisera
sig på en nivå nära 40/60. I kommunfullmäktige har andelen kvinnor i
25 års tid legat strax över 40 och andelen män strax under 60 procent
(SCB 2019). Efter det senaste valet är könsfördelningen i Riksdagen
något jämnare än den var mandatperioden dessförinnan. Samtidigt har
de valda till Riksdagen hittills aldrig utgjorts av fler kvinnor än män
(SCB 2020). Bland chefer har könsfördelningen blivit något jämnare
under de senaste åren och ligger nu mycket nära 40 procent kvinnor och
60 procent män.
När det gäller ekonomisk jämställdhet har kvinnors nettoinkomst som
andel av mäns ökat marginellt sedan 2015. Samtidigt finns även
skillnader mellan kvinnor och män vad gäller inkomstslag. Kvinnor får i
större utsträckning än män inkomster från sociala transfereringar - till
exempel föräldrapenning - och män får i större utsträckning än kvinnor
inkomster från marknaden – till exempel lön. Det hänger bland annat
samman med att kvinnor tar ett större ansvar för det obetalda hem- och
omsorgsarbetet. I Sverige är en jämn fördelning av det obetalda hemoch omsorgsarbetet, där kvinnor och män ska ta samma ansvar för
hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor, ett
av jämställdhetspolitikens sex delmål.
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Delmål 5.1

Utrota diskriminering av kvinnor och flickor
Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor
överallt

5.1.1 Ramverk för att främja, skydda och övervaka jämställdhet och icke-diskriminering på grund av kön
Procent av uppfyllnad
Domän

2019

2018

Övergripande rättsligt ramverk och det offentliga livet

80

80

Våld mot kvinnor

92

83

100

100

90

91

Sysselsättning och ekonomisk ersättning
Äktenskap och familj

Källa: UN Women, Globala databasen (2018) och SCBs beräkningar utifrån validerade uppgifter från Arbetsmarknadsdepartementet (2019). Den lilla
oförklarade skillnaden mellan 2018 och 2019 för domänen Äktenskap och familj beror sannolikt på hur beräkningen gjorts.

Delmål 5.2

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

5.2.3(N) Andel av befolkningen som utsatts för hot, misshandel, sexualbrott och trakasserier
Andel i procent av kvinnor respektive män
Hot

Misshandel

Sexualbrott

Trakasserier

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

2019

8,9

9,5

2,7

4,6

9,4

1,4

..

..

2017

8,0

8,6

2,5

4,1

10,7

1,6

..

..

2016

7,6

8,1

2,3

4,0

8,0

1,0

7,6

5,2

Källa: Nationella trygghetsundersökningen, Brottsförebyggande rådet (Brå)
Resultat gällande trakasserier finns enbart för utsatthet 2019. Anledningen är att enkätfrågan om trakasserier formulerades om i samband med
datainsamlingen 2020, vilket gör att den inte anses lämplig att direkt jämföra med tidigare resultat.
Med (..) menas att uppgift ej redovisas.

Delmål 5.3

Avskaffa tvångsäktenskap och könsstympning
Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap
och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.

Delmål 5.4

Värdesätt obetalt omsorgsarbete och främja delat
ansvar i hushållet
Erkänna och värdesätta obetalt omsorgs- och hushållsarbete genom att
tillhandahålla offentliga tjänster, infrastruktur och socialt skydd samt
genom att främja delat ansvar inom hushållet och familjen, i enlighet
med vad som är nationellt lämpligt.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.
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Delmål 5.5

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

5.5.1 Valda till riksdag och kommun- och regionfullmäktige
Könsfördelning i procent
Riksdag

Kommunfullmäktige

Regionfullmäktige

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

2018

46,1

53,9

43,3

56,7

47,6

52,4

2014

43,6

56,4

43,7

56,3

48,2

51,8

2010

45,0

55,0

43,0

57,0

47,5

52,5

Kvinnor

Män

2018

39,2

60,8

2017

38,6

61,4

2016

37,9

62,1

Källa: Allmänna val, nominerade och valda, SCB

5.5.2 Könsfördelning bland chefer
Könsfördelning i procent av personer anställda i chefsposition

Källa: Yrkesregistret med yrkesstatistik, SCB

Delmål 5.6

Allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter
Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och
reproduktiva rättigheter i enlighet med överenskommelserna i
handlingsprogrammet från den internationella konferensen om
befolkning och utveckling, Pekingplattformen samt slutdokumenten
från respektive översynskonferenser.

5.6.2 Länder med lagar och förordningar som garanterar fulla och lika rättigheter för kvinnor och män till sexuell och reproduktiv
hälsovård, information och utbildning
Uppfyllelse i procent
Domän

2019

Mödravård inkl. abort

100

Preventivmedel och familjeplanering

100

Sexualundervisning

100

HIV och HVP

100

Källa: UNFPA, Globala databasen

33

SCB – Statistisk lägesbild 2021. Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige

5.6.3(N) Andel unga som fått de kunskaper i skolan som de behöver för att ta hand om sin egen sexuella hälsa
Andel i procent av flickor/kvinnor respektive pojkar/män
Kvinnor

Män

40,5

57,6

2015
Källa: Jämställdhetsstatistik, Folkhälsomyndigheten publicerat på SCB.se

Delmål 5.a

Lika rätt till ekonomiska resurser och ägande samt
tillgång till finansiella tjänster
Genomföra reformer för att ge kvinnor lika rätt till ekonomiska resurser,
möjlighet att äga och kontrollera mark och andra former av egendom
samt tillgång till finansiella tjänster, arv och naturresurser, i enlighet
med nationell lagstiftning

5.a.3(N) Kvinnors nettoinkomst som andel av mäns nettoinkomst
Andel i procent av befolkningen 20 år och äldre
20-64 år

65 år och äldre

2018

85

81

2017

85

80

2015

84

81

Källa: Inkomster och skatter, SCB

Delmål 5.b

Stärk kvinnors roll med hjälp av teknik
Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och
kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt

5.b.1 Andelen individer som har tillgång till mobiltelefon
Andel i procent av individer i åldern 16-75 år
2019

2017

2015

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Ja, som jag eller hushållet betalar för själva

88

74

89

76

87

75

Ja, som någon annan, t.ex. min arbetsgivare betalar

11

24

10

21

9

21

Nej, använder inte mobiltelefon för privat bruk

0

1

0

1

1

2

Nej, har ingen mobiltelefon

0

1

1

0

2

2

Ej svar

1

1

0

1

1

1

Källa: Svenskarnas användning av telefoni och internet, PTS

Delmål 5.c

Skapa lagar och handlingsplaner för jämställdhet
Anta och stärka välgrundad politik och genomförbar lagstiftning för att
främja jämställdhet och öka alla kvinnors och flickors egenmakt på alla
nivåer
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.
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Mål 6. Rent vatten och
sanitet
Sverige har god tillgång till dricksvatten med tillhörande infrastruktur.
Nästintill hela Sveriges befolkning har dricksvatten- eller
avloppsanslutningar i hemmet. Ur ett globalt perspektiv kan de
grundläggande behoven av rent vatten och goda sanitära förhållanden
sägas vara uppfyllda i Sverige. Dessutom har lagstiftningen i Sverige
sedan flera decennier ställt krav kring utsläpp och föroreningar.
Det finns dock fortfarande områden med brister. För den del av
befolkningen som är ansluten till små avloppsanläggningar (enskilda
brunnar) beräknades drygt en tredjedel sakna avlopp med godkänd
rening 2017. En annan fråga berör hur dricksvattenresurser kan
säkerställas på sikt. Andelen kommunala yt- och grundvattentäkter med
vattenskyddsområde har visserligen ökat under perioden 2008-2019,
men 2019 saknade fortfarande ungefär en tredjedel av dessa täkter
vattenskyddsområde.
Andelen sjöar och vattendrag i Sverige med god eller bättre status har
visserligen ökat mellan 2015 och 2020, men omfattade år 2020
fortfarande bara drygt hälften av sjöarna och drygt en tredjedel av
vattendragen. Sjöar och vattendrag har stor betydelse för biologisk
mångfald, men naturreservat som bildas för skydd av vattenmiljöer, så
kallade limniska områden, utgör idag fortfarande en förhållandevis liten
andel av övriga naturreservat.

Delmål 6.1

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

6.1.1 Andel av befolkningen som använder säkert hanterat dricksvatten
Andel i procent estimerat av WHO
2017

99,9

2015

99,9

Källa: WHO, Globala databasen
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6.1.3(N) Antal/andel vattenskyddsområden för kommunala vattentäkter
Antal och andel i procent av kommunala yt- och grundvattentäkter med respektive utan vattenskyddsområde
Grundvattentäkter

Med vattenskyddsområde

Saknar vattenskyddsområde

Antal

Andel

Antal

Andel

2019

1 205

71,1

489

28,9

2017

1 211

71,2

490

28,8

2015

1 205

70,4

506

29,6

Ytvattentäkter

Med vattenskyddsområde

Saknar vattenskyddsområde

Antal

Andel

Antal

Andel

2019

103

56,0

81

44,0

2017

102

55,4

82

44,6

2015

102

55,4

82

44,6

Kokningsrekommendationer

Antal dygn

Berörda
personer

2019

82

2 100

98 495

2017

59

1 029

114 945

2015

28

431

21 993

Källa: SVERIGES MILJÖMÅL, SGU

6.1.4(N) Rapporterade kokningspåbud
Antal dygn och personer berörda av kokningsrekommendationer

Källa: Livsmedelsverket

Delmål 6.2

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

6.2.1 Andel av befolkningen som använder säkert hanterade sanitetstjänster
Andel i procent av befolkningen enligt estimat från WHO
2017

93

2015

93

Källa: WHO, Globala databasen

Delmål 6.3

Förbättra vattenkvaliteten och avloppsrening samt
öka återanvändning
Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar,
stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och
material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka
återvinningen och en säker återanvändning globalt.
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6.3.1 Andelen av avloppsvattensflöden som hanteras på ett säkert sätt
Andel i procent av hushåll
Andel säkert hanterat avloppsvatten från hushåll
2018

92

Källa: WHO, Globala databasen

6.3.2 Andelen vattenförekomster med god yt- och grundvattenstatus
Andel i procent med god status eller bättre
Grundvatten

Sjöar

Vattendrag

Kvantitativ
status

Kemisk
status

Ekologisk
status

Kemisk
status

Ekologisk
status

Kemisk
status

2020

99,2

97,6

52,9

0

34,5

0

2015

99,7

97,7

48,8

0

31,8

0

Källa: VattenInformationsSystem Sverige (VISS)
Kvicksilver och polybromerade difenyletrar överstiger gränsvärdena i alla Sveriges sjöar och vattendrag på grund av nedfall från atmosfären. Det
innebär att Sveriges sjöar och vattendrag inte når god kemisk status. De har därför 0-värden.

6.3.3(N) Andel av befolkningen som är ansluten till avlopp med godkänd rening
Andel i procent av befolkningen, 2015
God rening

Inte godkänd
rening

Personer med vattentoalett ansluten till det kommunala avloppsnätet

100

0

Personer med vattentoalett ansluten till små avloppsanläggningar*

64,2

35,8

Hela befolkningen oavsett anslutningstyp

95,4

4,6

Källa: SCB och SMED
* Med små avloppsanläggningar menas avloppsanläggningar dimensionerade för upp till 200 personekvivalenter.

Delmål 6.4

Effektivisera vattenanvändning och säker
vattenförsörjning
Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer
samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten
för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor
som lider av vattenbrist.

6.4.1 Förändringar i vattenanvändningseffektiviteten över tid
Tusentals kubikmeter sötvatten per miljoner kronor i förädlingsvärde
Jordbruk

Industri

Massa och
papper

Stål och
metall

Övrigt

2015

6

2

22

2

0

2010

7

3

28

3

0

2005

9

3

28

3

0

Källa: Vattenuttag och vattenanvändning, SCB
Industri redovisas exkl. vattenkraft, kärnkraft och elverkens andel av förädlingsvärdet och ur BNP
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6.4.2 Grad av vattenbrist: färskvattenuttag som andel av tillgängliga färskvattenresurser
Andel i procent
2015

1,2

2010

1,4

2005

1,3

Källa: SMHI och SCB, hämtat från Eurostat

Delmål 6.5

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

6.5.1 Grad av införlivande av förvaltning av vattenresurser
Index 0-100
2018

89

Källa: FAO, Globala databasen

6.5.2 Andelen yta av gränsöverskridande avrinningsområden med praktiska arrangemang för vattensamarbete
Andel i procent
2018

78

2017

100

Källa: UNESCO/UNECE, Globala databasen

Delmål 6.6

Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem
Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen,
däribland berg, skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar.
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6.6.2(N) Skyddade områden med limniskt syfte
Antal nytillkomna naturreservat per år
Limniska
naturreservat

Övriga
naturreservat

2019

26

175

2017

26

230

2015

26

129

Källa: SVERIGES MILJÖMÅL, Havs- och vattenmyndigheten

6.6.3(N) Åtgärdade vandringshinder
Antal åtgärder respektive år
2018

54

2017

76

2016

118

2015

99

Källa: Åtgärder i vatten, ÅiV

Delmål 6.a

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

6.a.1 Offentligt utvecklingsbistånd från Sverige till utvecklingsländer till vatten- och sanitetssektorn
Miljoner kronor
2019

842,3

2017

886,1

2015

795,0

Källa: Sidas årliga rapportering till OECD/DAC

Delmål 6.b

Stöd lokalt engagemang i vatten- och
sanitetshantering
Stödja och stärka lokalsamhällenas deltagande i arbetet med att
förbättra vatten- och sanitetshanteringen.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.
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Mål 7. Hållbar energi för
alla
Mål 7 handlar om att säkra tillgången till hållbar, tillförlitlig och
förnybar energi och rena bränslen. Detta är en förutsättning för att
kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag, till exempel
hälsofarliga luftföroreningar, klimatförändringarna och omställningen
till hållbar produktion.
Användningen av förnybar energi ökar samtidigt som
energiintensiteten minskar i Sverige. Andelen förnybar energi i den
totala slutliga energianvändningen har ökat sedan 2005, framförallt på
grund av ökad användning av biobränslen och vindkraft. Andelen
förnybar energi har ökat inom såväl el- och värmeproduktion och
industri som för transporter. Samtidigt har energiintensiteten, angiven
som kvoten mellan tillförd energi och BNP, minskat sedan 2008.
Sverige stödjer energiomställningen i utvecklingsländer genom
utvecklingsbistånd som stödjer forskning och utveckling inom ren
energi och förnybar energiproduktion. Stödet till utvecklingsländerna
inom området har ökat sedan 2015.

