Statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030

Goal nr

1

1

1

1

1

Indicator
code
1.1.1

1.2.1

1.2.1

1.2.2

1.2.2

299

314

UNIK

TYP

1

1

1

1

1

Global

Global

Proxy

Global

Bilaga 1 - Nationell indikatorlista (detaljerad)

Indicator
1.1.1 Proportion of population below the international
poverty line, by sex, age, employment status and
geographical location (urban/rural)

1.2.1 Proportion of population living below the national
poverty line, by sex and age

Global

1

1.4.1

1

Global

1

1.4.2

1

Global

1.4.1 Proportion of population living in households with
access to basic services
1.4.2 Proportion of total adult population with secure
tenure rights to land, with legally recognized
documentation and who perceive their rights to land as
secure, by sex and by type of tenure

1

1.5.1

1

Global

1

1.5.2

1

Global

1.5.2 Direct economic loss attributed to disasters in
relation to global gross domestic product (GDP)

Statistiska centralbyrån

Tier I

Tier I

Preliminär nationell
klassificering
Vit

Orange

Grön

1.2.2 Proportion of men, women and children of all ages
living in poverty in all its dimensions according to national National Gov.
definitions

1.5.1 Number of deaths, missing persons and directly
affected persons attributed to disasters per 100,000
population

Global

Revised Tier by
IAEG-SDG
(21 Dec 2016)

Andelen individer med en "ekvivalerad" disponibel
inkomst lägre än 60% av medianinkomsten (sk "låg
inkomst")

1.3.1 Proportion of population covered by social
protection floors/systems, by sex, distinguishing children,
unemployed persons, older persons, persons with
ILO
disabilities, pregnant women, newborns, work-injury
victims and the poor and the vulnerable

1

1

World Bank

Material Deprivation

1.3.1

1.5.3

World Bank

Proxy

1

1

Custodian
Agency

Tier II

Orange

Grön

Förslag på ansvariga

Förslag på bidragande
organisationer

KOMMENTARER

Ingen uppgift
Beräknas globalt. Inte aktuellt för SE att följa upp
för SE

SCB

Förslag till hantering

Globalt estimat i den globala databasen ok

Finns ingen officiell definition av fattigdom i Sverige och
följaktligen inte heller någon fattigdomslinje. Man brukar dock
Ingen uppgift titta på inkomstfördelning och då bla använda Eurostats
för SE
definition: andel personer med en disponibel inkomst lägre än
60% av medianinkomsten i landet. (AROP)
Finns bland välfärdsindikatorerna.
Finns ingen nationell definition men ett vanligt mått är andelen
individer med en "ekvivalerad" disponibel inkomst lägre än 60%
av medianinkomsten (sk "låg inkomst")

SCB

SCB

Globala
databasen
(Datatyp)

Kan brytas ned på kön, ålder, födelseland, hushållstyp mm. En
skattning av andelen personer med funktionshinder med sk. låg
inkomst skulle kunna göras genom att inkomst matchas på data
från ULF. Denna har dock inte samma säkerhet som
informationen som baseras direkt på registerinformation. Kräver
också mer resurser att ta fram då saker som olika
konsumtionsenheter, olika definitioner av familjetyper och bias
behöver hanteras (ORANGE).

MFD

Tillsvidare kan denna indikator användas som nationell fattigdomslinje.
Har föreslagit register (IoS), framför allt pga möjligt att redovisa på
finare nivå än i urvalsundersökningar men vill en redovisa baserat på
GALI duger kanske SILC.

Beräkningar för personer med funktionsnedsättning har ocskå
gjorts av ekonomisk standard utifrån s.k. administrativa
avgränsningar av populationen.
Finns ingen nationell definition.
Eurostat har valt tre indikatorer: den aggregerade indikatorn
AROPE (består av inkomstindikatorn AROP ovan, SMD (allvarlig
materiell fattigdom) och LWI (låg arbetsintensitet), allvarlig
Ingen uppgift
Beslut om vilka dimensioner som ska gälla behöver fattas. SCB kan sen
materiell fattigdom (SMD) och hushåll med låg arbetsintensitet
för SE
antagligen ta fram statistiken.
(LWI). Alla baserade på data från SILC.
NOVI: a) materiell fattigdom (enl SILC), b) kommit efter med
betalningar för hyra/amorteringar mm, c) boendekostnadens
andel av disp ink, d) självrapporterad börda av boendekostnaden

SCB

Materiell fattigdom (källa SCB ULF/SILC). Definieras enligt EU
som att man inte har råd med tre av följande nio poster: kan
betala oförutsedda utgifter, en veckas semester per år, en måltid
med kött, kyckling eller fisk (eller motsvarande vegetariskt
alternativ) varannan dag, tillräcklig uppvärmning av bostaden,
kapitalvaror som tvättmaskin, färg-TV, telefon eller bil eller kan
betala skulder (hypotekslån eller hyra, räkningar, avbetalningsköp
eller återbetalning av lån). Ny, vidareutvecklad definition
redovisas från och med 2018.

SCB

Tier II

Grön

Socialdepartementet

UN-Habitat

Tier III

Vit

SCB

Ingen uppgift
Basic services, med mera, skulle behöva definieras.
för SE

World Bank,
UN-Habitat

Tier III

Vit

SCB

Ingen uppgift
Den här indikatorn verkar fokusera på utvecklingsländer
för SE

UNISDR

Tier II
(repeat of
11.5.1 and
13.1.2)

Orange

MSB

Ingen uppgift
Vissa uppgifter finns redan idag, andra behöver tas fram.
för SE

Ska rapporteras i Sendai FDRR från 2018/2019 med uppgifter från 2015.
Utveckling pågår på MSB.

UNISDR

Tier II

Orange

MSB

Ingen uppgift MSB ansvarar för den nationella plattformen för arbete med
för SE
naturolyckor enligt Sendai.

Ska rapporteras i Sendai FDRR från 2018/2019 med uppgifter från 2015.
Utveckling pågår på MSB.

1.5.3 Number of countries that adopt and implement
national disaster risk reduction strategies in line with the UNISDR
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030

Tier II
(repeat of
11.b.1 and
13.1.2)

Orange

Försäkringskassan

MSB

Estimated

Estimat för 2016 (100%) från ILO finns i globala databasen.
ILO estimates based on country data (the ILO Social Security
Inquiry som går ut till regeringar, i SEs fall troligen
Socialdepartementet?

TH: tycker att vi föreslår tre steg: 1. börja med att redovisa en indikator
på Materiell Fattigdom som Eurostat redan tar fram och som baseras på
SILC. 2. Föreslår att man tar fram ett gemensamt EU-mått på
multidimensionell fattigdom. 3. I sista hand utveckla ett eget nationellt
mått på multidimensionell fattigdom (kräver mer resurser).

Not relevant

1

Utreda om och vad som rapporteras från SE om av vem.

Uppgifter finns för SE i globala databasen [N] för 2013 och 2015
(1,0).
I dagsläget har enligt MSB inte Sverige något som kan betecknas
som en nationell strategi för katastrofriskreducering. MSB arbetar
för närvarande med frågan och ser över vad som finns. I princip
Ska rapporteras i Sendai FDRR från 2018/2019 med uppgifter från 2015.
behövs ingen datainsamling eftersom det bara är ja eller nej på
Utveckling pågår på MSB.
nationell nivå men tror att det handlar om en definitionsfåga här,
annars hade indikatorn varit grön.
MSB ansvarar för den nationella plattformen för arbete med
naturolyckor enligt Sendai.
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Goal nr

1

1

1

Indicator
code

1.5.4

1.a.1

1.a.2

299

314

UNIK

TYP

1

1

1

Global

Global

1.a.1 Proportion of domestically generated resources
allocated by the government directly to poverty
reduction programmes

Global

1.a.3

1

Global

1

1.b.1

1

Global

2.1.1

1

2

2.1.1

1

2

2.1.1

1

2

2.1.2

1

Förslag på ansvariga

Tier III
(repeat of
Röd
11.b.2 & 13.1.3)

MSB

Tier III

SCB

Under
discussion
among agencies Tier II
(ILO, UNESCOUIS, WHO)

1.a.3 Sum of total grants and non-debt-creating inflows
directly allocated to poverty reduction programmes as a
proportion of GDP
1.b.1 Proportion of government recurrent and capital
spending to sectors that disproportionately benefit
women, the poor and vulnerable groups

Preliminär nationell
klassificering

Röd

Förslag på bidragande
organisationer

Socialdepartementet
Försäkringskassan

ESV
Försäkringskassan

SCB

Ingen uppgift
Inte aktuellt för sverige att följa upp.
för SE

Tier III

Röd

SCB

Ingen uppgift
Möjligen inte aktuellf för SE.
för SE

Socialstyrelsen

Nationell Miljögifter i modersmjölk och blod

Grön

Kemikalieinspektionen

Livsmedelsverket

Global

Global

2

2.2.2

1

Global

Nationell

2.2.1 Prevalence of stunting (height for age <-2 standard
deviation from the median of the World Health
UNICEF
Organization (WHO) Child Growth Standards) among
children under 5 years of age
2.2.2 Prevalence of malnutrition (weight for height >+2 or
<-2 standard deviation from the median of the WHO Child
UNICEF
Growth Standards) among children under 5 years of age,
by type (wasting and overweight)

Estimated

Estimat från FAO finns i globala databasen (<5%)
Statistical Units of the Ministry of Agriculture anges som den
vanliga kontakten vid insamling från länder. Dock troligt att FAO
gör ett generellt estimat för de rikaste länderna?

Utreda om det är möjligt att validera estimatet.
Möjligheten att använda primärvårdsdata till statistikframställning
hindras av hur lagstiftningen ser ut.

Folkhälsomyndigheten föreslår att det utvecklas en nationell
Möjligheten att använda primärvårdsdata till statistikframställning
indikator för undernäring bland äldre med Folkhälsomyndigheten
hindras av hur lagstiftningen ser ut.
som ansvarig myndighet och Socialstyrelsen som bidragande.
Förslag från Kemi och FoHM Miljöhälsa. Ingår i det svenska
miljömålssystemet
FAO genomför med hjälp av gallup world survey. Avser att så
småningom gå över till insamling direkt från länderna. SE har
Global
godkänt publicering av siffrorna men har inte ansett sig kunna
monitoring data
validera pga ingen nationell data att jämföra med. SCB har varit i
kontakt med FAO om detta.

Enligt FAO är tanken att insamlingen så småningom ska övergå i
ländernas egna ansvar. När länderna själva förväntas ansvara för
insamling behöver denna fråga utredas. Det nationella ansvaret för
indikatorn kan då komma att flyttas

Tier I

VIt

Jordbruksverket

Tier I

Vit

Socialstyrelsen

Ingen uppgift
för SE

Möjligheten att använda primärvårdsdata till statistikframställning
hindras av hur lagstiftningen ser ut.

Tier I

Vit

Socialstyrelsen

Ingen uppgift
Saknas dataunderlag för barn i Sverige
för SE

Möjligheten att använda primärvårdsdata till statistikframställning
hindras av hur lagstiftningen ser ut.

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

Grön

Folkhälsomyndigheten

Livsmedelsverket

Ska rapporteras i Sendai FDRR från 2018/2019 med uppgifter från 2015.
Utveckling pågår på MSB.

FK levererar uppgifter till SCB angående utgifter för
socialförsäkringen. Dessa skickas troligen vidare till Eurostat men
SCB får ansvara för punkten.
Ingen uppgift
Hälsa och socialt skydd finns i Esspros. Utbildning finns däremot En proxy bör kunna tas fram ganska enkelt?
för SE
inte i Esspros, eftersom det inte är definierat som en av riskerna i
ESSPROS. Finns ingen metadata till denna punkt.

Vit

Tier I

Förslag till hantering

Utvecklingen av den globala indikatorn bör följas i IAEG-SDG. Behövs en
nationell indikator?

Tier III

Folkhälsomyndigheten

2.1.2 Prevalence of moderate or severe food insecurity in
the population, based on the Food Insecurity Experience FAO
Scale (FIES)

Ingen uppgift
för SE

SCB

Röd

FAO

KOMMENTARER

Orange

Nationell Platshållare för indikator om undernäring bland äldre

2.1.1 Prevalence of undernourishment

Globala
databasen
(Datatyp)

MSB ansvarar för den nationella plattformen för arbete med
naturolyckor enligt Sendai. MSB har i dagsläget ingen insamling
Ingen uppgift
för att beskriva kommunernas arbete med
för SE
katastrofriskreducering.

Jordbruksverket

1

1

UNISDR

Revised Tier by
IAEG-SDG
(21 Dec 2016)

Grön

Global

2.2.1

2.2.2

1.a.2 Proportion of total government spending on
essential services (education, health and social
protection)

Custodian
Agency

Livsmedelsverket
Socialstyrelsen
Folkhälsomyndigheten

2

2

Indicator

1.5.4 Proportion of local governments that adopt and
implement local disaster risk reduction strategies in line
with national disaster risk reduction strategies

1

2

Bilaga 1 - Nationell indikatorlista (detaljerad)

SCB

Den föreslagna nationella indikatorn bör utvidgas till att omfatta fler
åldersgrupper, såväl yngre än 16 år som äldre än 64 år. För dem 17 år
eller yngre och för dem 70 år eller äldre bör andra övervikts- och
fetmadefinitioner tillämpas. Frågan om huruvida ULF eller nationella
Uppgifter finns i den nationella folkhälsoenkäten och i ULF.
folkhälsoenkäten är att föredra bör SCB och Folkhälsomyndigheten ta
ULF har ett lägre bortfall än nationella folkhälsoenkäten, särskilt i ställning till gemensamt.
vissa undergrupper och är dessutom den siffra som används i
internationell rapportering till WHO och OECD.
SCB och Folkhälsomyndigheten bör diskutera om måtten kan bli samma
i alla rapporteringar.
Möjligheten att använda primärvårdsdata till statistikframställning
hindras av hur lagstiftningen ser ut.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar att en särskild nationell
indikator för undervikt utvecklas, för samma åldersgrupper och med
samma datakällor som för övervikt och fetma. Det finns flera tänkbara
datakällor utöver ULF och nationella folkhälsoenkäten.

2

2

2

2.2.2

2.3.1

2.3.2

Statistiska centralbyrån

1

1

1

Nationell Platshållare för nationell indikator för undervikt.

Global

Global

2.3.1 Volume of production per labour unit by classes of
farming/pastoral/forestry enterprise size

2.3.2 Average income of small-scale food producers, by
sex and indigenous status

Röd

FAO

FAO

Tier III

Tier III

Röd

Vit

Folkhälsomyndigheten

Jordbruksverket

SCB

Skogsstyrelsen

SCB och Folkhälsomyndigheten bör diskutera om måtten kan bli samma
i alla rapporteringar.

Farming ja, pastoral=rennäring, forestry nej. Definitioner oklara
för indikatorn. I SE är det mer relevant att följa upp jordbruket
totalt än enbart "small scale".
Ingen uppgift
Delar av indikatorn täcks troligen av Skogsstyrelsens
för SE
statistikprodukter om sysselsättning i skogsbruket
Specialbearbetning krävs.
Definitioner ännu ej klara för indikatorn vilket gör att vi inte vet
om vi kan ta fram indikatorn exakt enligt definition. Vad är t.ex.
Ingen uppgift
en small scale producer.Vad vi i nuläget kan bedöma så avser
för SE
denna indikatorn att mäta förhållanden som inte är relevanta för
SE. Osäkert om det ens går. Specialbearbetning krävs i så fall

Jordbruksverket

2

Möjligheten att använda primärvårdsdata till statistikframställning
hindras av hur lagstiftningen ser ut.
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Goal nr

2

2

Indicator
code

2.4.1

2.4.1

299

314

UNIK

TYP

1

1

Global

Proxy

Bilaga 1 - Nationell indikatorlista (detaljerad)

Indicator

2.4.1 Proportion of agricultural area under productive
and sustainable agriculture

Custodian
Agency

FAO

Revised Tier by
IAEG-SDG
(21 Dec 2016)

Tier III

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

Preliminär nationell
klassificering

Röd

Förslag på ansvariga

Förslag på bidragande
organisationer

Jordbruksverket

KOMMENTARER

Arbete med indikatorn pågår förnärvarande inom FAO, och det
förslag som ligger just nu är att målet ska följas upp på tre plan:
Ingen uppgift
ekonomiskt, miljömässigt och socialt, med hjälp av ett tiotal
för SE
teman med tillhörande subindikatorer. Idén är att data i största
möjliga utsträckning ska samlas in på gårdsnivå.

Jordbruksverket

Grön

Globala
databasen
(Datatyp)

Förslag till hantering

Följa upp utvecklingen av indikatorn i IAEG-SDG och IAEG-agri. Utreda
om SE kan rapportera enligt liggande förslag.

En av EU:s hållbarhetsindikatorer. Jordbruksverkets undersökning
Ekologisk växtodling innehåller statistik om areal jordbruksmark
(åkermark och betesmark) som brukas med ekologiska
produktionsmetoder enligt EU:s regelverk.

2

2.5.1

1

Global

2.5.1 Number of plant and animal genetic resources for
food and agriculture secured in either medium or longterm conservation facilities

FAO

Tier II

Grön

Jordbruksverket

Country data

2

2.5.2

1

Global

2.5.2 Proportion of local breeds classified as being at risk,
FAO
not-at-risk or at unknown level of risk of extinction

Tier II

Grön

Jordbruksverket

Ingen uppgift Jordbruksverket rapporterar datan till FAO som sammanställer
för SE
den.

2

2.a.1

1

Global

2.a.1 The agriculture orientation index for government
expenditures

Tier II

Grön

SCB

Jordbruksverket

Country data

OECD

Tier I

Grön

Sida

EKN
SCB

Sida rapporterar Sveriges ODA och OOF 15 juli till OECD/DAC för
Ingen uppgift
Sida följer frågan om utvecklingen av TOSSD i OECD. Framöver kan
föregående års data. DAC publicerar detta under hösten. Sida och
för SE
rapporteringen till OECD behöva utvecklas.
OECD/DAC har således statistik på denna indikator.

FAO

Källa: FAO, Country reports for the Second State of the World for
Vem rapporterar?
Animal Genetic Resources
Utreda varför det inte finns uppgifter för SE i globala databasen trots att
vi verkar rapportera?

Central Government Expenditure

2

2.a.2

1

Global

2.a.2 Total official flows (official development assistance
plus other official flows) to the agriculture sector

2

2.b.1

1

Global

2.b.1 Agricultural export subsidies

WTO

Tier I

Vit

Jordbruksverket

2

2.c.1

1

Global

2.c.1 Indicator of food price anomalies

FAO

Tier II

Vit

Jordbruksverket

3

3

1

Nationell

Grön

SCB

3

3

1

Nationell Självskattad hälsa

Grön

SCB

Folkhälsomyndigheten

3

3.1.1

1

Global

3.1.1 Maternal mortality ratio

WHO

Tier II

Grön

Socialstyrelsen

SCB

3

3.1.2

1

Global

3.1.2 Proportion of births attended by skilled health
personnel

UNICEF

Tier I

Grön

Socialstyrelsen

3

3.2.1

1

Global

3.2.1 Under-five mortality rate

UNICEF

Tier I

Grön

Socialstyrelsen

Estimated

Finns i den globala databasen. Troligen estimat? United Nations
Inter-agency Group for Child Mortality Estimation

Den ansvariga myndigheten behöver stämma av hur estimatet är gjort
och om det stämmer med den svenska datan. Och hur data levereras.