Delmål 7.1

Tillgång till modern energi för alla
Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga,
tillförlitliga och moderna energitjänster.

7.1.1 Andel av befolkningen med tillgång till elektricitet
Andel i procent av befolkningen, FNs estimat
Senast redovisade år
2017

100

Källa: Världsbanken, Globala databasen

7.1.2 Andel av befolkningen som primärt förlitar sig på hållbara bränslen och ren teknik
Andel i procent av befolkningen, FNs estimat
2018

> 95

2017

> 95

2015

> 95

Källa: WHO, Globala databasen

Delmål 7.2

Öka andelen förnybar energi i världen
Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala
energimixen.
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7.2.1 Andelen förnybar energi i den totala slutliga energianvändningen
Andel i procent
Totalt

Värme, kyla,
industri m.m.

El

Transporter

2018

54,6

65,4

66,2

29,7

2017

54,2

65,8

65,9

26,8

2015

53,0

65,4

65,7

21,5

Källa: Energimyndigheten och Eurostat

Delmål 7.3

Fördubbla ökningen av energieffektivitet
Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller
energieffektivitet.

7.3.1 Energiintensitet angiven som kvoten mellan tillförd energi och BNP
Andel i procent av total tillförsel (exkl. utrikes transporter och icke-energiändamål) per BNP med basår 2008
2018

-20,3

2017

-17,6

2015

-18,3

Källa: Energimyndigheten och SCB

Delmål 7.a

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

7.a.1 Finansiella flöden (offentligt utvecklingsbistånd plus andra offentliga flöden) till utvecklingsländer till stöd för forskning och
utveckling inom ren energi samt förnybar energiproduktion, inklusive hybridsystem
Miljoner kronor
2019

721,7

2017

175,5

2015

61,0

Källa: Sidas årliga rapportering till OECD/DAC
Offentliga flöden inkluderar offentligt utvecklingsbistånd (ODA) och andra offentliga flöden (OOF).

Delmål 7.b

Bygga ut och förbättra infrastrukturen för energi i
utvecklingsländerna
Till 2030 bygga ut infrastrukturen och uppgradera tekniken för att
leverera moderna och hållbara energitjänster till alla i
utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna och små
önationer under utveckling.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.
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Mål 8. Anständiga
arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
Mål 8 handlar om att uppnå långsiktig ekonomisk tillväxt på ett
inkluderande och hållbart sätt. Målet handlar också om att ha en
effektiv och rättvis arbetsmarknad, med full och produktiv
sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för alla.
Ett av delmålen handlar om att upprätthålla ekonomisk tillväxt per
capita som mäts med BNP: ett mått som ofta används för att mäta ett
lands välfärd. Sverige hamnar relativt högt om vi jämför världens
länder. Däremot har utvecklingen varit ganska svag de senaste åren. Det
beror delvis på att Sveriges BNP har vuxit långsammare än i mitten av
2010-talet, när tillväxten drevs upp av växande bostadsinvesteringar
och en hög hushållskonsumtion. Men det beror också på att
befolkningen har vuxit snabbt, vilket främst förklaras av hög
invandring. På kort sikt leder i regel hög invandring till lägre BNP per
capita. Anledningen är att befolkningen ökar samtidigt som det ofta tar
ett tag innan nyinvandrade etablerar sig på arbetsmarknaden.
Ett annat delmål handlar om jämlika arbetsvillkor. Män har fortfarande
en högre genomsnittlig lön än kvinnor, men gapet mellan könen har
minskat år för år. År 2019 uppgick kvinnors lön till cirka 90 procent av
mäns. Att minska utanförskapet för unga på arbetsmarknaden är ett
annat delmål som har utvecklats i rätt riktning. Andelen unga som
varken studerar eller arbetar har minskat de senaste åren och låg på
knappt 6 procent år 2019. Sveriges åtaganden och utbetalningar i
handelsrelaterat stöd till utvecklingsländer har ökat signifikant sedan
2015.

Delmål 8.1

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

8.1.1 Årlig tillväxt i BNP per capita
Volymutveckling i procent
2019

0,3

2017

1,2

2015

3,4

Källa: Nationalräkenskaper, SCB
Uppgifterna för 2019 är preliminära
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Delmål 8.2

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

8.2.1 Årlig tillväxt i BNP per sysselsatt
Volymutveckling i procent
2018

0,3

2017

0,1

2015

3,0

Källa: Nationalräkenskaper, SCB

Delmål 8.3

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

8.3.1(P) Löner för svart arbetskraft
Andel i procent av totala löner exklusive jordbruk
2018

3,7

2017

3,7

2015

3,6

Källa: Nationalräkenskaper, SCB

Delmål 8.4

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

8.4.2 Inhemsk materialkonsumtion
Index 1998=100
Inhemsk
materialkonsumtion

Per capita

Per BNP

2018

138

120

86

2017

134

117

84

2015

124

112

82

Källa: Miljöräkenskaper, SCB
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Delmål 8.5

Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor
med lika lön för alla
Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga
arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer
med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.

8.5.1 Genomsnittlig månadslön för anställda
Månadslön i kronor
Kvinnor

Män

2019

33 500

37 200

2017

31 700

35 700

2015

29 900

34 100

Totalt

Kvinnor

Män

2019

6,8

6,9

6,8

2017

6,7

6,4

7,0

2015

7,5

7,3

7,7

Källa: Lönestatistik, Medlingsinstitutet

8.5.2 Arbetslöshet
Andel arbetslösa i procent av befolkningen 16-64 år

Källa: Arbetskraftsundersökningarna, SCB

Delmål 8.6

Främja ungas anställning, utbildning och praktik
Till 2020 väsentligt minska andelen ungdomar som varken arbetar eller
studerar.

8.6.1 Andelen ungdomar 15–24 år som varken arbetar eller studerar (NEET)
Andel i procent
Kvinnor

Män

2019

5,4

5,8

2017

6,2

6,1

2015

6,5

6,9

Källa: Arbetslöshetsundersökningarna, SCB

Delmål 8.7

Utrota tvångsarbete, människohandel och
barnarbete
Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete,
modernt slaveri och människohandel och säkra att de värsta formerna
av barnarbete, inklusive rekrytering och användning av barnsoldater,
förbjuds och upphör. Avskaffa alla former av barnarbete senast 2025.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.
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Delmål 8.8

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

8.8.1 Arbetsskador
Antal och per 1 000 sysselsatta
Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro

Kvinnor

Män

Antal

Per 1 000

Antal

Per 1 000

2019

14 872

6

19 876

8

2017

13 725

6

19 318

8

2015

13 402

6

17 900

7

Kvinnor

Män

Antal

Antal

2019

5

31

2017

3

41

2015

2

32

Arbetsolyckor med dödlig utgång

Källa: Arbetsmiljöverket

8.8.2 Efterlevnad av arbetstagarnas rättigheter på nationell nivå baserat på ILO:s stadgar och nationell lagstiftning
Efterlevnad 0-10 där 0 indikerar den högsta efterlevnaden
2017

0,2

2016

0,0

2015

0,0

Källa: ILO, Globala databasen

8.8.3(N) Utsatthet för sexuella trakasserier på arbetet
Andel i procent av sysselsatta 16-64 år
Från chefer eller
arbetskamrater
Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

2019

3

1

9

2

2017

4

1

11

2

2015

3

1

9

3

Källa: Arbetsmiljöundersökningen, Arbetsmiljöverket
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Från andra personer (t ex
kunder, patienter, klienter,
passagerare, elever)
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Delmål 8.9

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

8.9.1 Turismens direkta bidrag till BNP
Andel i procent
2019

2,5

2018

2,6

2017

2,5

Källa: Tillväxtverket

Delmål 8.10

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

8.10.1 Antalet kommersiella banker och bankomater per 100 000 vuxna
Antal per 100 000 invånare 15 år och äldre
Bankkontor

Bankomater

2018

15

32

2017

16

32

2015

19

41

Källa: IMF, Globala databasen

8.10.2 Antalet vuxna med konto i en bank eller annan finansiell institution eller med en leverantör av mobila betalningstjänster
Andel i procent av befolkningen 15 år och äldre
Kvinnor

Män

100

99,5

2017
Källa: Världsbanken, Globala databasen

Delmål 8.a

Öka handelsstödet AID FOR TRADE för
utvecklingsländer
Öka det handelsrelaterade stödet (Aid for Trade) till
utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna, bland
annat genom det förstärkta integrerade ramverket för handelsrelaterat
tekniskt bistånd till de minst utvecklade länderna (Enhanced Integrated
Framework for Trade-related technical Assistance to Least Developed
Countries).
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8.a.1 Åtaganden och utbetalningar som handelsrelaterat stöd (Aid for Trade)
Miljoner kronor
Åtaganden

Utbetalningar

2019

4 355

5 027

2017

3 234

3 730

2015

2 404

2 776

Källa: Sidas årliga rapportering till OECD/DAC

Delmål 8.b

Utarbeta en global strategi för
ungdomssysselsättning
Senast 2020 utarbeta och börja tillämpa en global strategi för
ungdomssysselsättning samt genomföra Internationella
arbetsorganisationens globala sysselsättningspakt.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.
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Mål 9. Hållbar industri,
innovationer och
infrastruktur
Mål 9 handlar om hållbar infrastruktur och industrialisering,
sysselsättning i tillverkningsindustrin, tillgång till kredit för
småföretag, effektiv resursanvändning, samt forskning och innovation.
Innovation och teknologiska framsteg kan leda till hållbara lösningar
för såväl ekonomiska som miljömässiga utmaningar och bidrar till att
skapa nya marknader och arbetstillfällen.
Ett av delmålen handlar om att uppgradera all industri och infrastruktur
för ökad hållbarhet genom att rusta upp infrastrukturen och anpassa
industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning
och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser.
Koldioxidintensiteten visar hur mycket utsläpp som behövs för ett visst
ekonomiskt bidrag till den Svenska ekonomin. En avtagande intensitet
innebär att utsläppen per producerad enhet i ekonomin minskar. I
Sverige går utvecklingen åt rätt håll. Utsläppsintensiteten har haft en
avtagande trend och minskat från 17,16 år 2010 till 11,66 år 2018. När
det gäller den nationella indikatorn om industrins
miljöskyddsinvesteringar kan vi se en positiv ökande trend från 5 229
miljoner kronor år 2015 till 7 451 miljoner kronor år 2019.
Ett annat delmål handlar om att förbättra forskningen och
industrisektorernas tekniska kapacitet bland annat genom att
uppmuntra innovation och väsentligt öka antalet personer som arbetar
med forskning och utveckling. Indikatorn visar att antalet forskare per
miljon invånare i Sverige har ökat successivt sedan år 2013. Då uppgick
antalet till 6 664 och år 2019 var det 7 517. År 2019 var 30 procent av
forskarna kvinnor och 70 procent var män.

Delmål 9.1

Skapa hållbara, motståndskraftiga och
inkluderande infrastrukturer
Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög
kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att
stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus
på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.
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9.1.2 Passagerar- och godsvolymer fördelat på trafikslag
Miljoner personkilometer respektive miljoner tonkilometer
Persontransportarbete

Godstransportarbete

Vägtrafik

Bantrafik

Sjöfart

Luftfart

Vägtrafik

Bantrafik

Sjöfart

Luftfart

2019

110 360

17 322

1 656

13 057

52 762

21 405

29 612

..

2017

110 993

15 978

1 616

13 507

51 488

29 874

40

1 549

11 878

50 166

28 684

36

2015
Källa: Transportarbete, Trafikanalys

Nya modeller har använts för att beräkna transportarbetet, vilket medför att det inte finns uppgifter för alla åren i tabellen.

9.1.3(N) Andel av befolkningen som har enkel tillgång till kollektivtrafik
Andel i procent av kvinnor respektive män
Kvinnor

Män

2018

81,8

80,4

2017

80,3

78,9

2015

80,2

78,6

Källa: SCB
Tillgång till kollektivtrafikhållplats inom 500 meter från bostaden med minst en avgång i timmen vardagar mellan 06:00 och 20:00

Delmål 9.2

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

9.2.1 Tillverkningsindustrins förädlingsvärde som andel av BNP och per capita
Andel i procent av BNP och kronor per capita
Procent av BNP

Kronor per capita

2019

13,0

63 716

2017

13,0

59 991

2015

13,6

59 152

Källa: Nationalräkenskaperna, SCB
Uppgifterna för 2019 är preliminära

9.2.2 Sysselsatta inom tillverkningsindustrin som andel av den totala sysselsättningen
Andel i procent av sysselsatta 15-74 år
Kvinnor

Män

2019

5

14

2017

5

15

2015

5

15

Källa: Arbetskraftsundersökningarna, SCB
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Delmål 9.3

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

9.3.1 Andelen småskaliga industriföretag av industrins totala förädlingsvärde
Andel i procent
2019

9,9

2017

10,4

2015

10,6

Källa: SCB
Andelen förädlingsvärde för små företag (< 20 anställda) inom industrin (SNI 10-33) i förhållande till förädlingsvärdet för totala industrin (SNI 10-33).
Uppgifterna för 2019 är preliminära.