3

3.2.2

1

Global

3.2.2 Neonatal mortality rate

UNICEF

Tier I

Grön

Socialstyrelsen

Estimated

Finns i den globala databasen. Troligen estimat? United Nations
Inter-agency Group for Child Mortality Estimation

Den ansvariga myndigheten behöver stämma av hur estimatet är gjort
och om det stämmer med den svenska datan. Och hur data levereras.

Förväntad medellivslängd, totalt i befolkningen och
fördelad på kön och utbildningsnivå

3

3.3.1

1

Global

3.3.1 Number of new HIV infections per 1,000 uninfected
UNAIDS
population, by sex, age and key populations

Tier II

Grön

Folkhälsomyndigheten

3

3.3.2

1

Global

3.3.2 Tuberculosis incidence per 100,000 population

WHO

Tier I

Grön

Folkhälsomyndigheten

3

3.3.3

1

Global

3.3.3 Malaria incidence per 1,000 population

WHO

Tier I

Grön

Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

3.3.4

1

Global

3.3.4 Hepatitis B incidence per 100,000 population

WHO

Tier II

Grön

Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsen

3

3.3.5

1

Global

3.3.5 Number of people requiring interventions against
neglected tropical diseases

WHO

Tier I

Grön

Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsen

3

3.4.1

1

Global

3.4.1 Mortality rate attributed to cardiovascular disease,
WHO
cancer, diabetes or chronic respiratory disease

Tier II

Grön

Socialstyrelsen

3.4.1

Statistiska centralbyrån

1

Grön

SCB och Folkhälsomyndigheten bör tillsammans komma överens om
vilken källa som ska användas.
Den ansvariga myndigheten behöver stämma av hur estimatet är gjort
och om det stämmer med den svenska datan.

Ingen uppgift Statistiken finns nationellt dock finns i dagsläget ingen
Ansvarig myndighet behöver reda ut om och hur vi skulle kunna
för SE
tillförlitligt statistik om ex. hemförlossningar hos Socialstyrelsen. leverera data till UNICEF.

3

Besvär av trafikbuller i eller i närheten av bostaden;
Besvär av trafikbuller inomhus med stängda fönster och
Nationell
dörrar; Sömnstörda av trafikbuller; Antal exponerade för
höga ljudnivåer från trafik vid bostaden

Ingen uppgift
EU har inga jordbruksexportsubventioner
för SE
Det verkar som FAO gör beräkningarna i detta index. Vi har
Ingen uppgift uppgifter på avräkningspriser, däremot inte data på grossist eller
för SE
detaljistnivå. Sannolikt inte relevant att göra motsvarande
uppföljning på nationell nivå.
Nationell indikator med koppling direkt till mål 3. Förväntad
återstående livslängd bör redovisas från födseln och några
ytterligare åldrar.
Indikatorn går att hämta såväl från ULF/SILC som från
Folkhälsoenkäten.
Det globala estimatet bygger på befolkningsstatistik som skickats
till FN från SE. Socialstyrelsen lämnar uppgifter om
Estimated
mödradödlighet till WHO (HFA, Number of maternal deaths
(clinical data))

Folkhälsomyndigheten kan rapportera dessa uppgifter för
diagnosticerade fall (som vi antar att det rör sig om) för hela
Ingen uppgift
Ansvarig myndighet behöver reda ut hur vi skulle kunna leverera data
befolkningen och uppdelat i ålder och kön men däremot inte
för SE
till den globala databasen.
uppdelat i riskgrupper såsom personer som injicerar droger eller
män som har sex med män.
Den ansvariga myndigheten behöver stämma av hur det globala
Estimated
Folkhälsomyndigheten levererar incidensuppgifter till WHO.
estimatet är gjort.
Malaria is notifiable disease in Sweden and the surveillance is
passive. The disease is not spread in Sweden and all reported
Ingen uppgift cases (approx. 100/year) are transmitted abroad. Statistical data Ansvarig myndighet behöver reda ut varför uppgifterna inte finns i den
för SE
aggregated and/or case based is annually reported to Tessy/ECDC globala databasen trots att vi rapporterar till WHO.
and WHO.
Folkhälsomyndigheten rapporterar i dag hepatit B-incidens per
Ingen uppgift 100 000 i befolkningen till OECD. Folkhälsomyndigheten kan
Ansvarig myndighet behöver reda ut varför uppgifterna inte finns i den
för SE
rapportera uppgifterna men oklart om det gäller enbart akut
globala databasen.
infekterade eller alla typer av infektion.
Samma som för 3.3.3, dvs man smittas inte av dessa sjukdomar i
Country
Sverige. Stat tycks rapporteras till WHO men av vem? Uppgifterna
Ta reda på vem som rapporterar och validerar uppgifterna.
adjusted
anges som country adjusted.
Country
adjusted

Socialstyrelsen rapporter dödsorsaker till Eurostat och WHO
regelbundet.
Förslag från FoHM Miljöhälsa. Det kan behöva förtydligas att
detta är fyra nationella indikatorer, inte en, alla med
Miljöhälsoenkäten som källa. Folkhälsomyndigheten önskar
ansvara för samtliga.

Folkhälsomyndigheten

3

Ansvarig myndighet validerar uppgifterna i den globala databasen.
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Goal nr

Indicator
code

299

314

UNIK

TYP

Bilaga 1 - Nationell indikatorlista (detaljerad)

Indicator

Custodian
Agency

Revised Tier by
IAEG-SDG
(21 Dec 2016)

Preliminär nationell
klassificering

Förslag på ansvariga

Förslag på bidragande
organisationer

Globala
databasen
(Datatyp)

KOMMENTARER

Förslag till hantering

Socialstyrelsen rapporter detta regelbundet.
3

3

3.4.2

3.4.2

3.4.2

3

3

3

3

3.5.1

3.5.2

3.6.1

3.6.1

1

1

1

1

1

1

1

Global

3.4.2 Suicide mortality rate

WHO

Tier II

Nationell Indikator om psykisk ohälsa

Grön

Nationell Indikator om psykisk ohälsa bland barn

Global

Global

Global

Grön

3.5.1 Coverage of treatment interventions
WHO,
(pharmacological, psychosocial and rehabilitation and
UNODC
aftercare services) for substance use disorders
3.5.2 Harmful use of alcohol, defined according to the
national context as alcohol per capita consumption (aged
WHO
15 years and older) within a calendar year in litres of pure
alcohol

3.6.1 Death rate due to road traffic injuries

WHO

Tier III

Tier I

Tier I

Nationell Skadade i vägtrafiken, svårt skadade och lindrigt skadade

3

3.7.1

1

Global

3

3.7.2

1

Global

3.7.2 Adolescent birth rate (aged 10-14 years; aged 15-19 DESA Population
Tier II
years) per 1,000 women in that age group
Division

Global

3.8.1 Coverage of essential health services (defined as the
average coverage of essential services based on tracer
interventions that include reproductive, maternal,
newborn and child health, infectious diseases, nonWHO
communicable diseases and service capacity and access,
among the general and the most disadvantaged
population)

Global

3.8.2 Proportion of population with large household
expenditures on health as a share of total household
expenditure or income

3

3.8.1

3.8.2

1

1

Röd

Grön

Grön

Grön

3.7.1 Proportion of women of reproductive age (aged 15DESA Population
49 years) who have their need for family planning
Tier I
Division
satisfied with modern methods

3

Grön

WHO

Tier III

Tier II

Country
adjusted

Socialstyrelsen

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten

Socialstyrelsen

SCB
Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten

Systembolaget
CAN

Trafikanalys

Socialstyrelsen

Uppgifterna finns i globala databasen för vart 5e år som country
adjusted.

Ansvarig myndighet validerar uppgifterna i den globala databasen.

Nedsatt psykiskt välbefinnande/Ängslan, oro eller ångest
Båda indikatorerna används i uppföljningen av det övergripande
folkhälsomålet. Folkhälsomyndighetens preliminära bedömning
är att måttet "Nedsatt psykiskt välbefinnande" är att föredra
framför "Ängslan, oro eller ångest" på grund av högre validitet.

Folkhälsomyndigheten föreslår vidare att en kompletterande nationell
indikator för positiv psykisk hälsa bland vuxna utvecklas (sådan saknas
nu) med Folkhälsomyndigheten som ansvarig myndighet. Test av
frågebatteri pågår för närvarande i Nationella folkhälsoenkäten.

Psykiska och somatiska besvär bland skolelever
Indikatorn används i uppföljningen av det övergripande
folkhälsomålet.

Indikatorn används i uppföljningen av det övergripande folkhälsomålet.
Folkhälsomyndigheten föreslår att en kompletterande nationell
indikator för positiv psykisk hälsa bland barn och unga utvecklas (sådan
saknas nu) med Folkhälsomyndigheten som ansvarig myndighet (gärna
platshållare redan nu). Test av frågebatteri pågår för närvarande i
Skolbarns hälsovanor.

FHM står med som bidragande då de skickar viss information till
Ingen uppgift
UNODC och även kan bidra till eventuell utveckling av en
för SE
nationell indikator.
Estimated

Uppgifter finns för SE för 2016 o den globala databasen.
Estimated.
CAN rapporterar uppgifter till FHM.

Country
adjusted

Data publiceras årligen i april året efter referensåret. Finns
dataserier sedan 1960-talet. Trafikverket tolkar i sitt arbete Mål
3.6 att gälla alla trafikslag, vilket känns rimligt. Frågan är - var är
de andra trafikslagen? (på regeringens hemsida tolkas dock
målet för Vägtrafik - "3.6 Till 2020 halvera antalet dödsfall och
skador i vägtrafikolyckor i världen." och så ser det också ut på
UNECE:s hemsida, det verkar här alltså som man från grunden
missat de andra trafikslagen helt)

Följa utvecklingen av indikatorn i IAEG-SDG, med WHO och UNODOC
Undersöka behovet av en nationell indikator.

Den ansvariga myndogheten utreder hur rapporteringe går till.

Ev driva frågan om andra trafikslag och skadade i trafiken i IAEG-SDG.
Dödsorsaksregistret och sjukvårdsregistret kan ev. användas.

I Sverige redovisar Trafikanalys årligen olyckor och personskador i
trafiken uppdelat på dödade, svårt skadade samt lindrigt skadade
personer. Det vore därför lämpligt att framöver redovisa även
svårt skadade samt lindrigt skadade personer som separata
indikatorer.

Trafikanalys

Utreda hur den globala indikatorn kan levereras till DESA/UNFPA i
enlighet med fastställda definitioner.

Röd

Folkhälsomyndigheten

Grön

Socialstyrelsen

Vit

Röd

Finns det ngn nationell undersökning som stämmer med
Ingen uppgift
metadata? Kommer indikatorn kunna beräknas i enlighet med def
för SE
för globala indikatorn utifrån den kommande SRHR-enkäten?
Nationellt kommer en indikator att redovisas könsuppdelad snarare än
endasst för kvinnor.
Country data finns tom 2014 i globala databasen (15-19 år). Tycks
hämtat från Eurostat.cDet är en viss eftersläpning på statistiken
Country data
Utreda varför endast 15-19 år finns i globala databasen.
men uppgifter från år 2015 finns nu. Ålder finns med i registret så
det bör gå att ta fram även för 10-14 år.

Socialstyrelsen

SCB
Försäkringskassan
Vårdanalys

Ingen uppgift
Finns ingen information om den globala indikatorn.
för SE

Följa utvecklingen av indikatorn i IAEG-SDG och med WHO.

SCB

Försäkringskassan
Vårdanalys

Indikatorn beräknas med utgångspunkt i HBS eller HIES (för
Ingen uppgift
utgifter för hälsa) och i totala utgifter eller inkomster. SCB har
för SE
uppgifterna.

Beroende på den globala indikatorns utformning/utfall kan en nationell
indikator övervägas baserad på en subjektiv variabel från EU-SILC om en
har tyckts sig haft behov av vårt men avstått av ekonomiska orsaker.

Har hittills gjorts med ca 5 års mellanrum inom ramen för den
Hälsorelaterade miljöövervakningen som Naturvårdsverket
finansierar.

3

3.9.1

3.9.1

Statistiska centralbyrån

1

1

Global

Nationell

3.9.1 Mortality rate attributed to household and ambient
WHO
air pollution

Luftkvalitet i närheten av bostaden; Antal exponerade för
nivåer av luftföroreningar från trafik vid bostaden

Tier I

Orange

Grön

Naturvårdsverket

Estimated

Inom ramen för Hälsorelaterad miljöövervakning som
Naturvårdsverket ansvarar för finansieras vart 5:e år framräkning
av indikatorn. Luftföroreningar inomhus (household) av t.ex.
matlagning över öppen eld är i Sverige inte relevant att beräkna Vem rapporterar till WHO? Vad rapporteras? Vem validerar estimaten?
och tas ej fram. Ambient air pollution kan beräknas, och
finansieras via Hälsorelaterad miljöövervakning. Genom
Behövs en nationell indikator till delmålet?
Miljöhälsoenkät har Folkhälsomyndigheten kompletterande data
kring besvärsupplevelser av luftföroreningar, t.ex. av
vedeldningsrök och trafikavgaser.
Uppgifter för SE finns för 2012 i globala databasen (E).
Uppgifterna kommer från Global Health Observatory (GHO),
World Health Organisation (WHO).
Förslag från FoHM Miljöhälsa. Det kan behöva förtydligas att
detta är två nationella indikatorer, båda med Miljöhälsoenkäten
som källa.

Folkhälsomyndigheten

4

Statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030

Goal nr

3

Indicator
code

3.9.2

299

314

UNIK

TYP

1

Global

Bilaga 1 - Nationell indikatorlista (detaljerad)

Indicator

Custodian
Agency

3.9.2 Mortality rate attributed to unsafe water, unsafe
sanitation and lack of hygiene (exposure to unsafe Water, WHO
Sanitation and Hygiene for All (WASH) services)

Revised Tier by
IAEG-SDG
(21 Dec 2016)

Tier II

Preliminär nationell
klassificering

Orange

Förslag på ansvariga

Förslag på bidragande
organisationer

Folkhälsomyndigheten

Globala
databasen
(Datatyp)

KOMMENTARER

Estimated

Uppgifter för SE finns för 2012 i globala databasen (E).
Uppgifterna kommer från World Health Statistics 2016, WHO,
2016

Country
adjusted

CA från vart 5e år finns i globala databasen. Uppgifterna kommer
från Global Health Estimates 2015: Deaths by Cause, Age, Sex, by
Country and by Region, 2000-2015. Geneva, World Health
Organization, 2016. Socialstyrelsen rapporterar dödsorsaker till
Eurostat och WHO. Uppgifterna kommer från
Dödsorsaksregistret.

Förslag till hantering
Ansvarig myndighet behöver utreda vem som rapporterar vad till WHO
och vem som validerar estimaten. Även frågan om huruvida tillgängliga
uppgifter möjliggör att indikatorn såsom nu definierad är möjlig att
rapportera för Sverige.
Utreda behovet av en nationell indikator till delmålet

3

3

3

3

3

3.9.3

3.a.1

3.b.1

3.b.2

3.b.3

1

1

1

1

1

Global

3.9.3 Mortality rate attributed to unintentional poisoning WHO

Tier II

Grön

Socialstyrelsen

Global

3.a.1 Age-standardized prevalence of current tobacco use WHO,
among persons aged 15 years and older
WHO-FCTC

Global

3.b.1 Proportion of the target population covered by all
vaccines included in their national programme

Global

3.b.2 Total net official development assistance to medical
OECD
research and basic health sectors

Tier I

Grön

Sida

Global

3.b.3 Proportion of health facilities that have a core set
of relevant essential medicines available and affordable
on a sustainable basis

Tier III

Vit

Socialstyrelsen

WHO,
UNICEF

WHO

Tier I

Tier III

Grön

Orange

Självrapporterade tobaksvanor finns i nationella folkhälsoenkäten
för åldersgruppen 16-84 år. Det bör vara möjligt att beräkna den
globala indikatorn genom att kombinera data från den nationella
Ingen uppgift folkhälsoenkäten med data för 15-åringar från undersökningen
för SE
Skolbarns hälsovanor (HBSC) som innehåller uppgifter om
självrapporterade tobaksvanor. Dock genomförs Skolbarns
hälsovanor endast vart fjärde år.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten

SCB

Ansvarig myndighet utreder hur svensk data ska kunna rapporteras.
Folkhälsomyndigheten föreslår att det utvecklas en kompletterande
nationell indikator för användning av ickerökta tobaksprodukter. Exakt
utformning behöver utredas närmare.

Folkhälsomyndigheten rapporterar årligen in uppgifter om
Ingen uppgift
Utvecklingen av den globala indikatorn följs via IAEG-SDG, WHO och
vaccinationstäckning till WHO/UNICEF. En nationell indikator som
för SE
UNICEF.
motsvarar den globala bör gå att utveckla.
Sida rapporterar Sveriges ODA och OOF 15 juli till OECD/DAC för
Ingen uppgift
föregående års data. DAC publicerar detta under hösten. Sida och
för SE
OECD/DAC har således statistik på denna indikator.

SCB

Ingen uppgift Inga uppgifter finns i databasen och inga uppgifter finns heller att Arbetet med utvecklingen av indikatorn följs via IAEG-SDG och med
för SE
tillgå om den globala indikatorn
WHO. Inte aktuellt att följa upp nationellt.
Uppgifter för SE finns i globala databasen (CA) och kommer från
Global Health Workforce Statistics database, Global Health
Observatory, WHO .

3

3

3.c.1

3.d.1

1

1

Global

3.c.1 Health worker density and distribution

WHO

Global

3.d.1 International Health Regulations (IHR) capacity and
WHO
health emergency preparedness

Tier I

Tier II

Grön

Grön

Socialstyrelsen

3.d.1

1

Nationell

Konsumtion av antibiotika (ATC group J01) inom
primärvård och slutenvård

Röd

Folkhälsomyndigheten

3

3.d.1

1

Nationell

Platshållare för nationell indikator om antibiotika
resistens.

Röd

Folkhälsomyndigheten

4

4.1.1

1

Global

Tier III (a)/
Tier II (b,c)

Grön

Skolverket

4.1.1

1

Nationell

Grön

NB This is an education attainment rate (% of cohort aged
3-5 years above official age for the last grade of each level
of education which has completed that grade)

4

4.2.1

1

Global

4.2.1 Proportion of children under 5 years of age who are
developmentally on track in health, learning and
UNICEF
psychosocial well-being, by sex

4

4.2.2

1

Global

4.2.2 Participation rate in organized learning (one year
before the official primary entry age), by sex

Statistiska centralbyrån

UNESCO-UIS

SCB

Ansvarig myndighet validerar uppgifterna i den globala databasen.

Ansvarig myndighet utreder hur en lämplig nationell indikator om
Folkhälsomyndigheten stödjer nationell indikator inom 3.d.1 men
antibiotikakonsumtion bör utformas. Sverige bör verka för att en en
förordar att den ändras till att mäta antibiotikakonsumtion inom
eller två indikatorer (antibiotikakonsumtion, antibiotikaresistens)
öppenvård och slutenvård för att bli heltäckande.
kommer med i den globala uppföljningen.
Ansvarig myndighet bör utreda möjligheten att utveckla en nationell
Folkhälsomyndigheten anser att en nationell indikator om
indikator för antibiotikaresistens. Sverige bör verka för att en en eller
antibiotikaresistens bör utvecklas.
två indikatorer (antibiotikakonsumtion, antibiotikaresistens) kommer
med i den globala uppföljningen.
Utbildningsdepartemente
Country data
t

Uppgifter i den globala databasen finns [C] för "end of lower
secondary" och kommer från PISA. Proxy-uppgifter finns för
andra årskurser i PIRLS/TIMSS och kan användas som nationella
proxys.

Skolverket

Tematisk indikator från UNESCOS set som tas fram nationellt för
avslutad grundskola och avslutad treårig gymnasieutbildning.
Alternativ indikator är den indikator som OECD använder i
Education at a Glance; Upper secondary first-time graduation
rates (The share of upper secondary students who have not
graduated and are no longer enrolled two years after their
expected completion (70% 2015)

(4.1.4) Completion rate (primary, lower secondary, upper
secondary)
4

Ursprungskällan är Socialstyrelsens NPS-register. Socialstyrelsen
rapporterar uppgifter om legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal till Eurostat, via Folkhälsomyndigheten.
Nationell uppföljning görs årligen för legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal. Uppgifter om icke legitimerad personal finns
inte hos Socialstyrelsen. Tydlig internationell definition av vad
som räknas som hälso- och sjukvårdspersonal är viktigt.

Folkhälsomyndigheten är nationell fokalpunkt för IHR i Sverige
Not available och ansvarar för att årligen besvara en enkät från WHO angående
status på svensk IHR-implementering.

Folkhälsomyndigheten

3

4.1.1 Proportion of children and young people:
(a) in grades 2/3; (b) at the end of primary; and (c) at the
UNESCO-UIS
end of lower secondary achieving at least a minimum
proficiency level in (i) reading and (ii) mathematics, by sex

Country
adjusted

Tier III

Röd

Folkhälsomyndigheten

Skolverket
Socialstyrelsen

Tier I

Grön

SCB

Skolverket

5

Varken Socialstyrelsen eller Folkhälsomyndigheten har tillgång till
Ingen uppgift uppgifter på nationell nivå om barns hälsa. Uppgifterna ligger hos
för SE
BVC och tillhör primärvården.
Vissa uppgifter kan finnas hos Skolverket.
Participants in organized learning among 6 year olds in the
Swedish population
Country data

Utreda med UNESCO hur rapportering av övrigt kan ske.
Besluta hur en nationell proxy ska se ut.

Följa utvecklingen av globala indikatorn för att utreda hur SE data kan
rapporteras globalt.
Möjligheten att producera statistik baserat på uppgifter från
primärvården förhindras av hur lagstiftningen är utformad

Statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030

Goal nr

4

4

Indicator
code

4.3.1

4.3.1

299

314

UNIK

TYP

1

1

Global

Bilaga 1 - Nationell indikatorlista (detaljerad)

Indicator

Custodian
Agency

4.3.1 Participation rate of youth and adults in formal and
non-formal education and training in the previous 12
UNESCO-UIS
months, by sex

Revised Tier by
IAEG-SDG
(21 Dec 2016)

Tier II

(4.3.2) Gross enrolment ratio for tertiary education
Total enrolment in tertiary education regardless of age
expressed as a percentage of the population in the 5-year
Nationell age group immediately following upper secondary
education.

Preliminär nationell
klassificering

Grön

Grön

Förslag på ansvariga

Förslag på bidragande
organisationer

SCB

UKÄ

Country data

SCB

Svenskt tillägg: fördelat på utbildningsinriktning och kön.

4

4

4.4.1

4.4.1

4.4.1

4

4

4

4

4.5.1

4.6.1

4.7.1

4.7.1

Statistiska centralbyrån

1

1

1

1

1

1

1

Global

4.4.1 Proportion of youth and adults with information
and communications technology (ICT) skills, by type of
skill

UNESCO-UIS,
ITU

Tier II

Orange

Fördelning av befolkningen över högsta avslutade
utbildningsnivå (förgymnasial, gymnasial, eftergymnasial
Nationell
kortare än 3 år och eftergymnasial 3 år och längre) efter
åldersgrupper och kön

Global

SCB

KOMMENTARER

Förslag till hantering

Swedish population 25 - 64 years, sample survey,
Measuring participation rate in formal and non-formal learning
during a 12 months period
From Eurostat survey Adult Education Survey (AES) every fifth
year.

Data for youth 16 - 24 years finns från OECD survey PIAAC. Nästa
omgång av AES (2021) kommer att avse 18 år äldre och det finns planer
på att lägga in frågor om deltagande i formell och icke-formell
utbildning under en 12 månaders period i LFS/AKU vartannat år.

Tematisk indikator från UNESCOs set
I rapporten har proxy indikatorn; "Påbörjar studier på
högskolenivå någon gång under livstiden efter nivå på studier
2014" använts. Den exakta indikatorn finns redovisad i EAG 2016
tabell C1.5 Enrolment rate Tertiary Education 20-24 years (for
Sweden 27% 2014. Det skulle kunna vara av intresse att redovisa
denna efter inriktning på studier ur ett jämställdhetsperspektiv.
Det finns fortfarande stora skillnader mellan kvinnor och män i
valet av inriktning på studier.
Globala databasen - Källa: The World Telecommunication/ICT
Indicators database, International Telecommunication Union
(ITU)
Swedish population 16 - 85 years, sample survey
Measuring extent of computer and internet usage during a 3
months period and the type of use
The global indicator doesn't adequately capture the scope of
Not available target 4.4. Additional indicators could be parts of the thematic
indicator 4.4.3, for example educational attainment rates
(especially tertiary education which haven't been captured
earlier) by age groups and gender. Programme orientation by
ISCED fields for those who are tertiary educated would also be
interesting.
OECD uses
the share of 25-34 year-olds who have attained tertiary
education.

Vilken åldersgrupp som ska användas nationellt kan
diskuteras.Könskillnader när det gäller inriktning på studier är
intressant att titta på ur ett jämställdhetsperspektiv.

Vem rapporterar till ICT Indicators database?
Utreda behovet av nationell indikator. Eventuellt ngt om etablering på
arbetsmarknaden efter avslutad utbildning?

Den globala indikatorn täcker bara IT, kan det finnas ngt annan
som är viktigt? Särskilt viktigt i ett nationellt perspektiv?

Eventuellt ngt om etablering på arbetsmarknaden efter
Nationell avslutad utbildning på gymnasieskolan respektive
högskola/universitet?

4.5.1 Parity indices (female/male, rural/urban,
bottom/top wealth quintile and others such as disability
status, indigenous peoples and conflict-affected, as data
become available) for all education indicators on this list
that can be disaggregated

Grön

Globala
databasen
(Datatyp)

Grön

UNESCO-UIS

Global

4.6.1 Proportion of population in a given age group
achieving at least a fixed level of proficiency in functional UNESCO-UIS
(a) literacy and (b) numeracy skills, by sex

Global

4.7.1 Extent to which (i) global citizenship education and
(ii) education for sustainable development, including
gender equality and human rights, are mainstreamed at UNESCO-UIS
all levels in: (a) national education policies, (b) curricula,
(c) teacher education and (d) student assessment

Proxy

(4.7.5 ) Percentage of 15-year old students showing
proficiency in knowledge of environmental science and
geoscience

Tier I/II/III
depending on
indice

Tier II

Tier III

Orange

Grön

Skolverket

Utreda behovet av nationell indikator. Eventuellt ngt om etablering på
arbetsmarknaden efter avslutad utbildning? Kan vara intressant att titta
Från och med hösten 2014 publicerar Skolverket uppgifter om
på om det kan vara möjligt att hitta en indikator som skulle fungera
vad ungdomar gör ett, tre eller fem år efter gymnasieskolan. UKÄ globalt och som inte enbart fokuserar på IT.
följer upp etablerade bland examinerade från högskolan.

UKÄ
UHR

Tematisk indikator från UNESCOs set
Högsta utbildning redovisas för personer med
funktionsnedsättning i bland annat AKU:s tilläggsundersökning
”Situationen på arbetsmarknaden för personer med
funktionsnedsättning”. Det bör noteras här att personer som
avslutat särskolan saknar uppgift om högsta utbildning i SCB:s
utbildningsregister.

SCB

SCB

Alla inblandade på mål 4
MFD

SCB

Country data

Country data

Orange

UKÄ
Utbildningsdepartemente
Skolverket
t
UHR

Orange

Skolverket

SCB

6

Högsta avslutade utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att
förbättra möjligheterna till arbete för individer. Det finns dessutom
ingen annan indikator som redovisar fördelningen över högsta
avslutade utbildning under mål 4. Indikatorn är högst relevant ur
nationellt perspektiv.

Variabler som föreslås är inkomst, kön, ras, etnicitet, migrations
status, funktionshinder och region. Funktionsnedsättning är en
viktig variabel som för närvarande inte går att redovisa i de flesta
fall. Etnicitet och ras är känsliga variabler som därför för det
Bestämma vilka redovisningsvariabler som bör användas nationellt.
mesta inte används nationellt. Nationellt bör utrikes/inrikes född
samt högsta avslutade utbildning (detta avser indikatorerna för Som i 4.3.1: Registeruppgift om utbildningsnivå kan användas i ULF/SILC
hela befolkningen (unga och vuxna)) vara viktiga för att titta på
och därmed redovisas för personer med funktionsnedsättning.
skillnader mellan grupper. OECD använder även socio ekonomisk
status.
Swedish population 16 - 65 years, sample survey
IALS 1994 and 1998, PIAAC 2011/2012
Next PIAAC is planned for 2021/2022
PIAAC is measuring literacy and numeracy on a common scale
with 6 levels from level 0 to level 5

Besluta vilken kunskapsnivå som kan anses var tillräcklig ur ett
nationellt perspektiv. I den nationalla rapporten har nivå 2 och högre
använts. Det går att skatta andelen personer som har minst nivå 2 i
både läsning och räkning.

Av examensmålen i högskoleförordningen framgår vad
studenterna förväntas kunna efter avslutad utbildning.
Ingen uppgift Därtill avslutar UKÄ precis en utvärdering av lärosätenas arbete Bör kunna rapporteras när frågan kommer. Följ utvecklingen i IAEG-SDG
för SE
med att främja en hållbar utveckling. OECD undersökningen TALIS och UNESCOs arbetsgrupp.
2018 till lärare går eventuellt att använda för vissa delar av
indikatorn.
Tematisk indikator från UNESCOs set
OECD har använt en indikator från PISA enligt följande;
Percentage of 15-year-old students scoring at or above Level 2 in
Science in PISA 2015. Den omfattar i alla fall en delmängd av
målet även om inte miljö undersöks specifikt.

Statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030

Goal nr

4

4

4

4

5

5

Indicator
code

4.a.1

4.a.1

4.b.1

4.c.1

5.1.1

5.2.1

299

314

UNIK

TYP

1

1

1

1

1

1

Global

Bilaga 1 - Nationell indikatorlista (detaljerad)

Indicator

Custodian
Agency

4.a.1 Proportion of schools with access to: (a) electricity;
(b) the Internet for pedagogical purposes; (c) computers
for pedagogical purposes; (d) adapted infrastructure and
materials for students with disabilities; (e) basic drinking UNESCO-UIS
water; (f) single-sex basic sanitation facilities; and (g)
basic handwashing facilities (as per the WASH indicator
definitions)

Revised Tier by
IAEG-SDG
(21 Dec 2016)

Tier II

(4.a.2) Percentage of students experiencing bullying,
Nationell corporal punishment, harassment, violence, sexual
discrimination and abuse

4.b.1 Volume of official development assistance flows for
OECD
scholarships by sector and type of study

Global

4.c.1 Proportion of teachers in: (a) pre-primary;
(b) primary; (c) lower secondary; and (d) upper secondary
education who have received at least the minimum
UNESCO-UIS
organized teacher training (e.g. pedagogical training) preservice or in-service required for teaching at the relevant
level in a given country

Global

5.1.1 Whether or not legal frameworks are in place to
promote, enforce and monitor equality and
non‑discrimination on the basis of sex

Global

Orange

Orange

Global

5.2.1 Proportion of ever-partnered women and girls aged
15 years and older subjected to physical, sexual or
psychological violence by a current or former intimate
partner in the previous 12 months, by form of violence
and by age

Preliminär nationell
klassificering

UN Women,
World Bank,
OECD
Development
Centre

UNICEF,
UN Women,
UNFPA,
WHO,
UNODC

Tier I

Tier I

Tier III

Grön

Grön

Grön

Förslag på ansvariga

Skolverket

Skolverket

Sida

Skolverket

Förslag på bidragande
organisationer

MFD
SPSM

Globala
databasen
(Datatyp)

SCB

Förslag till hantering

For indicators a, b, c, e, f and g the proportion of schools are 100
percent or nearby 100 percent. Therefore there are no statistics
for Sweden. Indicator d adapted infrastructure and materials for
students with disabilities is relevant and have to some extent
Ingen uppgift been measured by ad hoc surveys. OECD survey PISA 2015 shows En nationell indikator avseende d) adapted infrastructure and materials
för SE
that the percentage of 15 year old students in Sweden with
for students with disabilities bör utredas.
access to a computer connected to internet is almost 100
percent. Some proxy indicators about students views concerning
school facilities and access to computers/internet might be used
nationally.
Tematisk indikator från UNESCOs set
Från OECD undersökningen PISA 2015 kan proxy indikatorn
"Percentage of frequently bullied 15 year-old students"
användas. Den täcker inte samtliga årskurser 1-6, 7-9 och
Utreda möjligheten att använda BARN-ULF för barn med
gymnasiet och inte samtlige dimensioner av indikator 4.a.2. Från
funktionsnedsatthet.
Skolverkets undersökning "attityder till skolan" finns frågor om
mobbning som också kan användas för att skapa nationella proxy
indikatorer om mobbning i grundskolan respektive gymnasiet.

SCB

UHR
Svenska institutet

KOMMENTARER

Proportion of official development assistance (ODA) which are for
aid types E01 (Financial aid awards for individual students and
Ingen uppgift
contributions to trainees) and E02 (Indirect costs of tuition in
för SE
donor countries)
Swedish Register over School staff at different levels. Alternative
source of information is OECD survey TALIS which covers teachers
in grade 7-9. OECD follows up goal 4.c through three thematic
Ingen uppgift
indicators 4.c.2 Pupil-trained teacher ratio by education level,
för SE
4.c.5 Average teacher salary relative to other professions
requiring a comparable level of qualification and 4.c.7 percentage
of teachers who received in-service training in the last 12 months.
Indikatorn bedöms vara non-statistical. Socialdepartementet bör
Ingen uppgift
vara bäst lämpade att vara fokalpunkt för sverige ang denna
för SE
indikaror.

Socialdepartementet

Uppgifter finns endast för ett år; 2012. Sedan dess har
undersökningen inte genomförts.

Tier II

Orange

Brå

Country data

En svaghet i indikator 5.2.1 är att den inte fångar upp t.ex.
repetitivt våld eller konsekvenser av våldsutsatthet, om våldet
t.ex. har resulterat i att den utsatta varit i behov av vård eller
varit frånvarande från arbete/skola.

För att ansvarig myndighet (Brå) ska kunna följa upp denna indikator
behövs ett regeringsuppdrag gällande att upprepa den modul som togs
fram till NTU 2013.
Genom IAEG-SDG verka för att indikatorn fördjupas i enlighet med den
kommetar som här lämnats.

Uppgifter i globala databasen endast för 2012 (C).

5

5.2.2

1

Global

5.2.2 Proportion of women and girls aged 15 years and
older subjected to sexual violence by persons other than
an intimate partner in the previous 12 months, by age
and place of occurrence

5

5.2.2

1

Proxy

Personer som blivit utsatta för sexuellt våld.
Könsuppdelat.

UNICEF,
UN Women,
UNFPA,
WHO,
UNODC

Tier II

Orange

Brå

Grön

Brå

I NTU finns uppgift om kvinnors utsatthet för sexualbrott. Just nu
Ingen uppgift finns dock inga följdfrågor om relation och plats. Dessa planeras Indikatorn kommer att kunna redovisas i framtiden, dock kanske inte på
för SE
att föras in i framtiden, men det är mycket tveksamt om man
ålder och plats.
kommer kunna bryta ned dessa på ålder och plats.
Befintlig statistik inkluderar alla gärningspersoner.
Ansvaret för indikatorn bör ligga på den Jämställdhetsmyndighet
som regeringen har för avsikt att inrätta.

5

5

5.3.1

5.3.2

1

1

Global

5.3.1 Proportion of women aged 20-24 years who were
married or in a union before age 15 and before age 18

Global

5.3.2 Proportion of girls and women aged 15-49 years
who have undergone female genital mutilation/cutting,
by age

Global

5.4.1 Proportion of time spent on unpaid domestic and
care work, by sex, age and location

UNICEF

UNICEF

Tier II

Tier II

Orange

Orange

Jämställdhetsmyndighete SCB
n
Socialstyrelsen

Socialstyrelsen

Folkhälsomyndigheten

Ingen uppgift
Avvakta Socialstyrelsens förslag kring uppföljning av nationella strategin
Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram förslag till indikatorer på
för SE
för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.
området. Det är möjligt att dessa förslag kan användas för
rapportering av denna indikator eller en proxy.

Socialstyrelsen har gjort en grov uppskattning av antalet flickor
och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning
Uppskattningen bygger bland annat på UNICEFs uppskattningar.
Ingen uppgift
Sedan 2015 finns en diagnoskod, Z91.7 (Kvinnlig könsstympning i
för SE
den egna sjukhistorien), inom sjukvården som specifikt avser just
könsstympning. På längre sikt kommer koden sannolikt att kunna
användas i syfte att skatta prevalens.
Data (CA) från TUS finns i globala databasen

5

5.4.1

Statistiska centralbyrån

1

UN Women

Tier II

Grön

Country
adjusted

SCB

7

Vissa skillnader finns i definitionerna och möjliga nedbrytningar.
Dock viktigt att vi fortsätter följa Eurostats regelverk för TUS.

Mer tillförlitliga skattningar av antalet utsatta kommer troligen att
kunnas tas fram genom den undersökning som Folkhälsomyndigheten
kommer att genomföra samt på sikt även med hjälp av den nya
diagnoskoden. Mot bakgrund av att Socialstyrelsen är en SAM och att
könsstympning numera finns som diagnoskod föreslås att
Socialstyrelsen ansvarar för indikatorn.

Vi fortsätter att rapportera resultaten från TUS. Nationellt bör
indikatorn rapporteras somdig för obetalt arbete efter ålder, kön och
hushållstyp.

Statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030

Goal nr

5

Indicator
code

5.5.1

299

314

UNIK

TYP

1

Global

Bilaga 1 - Nationell indikatorlista (detaljerad)

Indicator

5.5.1 Proportion of seats held by women in (a) national
parliaments and (b) local governments

Custodian
Agency
IPU,
UN Women

Revised Tier by
IAEG-SDG
(21 Dec 2016)
Tier I (a)/
Tier III (b)

Preliminär nationell
klassificering

Grön

Förslag på ansvariga

Förslag på bidragande
organisationer

SCB

Globala
databasen
(Datatyp)
Country data

KOMMENTARER

Endast (a) finns i globala databasen. (b) är Tier III.