9.3.2 Andelen småskaliga industriföretag med lån eller kreditram
Andel i procent
2019

79,5

2017

79,1

2015

78,6

Källa: SCB
Andelen små företag (< 20 anställda) med skulder av totala antalet småföretag (SNI 05-96 exkl. 64-66 och 84). Uppgifterna för 2019 är preliminära.

Delmål 9.4

Uppgradera all industri och infrastruktur för ökad
hållbarhet
Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra
dessa hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och
miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i
enlighet med sina respektive förutsättningar.

9.4.1 Koldioxidutsläpp per enhet förädlingsvärde
Ton koldioxid per miljoner kronor förädlingsvärde
2018

11,66

2017

11,98

2015

13,09

Källa: Miljöräkenskaperna, SCB
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9.4.2(N) Antal arbetsställen, omsättning, export och förvärvsarbetande inom miljösektorn i Sverige
Antal och miljoner kronor
Antal
arbetsställen

Nettoomsättning och export i
miljoner kronor

Antal förvärvsarbetande

Omsättning

Export

Kvinnor

Män

2018

15 257

222 546

35 535

19 275

47 529

2017

15 399

203 826

33 840

18 680

47 400

2015

15 945

200 035

29 724

18 091

47 798

Källa: Miljöräkenskaperna, SCB

9.4.3(N) Industrins investeringar i miljöskydd per miljöområde
Miljoner kronor
Luft

Vatten

Avfall

Annat

2019

3 692

1 399

814

1 547

2017

2 203

1 691

511

979

2015

2 043

1 456

654

1 074

Källa: Miljöräkenskaperna, SCB

Delmål 9.5

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

9.5.1 Utgifter för forskning och utveckling som andel av BNP
Andel i procent
2019

3,41

2017

3,36

2015

3,22

Källa: Forskning och utveckling, SCB

9.5.2 Forskare per miljoner invånare
Antal per miljoner kvinnor och män
Kvinnor

Män

Ej fördelat

2019

2 219

5 286

11

2017

2 024

5 105

0

2015

1 882

4 887

13

Källa: Forskning och utveckling, SCB
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Delmål 9.a

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

9.a.1 Totala offentliga flöden från Sverige till utvecklingsländer till infrastruktur
Miljoner kronor
Totalt

Offentligt
utvecklingsbistånd

Andra offentliga
flöden

2019

2 825,5

2 651,5

173,9

2017

1 803,5

1 829,9

-26,4

2015

1 430,1

1 156,8

273,3

Källa: Sidas årliga rapportering till OECD/DAC

Delmål 9.b

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

9.b.1 Andelen förädlingsvärde för medel- och högteknologiska företag i totala förädlingsvärdet
Andel i procent
2019

41,3

2017

41,1

2015

38,7

Källa: SCB
Högteknologisk tillverkning (SNI 20+25.4+27+28+29+30-30.1.-30.3+32.5). Totala näringslivet (SNI 05-96 exkl. 64-66 och 84). Uppgifterna för 2019 är
preliminära.

Delmål 9.c

Tillgång till informations- och
kommunikationsteknik för alla
Väsentligt öka tillgången till informations- och kommunikationsteknik
samt eftersträva allmän och ekonomiskt överkomlig tillgång till
Internet i de minst utvecklade länderna senast 2020.

9.c.1 Andel av befolkningen som täcks av mobilnät fördelat på teknik
Andel i procent av hushåll
via HSPA (3G)

LTE (4G)

GSM (2G)

2019

100

100

100

2017

100

100

100

2015

99,9

100

100

Källa: Post- och telestyrelsen
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Mål 10. Minskad ojämlikhet
Den ekonomiska ojämlikheten har ökat något sedan 2015. Andelen av
befolkningen som lever på en inkomst som är lägre än 50 procent av
medianinkomsten har ökat. Högst är andelarna i de yngre
åldersgrupperna (0-39 år). Inkomstspridningen har dock legat relativt
stabil de senaste åren efter en ökning under första halvan av 2010-talet.
Arbetskraftskostnader, i löner och sociala avgifter, som andel av BNP
har varit relativt stabil över åren, men har haft en svag trendmässig
ökning sett över längre tid. En ökning av löneandelen innebär
förbättrade ekonomiska förutsättningar för hushållen att till exempel
öka sin konsumtion.
Nära 9 av 10 röstberättigade svenskar röstade i det senaste
riksdagsvalet, vilket är en hög andel i ett internationellt perspektiv.
Men valdeltagandet är ojämnt. Utrikesfödda, personer med låg högsta
utbildning och personer med låga inkomster röstar i mindre
utsträckning än inrikes födda, högutbildade och de med högst
inkomster. Andelen som oftast diskuterar politik fördelar sig ojämnt på
samma sätt som för röstdeltagande och har dessutom minskat sedan
2015.
Andelen personer som upplevt diskriminering eller kränkande
behandling har inte förändrats under perioden sedan 2015. Unga
kvinnor, 16-29 år, står för den högsta andelen men det är även en hög
andel bland unga män som har upplevt diskriminering eller kränkande
behandling. Sett till diskrimineringsgrunderna är det kön, ålder och
etnisk tillhörighet som står för de högsta andelarna.
FN bedömer att Sverige till stor del har en migrationspolitik som
underlättar ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration och
rörlighet av personer. Antalet flyktingar som varje år kommer till
Sverige har minskat betydligt sedan 2015, då flyktingmottagandet blev
det högsta sedan Balkankriget på 1990-talet. Den främsta orsaken till
det var det stora antalet personer som var på flykt undan kriget i Syrien.
Remitteringar som migranter skickar till sina hemländer är viktiga för
många länders ekonomier. Kostnaderna för att skicka dessa pengar har
minskat över tid.

Delmål 10.1

Minska inkomstklyftorna
Till 2030 successivt uppnå och upprätthålla en inkomsttillväxt högre än
det nationella genomsnittet för de 40 procent av befolkningen som har
lägst inkomst.
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10.1.1 Tillväxttakt för hushållens inkomst per capita bland de 40 procent av befolkningen som har lägst inkomst och hela
befolkningen
Genomsnittlig procentuell förändring av medelinkomsten för kvinnor och män
40 procent med lägst
inkomst

2015-2019

Samtliga

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0,6

0,6

0,6

0,6

Källa: Inkomster och skatter, SCB

Delmål 10.2

Främja social, ekonomisk och politisk inkludering
Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön,
funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk
eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och
politiska livet.

10.2.1 Andelen personer som lever på under 50 procent av medianinkomsten
Andel i procent av kvinnor och män
Kvinnor

Män

2019

8,4

8,3

2017

8,1

8,0

2015

8,1

7,9

Kvinnor

Män

2018-2019

34

40

2008-2009

39

45

Kvinnor

Män

Totalt

89

88

Högsta inkomstkvintilen

97

96

Eftergymnasial utbildning

96

94

Utan funktionsnedsättning

93

89

50 – 64 år

91

89

Inrikes födda

91

90

18 – 29 år

88

83

Med funktionsnedsättning

84

85

Lägsta inkomstkvintilen

82

78

Källa: Inkomster och skatter, SCB

10.2.2(N) Andel som oftast deltar i politiska diskussioner
Andel i procent av befolkningen 16 år och äldre

Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB

10.2.3(N) Valdeltagande totalt och i olika grupper
Andel i procent som röstade i riksdagsvalet 2018 av röstberättigade i Sverige
Befolkningsgrupper
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Befolkningsgrupper

Kvinnor

Män

Totalt

89

88

Förgymnasial utbildning

81

79

Utrikes födda

75

73

Källa: Valstatistik, SCB

Delmål 10.3

Säkerställ lika rättigheter för alla och utrota
diskriminering
Säkerställa lika möjligheter och minska förekomsten av ojämlika utfall,
bland annat genom att avskaffa diskriminerande lagstiftning, politik
och praxis och främja lagstiftning, politik och åtgärder av lämpligt slag i
detta hänseende.

10.3.1 Andel av befolkningen som uppger sig upplevt diskriminering eller kränkande behandling enligt diskrimineringsgrunderna
Andel i procent av kvinnor respektive män
Kvinnor

Män

2020

15

8

2018

18

9

2016

15

8

Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten

Delmål 10.4

Anta skatte- och socialskyddspolitik som främjar
jämlikhet
Besluta om politik, särskilt finans-, löne- och socialskyddspolitik, och
successivt uppnå ökad jämlikhet.

10.4.1 Andel av BNP som går till löner och sociala avgifter
Andel i procent av BNP
2019

48

2017

47

2015

47

Källa: Nationalräkenskaperna, SCB

10.4.2 Omfördelande effekter av finanspolitiken (Gini-koefficienten)
Inkomstojämlikhet beräknad från disponibel inkomst per konsumtionsenhet inklusive kapitalvinster
2019

0,313

2017

0,322

2015

0,317

Källa: Hushållens ekonomi, SCB
Ojämnhet i fördelningar kan beskrivas med en s.k. Lorenz-kurva, utifrån vilken man beräknar gini-koefficienten. Koefficienten kan anta ett värde mellan 0
och 1. Ett högt värde på koefficienten visar på större ojämnhet än ett lågt värde.
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Delmål 10.5

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

10.5.1 Finansiella sundhetsindikatorer
Finansiella indikatorer enligt IMF

Primärkapital
i förhållande
till riskvägda
tillgångar

Primärkapital
i förhållande
till totala
tillgångar

Osäkra
lånefordringar
i förhållande
till eget
kapital

Osäkra
lånefordringar
i förhållande
till total
utlåning

Avkastning
på totala
tillgångar

Likvida
tillgångar i
förhållande
till kortsiktiga
skulder

Husprisindex

2020k2

19,6

4,7

0,5

0,2

0,2

36,8

3,3

2020k1

18,9

4,7

3,5

0,5

0,1

32,3

4,6

2019k4

20,5

5,6

3,9

0,6

0,9

27

3,3

2019k3

19

5,1

4,7

0,6

0,6

29

3

2019k2

18,6

5,1

4,7

0,5

0,9

27,2

2,2

2019k1

18,5

5

4,1

0,5

0,9

30,2

1,5

2017k4

23,3

5,4

10

1,1

0,8

28,7

2,9

2017k3

23

4,9

9,7

1

0,8

33,9

7,5

2017k2

23,2

4,9

9,7

1,1

0,8

34,6

8,5

2017k1

23,1

4,8

7,9

0,9

0,9

36,3

6,6

2015k4

21,1

4,8

7

1,2

0,7

140,3

14,1

2015k3

20,3

4,3

6,3

1,1

0,7

149,8

13,6

2015k2

23,1

5

7,5

1,1

0,8

134,2

13

2015k1

19,8

4,2

7,2

1,1

0,8

148,8

11,5

Text

Källa: Finansinspektionen

Delmål 10.6

Stärk utvecklingsländers representation i
finansiella institutioner
Säkra stärkt representation och röst till utvecklingsländer i
beslutsfattandet i globala internationella ekonomiska och finansiella
institutioner i syfte att göra dessa mer effektiva, trovärdiga,
ansvarsskyldiga och legitima.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.

Delmål 10.7

Främja ansvarsfull och säker migration
Underlätta en ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration och
rörlighet av personer, inklusive genom planerad och väl fungerande
migrationspolitik.
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10.7.2 Länder som har en migrationspolitik som underlättar ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration och rörlighet av
personer
FNs bedömning av Sveriges migrationspolitik per domän (1=behöver utvecklas - 4=möter helt och fullt ), 2019
Domän

FNs bedömning

Alla områden

3

Rättigheter för migranter

3

Hela regeringens ansvar/Evidensbaserade policyer

3

Samarbete och partnerskap

4

Socioekonomiskt välbefinnande

4

Krisberedskap

4

Säker, ordnad och reglerad migration

4

Källa: UNDESA, Globala databasen

10.7.4 Andelen av befolkningen som är flyktingar
Antal flyktingar och anhöriga till flyktingar per 1 000 kvinnor respektive män
Kvinnor

Män

2019

20,6

27,1

2017

46,2

58,4

2015

42,3

59,0

Källa: Befolkningsstatistiken, SCB

Delmål 10.a

Särskild och differentierad behandling av
utvecklingsländer
Genomföra principen om särskild och differentierad behandling för
utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna, i
enlighet med Världshandelsorganisationens avtal.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.

Delmål 10.b

Uppmuntra utvecklingsbistånd och investeringar i
de minst utvecklade länderna
Uppmuntra offentligt utvecklingsbistånd och finansiella flöden,
inklusive utländska direktinvesteringar, till de stater där behovet är som
störst, i synnerhet de minst utvecklade länderna, afrikanska länder, små
önationer under utveckling samt kustlösa utvecklingsländer, i enlighet
med deras nationella planer och program.
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10.b.1 Totala resursflöden till utveckling från Sverige till utvecklingsländer
Miljoner kronor efter typ av flöde
Offentligt
utvecklingsbistånd
(ODA)

Andra offentliga
flöden (OOF)

Offentliga
exportkrediter

Utländska
direktinvesteringar
(FDI)

2019

54 502

240

-10 510

-

2017

32 894

457

669

16 580

2015

40 118

388

-

26 418

Källa: Sidas årliga rapportering till OECD/DAC

Delmål 10.c

Minska kostnaderna för migranters internationella
transaktioner
Senast 2030 minska transaktionskostnaderna för migranters
remitteringar till mindre än 3 procent samt avskaffa
remitteringskorridorer där kostnaderna överstiger 5 procent.