Förslag till hantering
Statistik för (b) redovisas idag av SCB. På sikt kommer den även att
kunna hämtas från SSD.
SCB håller koll på (b) i IAEG-SDG

5

5

5

5

5

5

5

5

5.5.2

5.6.1

5.6.2

5.a.1

5.a.1

5.a.2

5.b.1

5.c.1

1

1

1

1

1

1

1

1

Global

5.5.2 Proportion of women in managerial positions

Global

5.6.1 Proportion of women aged 15-49 years who make
their own informed decisions regarding sexual relations,
contraceptive use and reproductive health care

Global

5.6.2 Number of countries with laws and regulations that
guarantee full and equal access to women and men aged
UNFPA
15 years and older to sexual and reproductive health
care, information and education

Tier III

5.a.1 (a) Proportion of total agricultural population with
FAO,
ownership or secure rights over agricultural land, by sex;
UN Women,
and (b) share of women among owners or rights-bearers
UNSD
of agricultural land, by type of tenure

Tier II

Global

Global

5.a.2 Proportion of countries where the legal framework FAO,
(including customary law) guarantees women’s equal
World Bank,
rights to land ownership and/or control
UN Women

Global

5.b.1 Proportion of individuals who own a mobile
telephone, by sex

Global

5.c.1 Proportion of countries with systems to track and
UN Women,
make public allocations for gender equality and women’s
OECD
empowerment

1

6

6.1.1

1

Nationell Antal kommuner med vattenförsörjningsplaner

6

6.1.1

1

Nationell

1

Global

6.1.1 Proportion of population using safely managed
drinking water services

6.1.1

6.2.1

Global

1

Global

6.3.1 Proportion of wastewater safely treated

6

6.3.1

1

Nationell

Bräddning av avloppsvatten i det kommunala
avloppsledningsnätet

1

Global

ITU

WHO,
UNICEF

6.2.1 Proportion of population using safely managed
WHO,
sanitation services, including a hand-washing facility with
UNICEF
soap and water

6.3.1

6.3.2

Tier II

Tier III

Tier I

Tier III

Tier I

Antal/andel vattenskyddsområden för kommunala
vattentäkter

6

6

UNFPA

Tier I

Nationell Kvinnors andel av mäns individuella disponibla inkomst

6

6

ILO

6.3.2 Proportion of bodies of water with good ambient
water quality

WHO,
UN-Habitat,
UNSD

UNEP

Grön

Orange

Grön

Vit

SCB

Socialdepartementet

Folkhälsomyndigheten

Ingen uppgift
för SE

Socialdepartementet bör vara bäst lämpade att vara fokalpunkt
för sverige ang denna indikaror.
Folkhälsomyndigheten bör vara bidragande när det gäller denna
indikator. Uppgifterna bör gå att ta fram för Sveriges del.

Ur Svenskt perspektiv är detta en indikator som bättre följer upp
delmålet. En av indikatorna i budgetpropositionen som följer upp
det jämställdhetspolitiska målet om ekonomisk jämställdhet.

Grön

SCB

Vit

Justitiedepartementet

Ingen uppgift Justitiedepartementet bör vara bäst lämpade att vara fokalpunkt
för SE
för sverige ang denna indikaror.

PTS

SCB

I dagsläget samlar PTS in dessa uppgifter vartannat år via en
undersökning riktad till personer i åldern 16 till 65 år. Dock med
Ingen uppgift sjunkande svarsfrekvens. Eventuellt kan förändringar i
för SE
insamlingsförfarandet komma att göras men det är en
grundläggande indikator som är relevant även för PTS egen
verksamhet.

Socialdepartementet

UN- Woman har utrett indikatorn med sikte på att flytta den från
Ingen uppgift tier III till tier II och så småningom tier I. I metadata som gjorts
för SE
tillgänglig till IAEG-SDG framgår att informationen avses samlas in
via ett formulär till ländernas finansdepartement.

Orange

Grön

Finansdepartementet

Grön

SCB

Orange

HaV

SGU

Orange

HaV

SGU

Grön

SCB

Tier II

Grön

Naturvårdsverket

Orange

Naturvårdsverket

Grön

Estimated

SCB

1

Global

6.4.1 Change in water-use efficiency over time

FAO

Tier III

Orange

SCB

6

6.4.2

1

Global

6.4.2 Level of water stress: freshwater withdrawal as a
proportion of available freshwater resources

FAO

Tier II

Grön

SCB

Estimering (97.95 %) görs i globala databasen baserat på
enkätdata av WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for
Water Supply, Sanitation and Hygiene (2017). För rika länder
baseras estimaten på administrativa uppgifter.
Förslag från HaV/SGU. Även förslagen som miljömålsindikator.
Kan nog relativt enkelt genomföras. Dock behöver uppgifter
samlas in från kommunerna.
Förslag från HaV/SGU. Även förslagen som miljömålsindikator.

Estimated

Estimering (drygt 92 %) görs i den globala databasen baserat på
enkätdata av WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme for
Water Supply, Sanitation and Hygiene (2017).

Utreda hur den globala indikatorn kan levereras till ITU i enlighet med
fastställda definitioner.

Ta fram plan för utveckling av indikatorn.
Ta fram plan för utveckling av indikatorn.

Förstå hur estimatet görs för sverige och vilka uppgifter som används.

Ingen uppgift Inga uppgifter i globala databasen
för SE
Kan betraktas som "skrivbordsmässigt" uppfylld för SE.
Uppgifter om bräddning på nätet kommer att bli obligatoriskt för
Ta fram plan för utveckling av indikatorn.
reningsverken att rapportera från och med 2017.
God yt- och grundvattenstatus enligt EU:s vattendirektiv
motsvarar vad som efterfrågas. Vattenmyndigheterna följer upp
detta och data finns i VISS. Data rapporteras till EU och läggs i den
gemensamma databasen WISE. Bör vara fördelaktigt att hämta
Ingen uppgift
Hålla koll på utvecklingen via IAEG-SDG särskilt med avseende på att
uppgifter från WISE så att man hämtar uppgifter från samma
för SE
data finns för EU-länderna i WISE.
ställe för hela EU.
HaV anser att indikator 6.3.2 är relevant men vill visa indikatorn
för grundvatten, sjövatten och vattendrag separat. Man kan
nationellt redovisa dessa som subindikatorer under 6.3.2.

HaV

6.4.1

Ansvarig myndighet bör treda hur den globala indikatorn kan levereras
till UNFPA i enlighet med fastställda definitioner.
Ansvarig myndighet bör utreda om det finns ngt annat som bör ingå i
den nationella uppföljningen på SRHR-området.
Genom IAEG-SDG och UNFPA följa utvecklingen av indikatorn. Det bör
klargöras att det som avses med lagar och föreskrifter på ett
internationellt plan kan skilja sig mellan olika länder, dvs. att
regelverket kan skilja sig mellan vilka invånare i respektive land som
erbjuds tillgång till sexuell och reproduktiv hälso- och sjukvård,
information och utbildning. Ett förtydligande skulle därför kunna
underlätta internationella jämförelser.

Ingen uppgift Landrättigheterna är mest relevanta ur ett utvecklingspolititiskt
för SE
perspektiv. Speglar en mycket avgränsad del av målet för SEs del.

Jordbruksverket

6

Statistiska centralbyrån

Finns i globala databasen [C] från LFS/ILOSTAT
Statistiken avser enbart anställda (ej egenföretagare).

Ingen uppgift
för SE

Folkhälsomyndigheten

Tier I

Tier III

Country data

I princip finns data i Sverige men bearbetningar behövs. Även
Ingen uppgift
metadatabeskrivning behöver klargöras. Oenighet om vissa
för SE
beräkningar.
Uppgifter för SE finns i globala databasen men utan notering om
var den kommer ifrån. (2,88% 2014)
Not available
Uppgifter rapporteras till Eurostat. Fördelning på region
(vattendistirkt) kan (och bör) göras.

8

"Proxy" tas fram för nationell uppföljning. Utvecklingen av indikatorn
följs via IAEG-SDG.

Utredan var uppgifterna i globala databasen kommer ifrån och om
ytterligare rapportering krävs?

Statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030

Goal nr

6

6

Indicator
code

6.5.1

6.5.2

299

314

UNIK

TYP

1

1

Bilaga 1 - Nationell indikatorlista (detaljerad)

Indicator

Custodian
Agency

Global

6.5.1 Degree of integrated water resources management
UNEP
implementation (0-100)

Global

6.5.2 Proportion of transboundary basin area with an
operational arrangement for water cooperation

6.6.1 Change in the extent of water-related ecosystems
over time

Tier II

HaV

Orange

HaV

6

6.6.1

1

Nationell Åtgärdade vandringshinder

Orange

HaV

Grön

Sida

6

6

7

7

7

6.a.1

6.b.1

7.1.1

7.1.2

7.2.1

1

1

1

1

1

Nationell Andel svenskt bistånd (ODA) till vatten och sanitet.

Global

Global

Grön

6.b.1 Proportion of local administrative units with
WHO,
established and operational policies and procedures for
UNEP,
participation of local communities in water and sanitation
OECD
management

7.1.1 Proportion of population with access to electricity

World Bank

Tier I

Tier I

I den globala databasen anges SE som "fully implemented
national integrated water resources management plans or
equivalent " , detta baserat på svar på "2012 Integrated Water
Not available
Resources Management survey question". Troligen behövs ingen
ytterligare rapportering så länge vi arbetar med vattendirektivet.

Röd

Nationell Skyddade områden med limniskt syfte

Tier I

Förslag till hantering

Bedömningen är att detta är en mycket komplex indikator som
dels måste klargöras konceptuellt likväl som datamässigt för att
Ingen uppgift
kunna beräknas. Avgränsning av vattenrelaterade ekosystem
Utvecklingen av indikatorn följs via IAEG-SDG.
för SE
behöver göras för att därefter bedöma tillgången på indata för att
beskriva utbredningen av ekosystemen

1

Global

KOMMENTARER

HaV

Grön

6.6.1

1

Globala
databasen
(Datatyp)

Pilotrapportering har redan gjorts av HaV som en del i
Ingen uppgift
uppföljningen av UNECE:s gränsvattenkonvention som numer är
för SE
global.

6

6.a.1

Förslag på bidragande
organisationer

HaV

1

WHO,
UNEP,
OECD

Tier III

Grön

Förslag på ansvariga

6.6.1

6.a.1 Amount of water- and sanitation-related official
development assistance that is part of a governmentcoordinated spending plan

UNEP

Tier II

Preliminär nationell
klassificering

6

6

Global

UNESCO-UIS,
UNECE

Revised Tier by
IAEG-SDG
(21 Dec 2016)

Vit

Vit

Naturvårdsverket

Förslag från HaV. Grunddata för detta finns men behöver
bearbetas.
HaV har föreslagit antal installerade faunapassager
och borttagna vandringshinder. Systematiskt insamlad
grunddata finns med behöver bearbetas.
Tveksamt om denna indikator kommer att beräknas för
Ingen uppgift
givarländer. Troligt att den endast gäller mottagare. ODA
för SE
rapporteras av Sida till OECD/DAC.

Fortsätta att följa utvecklingen i UNECE.

Plan för utveckling av indikatorn tas fram
Plan för utveckling av indikatorn tas fram

Sida gör bedömningen att 6.a.1 kan följas upp nationellt som
andel svenskt ODA som går till vatten och sanitetssektorn
(Nettobeloppet av det offentliga utvecklingsbiståndet som går till
följande sektorkoder:
• 14010 - Water sector policy and administrative management
• 14015 - Water resources conservation (including data
collection)
• 14020 - Water supply and sanitation - large systems
• 14021 - Water supply - large systems
• 14022 - Sanitation - large systems
• 14030 - Basic drinking water supply and basic sanitation
• 14031 - Basic drinking water supply
• 14032 - Basic sanitation
• 14040 - River basins’ development
• 14050 - Waste management / disposal
• 14081 - Education and training in water supply and sanitation.)

Sida

Kan antas vara 100 procent i enlighet med subisdiaritetsprincipen
och den kommunala demokratiska processen. Uppgifter samlas in
Ingen uppgift från länder som deltar i "The UN-Water Global Analysis and
Utreda om indikatorn ska rapporteras för SE.
för SE
Assessment of Sanitation and Drinking-Water (GLAAS) Survey".
Mest låg- och medelinkomstländer. Tveksamt om uppgifter
ommer att redovisas avseende SE (och andra rika länder).

HaV

Energimyndigheten

Modeled

Global

7.1.2 Proportion of population with primary reliance on
clean fuels and technology

WHO

Tier I

Vit

Energimyndigheten

Estimated

Global

7.2.1 Renewable energy share in the total final energy
consumption

UNSD,
IEA,
IRENA

Tier I

Grön

Energimyndigheten

Not available

100 % enligt globala databasen (modellerade uppgfter).
"Assumption of universal access in countries classified as
developed by the United Nations."

Utreda om en nationell indikator behövs som skulle kunna handla om
leveranssäkerhet t.ex?

Estimerade uppgifter för SE i globala databasen. Indikatorn är ett
sätt att följa upp luftkvalitet inomhus.
"Countries classified as high-income [...] are assumed to have
made a complete transition to using clean fuels and technologies Ingen åtgärd tycks behövas.
as the primary domestic energy source for cooking and the
primary reliance on polluting (unclean) fuels and technologies use
is reported to be less than 5% .
Uppgift finns för SE i den globala databasen. Möjligen hämtad
från Eurostat? (knappt 50% 2014)

Utreda var uppgifterna i globala databasen kommer ifrån.

Estimerade uppgifter finns för SE i globala databasen. Var
grunduppgifterna hämtas från är oklart.
7

7

7

7.3.1

7.a.1

7.a.1

Statistiska centralbyrån

1

1

1

Global

7.3.1 Energy intensity measured in terms of primary
energy and GDP

Global

7.a.1 International financial flows to developing countries
OECD,
in support of clean energy research and development and
IRENA
renewable energy production, including in hybrid systems

Andel svenskt bistånd (ODA) till forsking om ren energi
Nationell och utvekling och förnybar enargiproduktion, inklusive
hybridsystem.

UNSD,
IEA

Tier I

Grön

Energimyndigheten

Tier III

Röd

Sida

Grön

Estimated

ESV

EM tar fram en energiindikator på detta som också bygger på
SCBs BNP-data. Det svenska målet är i termer av tillförd energi i
relation till BNP

Ingen uppgift
för SE

Följa utvecklingen i IAEG-SDG och föreslå hur indikatorn kan tas fram
och rapporteras för SE.
Sida gör bedömningen att indikatorn nationellt kan följas upp
som svenkt bistånd (ODA) till energisektorn (23xxx) i
kombination med OECDs policymarkör för utsläppsminskning
(climate change mitigation) rapporterad som huvudsyfte eller
delsyfte (separat) .

Sida

9

Utreda var uppgifterna i globala databasen kommer ifrån och om det
behövs en nationell indikator eller en nationell proxy.
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Goal nr

Indicator
code

299
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UNIK

TYP

Bilaga 1 - Nationell indikatorlista (detaljerad)

Indicator

Custodian
Agency

Revised Tier by
IAEG-SDG
(21 Dec 2016)

Preliminär nationell
klassificering

Förslag på ansvariga

Förslag på bidragande
organisationer

Globala
databasen
(Datatyp)

KOMMENTARER

7

7.b.1

1

Global

7.b.1 Investments in energy efficiency as a proportion of
GDP and the amount of foreign direct investment in
IEA
financial transfer for infrastructure and technology to
sustainable development services

8

8.1.1

1

Global

8.1.1 Annual growth rate of real GDP per capita

UNSD

Tier I

Grön

SCB

Country data

8

8.2.1

1

Global

8.2.1 Annual growth rate of real GDP per employed
person

ILO

Tier I

Grön

SCB

Modeled

8

8.3.1

1

Global

8.3.1 Proportion of informal employment in
non‑agriculture employment, by sex

ILO

Tier II

Röd

SCB

Ingen uppgift Det finns inte mycket information om "informal employment".
för SE
Indikatorn bygger på en skattning inom NR för "svart ekonomi".

Grön

SCB

I nationalräkenskaperna tillämpas ett tillägg för det s.k. svart
ekonomi avseende informella inkomster och det är detta tillägg
som används som underlag för beräkning av en proxy indikator.
Det ska även observeras att proxy indikatorn saknar indelning
efter kön. Data går att ta fram tillbaka till 1993.

Grön

SCB

Country data

Uppgifter finns i globala databasen tom 2010 (C).

Grön

SCB

Country data

Uppgifter finns i globala databasen tom 2010 (C).

8

8.3.1

1

Proxy

Löner för svart arbetskraft, andel i procent av totala löner
exklusive jordbruk

8

8.4.1

1

Global

8.4.1 Material footprint, material footprint per capita,
and material footprint per GDP

8

8

8.4.2

8.5.1

1

1

Global

Global

UNEP

8.4.2 Domestic material consumption, domestic material
consumption per capita, and domestic material
UNEP
consumption per GDP
8.5.1 Average hourly earnings of female and male
employees, by occupation, age and persons with
ILO
disabilities

Tier III

Röd

Energimyndigheten

Ingen uppgift Första delen kanske EM har, men andra delen ser mer ut som ngt Följa utvecklingen i IAEG-SDG och föreslå hur indikatorn kan tas fram
för SE
för mottagare.
och rapporteras för SE.

Tier III
(repeat of
12.2.1)
Tier II
(repeat of
12.2.2)
Tier II

Orange

Medlingsinstitutet

8

8.5.2

1

Global

8.5.2 Unemployment rate, by sex, age and persons with
disabilities

ILO

Tier I

Grön

SCB

8

8.6.1

1

Global

8.6.1 Proportion of youth (aged 15-24 years) not in
education, employment or training

ILO

Tier I

Grön

SCB

8

8.7.1

1

Global

8.7.1 Proportion and number of children aged 5‑17 years ILO,
engaged in child labour, by sex and age
UNICEF

Tier I

Vit

SCB

8

8.8.1

1

Global

8.8.1 Frequency rates of fatal and non-fatal occupational
ILO
injuries, by sex and migrant status

Tier I

Orange

Arbetsmiljöverket

ILO

Tier I

Orange

Arbetsmarknadsdep

UNWTO

Tier II

Grön

Tillväxtverket

8

8.8.2

1

Global

8

8.9.1

1

Global

8

8

8

8
8

8.9.2

8.10.1

8.10.2

8.a.1
8.b.1

1

1

1

1
1

9

9.1.1

1

9

9.1.1

1

Statistiska centralbyrån

8.8.2 Level of national compliance of labour rights
(freedom of association and collective bargaining) based
on International Labour Organization (ILO) textual
sources and national legislation, by sex and migrant
status
8.9.1 Tourism direct GDP as a proportion of total GDP
and in growth rate

Global

8.9.2 Proportion of jobs in sustainable tourism industries
UNWTO
out of total tourism jobs

Global

8.10.1 (a) Number of commercial bank branches per
100,000 adults and (b) number of automated teller
machines (ATMs) per 100,000 adults

IMF

Tier III

Tier I

Röd

Grön

Country data

MFD

Country data

Uppgifter i globala databasen finns för 2014 (C). (ILOSTAT - LFS).
Medlingsinstituter har inte möjlighet att följa upp för personer
med funktionshinder.
Uppgifter finns i globala databasen tom 2015 (C). Kommer från
LFS.
En stor skillnad på arbetsmarknaden mellan personer med
funktionsnedsättning och övriga är andelen utanför
arbetskraften. Den skillnaden är betydligt större än skillnaden i
arbetslöshet. Andelen utanför arbetskraften (alt i AK) borde
därför tas med.
Uppgifter finns i globala databasen tom 2015 (C). Kommer från
LFS.

Ingen uppgift
Uppgifterna finns i TSA. Senaste år är 2014.
för SE
Det saknas underlag avseende hållbara turismbranscher. Den
Ingen uppgift
svenska turismsstatistiken avser inte turismföretag utan enbart
för SE
företag som tillämpar turismaktiviteter.
SCB
Bankföreningen

Country data

OECD

Tier I

Grön

Sida

Not available Uppgifter finns i globala databasen. Hämtade från OECD.

Global

8.b.1 Existence of a developed and operationalized
national strategy for youth employment, as a distinct
strategy or as part ofa national employment strategy

ILO

Tier III

Röd

Arbetsmarknadsdep

Ingen uppgift
för SE

Global

9.1.1 Proportion of the rural population who live within
2 km of an all-season road

Nationell Andel befolkning inom visst avstånd till kollektivtrafik

UNEP har anstält konsult för detta arbete, bör verifieras av SCB för
Svensk del

Vem rapporterar vad till vem och när? SCB eller Medlingsinstitutet
ansvariga?
Utreda om det går att följa upp för personer med funktionshinder
ULF/SILC-indikatorn (huvudsaklig sysselsättning) följer inte exakt
samma definition som LFS, men i ULF/SILC finns möjligheten att följa
upp för personer med funktionsnedsättning.

ULF/SILC-indikatorn (huvudsaklig sysselsättning) följer inte exakt
samma definition som LFS, men i ULF/SILC finns möjligheten att följa
upp för personer med funktionsnedsättning.

SCB

Not available

Utreda varför uppgifter för SE inte finns med i globala databasen.
Utreda om det kan vara möjligt att i framtiden identifiera hållbara
turismbranscher i statistiken. Följa diskussionerna om indikatorn i de
internationella sammhanang där Tillväxtverket eller SCB deltar.

Uppgiften finn i globala databasen för 2011 och 2014 (99 resp.
100%). Kommer från Global Financial Inclusion (Global Findex)
database. Uppgifterna till den samlas in via Gallup World Poll

8.a.1 Aid for Trade commitments and disbursements

Riksbanken

Utreda om och hur uppgifter för SE kan rapporteras i enlighet med
metadata.

Antalet commercial bank branches finns i globala databasen (C).
Utreda hur uppgifterna för sverige lämnas över och behandlas och om
Samlas in via Financial Access Survy. Antal bankomater finns inte
och hur vi kan lämna för bankomater.
men uppgiften finns i SE. Bör kunna räknas ut per 100.000 vuxna.

Global

Grön

Utreda vad modellerandet består i. Ska vi ha en nationell siffra och en
global?

Ingen uppgift Inga uppgifter för SE i globala databasen. Vi bör dock kunna säga
Utreda varför uppgifter för SE inte finns med i globala databasen.
för SE
att vi uppfyller indikatorn på nationell nivå.

World Bank

Tier I

Utreda hur insamlingen av uppgiften till globala databasen går till och
på vilket sätt den är adjusted.

Finns ej uppgifter som berör den SDG-indikator som avses. Frågan
Ingen uppgift om att arbeta för att tjäna pengar (exkl. sommarjobb) ställs till
Utreda hur ILO och UNICEF kan tänkas vilja ha uppgifter för Sverige.
för SE
barn 13-18 år (i ULF?). (Detta sker oftast vid sidan om skolan och
på barnens egna villkor.)
Utreda överenstämmelsen mellan nationella siffror och uppgifter i den
Uppgifter finns i globala databasen tom 2015 (C). Källa: ILOSTAT - globala databasen.
Country data Administrative records and related sources. Ser dock inte ut att
stämma överens med siffrorna presenterade i SCBs rapport.
Undersöka om det kan vara möjligt att ta fram statistik fördelat på
migrantstatus.

Tillväxtverket

Riksbanken

Country data

Etablerad indikator. C i globala databasen. Troligen baserad på
uppgifter från SCB.
Etablerad indikator.
Modellerade uppgifter i globala databasen (från ILO).
Based on GDP per person engaged, constant 2011 international
US dollar in PPP.

8.10.2 Proportion of adults (15 years and older) with an
account at a bank or other financial institution or with a
mobile-money-service provider

Global

Förslag till hantering

Riksbanken genomför undersökningar regelbundet som kan
användas för att validera uppgifterna.

World Bank

Tier III

Röd

Trafikanalys

Orange

SCB

För att kunna räkna indikatorn beror på om all-season road kan
Ingen uppgift indentifieras i NVDB. En proxy skulle möjligen kunna beräknas
för SE
med lite ansträngning.

Följa utvecklingen i IAEG-SDG för att se om och hur vi kan rapportera.

Svag koppling till hållbarhet i ett svenskt perspektiv. Följa utvecklingen i
IAEG-SDG.
Ta fram plan för hur indikatorn skulle kunna beräknas.
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Goal nr

9

9

9

Indicator
code

9.1.2

9.2.1

9.2.2

299

314

UNIK

TYP

1

Global

1

1

Bilaga 1 - Nationell indikatorlista (detaljerad)

Indicator

9.1.2 Passenger and freight volumes, by mode of
transport

Custodian
Agency

Revised Tier by
IAEG-SDG
(21 Dec 2016)

Preliminär nationell
klassificering

Förslag på ansvariga

Förslag på bidragande
organisationer

Globala
databasen
(Datatyp)

KOMMENTARER

Förslag till hantering

Uppgifter för road och rail finns i globala databasen för 2015 [E].
ICAO

Tier I

Grön

Trafikanalys

Estimated

Förstå hur estimatet görs för sverige och vilka uppgifter som används.
Indikatorn är formulerad som "by mode of transport".

Global

9.2.1 Manufacturing value added as a proportion of GDP
and per capita
UNIDO

Global

9.2.2 Manufacturing employment as a proportion of total
UNIDO
employment

Tier III

Orange

SCB

Tier I

Tier I

Grön

Grön

SCB

SCB

Modeled

Modellerade uppgifter finns för SE i globala databasen Källa:
UNIDO MVA 2016 Database.

Utreda vad de modellerade uppgfifterna bygger på och hur den görs.
Utreda om country data kan tillhandahållas.
Nationella data kan användas för nationell rapportering.

Modeled

Modellerade uppgifter finns för SE i globala databasen Källa:
ILOSTAT 2016 Database

Utreda vad de modellerade uppgfifterna bygger på och hur den görs.
Utreda om country data kan tillhandahållas.
Nationella data kan användas för nationell rapportering.

SCB kan ta fram uppgifterna men frågan är om en definition av
Ingen uppgift
"small scale industries" i FEK (51-250 anställda) fångar syftet med
för SE
indikatorn.
SCB kan ta fram uppgifterna men frågan är om n definition av
Ingen uppgift
"small scale industries" i FEK (51-250 anställda) fångar syftet med
för SE
indikatorn.
Uppgifter finns i globala databasen tom 2014. Grunddata [C] från
Country
OECD, per unit of manufacturing value added (M) från UNIDO
data/Modeled
MVA 2017 Database

Följ utvecklingen i IAEG-SDG
Utred begreppet small scal inustries/mikroföretag
Utred behovet av nationell indikator eller proxy
Följ utvecklingen i IAEG-SDG
Utred begreppet small scal inustries/mikroföretag
Utred behovet av nationell indikator eller proxy

9

9.3.1

1

Global

9.3.1 Proportion of small-scale industries in total industry
UNIDO
value added

9

9.3.2

1

Global

9.3.2 Proportion of small-scale industries with a loan or
line of credit

UNIDO,
World Bank

Tier III

Orange

SCB

9

9.4.1

1

Global

9.4.1 CO2 emission per unit of value added

UNIDO, IEA

Tier I

Grön

SCB

9

9.4.1

1

Nationell

Grön

SCB

Statistiken finns i miljöräkenskaperna

9

9.4.1

1

Grön

SCB

Statistiken finns i miljöräkenskaperna

SCB

Country data

Finns i globala databasen [C] men anges som "underestimated".
Vi publicerar årligen totala FoU-utgifter i Sverige. Dessa kan då
kopplas till BNP, vilket vi även oftast gör. Denna indikator
publiceras även av OECD

SCB

Country data

Finns i globala databasen [C] men anges som "underestimated".
För FoU har vi årligen en uppgift för totala antalet årsverken
Utreda vad som finns i databasen, varför dessa siffror är
utförda av personer med yrket forskare, (forskare enligt Frascati- "underestimated" och om ngt kan göras åt det.
manualen)

Sida

Sida rapporterar Sveriges ODA och OOF 15 juli till OECD/DAC för
Ingen uppgift
föregående års data. DAC publicerar detta under hösten. Sida och
för SE
OECD/DAC har således statistik på denna indikator

9

9

9

9

9

10

10

10

9.5.1

9.5.2

9.a.1

9.b.1

9.c.1

10.1.1

10.2.1

10.2.1

1

1

1

1

1

1

1

1

Antal arbetsställen, omsättning, export och
förvärvsarbetande inom miljösektorn i Sverige
Nationell Industrins investeringar i miljöskydd per miljöområde

Global

9.5.1 Research and development expenditure as a
proportion of GDP

Global

9.5.2 Researchers (in full-time equivalent) per million
inhabitants

Global

9.a.1 Total official international support (official
development assistance plus other official flows) to
infrastructure

Global

9.c.1 Proportion of population covered by a mobile
network, by technology

Global

Nationell

OECD

ITU

Tier I

Tier I

Tier I

Tier II

Grön

Grön

Grön

Grön

Grön

PTS

10.1.1 Growth rates of household expenditure or income
per capita among the bottom 40 per cent of the
World Bank
population and the total population

Tier I

Grön

SCB

10.2.1 Proportion of people living below 50 per cent of
median income, by sex, age and persons with disabilities

Tier III

World Bank

Andel som oftast deltar i politiska diskussioner alternativt
tillhör ett politiskt parti

10

10.3.1

1

Global

10

10.3.1

1

Proxy

Utsatt för kränkning under senaste tre månaderna

Grön

Grön

OHCHR

Tier III
(repeat of
16.b.1)

ESV

SCB

Tier I

10.3.1 Proportion of the population reporting having
personally felt discriminated against or harassed in the
previous 12 months on the basis of a ground of
discrimination prohibited under international human
rights law

Statistiska centralbyrån

UNESCO-UIS

9.b.1 Proportion of medium and high-tech industry value
UNIDO
added in total value added

Global

Global

UNESCO-UIS

SCB

Modeled

Country data

MFD

Folkhälsomyndigheten

Grön

Folkhälsomyndigheten

Utreda vad som finns i databasen, varför dessa siffror är
"underestimated" och om ngt kan göras åt det.

Utreda vilka siffror som ligger till grund för modelleringen och om
nationella uppgifter skulle kunna användas.

Uppgifter finns i globala databasen Källa: PTS. 99.99%
PTS samlar in och publicerar dessa uppgifter på årsbasis
respektive halvårsbasis. Operatörerna har skyldighet att
rapportera in dessa uppgifter till PTS.

Global
Uppgift för SE finns för 2012 i globala databasen. Global
monitoring data monitoring data (G). Indikatorn kan lätt beräknas nationellt.

Utreda hur den globala indikatorn kan levereras till WB i enlighet med
fastställda definitioner.Finns det konsumtionsdata?

Uppgiften går lätt att ta fram för SE (dock ej för personer med
funktionshinder). Nationell proxy kan användas i den nationella
uppföljningen.
Kan brytas ned på kön, ålder, födelseland, hushållstyp mm. En
skattning av andelen personer med funktionshinder med sk. låg
Ingen uppgift inkomst skulle kunna göras genom att inkomst matchas på data Följa upp i IAEG-SDG så att vi kan använda registeruppgifter.
för SE
från ULF. Denna har dock inte samma säkerhet som
Utreda hur uppgiften kan tas fram för personer med funktionshinder.
informationen som baseras direkt på registerinformation. Kräver
också mer resurser att ta fram då saker som olika
konsumtionsenheter, olika definitioner av familjetyper och bias
behöver hanteras (ORANGE).
Nytt förslag som belyser det politiska livet som målet även
omfattar. Finns motsvarande för olika föreningsaktiviteter som i
någon mån belyser den sociala inklusionen. Finns även
indikatorer avseende facklig tillhörighet samt avseende
fritidsaktiviteter

SCB

Röd

Modellerad data i globala databasen. UNIDO CIP 2016 Database.
Uppgifterna stämmer inte överens med de nationella siffrorna.
FEK har all information som krävs för att utföra framkörningen.

Utvärdera metod och källor.

Utreda behovet av en indikator om inkludering i det sociala/politiska
livet och om detta är den bästa.
ULF/SILC: MA14DISK: POLITISKA DISKUSSIONER FR.O.M. 2014
MA0040M: MEDLEM I POLITISKT PARTI

Det finns en rad avvägningar och frågeställningar som behöver hanteras
Folkhälsomyndighetens folkhälsoenkät har frågor om kränkning.
angående den globala såväl som en eventuell nationell indikator.
Ingen uppgift Information finns också i UngKAB som genomförs ca vart 4e till 5e
Ansvarig myndighet bör i samarbete med SCB utreda möjligheterna att
för SE
år. Vissa uppgifter kommer också att samlas in genom SRHRrapportera den globala indikatorn. Utvecklingen av indikatorn följs via
enkäten.
IAEG-SDG och OHCHR.

Frågan om kränkning kan kopplas till diskrimineringsgrunder i den
En proxy som kan användas nationellt.
nationella folkhälsoenkäten.
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Goal nr

Indicator
code

299

314

UNIK

TYP

Bilaga 1 - Nationell indikatorlista (detaljerad)

Indicator

Custodian
Agency

Revised Tier by
IAEG-SDG
(21 Dec 2016)

Preliminär nationell
klassificering

Förslag på ansvariga

Förslag på bidragande
organisationer

Globala
databasen
(Datatyp)

KOMMENTARER

Förslag till hantering

Estimated

Data för SE finns i globala databasen (E) ILOSTAT AMECO

Hur görs estimeringarna? Vem levererar? Vem validerar?

10

10.4.1

1

Global

10.4.1 Labour share of GDP, comprising wages and social
ILO
protection transfers

Tier I

Grön

SCB

10

10.5.1

1

Global

10.5.1 Financial Soundness Indicators

IMF

Tier III

Grön

Finansinspektionen

10

10.6.1

1

Global

10.6.1 Proportion of members and voting rights of
developing countries in international organizations

DESA/FFDO

Tier I
(repeat of
16.8.1)

Inte aktuellt för SE

UD

Ingen uppgift
Inte aktuellt för SE
för SE

Global

10.7.1 Recruitment cost borne by employee as a
proportion of yearly income earned in country of
destination

ILO,
World Bank

Tier III

Röd

SCB

Ingen uppgift
för SE

Global

DESA Population
10.7.2 Number of countries that have implemented wellDivision,
Tier III
managed migration policies
IOM

Röd

Justitiedepartementet

Ingen uppgift Justitiedepartementet bör vara bäst lämpade att vara fokalpunkt
Genom IAEG-SDG hålla koll på hur informationen avses samlas in.
för SE
för Sverige ang denna indikaror.

10

10

10

10.7.1

10.7.2

10.a.1

1

1

1

Global

10.a.1 Proportion of tariff lines applied to imports from ITC,
least developed countries and developing countries with UNCTAD,
zero-tariff
WTO

Tier I

Tier I (ODA)/
Tier II (FDI)

Orange

Sida

Tier III

Röd

SCB

10

10.b.1

1

Global

10.b.1 Total resource flows for development, by recipient
and donor countries and type of flow (e.g. official
OECD
development assistance, foreign direct investment and
other flows)

10

10.c.1

1

Global

10.c.1 Remittance costs as a proportion of the amount
remitted

10

10.c.1

1

Proxy

Kostnad för att skicka 1000 respektive 3000 kronor som
en andel av den skickade summan

11

11.1.1

1

Global

11.1.1 Proportion of urban population living in slums,
informal settlements or inadequate housing

11

11

11

11.1.1

11.2.1

11.2.1

1

1

1

World Bank

UN-Habitat

Tier I

Nationell Trångoddhet

Global

11.2.1 Proportion of population that has convenient
access to public transport, by sex, age and persons with
disabilities

Röd

UN-Habitat

Tier II

Nationell Bostäder i kollektivtrafiknära lägen

SCB

Grön

Konsumentverket

Röd

SCB

Grön

Orange

Orange

SCB

Konsumentverket

Boverket

Följa upp utvecklingen av indikatorn i IAEG-SDG

Tulltariffer, import från utvecklingsländer
Såväl FN som WTO redovisar statistik över tulltariffer för Sverige
Ingen uppgift
(med olika resultat!). Dock oklart vilka data som använts och
för SE
varifrån uppgifterna kommer.
Eurostat säger out of scope.
Uppgiften i globala databasen hämtas från OECD/DAC men
innefattar inte alla flöden. Sida rapporterar Sveriges ODA och
Not available Private Foreign Direct Investment 15 juli till OECD/DAC för
föregående års data. DAC publicerar detta under hösten. Sida och
OECD/DAC har således statistik på denna indikator.
Ingen uppgift SCBs statistik om remitteringar behöver förbättras.
för SE
Konsumentverket har proxy som kan användas

Ta reda på hur och när denna indikator redovisas och varifrån
uppgifterna hämntas för Sverige. Kanske från ngn EU-databas?

Sida följer utvecklingen av indikatorn via OECD, särskilt vad avser vilka
flöden som nu ingår och hur rapporteringen till OECD kan behöva
utvecklas i framtiden. Vad innefattar "other flows"?

Konsumentverket skickar idag uppgifter som samlats in genom
Money for Sweden till Världsbanken. De uppgifterna verkar dock
inte användas till den globala databasen. När det gäller ytterligare
indikator för remitteringar så är Konsumentverket intresserade Konsumentverket bedömer vilken indikator med vilka uppdelningar
av att inte bara mäta remitteringskostnader som ett medelvärde som är bäst lämpade att använda för den nationella uppföljningen.
och hur det utvecklar sig utan också av kundrörligheten på
marknaden och hur marknadsandelarna ser ut för olika
remitteringstjänster.
Ingen uppgift
I framtiden förväntas alla länder rapportera indikatorn.
för SE

SCB

Trafikanalys

Ingen uppgift SE kan leverera de som IMF använder och som SCB producerar åt Vi kan använda IMFs nationellt och följa diskussionen om den globala
för SE
Finansinspektionen
indikatorn i IAEG-SDG

SCB
Boverket
MFD

SCB

Utreda hur SE skulle kunna rapportera indikatorn. Kan censusen
användas?
Utreda om ytterligare ngn annan nationell indikator behövs.