10.c.1 Remitteringskostnader som andel av det remitterade beloppet
Andel i procent
Insamlingsmånad

1 000

3000

sep-20

13,0

7,2

jun-20

14,6

8,1

mar-20

15,0

8,3

dec-19

14,3

7,6

sep-19

14,3

7,6

jun-19

15,2

6,9

mar-19

14,5

7,5

dec-17

15,3

7,8

sep-17

14,4

7,7

jun-17

17,2

9,4

mar-17

17,2

9,4

dec-15

15,8

8,2

sep-15

16,5

8,5

jun-15

16,5

8,5

mar-15

16,5

8,8

Källa: Money from Sweden, Konsumentverket
Beräkningen baseras på medelkostnaden för att skicka 1 000 respektive 3 000 kronor till DAC-länder i kategori 1 (Afghanistan Bangladesh Burkina Faso
Etiopien Mali Moçambique Rwanda Somalia Syrien Tanzania Uganda Zambia).
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Mål 11. Hållbara städer och
samhällen
Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar
planering av bostäder, offentliga platser, transporter, infrastruktur,
återvinning och säkrare kemikaliehantering. I Sverige är bristande
standard och osäkra bostäder inte något primärt problem. Däremot är
bostadsbrist ett stort och växande problem. Trångboddhet har även
under den pågående Coronapandemin identifierats som faktor som kan
bidra till ökad smittspridning. Trångboddheten har ökat för utrikes
födda under 2010-talet, och är som allra störst för utrikes födda utanför
Europa. Tillgängligheten till offentliga platser i Sverige är god –
offentliga platser utgör mer än hälften av all mark i tätorter. Det finns
dock problem med tryggheten i städernas offentliga rum. Andelen
kvinnor som uppger att de avstått från att gå ut på kvällen på grund av
oro för hot eller våld är mångdubbelt större än motsvarande andel män.
Det finns också en markant skillnad mellan kvinnor och män angående
på vilken plats de uppger att de har varit utsatta för hot eller våld. Flest
män anger allmän plats medan flest kvinnor anger i arbetet. Den grupp
som i absolut högst grad uppger att de blivit utsatta för trakasserier är
kvinnor i åldern 16-24 år.
Ur ett globalt perspektiv har svenska städer både god miljö och hög
tillgång till kollektivtrafik. Tätortsbefolkningens tillgång till
kollektivtrafik, liksom andelen bostäder i kollektivtrafiknära lägen, har
ökat under 2010-talet. En mycket hög andel av invånarna i Sveriges
tätorter har också tillgång till ett grönområde nära bostaden. Den
negativa miljöpåverkan som förekommer i svenska städer i form av till
exempel dålig luftkvalitet och avfallshantering är inte helt entydig:
Partiklar i luften i form av PM2,5 har i ett urval av svenska städer
minskat något mellan 2011 och 2019, och det totalt behandlade
hushållsavfallet per capita minskade under 2010-talets första hälft för
att därefter öka.

Delmål 11.1

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

11.1.1 Andel av den urbana befolkningen som lever i slumområden, informella bosättningar eller bristfälliga bostäder
Andel i procent, FNs estimat
2018

0.001

2016

0.001

Källa: UN-HABITAT, Globala databasen
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11.1.2(N) Trångboddhet
Andel i procent trångbodda enligt norm 2 bland personer 16-84 år
Utrikes födda

Inrikes födda

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

2018-2019

15,9

17,0

2,3

2,3

2016-2017

14,0

15,8

2,1

2,1

2014-2015

12,1

10,6

2,4

2,1

Källa: Undersökningarna om levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB
Norm 2 definierar ett hushåll som trångbott om det finns fler än två boende per rum (sovrum), kök och vardagsrum oräknade. Detta gäller dock inte
ensamstående, som inte anses trångbodda oavsett antal rum.

Delmål 11.2

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

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

Män

2018

90,0

89,4

2017

89,0

88,4

2015

89,0

88,2

Källa: SCB
Tillgång till kollektivtrafikhållplats inom 500 meter från bostaden med minst en avgång i timmen vardagar mellan 06:00 och 20:00

11.2.2(N) Bostäder i kollektivtrafiknära lägen
Andel i procent av samtliga bostäder
2018

83,3

2017

82,0

2015

81,8

Källa: SCB
Bostäder inom 500 meter från en kollektivtrafikhållplats med minst en avgång i timmen vardagar mellan 06:00 och 20:00.

Delmål 11.3

Inkluderande och hållbar urbanisering
Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt
förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar
planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.
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11.3.1 Förhållande mellan arealtillväxt och befolkningstillväxt
<1=förtätning, >1=stadsspridning
2012-2015

0,142

2009-2012

0,399

Källa: SCB
Indikatorn beskriver städernas areella tillväxt i relation till den urbana befolkningstillväxten. Om den urbana befolkningens tillväxttakt är snabbare än
städernas areella tillväxttakt utvecklas städerna mot förtätning (värden under 1). Om det omvända gäller (värden över 1) sker stadsspridning vilket
resulterar i en glesare och mindre resurseffektiv markanvändning. Om den areella tillväxttakten är lika stor som befolkningstillväxten är indikatorn 1.
Urbana områden definieras och avgränsas enligt en metodik framtagen av UN-HABITAT för global jämförbarhet. Avgränsningarna överensstämmer
därför inte med den nationella statistik som tas fram för landarealer och befolkning i tätorter.
Urban befolkning är den delen av befolkningen som är folkbokförd inom områden som definieras som urbana områden enligt UN-HABITATs metodik.

Delmål 11.4

Skydda världens kultur- och naturarv
Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och
naturarv.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.

Delmål 11.5

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

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

Drabbade

Döda saknade och
drabbade

2019

0

0

0

2017

0

0

0

2015

0

0

0

Källa: Data insamlade rapportering enligt Sendairamverket för katastrofriskreducering, MSB
Endast allvarliga och omfattande händelser inkluderas i rapporteringen vilket innebär ett fåtal händelser. Många av åren har inga sådana händelser
inträffat. Antal döda och saknade avser personer döda eller saknade som direkt konsekvens av en händelse. Antal drabbade inkluderar antal sjuka och
skadade samt antal personer som har fått sin bostad skadad eller förstörd.

11.5.2 Direkta ekonomiska förluster i förhållande till BNP till följd av katastrofer
Kronor
År

Kronor

Procent av BNP

2019

0

0

2017

0

0

2015

0

0

Källa: Data insamlade rapportering enligt Sendairamverket för katastrofriskreducering, MSB
Endast allvarliga och omfattande händelser inkluderas i rapporteringen vilket innebär ett fåtal händelser. Många av åren har inga sådana händelser
inträffat. Data om kostnader för avbrott av grundläggande tjänster har inte samlas in.
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Delmål 11.6

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

11.6.1 Andelen kommunalt fast avfall som samlas in och hanteras i kontrollerade anläggningar
Andel i procent i Stockholm
2015

100

Källa: UN-HABITAT, Globala databasen
Stockholm är den enda staden som rapporteras till FN från Sverige pga storleksavgränsningar. Siffran 100 procent gäller dock för hela landet.

11.6.2 Partiklar (PM2,5) halter i luft i urban bakgrund
Mikrogram per kubikmeter, glidande treårsmedelvärde
2019

5,7

2017

5,7

2015

6,5

Källa: SVERIGES MILJÖMÅL, Naturvårdsverket
Urban miljö: Redovisade data för mätningar av PM2,5 i Burlöv, Stockholm och Umeå.

11.6.3(N) Total behandlad mängd hushållsavfall och per capita
Totalt och per capita
Totalt (ton)

Per capita (kg)

2018

2 705 700

262

2016

2 483 110

248

2014

2 190 680

225

Kvinnor

Män

2015

20

14

2007

22

15

1999

18

13

Källa: Avfallsstatistik, Naturvårdsverket

11.6.4(N) Luftkvalitet i eller i närheten av bostaden
Andel i procent av befolkningen

Källa: Miljöhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten

Delmål 11.7

Skapa säkra och inkluderande grönområden för
alla
Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande
och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för
kvinnor och barn, äldre personer och personer med
funktionsnedsättning.
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11.7.1 Andelen bebyggd miljö i städer som är offentliga platser med tillgänglighet för alla
Andel i procent av tätortsmark
Mark i tätort som är
offentlig plats

Allmänt tillgänglig
grönyta i tätort

2015

52

37

2010

58

39

Källa: SCB. För 2010 ingår endast de 37 största tätorterna med 30 000 invånare eller mer. Från och med 2015 ingår alla tätorter. Uppgifterna är därför
inte helt jämförbara över tid.

11.7.2 Andelen personer som utsatts för fysiska eller sexuella trakasserier
Andel i procent av kvinnor och män i olika åldersgrupper som blivit utsatta för trakasserier de senaste 12 månaderna, 2019
Kvinnor

Män

16-24 år

13,9

7,9

25-44 år

9,1

5,6

45-64 år

6,3

4,8

65-84 år

3,5

4,1

Källa: Nationella trygghetsundersökningen, Brottsförebyggande rådet (Brå)

11.7.3(N) Utsatta för hot eller våld efter plats
Andel i procent av kvinnor och män 16 år och äldre
I bostad

På allmän plats

I arbetet

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

2016-2017

2

1

2

4

6

4

2012-2013

2

1

2

3

4

2

2010-2011

1

1

2

4

5

3

Källa: Undersökningarna om levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB. Åldersgruppen för utsatthet i arbetet är 16-64 år

11.7.4(N) Avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro för hot eller våld
Andel i procent av befolkningen 16 år och äldre
Kvinnor

Män

2016-2017

24,2

6,4

2012-2013

17,1

4,3

2010-2011

19,4

5,0

Kvinnor

Män

2015

94

94

2010

92

92

Källa: Undersökningarna om levnadsförhållanden (ULF/SILC), SCB

11.7.5(N) Tillgång till grönområde inom 200 meter från bostaden
Andel i procent av befolkningen i tätort

Källa: SCB. För 2010 ingår endast de 37 största tätorterna med 30 000 invånare eller mer. Från och med 2015 ingår alla tätorter. Uppgifterna är därför
inte helt jämförbara över tid. Grönområde definieras som ett område av sammanhängande grönytor som uppgår till minst 0,5 hektar och som är allmänt
tillgängligt.
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Delmål 11.a

Främja nationell och regional utvecklingsplanering
Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar
mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden
genom att stärka den nationella och regionala utvecklingsplaneringen.
Statistik saknas för indikatorerna under indikatorn

Delmål 11.b

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

Delmål 11.c

Bistå de minst utvecklade länderna med hållbar
och motståndskraftig byggnation
Stödja de minst utvecklade länderna, inklusive genom finansiellt och
tekniskt bistånd, att bygga hållbara och motståndskraftiga byggnader av
lokala material.
Det finns ingen indikator till delmålet i dagsläget.
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Mål 12. Hållbar
konsumtion och
produktion
Mål 12 handlar om att säkerställa hållbara konsumtions- och
produktionsmönster. Just nu konsumerar vi långt bortom vad vår planet
klarar av. Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt
ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och
konsumerar varor och resurser. För vissa delmål går utvecklingen i
Sverige åt rätt håll. Till exempel minskar utsläppen av växthusgaser
från svensk konsumtion och försäljningen av antibiotika för
livsmedelsproducerande djur.
Inom andra delmål går utvecklingen långsamt eller är mer osäker.
Matavfallet från livsmedelsindustrin och hushållen minskar, men det
gör det inte i andra delar av livsmedelskedjan, som till exempel för
livsmedelsbutiker och restauranger. Mängden genererat farligt avfall
visar ingen minskande trend, och andelen slutbehandlat avfall som
materialåtervinns är oförändrad.
Materialkonsumtionen, mätt som mängden material som utvinns eller
importeras för användning i Sverige, har ökat både i absoluta värden
och per capita. Samtidigt har materialintensiteten, som visar kvoten
mellan materialkonsumtion och BNP, en något minskande trend sedan
1998.

Delmål 12.1

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

12.1.1 Länder som utvecklar, anpassar eller genomför policyinstrument som syftar till att stödja omställning till hållbar konsumtion
och produktion
FNs bedömning av Sveriges uppfyllelse av indikatorn (1=JA, 0=NEJ)
2019

1

Källa: Environment Live/10YFP, Globala databasen
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12.1.2(N) Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser
Utsläpp som uppstår från svensk konsumtion i Sverige och i andra länder
Miljoner ton koldioxidekvivalenter

Utsläpp i Sverige

Utsläpp i utlandet

2018

35

47

2017

35

47

2015

37

49

Ton koldioxidekvivalenter
per capita

Livsmedel

Boende

Transporter

Kläder/skor

Övrigt

Offentlig
konsumtion

Investeringar

2018

1,3

1,1

1,6

0,2

0,6

0,8

2,3

2017

1,3

1,1

1,7

0,2

0,7

0,9

2,3

2015

1,4

1,2

1,8

0,3

0,7

1,0

2,4

Källa: Miljöräkenskaperna, SCB

12.1.3(N) Försäljning av antibiotika för livsmedelsproducerande djur
Milligram aktiv substans per kg levandevikt (mg/PKU)
2019

12,0

2017

12,6

2015

12,6

Källa: Svenska veterinärmedicinska anstalten (SVA)

Delmål 12.2

Hållbar förvaltning och användning av
naturresurser
Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av
naturresurser.

12.2.2 Inhemsk materialkonsumtion
Index 1998=100
Inhemsk
materialkons
umtion

Per capita

Per BNP

Referensår = 1998

100

100

100

2018

138

120

86

2017

134

117

84

2015

124

112

82

Källa: Miljöräkenskaper, SCB

Delmål 12.3

Halvera matsvinnet i världen
Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och
konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan,
även förlusterna efter skörd.
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12.3.1(P) Uppkommet matavfall per person i hela livsmedelskedjan
Kilo per capita
Totalt

Hushåll

Primärproduktion

Storkök

Restauranger

Livsmedelsindustri

Livsmedelsbutiker

2018

127

90

10

7

7

4

10

2016

126

94

10

7

7

5

3

2014

131

97

10

7

7

8

3

Källa: Matavfallsmängder i Sverige, Naturvårdsverket
Ingen uppdatering har gjorts av mängderna från primärproduktion sedan 2014. Metodbyte för mängdberäkning av matavfall från livsmedelsbutiker
gjordes 2018.