Slum är ju inte aktuellt för Sveriges del men "trångboddhet" kan
vara ett mer relevant mått för att säga något om delmålet i en
BO0970: Trångbodd enligt norm 2
svensk kontext. Uppgifterna finns i ULF/SILC
BO0990: Trångbodd enligt norm 3
Proxyn som föreslås i metadatan skulle kunna tas fram (andel
befolkning som har hållplats inom 0,5 km). Fördelning går att få
fram för kön och ålder, men inte för personer med
funktionshinder.
Finns stort nationellt och regionalt intresse för sådan data bla
Ta fram plan för hur indikatorn skulle kunna tas fram och rapporteras.
Ingen uppgift
från länsstyrelserna och Boverket.
Samverkan mellan Trafikanalys, SCB och Boverket. MDF efterlyser också
för SE
Ger inget direkt svar på om kollektivtrafiken är lätt tillgänglig,
innovativa metoder för att kunna följa upp på diasbility.
men att resa regelbundet med kollektivtrafik ger en
underförstådd indikation på att så är fallet. (Finns endast i SILCfördjupningen 2015). PD090 (2015): Reser du regelbundet med
kollektivtrafik?
Miljömålsindikator som Boverket vill att SCB tar fram. Den bör
kunna fungera bra även här. Lite osäker på om den ska kopplas till
Ta fram plan för hur/när indikatorn kan tas fram.
detta delmål eller om den borde ligga under 11.6 eftersom det
handlar om att genom kollektivfrafiken minska miljöpåverkan.

11

11.3.1

1

Global

11.3.1 Ratio of land consumption rate to population
growth rate

UN-Habitat

Tier II

Orange

SCB

Vi kan i nuläget göra en beräkning baserat på tätortsexpansion
som en proxy för "land consumption". Arealmässig förändring
Ingen uppgift ställd mot befolkningsmässig förändring. I framtiden, med tillgång
för SE
till nationellt högupplösande marktäckedata som förhoppningsvis
kommer i produktion, kommer det gå att göra mer precis
beräkning av land consumption.

11

11.3.2

1

Global

11.3.2 Proportion of cities with a direct participation
structure of civil society in urban planning and
management that operate regularly and democratically

UN-Habitat

Tier III

Orange

Boverket

Ingen uppgift Kan "skrivbordsmässigt" betraktas som uppfylld genom
för SE
bestämmelserna i PBL. Är inte en statistikindikator på det sättet.

Följa utvecklingen av indikatorn i IAEG-SDG. Hur förväntas
rapporteringen göras.

Naturvårdsverket

Avgörande är om man menar natur- och kulturarv i den snäva
bemärkelsen (världsarvskonventionen) eller i bredare
bemärkelse, dvs. natur- och kulturav i största allmänhet. Det
Ingen uppgift
senare blir förstås mer komplext.
för SE
Naturvårdsverket har ansvar för väldsarv med naturvärden.
Riksantikvarieämnetet för sådana med kulturvärden. Kulturanalys
sammanställer uppgifter om kulturarv baserad på ESVs uppgifter.

Följa utvecklingen av indikatorn i IAEG-SDG.
Oklarheter kring omfattningen på vad som ska ingå; natur och
kulturmiljövård i stort eller specifikt World Heritage områden enligt
konvention.

Ingen uppgift MSB ansvarar för den nationella plattformen för arbete med
för SE
naturolyckor enligt Sendai.

Ska rapporteras i Sendai FDRR från 2018/2019 med uppgifter från 2015.
Utveckling pågår på MSB.

11

11

11.4.1

11.5.1

Statistiska centralbyrån

1

0

Global

Global

11.4.1 Total expenditure (public and private) per capita
spent on the preservation, protection and conservation of
all cultural and natural heritage, by type of heritage
(cultural, natural, mixed and World Heritage Centre
designation), level of government (national, regional and UNESCO-UIS
local/municipal), type of expenditure (operating
expenditure/investment) and type of private funding
(donations in kind, private non-profit sector and
sponsorship)
11.5.1 Number of deaths, missing persons and directly
affected persons attributed to disasters per 100,000
UNISDR
population

Tier III

Röd

Tier II
(repeat of 1.5.1 Orange
& 13.1.2)

Riksantikvarieämbetet
Kulturanalys
ESV

MSB

12

Data finns men behöver invänta lite mer utförlig metadatabeskrivning
för att få klarhet i hur redovisningen ska se ut. SCB medverkar i arbete
inom UN GGIM för att titta på metadatabeskrivningen med avseende på
hur geografisk information ska användas.

Statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030

Goal nr

11

Indicator
code
11.5.2

299

314

UNIK

TYP

1

Global

Indicator

11.6.1

1

11

11.6.1

1

Nationell Totalt behandlat mängd hushållsavfall

11

11.6.1

1

Nationell

11

11.6.1

1

11.6.2

11.6.2

1

0

Global

11.6.2 Annual mean levels of fine particulate matter (e.g.
WHO
PM2.5 and PM10) in cities (population weighted)

Global

11

11.7.1

1

Nationell

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

Global

11.7.2 Proportion of persons victim of physical or sexual
harassment, by sex, age, disability status and place of
occurrence, in the previous 12 months

11

11.7.2

1

11

11.a.1

1

11

11.a.1

1

11

11

11

11.b.1

11.b.2

11.c.1

0

0

1

Tier II

Tier I

Preliminär nationell
klassificering
Orange

UNODC

Utsatta för våldsbrott (misshandel, hot och/eller
Proxy personrån). Redovisas på ålder, kön och personer med
funktionsnedsättning.
11.a.1 Proportion of population living in cities that
implement urban and regional development plans
Global
UN-Habitat
integrating population projections and resource needs, by
size of city
Andelen antagna och/eller aktualitetsprövade
Nationell
översiktsplaner (ÖP).

Tier III

Tier III

Tier III

Grön

Naturvårdsverket

Grön

Naturvårdsverket

Grön

Naturvårdsverket

Grön

Grön

SCB

Orange

Brå

Grön

SCB

Grön

Boverket

Grön

Boverket

Global

Global

11.b.2 Proportion of local governments that adopt and
implement local disaster risk reduction strategies in line
with national disaster risk reduction strategies

Tier III
(repeat of 1.5.4 Röd
& 13.1.3)

Global

11.c.1 Proportion of financial support to the least
developed countries that is allocated to the construction
UN-Habitat
and retrofitting of sustainable, resilient and resourceefficient buildings utilizing local materials

12.1.1 Number of countries with sustainable
consumption and production (SCP) national action plans
Global
or SCP mainstreamed as a priority or a target into
national policies
Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser i Sverige
Nationell
och i andra länder

Förslag till hantering

Estimated

Vissa uppgifter finns i globala databasen [E].
MSB ansvarar för den nationella plattformen för arbete med
naturolyckor enligt Sendai.

Ska rapporteras i Sendai FDRR från 2018/2019 med uppgifter från 2015.
Utveckling pågår på MSB.

MFD

Estimerade uppgifter för 2012 finna i globala databasen.
Data för 19 svenska tätorter finns i WHOs databas WHO Global
Urban Ambient Air Pollution Database. Data samlas in via EEA för
Undersöka varför det bara finns uppgifter för 2012 i globala databasen
Europa. miljömålsindikator för miljökvalitetsmålet Frisk Luft.
och hur esitmeringen görs.
Denna indikator har sitt värde som hälsoindikator däremot är den
av begränsad nytta som åtgärdsindikator i Sverige där den inte
speglar lokala källor så bra.

Förslag från FoHM Miljöhälsa. Det kan behöva förtydligas att
detta är två nationella indikatorer, båda med Miljöhälsoenkäten
som källa.
Svår indikator. Det kan gå att få en hyfsad bild av andelen av en
Ingen uppgift stad som är "open space for public use" men svårt att förstå hur
för SE
nedbrytningen på män, kvinnor, åldersgrupper etc ska kunna
göras. Behöver klargöras!

MFD

I stort sett överensstämmande uppgifter med den globala
Ingen uppgift indikatorn finns i NTU. Brå har inte någon information om
för SE
funktionshinder i NTU, och det är inte troligt att denna
information kommer efterfrågas i NTU heller.

Indikator där MFD ser att lite innovativa metoder kanske behövs för att
kunna följa upp på disability.
Utvecklingen av globala indikatorn följs via IAEG-SDG och med UNODC

Utsatt för våld finns i ULF/SILC och kan redovisas för personer
med funktionsnedsättning.
Kan "skrivbordsmässigt" betraktas som uppfylld genom
Ingen uppgift bestämmelserna i PBL. Är inte en statistikindikator på det sättet.
för SE
Alternativ indikator mäter mot delmålet och handlar om hur
många kommuner som har aktuella översiktsplaner.
I princip finns data via Boverkets årliga enkät till kommunerna.
Dock problem med låg svarsfrekvens

Följa utvecklingen i IAEG-SDG. Hur är det tänkt att indikatorn ska
rapporteras?
Hur kan frågan om låg svarsfrekvens hanteras?

Uppgifter finns för SE i globala databasen [C] för 2013 och 2015
(1,0).
I dagsläget har enligt MSB inte Sverige något som kan betecknas
som en nationell strategi för katastrofriskreducering. MSB arbetar
för närvarande med frågan och ser över vad som finns. I princip
Ska rapporteras i Sendai FDRR från 2018/2019 med uppgifter från 2015.
behövs ingen datainsamling eftersom det bara är ja eller nej på
Utveckling pågår på MSB.
nationell nivå men tror att det handlar om en definitionsfåga här,
annars hade indikatorn varit grön.
MSB ansvarar för den nationella plattformen för arbete med
naturolyckor enligt Sendai.

MSB

Country data

MSB

MSB ansvarar för den nationella plattformen för arbete med
Ingen uppgift naturolyckor enligt Sendai. MSB har i dagsläget ingen insamling
för SE
för att beskriva kommunernas arbete med
katastrofriskreducering.

Ska rapporteras i Sendai FDRR från 2018/2019 med uppgifter från 2015.
Utveckling pågår på MSB.

Finns tidigare förslag av OECD att indikatorn ska avse
Ingen uppgift nettobeloppet av biståndet (ODA) till de minst utvecklade
för SE
länderna (LDCs) inom följande sektorer: 32310 Construction &
43030 Urban development and management

Följa utvecklingen i IAEG-SDG.

Ingen uppgift
ME-dep är focal point och NV alternate.
för SE

Följa utvecklingen via IAEG-SDG.
Eventuellt delta i pilotinsamling?

UNEP har anstält konsult för detta arbete, bör verifieras av SCB för
Svensk del

Tier III

Röd

Sida

Tier III

Grön

Miljö- och Energidep

Naturvårdsverket

Grön

SCB

Naturvårdsverket

12.1.1

1

12

12.1.1

1

12

12.2.1

0

Global

12.2.1 Material footprint, material footprint per capita,
and material footprint per GDP

UNEP

Tier III
Grön
(repeat of 8.4.1)

SCB

Country data

Uppgifter finns i globala databasen tom 2010 (C).

12

12.2.2

0

Global

12.2.2 Domestic material consumption, domestic
material consumption per capita, and domestic material
consumption per GDP

UNEP

Tier II
Grön
(repeat of 8.4.2)

SCB

Country data

Uppgifter finns i globala databasen tom 2010 (C).

12

12.3.1

1

Global

12.3.1 Global food loss index

FAO,
UNEP

Tier III

Röd

Jordbruksverket

12

12.3.1

1

Grön

Naturvårdsverket

Statistiska centralbyrån

Följa utvecklingen i IAEG-SDG.
Indikatorer där MFD ser att lite innovativa metoder kanske behövs för
att kunna följa upp på disability

Finns som officiell statistik, dock endast vart femte år.

12

Nationell Uppkommet matavfall per person

UNEP

KOMMENTARER

Estimated

Folkhälsomyndigheten

SCB

Globala
databasen
(Datatyp)

Undersöka om det finns datakällor som kan användas och utreda
Ingen uppgift Kan estimeras till 100 procent i Sverige eftersom allt avfall tas om
tillsammans med FN om och när vi skulle kunna rapportera i enlighet
för SE
hand.
med globala riktlinjer
Man kan även tänka sig andra återvinningsparametrar.Uppkommet
avfall per capita?

Naturvårdsverket

Röd

Tier II
(repeat of 1.5.3 Orange
and 13.1.2)

Förslag på bidragande
organisationer

MSB

Naturvårdsverket

11.b.1 Number of countries that adopt and implement
national disaster risk reduction strategies in line with the UNISDR
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030

UNISDR

Förslag på ansvariga

Orange

Grön

11.7.1 Average share of the built-up area of cities that is
open space for public use for all, by sex, age and persons UN-Habitat
with disabilities

1

1

Tier II

Luftkvalitet i närheten av bostaden; Antal exponerade för
Nationell
nivåer av luftföroreningar från trafik vid bostaden

11.7.1

11.7.2

Revised Tier by
IAEG-SDG
(21 Dec 2016)

Andelen behandlat hushållsavfall som går till
energiåtervinning
Andelen behandlat hushållsavfall som går till biologisk
Nationell
återvinning

11

11

Custodian
Agency

11.5.2 Direct economic loss in relation to global GDP,
damage to critical infrastructure and number of
UNISDR
disruptions to basic services, attributed to disasters
11.6.1 Proportion of urban solid waste regularly collected
UN-Habitat,
and with adequate final discharge out of total urban solid
UNSD
waste generated, by cities

11

11

Global

Bilaga 1 - Nationell indikatorlista (detaljerad)

Naturvårsverket
Livsmedelsverket

13

Ingen uppgift
för SE

Följ utvecklingen i IAEG-SDG och i IAEG-agri.

Statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030

Goal nr

12

12

Indicator
code

12.4.1

12.4.1

299

314

UNIK

TYP

1

1

Global

Bilaga 1 - Nationell indikatorlista (detaljerad)

Indicator
12.4.1 Number of parties to international multilateral
environmental agreements on hazardous waste, and
other chemicals that meet their commitments and
obligations in transmitting information as required by
each relevant agreement

12

12.4.2

1

Global

12

12.5.1

1

Global

12.5.1 National recycling rate, tons of material recycled

12

12.6.1

1

Global

12.6.1 Number of companies publishing sustainability
reports

12

12.7.1

1

Global

12.7.1 Number of countries implementing sustainable
public procurement policies and action plans

12

12.7.1

1

Nationell

12

12.8.1

12.a.1

1

1

12

12.b.1

1

12

12.b.1

1

12

13

13

13

13

12.c.1

13.1.1

13.1.2

13.1.3

13.2.1

Statistiska centralbyrån

1

0

0

0

1

UNEP

Revised Tier by
IAEG-SDG
(21 Dec 2016)

Tier I

Nationell Kemikalieanvändning per BNP (intensitet)

12.4.2 Hazardous waste generated per capita and
proportion of hazardous waste treated, by type of
treatment

12

Custodian
Agency

Preliminär nationell
klassificering

Grön

Förslag på ansvariga

Förslag på bidragande
organisationer

Miljö- och Energidep

Grön

Kemikalieinspektionen

Globala
databasen
(Datatyp)

Country data

KOMMENTARER

Förslag till hantering

Uppgifter om SE i globala databasen för 2015 [C]. Compliance
with the Basel Convention, Montreal Protocol, Rotterdam
Convention and Stockholm Convention.
Kemikalieinspektionen anser att indikatorn behöver utvecklas och
kompletteras med ytterligare indikatorer för att ta hänsyn till
miljöfarlighet, kemikaliebelastning som kommer från ämnen som inte
behandlas i denna indikator och den riskminimering det innebär att
byta ut ett särskilt farligt ämne mot ett mindre farligt som fortfarande
klassifiveras som hälsofarligt. Indikatrorn skulle också junna utveclas
ytterligare med avseende på att den är känslig för ett mindre antal
kemiska produkter som tillverkas/importeras i mycket stora kvantiteret
och att den inkluderar stora mängder industrikemikalier som efter en
kemisk process omvandlas till olkassificerade ämnen.

SCB

Ingen uppgift
Kan rapporteras nationellt.
för SE

Utreda om vi kan rapportera i enlighet med kommande definitioner.
Följ utvecklingen i IAEG-SDG.

Ingen uppgift
Kan rapporteras nationellt.
för SE
Ingen uppgift Information finns i SE men behöver sammanställas från olika
för SE
källor.

Utreda om vi kan rapportera i enlighet med kommande definitioner.
Följ utvecklingen i IAEG-SDG.
Utreda om vi kan rapportera i enlighet med kommande definitioner.
Följ utvecklingen i IAEG-SDG.

Ingen uppgift
för SE

Utreda om vi kan rapportera i enlighet med kommande definitioner.
Följ utvecklingen i IAEG-SDG.

UNSD,
UNEP
UNSD,
UNEP
UNEP,
UNCTAD

Tier III

Grön

Naturvårdsverket

Tier III

Grön

Naturvårdsverket

Tier III

Orange

Naturvårdsverket

UNEP

Tier III

Röd

Miljö- och Energidep

Orange

SCB

Orange

SCB
Utbildningsdepartemente
Skolverket
t
UKÄ

Ingen uppgift
för SE

Bör kunna rapporteras när frågan kommer. Följ utvecklingen i IAEG-SDG
och UNESCOs arbetsgrupp.

Currently there is no established standard provided by the
Ingen uppgift OECD/DAC or the UN. The indicator therefore needs to be
för SE
calculated/estimated manually from the Swedish CRS and
method needs to be elaborated with tematic experts.

Utreda om vi kan rapportera i enlighet med kommande definitioner.
Följ utvecklingen i IAEG-SDG.

Ingen uppgift
för SE

Utreda om vi kan rapportera i enlighet med kommande definitioner.
Följ utvecklingen i IAEG-SDG.

Utsläpp av växthusgaser från offentliga
konsumtionsutgifter

Naturvårdsverket

En testberäkning har gjorts

Plan för hur den kan tas fram mer reguljärt och med en accepterad
metod

Global

12.8.1 Extent to which (i) global citizenship education
and (ii) education for sustainable development (including
climate change education) are mainstreamed in (a)
UNESCO-UIS
national education policies; (b) curricula; (c) teacher
education; and (d) student assessment

Global

Under
discussion
12.a.1 Amount of support to developing countries on
among agencies
research and development for sustainable consumption
Tier III
(OECD, UNEP,
and production and environmentally sound technologies
UNESCO-UIS,
World Bank)

Röd

Sida

Global

12.b.1 Number of sustainable tourism strategies or
policies and implemented action plans with agreed
monitoring and evaluation tools

Röd

Näringsdepartementet

Tillväxtverket

Orange

Tillväxtverket

SCB

Orange

SCB

Ingen uppgift
Går att ta fram för SE
för SE

SCB deltar i TF som UNEP leder angående detta

MSB

Ingen uppgift MSB ansvarar för den nationella plattformen för arbete med
för SE
naturolyckor enligt Sendai.

Ska rapporteras i Sendai FDRR från 2018/2019 med uppgifter från 2015.
Utveckling pågår på MSB.

UNWTO

Tier III

Tier III

Nationell Turismens miljöpåverkan (exempelvis koldioxidutsläpp).

Global

12.c.1 Amount of fossil-fuel subsidies per unit of GDP
(production and consumption) and as a proportion of
total national expenditure on fossil fuels

Global

13.1.1 Number of deaths, missing persons and directly
affected persons attributed to disasters per 100,000
population

UNEP

Tier III

UNISDR

Tier II
(repeat of 1.5.1 Orange
& 11.5.1)

Global

13.1.2 Number of countries that adopt and implement
national disaster risk reduction strategies in line with the UNISDR
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030

Tier II
(repeat of 1.5.3 Orange
& 11.b.1)

Global

13.1.3 Proportion of local governments that adopt and
implement local disaster risk reduction strategies in line
with national disaster risk reduction strategies

Global

13.2.1 Number of countries that have communicated the
establishment or operationalization of an integrated
policy/strategy/plan which increases their ability to adapt
to the adverse impacts of climate change, and foster
climate resilience and low greenhouse gas emissions
UNFCCC
development in a manner that does not threaten food
production (including a national adaptation plan,
nationally determined contribution, national
communication, biennial update report or other)

UNISDR

Detta är något Tillväxtverket vill göra tillsammans med SCB men
uppdraget är inte planerat eller resurssatt i dagsläget.