Delmål 12.4

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

12.4.1 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
Den utsträckning Sverige bedöms uppfylla sina åtaganden per konvention/överenskommelse
Basel
Convention

Minamata
Convention

Montreal
Protocol

Rotterdam
Convention

Stockholm
Convention

2015-2019

80

66.67

100

96.55

87.5

2010-2014

100

100

100

100

Källa: Environment Live, Globala databasen

12.4.2 Genererat farligt avfall per capita och proportionen av farligt avfall behandlat fördelat på behandlingstyp
Kg per capita och andel i procent efter behandlingstyp
Kg per capita
2018

282

2016

238

2014

264

Behandlingstyp

2018

2010

Förbehandling och sortering

49

56

Deponering

21

20

Förbränning med energiåtervinning

13

5

Konventionell materialåtervinning

6

6

Annan återvinning

6

7

Förbränning utan energiåtervinning

4

5

Återfyllning

1

-

Biologisk behandling

0

0

Källa: Avfallsstatistik, Naturvårdsverket
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12.4.3(N) Kemikalieanvändning per BNP
Kemikalieintensitet (ton per miljoner kronor)
Ton per miljoner kronor
2018

5,1

2017

5,1

20115

5,8

Källa: Kemikalieinspektionen och Miljöräkenskaperna, SCB

Delmål 12.5

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

12.5.1 Nationell återvinningsgrad
Andel i procent av slutbehandlat avfall efter typ av behandling
Materialåtervinning

Annan återvinning

Bortskaffning

2018

25

58

17

2016

25

54

21

2014

24

56

21

Källa: Avfallsstatistik, Naturvårdsverket
Avfallsmängderna är exklusive gruvavfall.

Delmål 12.6

Uppmuntra företag att tillämpa hållbara metoder
och hållbarhetsredovisning
Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa
hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin
rapporteringscykel.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.

Delmål 12.7

Främja hållbara metoder för offentlig upphandling
Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med
nationell politik och nationella prioriteringar.

12.7.2(N) Utsläpp av växthusgaser från offentliga konsumtionsutgifter
Miljoner ton koldioxidekvivalenter
2018

8,66

2017

8,75

2015

9,44

Källa: Miljöräkenskaperna, SCB
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Delmål 12.8

Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar
Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och
medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstil i harmoni
med naturen.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.

Delmål 12.a

Stärk utvecklingsländers vetenskapliga och
tekniska kapacitet för hållbar konsumtion och
produktion
Stödja utvecklingsländerna att stärka sin vetenskapliga och tekniska
kapacitet att utvecklas i riktning mot mer hållbara konsumtions- och
produktionsmönster.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.

Delmål 12.b

Utveckla och implementera verktyg för
övervakning av hållbar turism
Utveckla och genomföra verktyg för att övervaka hur en hållbar
utveckling påverkar en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och
främjar lokal kultur och lokala produkter.

12.b.1 Införande av standardiserade räkenskapsverktyg för att följa de ekonomiska och miljömässiga aspekterna av turismens
hållbarhet
Antal producerade tabeller i miljöräkenskaperna (MIR) och i turistsatelliträkenskaperna (TSA)
MIR

TSA

2018

2

5

2017

2

5

2015

3

5

Källa: UN World Tourism Organisation, Globala databasen

Delmål 12.c

Eliminera marknadsstörningar som uppmuntrar
till slösaktiga konsumtionsmönster
Rationalisera ineffektiva subventioner av fossila bränslen som
uppmuntrar till slösaktig konsumtion genom att undanröja
snedvridningar på marknaden, i enlighet med nationella förhållanden.
Detta kan till exempel omfatta att omstrukturera beskattningen och
avveckla eventuella skadliga subventioner för att avspegla deras effekter
på miljön. En sådan politik måste ta full hänsyn till
utvecklingsländernas särskilda behov och förhållanden och minimera
eventuella negativa effekter på deras utveckling på ett sätt som skyddar
de fattiga och de berörda samhällena.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.
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Mål 13. Bekämpa
klimatförändringarna
Mål 13 handlar om att bekämpa klimatförändringarna och dess
konsekvenser samt att integrera klimatåtgärder i politik, strategier och
planering på nationell nivå. Effekter av klimatförändringarna kan ses
redan nu, och utsläppen av växthusgaser behöver minska för att en
genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader ska kunna
undvikas. En sådan ökning skulle få allvarliga konsekvenser för
ekosystem, matproduktion, vattentillgång och hälsa, och ge en ökad risk
för naturkatastrofer.
Sveriges utsläpp av växthusgaser har minskat över tid, både sett från ett
produktionsbaserat och territoriellt perspektiv. Territoriella utsläpp
mäter utsläpp som sker inom Sveriges gränser medan
produktionsbaserade utsläpp redovisar utsläpp från svenska
ekonomiska aktörer, oavsett var i världen utsläppen sker.
Statistiken visar att det är ovanligt att människor skadas av katastrofer i
Sverige. Stormen Gudrun är den katastrof som krävt flest liv i Sverige
sedan 2005.

Delmål 13.1

Stärk motståndskraften mot och
anpassningsförmågan till klimatrelaterade
katastrofer
Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till
klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.

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

Drabbade

Döda saknade och
drabbade

2019

0

0

0

2917

0

0

0

2915

0

0

0

Källa: Data insamlade rapportering enligt Sendairamverket för katastrofriskreducering, MSB

Delmål 13.2

Integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik
och planering
Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och planering på nationell
nivå.
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13.2.2 Totala utsläpp av växthusgaser
Miljoner ton koldioxidekvivalenter
Från svensk
produktion

I Sverige

2018

57

52

2017

58

53

2015

60

54

Källa: Miljöräkenskaperna, SCB och utsläppsstatistik, Naturvårdsverket

Delmål 13.3

Öka kunskap och kapacitet för att hantera
klimatförändringar
Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och
institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av
klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av
klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.

Delmål 13.a

Implementera FN:s ramkonvention om
klimatförändringar
Fullfölja det åtagande som de utvecklade länder som är parter i Förenta
nationernas ramkonvention om klimatförändringar gjort gällande en
målsättning att till 2020 gemensamt mobilisera 100 miljarder US-dollar
årligen från alla typer av källor för att tillgodose utvecklingsländernas
behov vad gäller meningsfulla begränsningsåtgärder och insyn i
genomförandet samt så snart som möjligt finansiera och
operationalisera den gröna klimatfonden fullt ut.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.

Delmål 13.b

Främja mekanismer för att höja förmågan till
klimatrelaterad planering och förvaltning
Främja mekanismer för att höja förmågan till effektiv klimatrelaterad
planering och förvaltning i de minst utvecklade länderna, med särskilt
fokus på kvinnor, ungdomar samt lokala och marginaliserade
samhällen.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.
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Mål 14. Hav och marina
resurser
Att bevara och skydda den marina miljön är av stor betydelse när vi
skapar ett hållbart utnyttjande av havsresurserna. Den marina miljön
skapar förutsättningar för vår överlevnad på jorden. För att nå detta mål
måste vi få bort föroreningar och överfiske och ansvarsfullt förvalta och
skydda allt marint liv och dess livsmiljöer. I Sverige pågår ett intensivt
arbete för att minska föroreningar och skapa regelverk för att skydda
den marina miljön. Skyddet av särskilt värdefulla marina miljöer ligger
på 14 procent i Sverige, vilket är högre än agendans mål som ligger på
10 procent.
Utvecklingen mot ett hållbart nyttjande av de marina fiskebestånden i
Sverige visar däremot en utveckling där andelen fiskebestånd som
nyttjas hållbart har minskat varje år från 50 procent 2016 till 40
procent år 2019. Andelen hållbara fiskebestånd i Östersjön och
Bottenhavet har minskat mellan 2018 till 2019 men fiskebestånden i
Västerhavet och Bottenviken är i stort sett oförändrade under samma
tidsperiod.
Sveriges utsläpp av övergödande ämnen (kväve och fosfor) till Östersjön
och Västerhavet har minskat under flera år. Detta har uppnåtts bland
annat genom åtgärder som minskat läckage från jord och skogsbruk,
samt genom investeringar i rening av avloppsvatten.
För att ge lagligt skydd av havsresurser har Sverige verktyg som ska
hindra överfiske samt ett ramverk som stödjer den småskaliga
fiskenäringen. Målet som rör hinder mot illegalt fiske uppnås genom att
Sverige förbjuder vissa former av fiskesubventioner som bidrar till
överkapacitet och överfiske.

Delmål 14.1

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

14.1.1 Index för kustnära övergödning och koncentrationen av flytande plastskräp
Procent av klorofyll-a-avvikelser baserat på remote sensing, FNs estimat
2019

0.64

2017

0.29

2019

0.21

Källa: Environment Live, Globala databasen
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Delmål 14.2

Skydda och återställ marina och kustnära
ekosystem
Senast 2020 förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett
hållbart sätt för att undvika betydande negativa konsekvenser, bland
annat genom att stärka deras motståndskraft, samt vidta åtgärder för att
återställa dem i syfte att uppnå friska och produktiva hav.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.

Delmål 14.3

Minska havsförsuringen
Minimera och åtgärda havsförsurningens konsekvenser, bland annat
genom ökat vetenskapligt samarbete på alla nivåer.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.

Delmål 14.4

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

14.4.1 Andelen fiskbestånd inom en biologiskt hållbar nivå
Antal och andel i procent
Hållbara bestånd

Bedömda bestånd

Andel

Antal

Antal

2019

40

27

60

2017

44

29

56

2015

46

29

52

Källa: SVERIGES MILJÖMÅL, Havs- och vattenmyndigheten
Antal bedömda bestånd och antal områden har varierat mellan åren. Andelarna är därför inte jämförbara mellan åren

Delmål 14.5

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

14.5.1 Täckning av skyddade områden i förhållande till marina områden
Andel i procent av total havsyta
Text

Riket

Västerhavet

Östersjön

Bottniska viken

2019

14

32

16

5

2018

14

32

16

5

Källa: SCB
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Delmål 14.6

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

14.6.1 Grad av införande av internationella instrument för att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske
Nivå på införande (1=lägsta, 5=högsta)
2018

5

Källa: FAO, Globala databasen

Delmål 14.7

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

14.7.1 Hållbara fiskare som andel av BNP
Andel i procent av BNP
2017

0.02

2015

0.02

Källa: FAO, Globala databasen

Delmål 14.a

Utöka vetenskaplig kunskap, forskning och teknik
som bidrar till friskare hav
Öka den vetenskapliga kunskapen, utveckla forskningskapaciteten och
överföra havsteknik, med hänsyn tagen till den mellanstatliga
oceanografiska kommissionens kriterier och riktlinjer för överföring av
havsteknik (Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine
Technology), i syfte att skapa friskare hav och öka den marina
biologiska mångfaldens bidrag till utvecklingen i utvecklingsländerna, i
synnerhet i små önationer under utveckling och de minst utvecklade
länderna.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.

Delmål 14.b

Stöd småskalig fiskenäring
Säkerställa tillträde för småskaliga icke-industriella fiskare till marina
resurser och marknader.
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14.b.1 Grad av införande av ett rättsligt/regulatoriskt/politiskt/institutionellt ramverk som erkänner och skyddar småskaliga fiskares
tillträdesrätt
Nivå på införande (1=lägsta, 5=högsta)
2018

4

Källa: FAO, Globala databasen

Delmål 14.c

Implementera och verkställ den internationella
havsrättskonventionen
Stärka bevarandet och hållbart nyttjande av haven och havsresurserna
genom att genomföra internationell rätt, såsom den kommer till uttryck
i Förenta nationernas havsrättskonvention (UNCLOS), som utgör den
rättsliga ramen för bevarande och hållbart nyttjande av hav och
havsresurser, vilket erinras om i punkt 158 i slutdokumentet The Future
We Want från Förenta nationernas konferens om hållbar utveckling
(Rio+20).
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.
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Mål 15. Ekosystem och
biologisk mångfald
Sveriges landyta består till 69 procent av skogsmark, och andelen har
varit relativt oförändrad sedan 2005. Under 2019 hade 80 procent av
skogsmarken en långsiktig skogsförvaltningsplan och drygt 60 procent
av den totala skogsmarken var certifierad av oberoende, verifierade
certifieringssystem för skogsförvaltning. Sedan 2016 har arealen
certifierad skogsmark ökat med 560 000 hektar. Skogsmark i Sverige kan
undantas från skogsbruk på olika sätt. 9 procent av skogsmarken är
formellt skyddad. Frivilliga avsättningar utgör 4,5 procent av den totala
skogsmarken, hänsynsytor utgör 1,6 procent och den improduktiva
skogsmarken 11,5 procent.
Statistiken om täckning av fjällvegetation visar trender med pågående
"förbuskning" av de svenska fjällen. Varmare klimat är en viktig faktor,
framför allt på kalfjället, eftersom klimatet styr hur högt över havet
träd, buskar och ris kan växa. 2020 års Rödlisteindex visar att förlusten
av biologisk mångfald i Sverige fortsätter. För att förlusten av biologisk
mångfald ska vara hejdad ska index vara 1, men 2020 var det
sammanvägda indexvärdet för artgrupper 0,88.
Sveriges utvecklingsbistånd till biodiversitet uppgick till drygt 3,4
miljarder kronor under 2019. Av dessa medel hade 27 procent
biodiversitet som huvudsyfte. Den här typen av bistånd har ökat med
nästan 1,2 miljarder sedan 2015.