Uppgifter finns för SE i globala databasen [C] för 2013 och 2015
(1,0).
I dagsläget har enligt MSB inte Sverige något som kan betecknas
som en nationell strategi för katastrofriskreducering. MSB arbetar
för närvarande med frågan och ser över vad som finns. I princip
Ska rapporteras i Sendai FDRR från 2018/2019 med uppgifter från 2015.
behövs ingen datainsamling eftersom det bara är ja eller nej på
Utveckling pågår på MSB.
nationell nivå men tror att det handlar om en definitionsfåga här,
annars hade indikatorn varit grön.
MSB ansvarar för den nationella plattformen för arbete med
naturolyckor enligt Sendai.

MSB

Country data

Tier III
(repeat of 1.5.4 Röd
& 11.b.2)

MSB

MSB ansvarar för den nationella plattformen för arbete med
Ingen uppgift naturolyckor enligt Sendai. MSB har i dagsläget ingen insamling
för SE
för att beskriva kommunernas arbete med
katastrofriskreducering.

Ska rapporteras i Sendai FDRR från 2018/2019 med uppgifter från 2015.
Utveckling pågår på MSB.

Tier III

Miljö- och Energidep

Ingen uppgift
för SE

Följ utvecklingen i IAEG-SDG. Hur är det tänkt att samlas in?

Röd

14

Statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030

Goal nr

Indicator
code

299

314

UNIK

TYP

Bilaga 1 - Nationell indikatorlista (detaljerad)

Indicator

Custodian
Agency

Revised Tier by
IAEG-SDG
(21 Dec 2016)

Preliminär nationell
klassificering

Förslag på ansvariga

13

13.2.1

1

Nationell

Utsläpp av växthusgaser per bransch, territorium och
ekonomisk utveckling

Grön

Naturvårdsverket

13

13.2.1

1

Nationell

Statliga anslag inom klimatområdet i % av totala
budgeten

Orange

SCB

Förslag på bidragande
organisationer

Globala
databasen
(Datatyp)

KOMMENTARER

Förslag till hantering

I ett tidigare uppdrag tog SCB fram ett antal indikatorer som kan
användas till presentationen av vårpropositionen och där ingick
följande förslag till presentation av växthusgasutsläppen.
Indikatorn avser utsläpp av växthusgaser och ekonomisk
utveckling. Indikatorn beskriver dels växthusgasutsläpp från
Sveriges geografiska area och dels från utsläppen från svenska
ekonomiska aktörer.

SCB

Utreda hur indiaktorn (eller en snarlik) kan tas fram löpande.
I miljömålssystemet följs klimatmålet upp med en indikator om
utsläpp av växthusgaser.

13

13.2.1

1

13

13.3.1

1

13

13

13

13.3.2

13.a.1

13.a.1

1

1

1

Nationell Emissions of greenhous gases per sector

UNFCCC,
UNESCO-UIS

Tier III

Röd

SCB
Utbildningsdepartemente
Skolverket
t
UKÄ

Ingen uppgift I läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan uttrycks det mål
Följ utvecklingen i IAEG-SDG. Hur är det tänkt att samlas in?
för SE
om hållbar utveckling.

Global

13.3.2 Number of countries that have communicated the
strengthening of institutional, systemic and individual
UNFCCC,
capacity-building to implement adaptation, mitigation
UNESCO-UIS
and technology transfer, and development actions

Tier III

Röd

Naturvårdsverket

Ingen uppgift
för SE

Följ utvecklingen i IAEG-SDG. Hur är det tänkt att samlas in?

Global

13.a.1 Mobilized amount of United States dollars per year
UNFCCC
between 2020 and 2025 accountable towards the $100
OECD
billion commitment

Tier III

Röd

Sida

Ingen uppgift
för SE

Följ utvecklingen i IAEG-SDG. Hur är det tänkt att samlas in?

Nationell Andel av svenst bistånd till klimat.

13.b.1 Number of least developed countries and small
island developing States that are receiving specialized
support, and amount of support, including finance,
technology and capacity-building, for mechanisms for
raising capacities for effective climate change-related
planning and management, including focusing on women,
youth and local and marginalized communities

1

Global

14

14.1.1

1

Global

14

14.2.1

1

Global

14

14.3.1

1

Global

14.3.1 Average marine acidity (pH) measured at agreed
suite of representative sampling stations

14

14.4.1

1

Global

14.4.1 Proportion of fish stocks within biologically
sustainable levels

14

14.6.1

1

1

14

14.7.1

1

14

14.7.1

1

14

14.a.1

1

Statistiska centralbyrån

Statistiken om växthusgaser per sektor följer internationella
riktlinjer från Intergovernmental Panel for Climate Change (IPCC)
och rapporteras bland annat till UN Framework Convention on
Climate Change. Den är starkt kopplad till miljöpolitiken och den
vanligaste utsläppstatistiken i internationella jämförelser.

13.3.1 Number of countries that have integrated
mitigation, adaptation, impact reduction and early
warning into primary, secondary and tertiary curricula

13.b.1

14.5.1

Naturvårdsverket

Global

13

14

Grön

Global

Global

IOC-UNESCO

FAO

14.5.1 Coverage of protected areas in relation to marine UNEP-WCMC,
areas
UNEP

14.6.1 Progress by countries in the degree of
implementation of international instruments aiming to
combat illegal, unreported and unregulated fishing

14.a.1 Proportion of total research budget allocated to
research in the field of marine technology

Sida

Inte aktuellt för SE

Sida

Tier III

Röd

Hav

Tier III

Röd

HaV

Tier III

Orange

HaV

SMHI

Tier I

Orange

HaV

SLU

Tier I

Grön

Ingen uppgift
Inte aktuellt för SE
för SE

Ingen uppgift
för SE
Ingen uppgift Indikatorn är mycket kvalitativ och kommer att bli svår att
för SE
uppskatta.
Havsförsurning mäts enligt havsmiljöförordningen och kan
Ingen uppgift
användas i nationella uppföljningen.
för SE
SMHI är nationell datavärd med finansiering från HaV .
Det finns data på hur många av de bedömda bestånden som
Ingen uppgift uppnår MSY, maximal hållbar avkastning (rapporteras till EU inom
för SE
gemensama fiskeripolitiken).

Följ utvecklingen i IAEG-SDG
Utreda behovet av nationell indikator
Följ utvecklingen i IAEG-SDG.
Indikatorn utreds under 2017.
Följ utvecklingen i IAEG-SDG. Hur är det tänkt att samlas in?
Utreda om och hur SE kan rapportera till FAO.
HaV har föreslagit en miljömålsindikator där både kvoterade och ickekvoterade arter ingår, som eventuellt kommer utvecklas under 2017.

Uppgifter för 2016 i globala databasen [NA]. Källa: Protected
Planet: The World Database on Protected Areas (WDPA) [On-line],
January, 2017, International Union for Conservation of Nature
(IUCN) and United Nations Environment Programme's World
Not available
Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC).

SCB

SCB har data om marina reservat i statistiken om skyddade
områden.
Om det gäller ekonomiska styrmedel så bör SJV ansvara för
indikatorn.
FAO

14.7.1 Sustainable fisheries as a proportion of GDP in
UNEP-WCMC,
Global small island developing States, least developed countries
FAO
and all countries
Inkomster från fiske på kvoter som uppnått MSY-mål
Nationell
(maximalt hållbar avkastning).
Global

Sida föreslår att indikatorn baseras på den globala
Eftersom den globala indikatorn troligen beränkas på total global
indikatorn/definitionen över mobiliserat privat kapital till klimat. En
nivå kan en nationell indikator vara lämplig för att följa upp SEs
sådan parameter behöver dock idagsläget införas i biståndsstatistiken bidrag.
denna data finns i dagsläget inte tillgänglig.

Orange

OHRLLS,
Regional
Commissions,
Tier III
AOSIS,
SIDS,
Samoa Pathway

14.1.1 Index of coastal eutrophication and floating plastic
UNEP
debris density
14.2.1 Proportion of national exclusive economic zones
UNEP
managed using ecosystem-based approaches

Miljö- och energidep

IOC-UNESCO

Tier III

Röd

Näringsdepartementet

Tier III

Röd

HaV

Orange

HaV

Orange

HaV

Tier III

Miljö- och energidep

Ingen uppgift
för SE
FAO/ HaV deltar i datainsamling, vartannat år - data är inte
lättillgängliga eller lätt tolkade vad det verkar. Förefaller som EU
gör en del av rapporteringen.
Ingen uppgift
Proxy kan användas i nationella rapporteringen.
för SE

Följ utvecklingen i IAEG-SDG. Hur är det tänkt att samlas in?
Finns det ngn nationell proxy?

Följ utvecklingen i IAEG-SDG.

HaVs förslag
SCB
ESV

15

Ingen uppgift
för SE

Följ utvecklingen i IAEG-SDG.
Behöver utredas vilka pengaströmmar som detta kan innefatta och var
data finns.

Statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030

Goal nr

14

14

Indicator
code

14.b.1

14.c.1

299

314

UNIK

TYP

1

1

Bilaga 1 - Nationell indikatorlista (detaljerad)

Indicator

Custodian
Agency

Revised Tier by
IAEG-SDG
(21 Dec 2016)

Global

14.b.1 Progress by countries in the degree of application
of a legal/regulatory/policy/institutional framework
which recognizes and protects access rights for smallscale fisheries

FAO

Global

14.c.1 Number of countries making progress in ratifying,
accepting and implementing through legal, policy and
institutional frameworks, ocean-related instruments that
implement international law, as reflected in the United
Nation Convention on the Law of the Sea, for the
conservation and sustainable use of the oceans and their
resources

UN-DOALOS,
FAO,
UNEP,
Tier III
ILO,
other UN
Oceans agencies

Tier III

Preliminär nationell
klassificering

Förslag på ansvariga

Röd

HaV

Grön

Miljö- och Energidep

Förslag på bidragande
organisationer

Globala
databasen
(Datatyp)

KOMMENTARER

Sverige arbetar för att ta hänsyn till fiskerinäringens
förutsättningar och framtida utveckling, särskilt gällande det
Ingen uppgift småskaliga kustnära fisket. Tex avsätts särskilda kustkvoter just
Följa utvecklingen i IAEG-SDG.
för SE
för småskaligt fiske för att säkerställa tillträde och det finns även Utreda vilken/hur data som kan användas för att följa upp indikatorn
särskilda utrymmen för nyetableringar i Östersjön för småskaligt
fiske.

HaV

Ingen uppgift
Sverige har godkänt konventionen och genomförandeavtalen.
för SE

Uppgifter finns i globala databasen för 2010 och 2015 [NA] källa
FAO.
15

15

15.1.1

15.1.2

1

1

Global

15.1.1 Forest area as a proportion of total land area

Global

15.1.2 Proportion of important sites for terrestrial and
freshwater biodiversity that are covered by protected
areas, by ecosystem type

FAO

UNEP-WCMC,
UNEP

Tier I

Tier I

Grön

Grön

Skogsstyrelsen

Naturvårdsverket

Förslag till hantering

SLU

SLU

Not available

Country data

Publiceras årligen av SLU/Riksskogstaxeringen. Glidande 5årsmedel. Riksskogstaxeringens data, rapporteras redan till FAO
mfl.
Uppgifter för SE finns i globala databasen [C]. Tycks bestå av ett
koncept där IUCN gör egna beräkningar baserat på nationellt
tilhandahållna data om skyddade områden.

Följa utvecklingen i IAEG-SDG.

Inte jättestort signalvärde för Sverige som är ett skogsrikt land. Det är
inte kvaniteten skog som är intressant här utan kvaliteten. Utreda
behovet av en nationell indikator
Otillräcklighet i den globala indikatorn menar NV som tycker att
nationella komplement är nödvändigt. Inga sådana konkreta förslag
finns i nuläget.
Utreda behovet av en nationell indikator
Vem rapporterar till IUCN?

Finns uppgifter för SE i globala databasen [NA], Källa: FAO.

15

15.2.1

1

Global

15.2.1 Progress towards sustainable forest management FAO

Tier II

Grön

Skogsstyrelsen

SLU

NV lite skeptisk till denna indikator och anser att det behövs nationella
Består av fem subindikatorer som var och en baseras på data som
komplement.
Not available MS rapporterar till FAO. FAO beräknar sedan huvudindikatorn.
Bedömningsindikator där vissa delar går att knyta till fördjupad
utvärdering av miljökvalitetsmålet Levande skogar

15

15.2.1

1

Nationell

Årliga avverkningen av nyckelbiotoper
(med målet att det minskar med minst 50%)

Orange

Naturvårdsverket

15

15.3.1

1

Global

15.3.1 Proportion of land that is degraded over total land
UNCCD
area

15

15.4.1

1

Global

15.4.1 Coverage by protected areas of important sites for UNEP-WCMC,
mountain biodiversity
UNEP

Tier II

Grön

Naturvårdsverket

15

15.4.2

1

Global

15.4.2 Mountain Green Cover Index

Tier II

Grön

Naturvårdsverket

FAO

Lite oklart om det finns systematiskt data för detta.

Tier III

Röd

Naturvårdsverket

SLU

SLU

15.5.1

1

Global

15.5.1 Red List Index

Tier II

Grön

Naturvårdsverket

15

15.6.1

1

Global

15.6.1 Number of countries that have adopted legislative,
administrative and policy frameworks to ensure fair and CBD-Secretariat Tier II
equitable sharing of benefits

Grön

Naturvårdsverket

15

15

15

15

15

15.7.1

15.8.1

15.9.1

15.a.1

15.b.1

Statistiska centralbyrån

1

1

1

1

0

IUCN

Tier II
(repeat of
15.c.1)

Global

15.7.1 Proportion of traded wildlife that was poached or UNODC,
illicitly trafficked
CITES

Global

15.8.1 Proportion of countries adopting relevant national
legislation and adequately resourcing the prevention or IUCN
control of invasive alien species

Global

15.9.1 Progress towards national targets established in
accordance with Aichi Biodiversity Target 2 of the
Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020

CBD-Secretariat,
Tier III
UNEP

Global

15.a.1 Official development assistance and public
expenditure on conservation and sustainable use of
biodiversity and ecosystems

OECD,
UNEP,
World Bank

Global

15.b.1 Official development assistance and public
expenditure on conservation and sustainable use of
biodiversity and ecosystems

Tier III

Röd

Röd

Grön

Tier I/III
(repeat of
15.b.1)

Orange

Tier I/III
(repeat of
15.a.1)

Orange

Naturvårdsverket

SLU

Estimated

Not available

Jordbruksverket

NV tar fram plan för hur indikatorn kan tas fram.

Oklarheter kvartsår i metadatabeskrivning. Består av tre subindex
Ingen uppgift
Följa utvecklingen av indikatorn i FN och undersöka hur SE kan
varav vissa beräknas av SLU redan. Oklart om det finns data i
för SE
rapportera.
nuläget för alla sub-index.
Uppgifter finns för SE i globala databasen [C]
NV skeptiska till indikatorn och menar att alternativa nationella
indikatorer kan bli aktuella. Inga konkreta förslag finns dock ännu.
Country data Liksom för indikator 15.1.2 är detta ett koncept framtaget av
IUCN som tänker sig göra beräkningar själva på grunddata som
Vem rapporterar till IUCN?
MS tar fram men med fokus på fjällområdena.
NV skeptiska till indikatorn och menar att alternativa nationella
Liksom för indikator 15.1.2 är detta ett koncept framtaget av
Ingen uppgift
indikatorer kan bli aktuella. Inga konkreta förslag finns dock ännu.
IUCN som tänker sig göra beräkningar själva på grunddata som
för SE
Vem rapporterar till IUCN? Varför finns inga uppgifter i globala
MS tar fram .
databasen?
Uppgifter finns för SE i globala databasen [E].

15

Vem rapporterar underlaget till indikatorn till FAO?

NV och SLU tycker att det totala rödlisteindexet är trubbigt och menar
att nedbrytning på artgruppsnivå är nödvändigt för att indikatorn ska
vara användbar. Ett sådant förslag för miljömålsindikator finns.

Beräknas av IUCN och finns i tidsserier från 1980-talet. Beräknas
av Artdatabanken (SLU) i Sverige.
Utreda behovet av en nationell indikator.

Uppgifter finns för SE i globala databasen [NA] för 2012.
Hur rapporteras uppgifterna till FN?
En del av Nagoya protokollet om spridning av genetiska resurser.

Ingen uppgift CITES verkar ha ett färdigt koncept. Data rapporteras till CITES
för SE
(CITES Trade Database).

Här kvarstår mycket oklarheter kring ansvar och datavärdskap. Behöver
stämmas av med NV, Jordbruksverket mfl.
Utreda vad som rapporteras av vem vart och varför inga uppgifter finns
för SE i globala databasen.

Naturvårdsverket

Ett EU direktiv finns om detta. Naturvårdsverket har i samråd
med Havs-och vattenmyndigheten och Jordbruksverket lämnat
Ingen uppgift
Följa i IAEG-SDG. Kan implementeringen av EU-direktivet fungera som
ett förslag till svenska regler och åtgärder för invasiva främmande
för SE
global indikator?
arter till regeringen för att genomföra EU förordningen om
invasiva främmande arter.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket rapporterar enligt fastiställda cykler till FN och
Ingen uppgift
CBD sektretariatet sammanställer. Sektretariatet har utarbetat
Utreda varför uppgifter för SE inte finns med i globala databasen.
för SE
ett indikatorsystem för att följa "progress" per land.

Sida

Country data

Sida

Country data

Uppgifter finns för SE i globala databasen från OECD avseende
ODA. Oklart hur public expenditure ska beräknas.

Uppgifter finns för SE i globala databasen från OECD avseende
ODA. Oklart hur public expenditure ska beräknas.

Följa upp (med OECD) hur public expenditure kan beräkas/samlas in. I
nästa steg hur detta kan lösas i SE.
Huvudsyfte och delsyfte bör redovisas separat nationellt.
Följa upp (med OECD) hur public expenditure kan beräkas/samlas in. I
nästa steg hur detta kan lösas i SE.
Huvudsyfte och delsyfte bör redovisas separat nationellt.

16
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Goal nr

15

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

Indicator
code

15.c.1

16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.1.3

16.1.4

16.1.4

16.2.1

16.2.1

16.2.2

16.2.2

Statistiska centralbyrån

299

314

UNIK

TYP

0

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

Global

Global

Global

Global

Proxy

Global

Bilaga 1 - Nationell indikatorlista (detaljerad)

Indicator

Custodian
Agency

15.c.1 Proportion of traded wildlife that was poached or UNODC,
illicitly trafficked
CITES

16.1.1 Number of victims of intentional homicide per
100,000 population, by sex and age

UNODC,
WHO

16.1.2 Conflict-related deaths per 100,000 population, by
OHCHR
sex, age and cause

16.1.3 Proportion of population subjected to physical,
psychological or sexual violence in the previous
12 months

UNODC

Revised Tier by
IAEG-SDG
(21 Dec 2016)
Tier II
(repeat of
15.7.1)

Tier I

Tier III

Tier II

Utsatta för våldsbrott (misshandel, hot och/eller
personrån). Redovisas på ålder, kön och personer med
funktionsnedsättning.
16.1.4 Proportion of population that feel safe walking
alone around the area they live

Proxy

Global

Proxy

UNODC

16.2.1 Proportion of children aged 1-17 years who
experienced any physical punishment and/or
UNICEF
psychological aggression by caregivers in the past month

Tier II

Grön

Vit

Orange

16.2.2 Number of victims of human trafficking per
UNODC
100,000 population, by sex, age and form of exploitation

Orange

Grön

Tier II

Andel barn som någon gång blivit utsatta för någon form
av fysisk eller psykologisk misshandel, försummelse eller
bevittnande av våld i hemmet.