Delmål 15.1

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

15.1.1 Skogsmark som andel av total landareal
Andel i procent av total landareal
2017

68,83

2015

68,75

Källa: Riksskogstaxeringen, SLU. Landareal beräknas av SCB
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15.1.2 Andelen viktiga områden för biologisk mångfald på land och i sötvatten som är skyddade område
Genomsnittlig andel i procent av nyckelbiodiversitetsområden (KBAs)
Sötvattensområden

Landområden

2019

58

59

2017

58

59

2015

58

58

Källa: BirdLife International, IUCN och UNEP-WCMC (2019), Globala databasen

Delmål 15.2

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

15.2.1 Framsteg mot ett hållbart skogsbruk
Delindikatorer
Skogsmarkens årliga nettoförändringstakt

2007-2017

2005-2015

-0,05

-0,03

2017

2016

2015

71,9

71,8

71,5

2019

2018

8,7

8,7

2019

2015

80,2

81,1

2019

2018

2016

17 725

17 563

17 129

Andel i procent
Källa: Riksskogstaxeringen, SLU

Skogens biomassalager ovan jord
Ton per hektar
Källa: Riksskogstaxeringen, SLU

Andel skogsmark belägen inom formellt skyddade områden
Andel i procent
Källa: SCB och Naturvårdsverket

Skogsmark som omfattas av långsiktig skogsförvaltningsplan
Andel i procent med 2015 års skogsareal som baslinje
Källa: Skogsstyrelsen

Skogsmark under oberoende verifierade certifieringssystem för skogsförvaltning
1 000 hektar
Källa: Skogsstyrelsen
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15.2.2(N) Frivilliga avsättningar, hänsynsytor och improduktiv skogsmark
Andel i procent av total areal skogsmark
2019

2018

Frivilliga avsättningar

4,5

4,3

Hänsynsytor vid föryngringsavverkning

1,6

1,5

11,5

11,6

Improduktiv skogsmark, utan överlapp med formellt skyddad skogsmark
Källa: Skogsstyrelsen och Riksskogstaxeringen, SLU

Delmål 15.3

Stoppa ökenspridningen och återställ förstörd
mark
Till 2030 bekämpa ökenspridning, återställa förstörd mark och jord,
inklusive mark som drabbats av ökenspridning, torka och
översvämningar, samt sträva efter att uppnå en värld utan
nettoförstöring av mark.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.

Delmål 15.4

Bevara bergsekosystem
Senast 2030 säkerställa att bevara bergsekosystemen, inklusive deras
biologiska mångfald, i syfte att öka deras förmåga att producera nytta
som behövs för en hållbar utveckling.

15.4.1 Skyddade viktiga områden för biologisk mångfald i bergsområden
Genomsnittning andel av nyckelbiotopsområden i fjällen (KBAs) som är skyddade områden
2019

77

2017

77

2015

76

Källa: BirdLife International, IUCN och UNEP-WCMC (2019), Globala databasen

15.4.2 Täckning av fjällvegetation
Andel i procent
Text

Fjällbjörkskog

Kalfjäll

Trädskikt

Buskskikt

Fältskikt

Trädskikt

Buskskikt

Fältskikt

2015-2019

39

27

59

3,1

23

49

2013-2017

40

26

61

2,1

24

50

2011-2015

39

27

59

0,6

17

47

Källa: NILS-programmet, SLU

Delmål 15.5

Skydda den biologiska mångfalden och naturliga
livsmiljöer
Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av
naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast
2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.
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15.5.1 Rödlisteindex Sverige
Index 0-1, för att förlusten av biologisk mångfald ska vara hejdad ska index vara 1
2020

0,88

2015

0,88

2010

0,88

Källa: Artdatabanken, SLU och Naturvårdsverket

Delmål 15.6

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

15.6.1 Länder som har antagit administrativa och politiska ramverk för att säkerställa en rimlig och rättvis fördelning av nytta
1=JA, 0=NEJ
Senast
rapporterade
årtal
Access and Benefit-Sharing Clearing-House

2012

1

Nagoya Protocol

2012

1

Online Reporting System on Compliance of the International Treaty on Plant Genetic Resources for
Food and Agriculture (PGRFA)

2019

1

International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (PGRFA)

2019

1

Antal Standard Material Transfer Agreements (SMTAs), kumulativt värde

2019

491

Källa: Respektive protokolls sekretariat, Globala databasen

Delmål 15.7

Stoppa tjuvjakt och illegal handel med skyddade
arter
Vidta omedelbara åtgärder för att stoppa tjuvjakt på och handel med
skyddade djur- och växtarter och inrikta åtgärderna på både utbudet av
och efterfrågan på olagliga produkter från vilda djur och växter.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.

Delmål 15.8

Förhindra invasiva främmande arter i land- och
vattenekosystem
Senast 2020 införa åtgärder för att förhindra införseln av invasiva
främmande arter och avsevärt minska deras påverkan på land- och
vattenekosystem samt kontrollera eller utrota prioriterade arter.
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15.8.1 Om landet har relevant nationell lagstiftning och vidtar lämpliga åtgärder för att förebygga och kontrollera spridningen av
invasiva främmande arter
Sverige (1=JA, 2=NEJ)
Legislation, Regulation, Act related to the prevention of introduction and management of Invasive Alien Species (1 =
YES, 0 = NO)

1

National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP) targets alignment to Aichi Biodiversity target 9 set out in
the Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 (1 = YES, 0 = NO)

1

Källa: IUCN, Globala databasen

Delmål 15.9

Integrera ekosystem och biologisk mångfald i
nationell och lokal förvaltning
Senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens
värden i nationella och lokala planerings- och utvecklingsprocesser, i
strategier för fattigdomsminskning samt i räkenskaper.

15.9.1 Länder som antagit nationella mål enligt Aichimål 2 för biologisk mångfald 2011–2020 i sina nationella
biodiversitetsstrategier och handlingsplaner (NBASP) och framstegen som rapporterats mot dessa mål och som integrerar
biodiversitet i räkenskaper och rapporteringssystem
Sverige (1=JA, 2=NEJ)
Text

2020

Countries that established national targets in accordance with Aichi Biodiversity Target 2 of the
Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 in their National Biodiversity Strategy and Action Plans

2017

1

Countries with integrated biodiversity values into national accounting and reporting systems,
defined as implementation of the System of Environmental-Economic Accounting (1 = YES; 0 = NO)

1

Källa: Environment Live, Globala databasen

Delmål 15.a

Öka de finansiella resurserna för att bevara och
hållbart nyttja ekosystem och biologisk mångfald
Mobilisera och väsentligt öka de finansiella resurserna från alla källor
för att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden och
ekosystemen.

Delmål 15.b

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

15.a.1/15.b.1 Offentligt utvecklingsbistånd till utvecklingsländer till att hållbart bevara biodiversitet
Miljoner kronor svenskt offentligt utvecklingsbistånd till utvecklingsländer
Huvudsyfte

Delsyfte

2019

923,1

2 497,3

2017

517,2

2 129,2

2015

210,6

2 035,1

Källa: Sidas årliga rapportering till OECD/DAC
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Delmål 15.c

Bekämpa tjuvjakt och illegal handel
Öka det globala stödet till insatser för att bekämpa tjuvjakt på och
illegal handel med skyddade arter, inklusive genom att öka
möjligheterna till en hållbar försörjning i lokalsamhällena.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.
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Mål 16. Fredliga och
inkluderande samhällen
Detta mål spänner över många olika områden. När det gäller politiskt
deltagande kan vi konstatera att nära 9 av 10 svenskar röstade i
riksdagsvalet 2018 vilket innebar en liten ökning jämfört med 2014. Det
är en hög internationell siffra. Men valdeltagandet är ojämlikt. Det
innebär att resurssvagare grupper, i form av lägre inkomst och
utbildningsnivå, utnyttjar sin rösträtt i mindre utsträckning. Skillnader
finns även när vi jämför röstande bland utrikes och inrikes födda.
Mönstren kring det politiska deltagandet går även igen när vi studerar
vilka som är våra folkvalda politiker. Ytterligare en aspekt som
framträder är då att även kvinnor genomgående är sämre
representerade än män i folkvalda församlingar. Dessa skillnader är
relativt konstanta över tid och ändrar sig inte i någon större
utsträckning under tidsperioden 2015-2019.
Ett annat område som är centralt för mål 16 är människors trygghet och
upplevelse av våldsutsatthet. Ungefär 3 av 10 upplever otrygghet vid
utevistelse i sitt eget bostadskvarter på kvällen. Det är vanligare att
kvinnor upplever otrygghet jämfört med män. När det gäller
självrapporterad utsatthet för brott blir män i högre utsträckning
utsatta för misshandel och hot medan kvinnor i större utsträckning
utsätts för sexualbrott och trakasserier. Det är vanligare bland unga att
bli utsatt jämfört med äldre. När det gäller nivåerna på den
självrapporterade utsattheten för brott så har den ökat något under
tidsperioden 2015-2019, medan tryggheten är relativt oförändrad.
Det är vanligare att män blir mördade jämfört med kvinnor. I de fall då
kvinnor utsätts för dödligt våld är gärningspersonen oftare någon som
hon har eller har haft en parrelation med. Män är också tydligt
överrepresenterade jämfört med kvinnor som förövare för de brott som
begås.

Delmål 16.1

Minska våldet i världen
Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt.

16.1.1 Antalet mordoffer
Konstaterade fall av dödligt våld, antal och per 100 000 kvinnor resp. män
Kvinnor/flickor

Män/pojkar

Antal

Antal per 100 000

Antal

Antal per 100 000

2019

25

0,49

86

1,66

2017

27

0,54

86

1,70

2015

29

0,59

83

1,69

Källa: Kriminalstatistik, Brottsförebyggande rådet (Brå)
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16.1.3 Andel av befolkningen som utsatts för hot, misshandel, sexualbrott och trakasserier
Andel i procent av kvinnor respektive män
Hot

Misshandel

Sexualbrott

Trakasserier

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

2019

8,9

9,5

2,7

4,6

9,4

1,4

7,6

5,2

2017

8,0

8,6

2,5

4,1

10,7

1,6

..

..

2016

7,6

8,1

2,3

4,0

8,0

1,0

..

..

Källa: Nationella trygghetsundersökningen, Brottsförebyggande rådet (Brå)
Resultat gällande trakasserier finns enbart för utsatthet 2019. Anledningen är att enkätfrågan om trakasserier formulerades om i samband med
datainsamlingen 2020, vilket gör att den inte anses lämplig att direkt jämföra med tidigare resultat.
Med (..) menas att uppgift ej redovisas.

16.1.4 Andel av befolkningen som känner sig trygga när de är ute i det egna bostadsområdet
Andel i procent av befolkningen 16-84 år
Kvinnor

Män

2019

62

78

2017

64

81

2016

64

81

Källa: Nationella trygghetsundersökningen, Brottsförebyggande rådet (Brå)
Frågan som ställs handlar om otrygghet vid utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet. Redovisningen avser personer som inte uppgivit att
de känner sig mycket/ganska otrygga.

Delmål 16.2

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

16.2.2 Offer för människohandel efter typ av brott
Antal brott och antal brott per 100 000 invånare som anmälts till polisen
2020, prel

2019

2015

Antal

Antal per
100 000

Antal

Antal per
100 000

Antal

Antal per
100 000

Antal

Antal per
100 000

109

1

106

1

82

1

58

1

Människohandel för tvångsarbete

24

0

49

0

39

0

21

0

Människohandel för tiggeri

13

0

18

0

40

0

55

1

Människohandel för organhandel

4

0

2

0

2

0

..

..

Människohandel för krigstjänst

4

0

1

0

1

0

1

0

41

0

100

1

50

0

44

0

Människohandel för sexuella ändamål

Människohandel för övriga ändamål
Källa: Kriminalstatistik, Brottsförebyggande rådet (Brå)
Statistiken avser anmälda brott
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Delmål 16.3

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

16.3.2 Häktade i väntan på dom
Andel i procent häktade av totalt antal häktade och antal pågående fängelseverkställigheter
Kvinnor

Män

Barn

2020

28

27

95

2019

30

28

100

2017

28

27

100

Källa: Kriminalvården

Delmål 16.4

Bekämpa organiserad brottslighet och olagliga
finans- och vapenflöden
Till 2030 avsevärt minska de olagliga finansiella flödena och
vapenflödena, öka möjligheterna att återvinna och återfå stulna
tillgångar samt bekämpa alla former av organiserad brottslighet.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.

Delmål 16.5

Bekämpa korruption och mutor
Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.

16.5.1 Personer som har betalat eller fått en förfrågan om att betala en muta
Andel i procent av befolkningen 16-84 år som har fått en förfrågan om en muta från en offentlig företrädare eller från privat
företag/anställd under de senaste 12 månaderna
Offentlig företrädare

Privat företag/anställd

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

2015

0,4

1,1

1,1

4,1

2013

0,6

1,6

1,3

3,5

2009

1,1

1,3

1,0

1,6

Källa: Den nationella SOM-undersökningen, SOM-institutet i samverkan med QoG-institutet vid Göteborgs Universitet

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
Andel i procent av företag som fått minst en fråga om att betala en muta
2014

1,9

Källa: Världsbanken, Globala databasen
Uppgiften är estimerad av Världsbanken
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Delmål 16.6

Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta
institutioner
Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med
ansvarsutkrävande på alla nivåer.

16.6.1 Primära offentliga utgifter som andel av den ursprungligen godkända statsbudgeten
Andel i procent
2019

93

2017

98

2015

100

Källa: Ekonomistyrningsverket, sammanställt av SCB

Delmål 16.7

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

16.7.1 Andel positioner i nationella och lokala institutioner fördelat på befolkningsgrupper
Redovisas som andel i procent av befolkningen och av riksdagspolitiker i grupper som är mindre representerade i riksdagen jämfört
med motsvarande gruppers storlek i den röstberättigade befolkningen
Andel bland
riksdagspolitiker

Andel bland
röstberättigade

46

51

Utrikes födda

8

14

18-29 år

7

18

Förgymnasial utbildning

4

19

21

45

65 år +

2

27

Inkomster i intervallet 0-80% av befolkningens inkomster

9

80

Kvinnor

Gymnasial utbildning

Källa: Valstatistik, SCB

16.7.2 Andel av befolkningen som tycker att beslutsfattandet är inkluderande och lyhört
Andel i procent av befolkningen 15 år och äldre, 2016
I vilken utsträckning anser du att det politiska systemet i Sverige låter människor som du ha något
att säga till om när det gäller vad regeringen gör?

85

Kvinnor

Män

Inte alls

10

9

Väldigt lite

45

43

En del

37

34

Mycket

7

9

En hel del

2

4
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Och hur mycket anser du att det politiska systemet i Sverige låter människor som du ha inflytande
på politiken?

Kvinnor

Män

9

8

Väldigt lite

38

37

En del

40

38

Mycket

12

13

2

4

Kvinnor

Män

2018

89

88

2014

88

86

2010

86

85

Inte alls

En hel del
Källa: European Social Survey (ESS) 2016

16.7.3(N) Valdeltagande
Andel i procent av röstberättigade

Källa: Valstatistik, SCB

Delmål 16.8

Stärk utvecklingsländernas roll i den globala
styrningen
Utvidga och stärka utvecklingsländernas deltagande i institutionerna
för global styrning.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.

Delmål 16.9

Säkerställ juridisk identitet för alla
Senast 2030 tillhandahålla juridisk identitet för alla, inklusive
födelseregistrering.

16.9.1 Andelen barn under 5 år vars födsel har registrerats
Andel i procent, estimat baserat på folkbokföringssystemets fullständighet
2020

100

Källa: UN Statistics Division, Globala databasen

Delmål 16.10

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

16.10.2 Länder vars grundlagar garanterar allmänheten tillgång till information
Värdet avser årtalet då lagstiftningen antogs
Sverige

1766

Källa: UNESCO, Globala databasen
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Delmål 16.a

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

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

Överenstämmelse med
Parisprinciperna

2019

DO

Inte helt

2017

DO

Inte helt

2015

DO

Inte helt

Källa: OHCHR, Globala databasen

Delmål 16.b

Främja och verkställ icke-diskriminerande politik
och lagstiftning
Verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik
för en hållbar utveckling.

16.b.1 Andel av befolkningen som uppger sig upplevt diskriminering eller kränkande behandling enligt diskrimineringsgrunderna
Andel i procent av kvinnor respektive män
Kvinnor

Män

2020

15

8

2018

18

9

2016

15

8

Källa: Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten
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Mål 17. Genomförande och
globalt partnerskap
Mål 17 syftar till att skapa förutsättningar både nationellt och globalt
för att länderna ska kunna genomföra målen på ett effektivt och
hållbart sätt. De första åren som världens länder har arbetat med att
genomföra Agenda 2030 har visat att omfattningen och ambitionen
kräver ett globalt perspektiv och många aktörers engagemang på
nationell och internationell nivå.
På nationell nivå visar uppföljningen av indikatorerna att Sverige har
goda förutsättningar att kunna fortsätta utvecklingen mot att nå målen
i agendan. Nivån på inhemska resurser som till exempel inkomster från
skatter och sociala avgifter har varit relativt stabila de senaste 10 åren,
och skatteintäkterna täcker statens utgifter.
Målet följer även hur väl medborgarna har tillgång till information och
teknik för att kunna ta del av landets utveckling på ett så bra sätt som
möjligt. I Sverige har tillgången till och utnyttjandet av teknik ökat
sedan 2015. Antalet personer med tillgång till bredband har ökat från 35
per 100 invånare 2015 till 39 per 100 invånare 2019. Användningen av
internet har också legat relativt stabilt på en hög nivå de senaste åren,
för båda män och kvinnor och för alla åldersgrupper utom de allra äldsta
(75-85 år).
Sverige har även bidragit till andra länders möjligheter att genomföra
målen genom utvecklingsbiståndet som har legat runt 1procent av BNI
under de senaste 5 åren. Detta är i linje med enprocentsmålet för den
svenska biståndspolitiken, och något högre än FN:s rekommendation på
0,7 procent av BNI.
Runt 0,20 procent av BNI har de senaste åren gått till de minst
utvecklade länderna i samband med Sveriges uttalade mål att fokusera
på de fattigaste länderna i världen. Sedan 2015 har Sverige nästan
dubblerat sitt stöd till utvecklingsländer inom det ekonomiska och
tekniska området: från 2 354 miljoner kronor år 2015 till 4 380 miljoner
kronor år 2019.
I över hälften av biståndsinsatserna i utvecklingsländer har Sverige
utgått från ländernas egna nationella utvecklingsplaner. Detta för att
stödja ländernas egen hållbara och långsiktiga utveckling.
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Delmål 17.1

Öka inhemsk kapacitet för skatte- och andra
intäkter
Stärka den inhemska resursmobiliseringen, inklusive genom
internationellt stöd till utvecklingsländerna, för att förbättra den
inhemska kapaciteten att ta upp skatter och andra intäkter.

17.1.1 Statliga inkomster som andel av BNP
Andel i procent av BNP
2019

42,9

2017

44,1

2015

42,6

Källa: Nationalräkenskaperna, SCB

17.1.2 Statens utgifter i relation till inhemska skatter
Andel i procent av statens utgifter
2019

105

2017

101

2015

90

Källa: Ekonomistyrningsverket, sammanställt av SCB

Delmål 17.2

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

17.2.1 Offentligt utvecklingsbistånd (ODA) som andel av bruttonationalinkomsten (BNI)
Andel i procent av bruttonationalinkomsten (BNI)
Totalt ODA

ODA till de minst
utvecklade länderna

2019

0,96

0,19

2017

1,02

0,18

2015

1,40

0,17

Källa: Sidas årliga rapportering till OECD/DAC

Delmål 17.3

Mobilisera finansiella resurser till
utvecklingsländerna
Mobilisera additionella finansiella resurser till utvecklingsländerna från
många olika källor.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.
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Delmål 17.4

Bistå utvecklingsländer med att uppnå hållbar
skuldsättning
Bistå utvecklingsländerna att uppnå en långsiktigt hållbar skuldsättning
genom en samordnad politik som syftar till att, när så är lämpligt,
främja skuldfinansiering, skuldlättnad och skuldomstrukturering samt
åtgärda kraftigt skuldtyngda fattiga länders utlandsskuld för att minska
skuldbördan.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.

Delmål 17.5

Investera i de minst utvecklade länderna
Anta och genomföra investeringsfrämjande regleringar för de minst
utvecklade länderna.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.

Delmål 17.6

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

17.6.1 Fasta bredbandsabonnemang per 100 invånare fördelat på hastighet
Antal per 100 invånare
2019

2017

2015

39,11

38,09

35,39

- över 144 kbit/s och under 2 Mbit/s

0,08

0,07

0,20

- 2 Mbit/s och över samt under 10 Mbit/s

1,78

3,52

5,56

- 10 Mbit/s och över samt under 30 Mbit/s

4,05

5,91

8,47

- 30 Mbit/s och över samt under 100 Mbit/s

2,66

2,94

4,86

29,13

24,72

16,07

1,40

0,95

0,22

Alla hastigheter

- 100 Mbit/s och över samt under 1000 Mbit/s
- 1000 Mbit/s och över
Källa: Svensk telekommarknad, Post- och telestyrelsen

Delmål 17.7

Främja hållbar teknologi i utvecklingsländer
Främja utveckling, överföring och spridning av miljövänlig teknik till
utvecklingsländerna på gynnsamma villkor, inklusive koncessions- och
förmånsvillkor, på villkor som överenskommits mellan parterna.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.
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Delmål 17.8

Stärka den vetenskapliga, tekniska och innovativa
kapaciteten för de minst utvecklade länderna
Senast 2017 fullt ut operationaliserat teknikbanken och mekanismen för
kapacitetsuppbyggnad inom vetenskap, teknik och innovation för de
minst utvecklade länderna samt öka användningen av gynnsam teknik, i
synnerhet informations- och kommunikationsteknik.

17.8.1 Andelen individer som använder internet
Andel i procent av personer16-85 år som använder internet i stort sätt varje dag
Kvinnor

Män

2020

87

89

2019

88

88

2018

84

84

Källa: It-statistik, SCB

Delmål 17.9

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

17.9.1 Ekonomiskt och tekniskt stöd från Sverige till utvecklingsländer
Miljoner kronor
2019

4 380,44

2017

3 460,43

2015

2 354,19

Källa: Sidas årliga rapportering till OECD/DAC

Delmål 17.10

Främja ett multilateralt handelssystem inom
ramen för Världshandelsorganisationen
Främja ett universellt, regelbaserat, öppet, icke-diskriminerande och
rättvist multilateralt handelssystem inom ramen för
Världshandelsorganisationen, inklusive genom att slutföra
förhandlingarna enligt utvecklingsagendan från Doha.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.

Delmål 17.11

Öka utvecklingsländers export
Avsevärt öka utvecklingsländernas export, i synnerhet i syfte att
fördubbla de minst utvecklade ländernas andel av den globala exporten
till 2020.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.
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Delmål 17.12

Avveckla handelshinder för de minst utvecklade
länderna
Se till att alla de minst utvecklade länderna inom fastställda tidsramar
bereds varaktigt tull- och kvotfritt marknadstillträde, i
överensstämmelse med Världshandelsorganisationens beslut, inklusive
genom att säkerställa att preferentiella ursprungsregler som gäller för
import från de minst utvecklade länderna är genomblickbara och enkla,
samt bidra till att underlätta marknadstillträde.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.

Delmål 17.13

Öka den makroekonomiska stabiliteten i världen
Öka den makroekonomiska stabiliteten i världen, bland annat genom
politisk samordning och samstämmig politik.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.

Delmål 17.14

Stärk politisk samstämmighet för hållbar
utveckling
Föra en mer samstämmig politik för hållbar utveckling.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.

Delmål 17.15

Respektera nationell ledarskap för genomförande
av politik för att uppnå globala målen
Respektera varje lands politiska handlingsutrymme och ledarskap att
fastställa och genomföra politik för fattigdomsutrotning och hållbar
utveckling.

17.15.1 Användning av ländernas egna resultatramverk och planeringsverktyg från aktörer som tillhandahåller utvecklingssamarbete
Användning uttryckt i procent
2018

57

Källa: OECD, Globala databasen

Delmål 17.16

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

17.16.1 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
1=JA, 0=NEJ
2018

1

Källa: OECD, Globala databasen
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Delmål 17.17

Uppmuntra effektiva partnerskap
Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata
partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på
erfarenheterna från andra partnerskap och deras
finansieringsstrategier.
Statistik saknas för indikatorn/indikatorerna under delmålet.

Delmål 17.18

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

17.18.2 Länder som har en nationell statistiklagstiftning som uppfyller kraven i de fundamentala principerna för officiell statistik
1=JA, 0=NEJ
2019

1

Källa: PARIS21, Globala databasen

17.18.3 Länder med en nationell statistikplan som är helfinansierad och genomförd
1=JA, 0=NEJ
2019

1

Källa: PARIS21, Globala databasen

Delmål 17.19

Utveckla nya sätt att mäta framsteg
Till 2030 bygga vidare på befintliga initiativ för att utveckla mått på
framsteg som görs mot hållbar utveckling som kompletterar BNP samt
stödja uppbyggnad av statistisk kapacitet i utvecklingsländerna.

17.19.1 Offentligt utvecklingsbistånd till stöd för uppbyggnad av statistisk kapacitet i utvecklingsländerna
Miljoner kronor
2019

95,7

2917

92,6

2015

112,5

Källa: Sidas årliga rapportering till OECD/DAC
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17.19.2 Länder som har utfört minst en hushålls- och bostadsräkning de senaste 10 åren och har uppnått full registrering av
födelser och dödsfall
1=JA, 0=NEJ
Hushålls- och
bostadsräkning

Mer än 90 procent
registrering av födslar

Minst 75 procent av
dödsfall

2018

-

1

1

2017

-

1

1

2015

-

1

1

2011

1

-

-

Källa: UNDESA, Globala databasen
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Indikatorer för vilka det
saknas statistik idag
1.1.2(N) Indikator om fattigdom och de allra mest utsatta grupperna i samhället
Indikatorn är under utredning
1.5.3 Antalet länder som antar och genomför nationella strategier för
katastrofriskreducering i linje med Sendai FDRR 2015-2030
Indikatorn är under utredning
1.5.4 Andelen lokala myndigheter som antar och genomför lokala strategier för
katastrofriskreducering
Indikatorn är under utredning
1.a.1 Totalt officiellt utvecklingsbidrag som fokuserar på fattigdomsbekämpning, som en
andel av mottagarlandets BNP
Indikatorn redovisas inte i Sverige
1.b.1 Offentliga utgifter på det sociala området som går till fattiga
Indikatorn är under utredning
2.2.1 Förekomst av tillväxthämning hos barn under 5 års ålder
Sverige saknar statistik för indikatorn
2.2.2 Förekomst av under- och övervikt hos barn under 5 års ålder
Sverige saknar statistik för indikatorn
2.2.3 Förekomst av anemi hos kvinnor i åldrarna 15-49 år, efter graviditetsstatus
Indikatorn är under utredning
2.2.5(N) Indikator om övervikt eller fetma hos barn och äldre
Indikatorn är under utredning
2.2.6(N) Indikator om undervikt
Indikatorn är under utredning
2.2.7(N) Indikator om undernäring bland äldre
Indikatorn är under utredning
2.3.1 Produktionsvolym per arbetsenhet (jordbruk/boskapsskötsel/skogsbruk)
Indikatorn redovisas inte i Sverige
2.3.2 Genomsnittlig inkomst för småskaliga jordbrukare fördelat på kön och
urbefolkningsstatus
Indikatorn redovisas inte i Sverige
2.4.1 Andelen jordbruksareal som brukas med produktivt och hållbart jordbruk
Indikatorn är under utredning
2.b.1 Exportsubventioner för jordbruksprodukter
Indikatorn redovisas inte i Sverige
2.c.1 Indikator för svängningar i livsmedelspriser
Indikatorn redovisas inte i Sverige
3.1.2 Andelen förlossningar som utförs av utbildad sjukvårdspersonal
Sverige saknar statistik för indikatorn
3.3.5 Antal personer i behov av åtgärder mot försumbara tropiska sjukdomar
Indikatorn redovisas inte i Sverige
3.5.1 Täckning av behandlingsinsatser (farmakologiska och psykosociala insatser samt
rehabilitering och eftervård) för missbruksrelaterade sjukdomar
Sverige saknar statistik för indikatorn
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3.5.1a(N) Läkemedelsbehandling vid beroende av opioder
Indikatorn är under utredning
3.5.1b(N) Läkemedelsbehandling vid beroende av alkohol
Indikatorn är under utredning
3.7.1 Andelen kvinnor i fertil ålder (15–49 år) som har sina behov av familjeplanering
tillfredsställa med moderna metoder
Sverige saknar statistik för indikatorn
3.8.1 Täckning av grundläggande hälso- och sjukvårdstjänster i målpopulationer
Indikatorn är under utredning
3.8.2 Andel av befolkningen med stora hälso- och sjukvårdsutgifter i förhållande till
hushållets totala utgifter eller inkomster
Indikatorn är under utredning
Indikator 3.b.3 Andelen hälso- och sjukvårdsinrättningar som kan erbjuda ett antal
livsviktiga läkemedel till ett överkomligt pris och på en hållbar grund
Indikatorn redovisas inte i Sverige
3.d.2 Minska andelen infektioner i blodomloppet som orsakas av organismer resistenta
mot vissa antimikrobiella medel
Indikatorn är under utredning
4.2.1 Andelen barn under 5 år som utvecklas enligt typiska utvecklingsmönster när det
gäller fysisk och psykosocial hälsa samt inlärning
Sverige saknar statistik för indikatorn
4.4.2(N) Indikator om etablering på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning på
gymnasieskolan respektive högskola/universitet
Indikatorn är under utredning
4.5.1 Jämlikhetsindex för samtliga utbildningsindikatorer på listan som kan
disaggregeras
Publiceras endast uppdelat på kön under respektive delmål i denna publikation
4.7.1Till vilken grad utbildning för globalt medborgarskap och hållbar utveckling ingår på
alla nivåer i utbildningspolitik, läroplaner, lärarutbildning och elevbedömning
Indikatorn är under utredning
4.a.1 Andelen skolor med grundläggande service, efter typ av service
Indikatorn redovisas inte i Sverige
5.2.1 Andelen personer som har utsatts för fysiskt, sexuellt eller psykologiskt våld av en
nuvarande eller före detta intim partner
Indikatorn är under utredning
5.2.2 Andelen personer som har utsatts för sexuellt våld av någon annan person än en
intim partner
Sverige saknar statistik för indikatorn
5.3.1 Andelen personer i åldrarna 20–24 år som har ingått äktenskap före 15 års ålder
och före 18 års ålder
Indikatorn är under utredning
5.3.2 Andelen flickor och kvinnor som har varit utsatta för kvinnlig könsstympning
Sverige saknar statistik för indikatorn
5.3.3(N) Indikator om hedersrelaterat våld och förtryck
Indikatorn är under utredning
5.4.1 Andel tid som läggs på obetalt omsorgs- och hushållsarbete
Indikatorn är under utredning
5.6.1 Andelen kvinnor i åldrarna 15–49 år som fattar sina egna beslut om sexuella
relationer, preventivmedel samt sexuell och reproduktiv hälsovård
Sverige saknar statistik för indikatorn
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5.a.1 Andelen jordbrukare som är ägare eller rättighetsinnehavare av jordbruksmark
fördelat på kön och andelen kvinnor av ägare eller rättighetsinnehavare av jordbruksmark
fördelat på typen av innehav
Indikatorn redovisas inte i Sverige
5.a.2 Länder med ett rättsligt ramverk (inklusive sedvanerätt) som garanterar kvinnors
lika rätt till ägande och/eller kontroll av mark
Indikatorn redovisas inte i Sverige
5.c.1 Länder med system för att spåra och anslå offentliga medel till jämställdhet och
kvinnors egenmakt
Indikatorn är under utredning
6.1.2(N) Andelen enskilda brunnar med otjänligt dricksvatten
Indikatorn är under utredning
6.6.1 Förändringar i utbredningen av vattenrelaterade ekosystem över tid
Indikatorn är under utredning
6.b.1 Andelen lokala administrativa enheter med etablerade och fungerande politik och
förfaranden för lokalsamhällets deltagande i vatten- och sanitetshantering
Indikatorn är under utredning
7.b.1 Installerad kapacitet för genererande av förnybar energi i utvecklingsländer
Indikatorn redovisas inte i Sverige
7.b.2(N) Indikator om energieffektivitet och investeringar i nationell kontext.
Indikatorn är under utredning
8.3.1 Andelen sysselsatta inom den informella sektorn av totalt sysselsatta
Sverige saknar statistik för denna indikator
8.4.1 Materialfotavtryck
Indikatorn är under utredning
8.7.1 Andelen och antalet barn 5–17 år som är involverade i barnarbete
Sverige saknar statistik för denna indikator
8.b.1 Förekomst av en utarbetad och tillämpad nationell strategi för
ungdomssysselsättning
Indikatorn är under utredning
9.1.1 Andel av befolkningen på landsbygden som bor inom 2 km från en väg som är
farbar året om
Indikatorn redovisas inte i Sverige
10.6.1 Utvecklingsländernas andel medlemmar och rösträtt i internationella
organisationer
Indikatorn redovisas inte i Sverige
10.7.1 Rekryteringskostnader som betalats av arbetstagaren som andel av intjänad
månatlig inkomst i mottagarlandet
Sverige saknar statistik för indikatorn
10.7.3 Antalet migranter som dör när de försöker korsa havs-, lands- och luftgränser
Indikatorn är under utredning
10.a.1 Andelen tariffer som används på import från de minst utvecklade länderna och
utvecklingsländer med nolltariff
Indikatorn redovisas inte i Sverige
11.3.2 Andelen städer som har en struktur för civilsamhällets medbestämmande i
stadsplanering och -förvaltning på regelbunden och demokratisk grund
Indikatorn är under utredning
11.4.1 Samlade utgifter per capita som går till att skydda, vårda och bevara kultur- och
naturarv
Indikatorn är under utredning
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11.a.1 Andel länder som har nationell politik för stadsutveckling eller regionala
utvecklingsplaner
Indikatorn är under utredning
11.a.2(N) Andelen antagna och/eller aktualitetsprövade översiktsplaner
Indikatorn är under utredning
11.b.1 Antalet länder som antar och genomför nationella strategier för
katastrofriskreducering
Indikatorn är under utredning
11.b.2 Andelen lokala myndigheter som antar och genomför lokala strategier för
katastrofriskreducering
Indikatorn är under utredning
12.2.1 Materialfotavtryck
Indikatorn är under utredning
12.3.1 Matsvinnsindex och Matavfallsindex
Indikatorn är under utredning
12.6.1 Antalet företag som publicerar hållbarhetsrapporter
Indikatorn är under utredning
12.7.1 Grad av införande av politik och handlingsplaner för en hållbar offentlig
upphandling
Indikatorn är under utredning
12.8.1 Till vilken grad utbildning för globalt medborgarskap och hållbar utveckling ingår
på alla nivåer i utbildningspolitik, läroplaner, lärarutbildning och elevbedömning
Indikatorn är under utredning
12.a.1 Installerad kapacitet för genererande av förnybar energi i utvecklingsländer
Indikatorn är under utredning
12.b.2(N) Turismens miljöpåverkan
Indikatorn är under utredning
12.c.1 Subventioner av fossila bränslen som andel av BNP och andel av
fossilbränslesubventioner som andel av de totala nationella utgifterna till fossila
bränslen
Indikatorn är under utredning
13.1.2 Antalet länder som antar och genomför nationella strategier för
katastrofriskreducering
Indikatorn är under utredning
13.1.3 Andelen lokala myndigheter som antar och genomför lokala strategier för
katastrofriskreducering
Indikatorn är under utredning
13.2.1 Länder som har nationellt bestämda bidrag (NDCs), långsiktiga strategier,
nationella anpassningsplaner, strategier så som rapporterats i
anpassningskommunikation och nationella kommunikationer
Indikatorn är under utredning
13.2.3(N) Statliga anslag inom klimatområdet som andel av totala budgeten
Indikatorn är under utredning
13.3.1 Till vilken grad utbildning för globalt medborgarskap och hållbar utveckling ingår
på alla nivåer i utbildningspolitik, läroplaner, lärarutbildning och elevbedömning
Indikatorn är under utredning
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
Indikatorn redovisas inte för enskilda länder
13.a.2(N) Andel av svenskt bistånd till klimat
Indikatorn är under utredning
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13.b.1 Antal 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
Indikatorn redovisas inte I Sverige
14.2.1 Länder som använder ekosystembaserade strategier för att hantera marina
områden
Indikatorn är under utredning
14.3.1 Havets genomsnittliga surhetsgrad (pH)
Indikatorn är under utredning
14.7.2(N) Inkomster från fiske på kvoter som uppnått MSY-mål (maximalt hållbar
avkastning)
Indikatorn är under utredning
14.a.1 Andel av den totala forskningsbudgeten som anslås till forskning inom fältet för
havsteknik
Indikatorn är under utredning
14.c.1 Framsteg mot att ratificera, godkänna och genomföra havsrelaterade instrument
såsom den kommer till uttryck i FN:s havsrättskonvention
Indikatorn är under utredning
15.3.1 Andelen mark som är degraderad i förhållande till den totala landarealen
Indikatorn redovisas inte i Sverige
15.7.1 Andelen handel med vilda djur och växter som bedrivs genom tjuvjakt eller illegal
handel
Indikatorn är under utredning
15.c.1 Andelen handel med vilda djur och växter som bedrivs genom tjuvjakt eller illegal
handel
Indikatorn är under utredning
16.1.2 Konfliktrelaterade dödsfall per 100 000 invånare
Indikatorn redovisas inte för enskilda länder
16.2.1 Andelen barn (1–17 år) som har blivit utsatta för fysisk eller psykisk misshandel
av vårdnadshavare
Sverige saknar statistik för indikatorn
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
Indikatorn är under utredning
16.2.3 Andelen unga kvinnor och män i åldrarna 18–29 år som har utsatts för sexuellt
våld före 18 års ålder
Sverige saknar statistik för indikatorn
16.3.1 Andelen våldsoffer som har anmält brott till behörig myndighet eller annan
officiellt utsedd mekanism för konflikthantering
Indikatorn är under utredning
6.3.3 Andel av befolkningen som har varit med om en tvist under de senaste två åren och
som har haft tillgång till en formell eller informell mekanism för tvistlösning, fördelat på
typ av mekanism
Indikatorn är under utredning
16.4.1 Totalt värde av olagliga finansiella in- och utflöden
Indikatorn är under utredning
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
Indikatorn är under utredning
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16.6.2 Andel av befolkningen som är nöjd med sin senaste erfarenhet av offentlig
verksamhet
Indikatorn är under utveckling
16.8.1 Utvecklingsländernas andel medlemmar och rösträtt i internationella
organisationer
Indikatorn redovisas inte för enskilda länder
16.10.1 Antalet fall av mord, kidnappningar, försvinnanden, frihetsberövanden samt
tortyr av journalister, fackligt engagerade och personer som arbetar med mänskliga
rättigheter
Indikatorn redovisas inte för enskilda länder
16.10.3(N) Hot och våld mot vissa yrkesgrupper
Indikator är under utredning
17.3.1 Utländska direktinvesteringar (FDI), offentligt utvecklingsbistånd och syd–sydsamarbetet som andel av BNI
Indikatorn redovisas inte i Sverige
17.3.2 Volym av remitteringar (i US-dollar) som andel av BNP
Indikatorn redovisas inte i Sverige
17.4.1 Skuldbetalningar som andel av exporten av varor och tjänster
Indikatorn redovisas inte i Sverige
17.5.1 Antalet länder som antar och genomför investeringsvänliga regleringar för
utvecklingsländerna, inklusive de minst utvecklade länderna
Indikatorn är under utredning
17.7.1 Totalt bistånd till utvecklingsländer för att främja utveckling, överföring och
spridning av miljövänlig teknik
Indikatorn är under utredning
17.10.1 Globalt viktad genomsnittlig tullsats
Indikatorn redovisas inte i Sverige
17.11.1 Utvecklingsländernas och de minst utvecklade ländernas andel av den globala
exporten
Indikatorn redovisas inte i Sverige
17.12.1 Vägda genomsnittliga tullsatser som utvecklingsländerna, de minst utvecklade
länderna och små önationer under utveckling möter
Indikatorn redovisas inte i Sverige
17.13.1 Makroekonomisk instrumentpanel
Indikatorn är under utredning
17.14.1 Länder med mekanismer för att föra en mer samstämmig politik för hållbar
utveckling
Indikatorn är under utredning
17.17.1 Belopp i US-dollar som anslås till offentlig-privata partnerskap för infrastruktur
Indikatorn är under utredning
17.18.1 Indikator om statistisk kapacitet för SDG-uppföljning
Indikatorn är under utredning
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SCB beskriver Sverige
Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande,
debatt och forskning. Vi gör det på uppdrag av regeringen, myndigheter,
forskare och näringsliv. Vår statistik bidrar till en faktabaserad
samhällsdebatt och väl underbyggda beslut.
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