Antal anmälda traffickingbrott

Röd

Grön

Avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro för att bli
överfallen eller hotad, någon gång under de senaste 12
Nationell
månaderna. Redovisat på ålder, kön och
funktionsnedsättning.

Global

Preliminär nationell
klassificering

Röd

Orange

Tier II

Röd

Grön

Förslag på ansvariga

Naturvårdsverket

Förslag på bidragande
organisationer

Jordbruksverket

Brå

UD

SCB

Globala
databasen
(Datatyp)

Ingen uppgift CITES verkar ha ett färdigt koncept. Data rapporteras till CITES
för SE
(CITES Trade Database).
Country data [C] finns i globala databasen. United Nations Survey
on Crime Trends and Operations of Criminal Justice System.
Country data Tveksamt om det är meningsfullt att rapportera på ålder med
tanke på att det är ett så litet material (68-112 fall per år de
senaste 10 åren).
Inga konflikter i Sverige. Hur ser vi på svenskar som avlider i
Ingen uppgift samband med exempelvis fredsbevarande FN-styrka? Dvs gäller
för SE
indikatorn inom Sveriges gränser, eller svenska medborgare
utomlands?
I NTU redovisas inte dessa tre brottstyper sammanslagna, utan
som 3 separata brott. Går dock att räkna fram en sammantagen
Ingen uppgift andel som utsatts för fysisk, psykologisk eller sexuellt våld. I
för SE
psykologiskt våld skulle ingå hot och trakasserier enl. Brås
bedömning. Den sammantagna andelen kan också redovisas efter
kön och ålder men för föregående kalenderår.

Brå

SCB

Uppgifterna som kan tas fram skiljer sig något från globala
Ingen uppgift indikatorn (avser sent på kvällen ) men bör kunna rapporteras
för SE
globalt.

SCB

Brå

Brå

Här kvarstår mycket oklarheter kring ansvar och datavärdskap. Behöver
stämmas av med NV, Jordbruksverket mfl
Utreda vad som rapporteras av vem vart och varför inga uppgifter finns
för SE i globala databasen.

Inte aktuellt att följa upp för Sverige. Möjligen kan man titta på hur
många svenskar som dör i konflikter i andra länder?
Finns intresse från SE hur globala utvecklingen och mätningen går. Följs
via IAEG-SDG och i andra fora.
Utreda om, hur och när SE ska/kan rapportera på den globala
indikatorn.
Kan rapporteras nationellt men för föregående kalenderår snarare än
under de senaste 12 månaderna.

Utreda om, hur och när SE ska/kan rapportera på den globala
indikatorn. Följa frågan om sent på kvällen i IAEG-SDG.

ULF/SILC-indikatorn (Avstått från att gå ut på kvällen på grund av
oro för att bli överfallen eller hotad, någon gång under de senaste
12 månaderna) innehåller inte exakt det som efterfrågas, men
den berör likande problem och ger möjlighet att följa upp för
personer med funktionsnedsättning.

SCB

SCB

Förslag till hantering

Utsatt för våld finns i ULF/SILC och kan redovisas för personer
med funktionsnedsättning.

SCB

Brå

KOMMENTARER

Barnombudsmannen
Brå
Karlstads undiversitet
Stiftelsen Allmänna
Barnahuset

Karlstads universitet
Stiftelsen Allmänna
Barnhhuset

Länsstyrelsen i
Stockholm, Nationellt
metodstödsteam mot
prostitution och
människohandel (NMT)

Länsstyrelsen i
Stockholm, Nationellt
metodstödsteam mot
prostitution och
människohandel (NMT)

17

Beslut behöver tas om vilken statistik som ska användas.
Det är inte möjligt att intervjua små barn om de blivit misshandlade den
senaste månaden. Därför behöver indikatorn ändras om den ska bli bli
mätbar, förslagsvis genom att fråga barn i en viss ålder om de har
utsatts för fysisk eller fysisk misshandel någon gång.

Ingen uppgift
för SE

Den här rapporten, Utgiven av Allmänna Barnhuset i sammarbete
med Karlstads universitet, från 2011 tar upp fysisk bestraffning i
hemmet från s 108 http://www.allmannabarnhuset.se/wpcontent/uploads/2013/11/Kroppslig_bestraffning_webb.pdf
Rapportförfattaren Carolina Jernbro <carolina.jernbro@kau.se>
Utreda om denna indikator kan användas som proxy, i alla fall
vid Karlstadsuniversitet har skrivit en artikel "Quality of life" där
nationellt. Är det en återkommande undersökning?
även andelen som utsatts för psykik misshandel framgår. En stor
skillnad är att undersökning frågar om barnen utsatts någon gång
och alltså inte den senaste månaden.
Resultat från en ny liknande studie publiceras i juni 2017.

Ingen uppgift
Statistik finns över brott som anmälts, men ej över offer.
för SE

Hur skattningar av ej upptäckta brottsoffer för trafficking ska göras
utreds av UNODC (enligt metadata). Det blir viktigt att bevaka detta
arbete. Även Brås målsägandestatistik är intressant i sammanhanget.
Utreda om, hur och när SE ska/kan rapportera på den globala
indikatorn.
Möjligen kan data finnas hos nationella metodstödsteamet mot
prostitution och människohandel. Möjligen kan länstyrelsen ha en mer
användbar källa?

Kan rapporteras nationellt men det finns ett stort mörkertal.

Tveksamt om det är en bra indikator för offer för människohandel.
Utreda frågan tillsammans med Länstyrelsen.

Statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030

Goal nr

16

Indicator
code

16.2.3

299

314

UNIK

TYP

1

Global

Bilaga 1 - Nationell indikatorlista (detaljerad)

Indicator

16.2.3 Proportion of young women and men aged 18‑29
years who experienced sexual violence by age 18

Custodian
Agency

Revised Tier by
IAEG-SDG
(21 Dec 2016)

Tier II

Preliminär nationell
klassificering

Röd

Förslag på ansvariga

Folkhälsomyndigheten

UNICEF

16

16.3.1

1

Global

16.3.1 Proportion of victims of violence in the previous
12 months who reported their victimization to competent
UNODC
authorities or other officially recognized conflict
resolution mechanisms

16

16.3.1

1

Proxy

Andelen händelser av misshandel som uppges vara
polisanmälda

Tier II

Country data finns i globala databasen för 2005 och 20015.Källa:
UN-CTS: United Nations Survey on Crime Trends and Operations
of Criminal Justice Systems. 2015: Data refer to 3 year average
2013-2015.

Tier I

Grön

Kriminalvården

16

16.4.1

1

Global

16.4.1 Total value of inward and outward illicit financial
flows (in current United States dollars)

Tier III

Röd

SCB

Global

16.4.2 Proportion of seized, found or surrendered arms
whose illicit origin or context has been traced or
established by a competent authority in line with
international instruments

Global

16.5.1 Proportion of persons who had at least one
contact with a public official and who paid a bribe to a
public official, or were asked for a bribe by those public
officials, during the previous 12 months

16

16

16.5.1

16.5.2

1

1

1

Global

UNODC

16.5.2 Proportion of businesses that had at least one
contact with a public official and that paid a bribe to a
World Bank,
public official, or were asked for a bribe by those public UNODC
officials during the previous 12 months
16.6.1 Primary government expenditures as a proportion
of original approved budget, by sector (or by budget
World Bank
codes or similar)

16

16.6.1

1

Global

16

16.6.2

1

Global

16.6.2 Proportion of population satisfied with their last
experience of public services

16

16.6.2

1

Proxy

Upplevelse av servicen i den kommun där du bor

Global

16.7.1 Proportions of positions (by sex, age, persons with
disabilities and population groups) in public institutions
UNDP
(national and local legislatures, public service, and
judiciary) compared to national distributions

Proxy

Ministrar, domare, offentligt anställda, samt ledamöter i
riksdag, landstings- och kommunfullmäktige nedbrutat på
kön, ålder, födelseland och funktionsnedsättning jämfört
med nationell fördlening

Global

16.7.2 Proportion of population who believe decisionmaking is inclusive and responsive, by sex, age, disability UNDP
and population group

16

16

16

16.7.1

16.7.1

16.7.2

1

1

1

16

16.7.2

1

Proxy

16

16.7.2

1

Nationell

Statistiska centralbyrån

UNDP

Tier III

Tier II

Tier II

Ingen uppgift
för SE

Finns i NTU. Kan rapporteras nationellt

16.3.2 Unsentenced detainees as a proportion of overall
UNODC
prison population

16.4.2

Röd

Orange

Grön

Brå

Polisen

UD
Ju-dep
(NFC) Nationellt
forensiskt center
Brå

SCB

Brå
GBG Universitet, SOMinstitutet

SCB

Orange

ESV

Tier III

Röd

SCB

GBG Universitet, SOMinstitutet

Orange

SCB

GBG Universitet, SOMinstitutet

Röd

SCB

MFD

Orange

SCB

MFD

Röd

SCB

GBG Universitet, SOMinstitutet

GBG Universitet, SOMinstitutet
MFD

Nöjdhet med demokratin i Sverige

Grön

SCB

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

Grön

SCB

Finns estimat i globala databasen för 2014. Källa
http://www.enterprisesurveys.org/methodology.
Finns ingen nationell statistik om detta

WB har ännu inte börjat samla in uppgifter. Enligt metadata
Ingen uppgift
kommer uppgifter att samlas in via finansministerierna, antingen
för SE
direkt eller via deras hemsidor.
Finns en del att hämta i SOM-institutets undersökning
Ett alternativ skulle vara att lyfta in en fråga i en nationell
Ingen uppgift undersökning i SCB:s regi (lämpligast i så fall om
för SE
Medborgarundersökningen kunde göras nationell och
anslagsfinansierad). Men för detta behöver i så fall metadata slå
fast hur frågan/frågorna ska ställas.
Nationell proxy kan tas fram från SOM-institutets undersökning.
Kan samköras mot fråga "om Du eller någon anhörig nyttjat
någon av följande former av service under de senaste 12
månaderna?"
Ingen uppgift Det är en väldigt omfattande indikator med många möjliga
för SE
redovisningsgrupper.

Valstatistik, yrkesregister, domstolsverket etc.

Finns närliggande indikatorer vid SOM-institutet:
Ingen uppgift Hur nöjd är du med på det sätt på vilket demokratin fungerar i
för SE
Sverige?
År: 1996Hur nöjd är du med på det sätt på vilket demokratin fungerar i
Sverige?
År: 1996-.
Reusltat finns här:
http://som.gu.se/digitalAssets/1583/1583803_svenskademokratitrender-2015.pdf
Statistik från SCB:s Valdeltagandeundersökning.

18

Varför så sällan? Hur gör vi med frågan om att de som överklagat räknas
som "uncentenced"?
Bevaka via IAEG-SDG

Idag finns uppgifter om antal beslagtagna vapen av polisen (bör
även stämmas av med tullen). Men oklart om det finns uppgifter
Ingen uppgift
om deras ursprung har fastslagits eller spårats. Båda uppgifterna
för SE
är väl intressanta? Går det att ta fram uppgifter om huruvida
vapnens ursprung spåras?
SOM har tre indikatorer om korruption varav denna förmodligen
kommer närmast indikatorn:
Ingen uppgift Har du i Sverige under de senaste 12 månaderna blivit tillfrågad
för SE
om att betala någon form av muta i kontakt med: Offentlig
myndighet/tjänsteman, Privat företag/anställd.
År: 2009, 2013, 2015.
Estimated

Tier I

Tier III

Country data
Ingen uppgift
för SE

SCB
Finansdepartementet

Tier III

SEs möjlighet att rapportera indikatorn globalt behöver utredas av
ansvarig mymdighet.
En andel för "våldsoffer" sammantaget bör räknas fram. Vilka brott är
det som ska ingå där? Om även psykiskt och sexuellt våld åsyftas bör
även hot och sexualbrott inkluderas.

Brå

Global

Förslag till hantering

Finns en rapport om Våld och Hälsa, utgiven av Nationellt
Centrum för Kvinnofrid (NCK) från 2014. Ej löpande statistik.
Folkhälsomyndigheten bedömer att de sökta uppgifterna går att
hämta från "Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige – UngKAB15
– en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga
Ingen uppgift
SEs möjlighet att rapportera indikatorn globalt behöver utredas
16–29 år" . UngKAB är en enkätbaserad tvärsnittsstudie bland
för SE
tillsammans med UNICEF.
unga i Sverige och bygger på ett stratifierat randomiserat urval i
befolkningen. Fråga 47 i enkäten bör motsvara de uppgifter som
behövs för att beräkna indikatorn. UngKAB genomförs dock inte
årligen utan ambitionsnivån är att genomföra den ca vart 4:e /5:e
år.

Grön

1

16

KOMMENTARER

Brå

16.3.2

UNODC,
UNODA

Nationellt Centrum för
Kvinnofrid

Globala
databasen
(Datatyp)

Orange

16

UNODC,
UNCTAD

Förslag på bidragande
organisationer

SE har intresse av hur arbetet med globala indikatorn utvecklas. Följ via
IAEG-SDG
Om hur och när SE ska rapportera till FN behöver utredas

Utreda om denna indikator kan rapporteras till FN i enlighet med
beslutade def.

SCB ansvarar endast för kännedom om metod
Vem ska ansvara för global rapportering (contact point i SE)?
Vem ska ansvara för validering av globala indikatorn?
Vilken siffra ska användas i den nationella databasen?

Följa utvecklingen i IAEG-SDG och föreslå hur indikatorn kan tas fram
och rapporteras för SE.

Ta fram lämplig nationell proxy från befintlig statistik

Det är förmodligen bäst att avvakta metadata innan något mer
ingående arbete görs med indikatorn. Under tiden kan liknande
uppgifter rapporteras nationellt med viss utökning kring ålder,
födelseland och funktionsnedsättning bland offentligt anställda.

Ta fram lämplig nationell proxy från befintlig statistik

Följ utvecklingen i IAEG-SDG

Se över möjligheten att fördela på funktionsnedsatta

Statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030

Goal nr

16

16

16

Indicator
code
16.8.1

16.9.1

16.10.1

314

UNIK

TYP

0

Global

16.8.1 Proportion of members and voting rights of
developing countries in international organizations

Global

16.9.1 Proportion of children under 5 years of age whose
UNSD,
births have been registered with a civil authority, by age
UNICEF

Tier I

Grön

SCB

Global

16.10.1 Number of verified cases of killing, kidnapping,
enforced disappearance, arbitrary detention and torture
of journalists, associated media personnel, trade
OHCHR
unionists and human rights advocates in the previous 12
months

Tier III

Vit

Justitiedepartementet

1

1

16.10.1

1

Nationell

16

16.10.2

1

Global

16.a.1

1

Indicator

16.10.2 Number of countries that adopt and implement
constitutional, statutory and/or policy guarantees for
public access to information

Global

16.a.1 Existence of independent national human rights
institutions in compliance with the Paris Principles

16

16.b.1

0

Global

16

16.b.1

0

Proxy

Utsatt för kränkning under senaste tre månaderna

17

17.1.1

1

Global

17

17.1.2

1

Global

17

17.2.1

1

Global

17

17.3.1

1

Global

17

17.3.2

1

Global

17

17.4.1

1

Global

17

17

17

17.5.1

17.6.1

17.6.2

17.7.1

Statistiska centralbyrån

1

1

1

1

DESA/FFDO

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

16.b.1 Proportion of population reporting having
personally felt discriminated against or harassed within
the previous 12 months on the basis of a ground of
discrimination prohibited under international human
rights law

17

Custodian
Agency

Revised Tier by
Preliminär nationell
Förslag på ansvariga
IAEG-SDG
klassificering
(21 Dec 2016)
Tier I
(repeat of
Inte aktuellt för SE
UD
10.6.1)

299

16

16

Bilaga 1 - Nationell indikatorlista (detaljerad)

17.1.1 Total government revenue as a proportion of GDP,
by source
17.1.2 Proportion of domestic budget funded by domestic
taxes
17.2.1 Net official development assistance, total and to
least developed countries, as a proportion of the
Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD) Development Assistance Committee donors’ gross
national income (GNI)
17.3.1 Foreign direct investments (FDI), official
development assistance and South-South Cooperation as
a proportion of total domestic budget
17.3.2 Volume of remittances (in United States dollars) as
a proportion of total GDP

UNESCO-UIS

OHCHR

OHCHR

Tier II

Tier I

Tier III
(repeat of
10.3.1)

Röd

Brå

Grön

Justitiedepartementet

Grön

Förslag på bidragande
organisationer

Globala
databasen
(Datatyp)

KOMMENTARER

Global
Inte aktuellt för SE
monitoring data

SCB

UNSD: Estimates of 100% are assumed given the completeness of
Estimated
the civil registration system and all vital events (including births)
are registered
Uppgifter för SE finns i globala databasen för 2010 och 2015 (0).
Global monitoring data från UNESCO "The figures included here
concern only cases of killing of journalists and associated media
Global
personnel. UNESCO does not collect data on trade unionists and
Bevaka via IAEG-SDG och OHCHR
monitoring data human rights advocates, nor does it collect data on the number
of cases of kidnapping, enforced disappearance, arbitrary
detention or torture of journalists and associated media
personnel."
Finns en "Politikernas trygghetsundersökning" (PTU) som Brå gör
Ansvarig myndighet bör få i uppdrag att utveckla en lämplig nationell
och Göteborgs universitet gör ngn om journalister. Dessutom kan
indikator i samråd med andra lämpliga myndigheter/organisationer
det finnas ngt om våld mot blåljuspersonal men det faller
(SCB, GBG-universitet).
möjligen i en annan kategori (enskild nationell indikator?).

SCB
GBG Universitet

Ingen uppgift Justitiedepartementet bör vara bäst lämpade att vara fokalpunkt
Genom IAEG-SDG hålla koll på hur informationen avses samlas in.
för SE
för Sverige ang denna indikaror.
Country data i globala databasen. angivet som 0 i kolumnen antal
länder som har institution som inte är fully complyant, men inget
angivet i kolumnen "fully complyant"
Reda ut vem som rapporterar (departement?), vad uppgifterna i
Source: The Office of the United Nations High Commissioner for
Globala databasen betyder.
Human Rights (OHCHR) in collaboration with Global Alliance of
National Human Rights Institutions (GANHRI).
Name of National Human Rights Institution: Equality Ombudsman

Justitiedepartementet

Country data

Röd

Folkhälsomyndigheten

Det finns en rad avvägningar och frågeställningar som behöver hanteras
Folkhälsomyndighetens folkhälsoenkät har frågor om kränkning.
angående den globala såväl som en eventuell nationell indikator.
Ingen uppgift Information finns också i UngKAB som genomförs ca vart 4e till 5e
Ansvarig myndighet bör i samarbete med SCB utreda möjligheterna att
för SE
år. Vissa uppgifter kommer också att samlas in genom SRHRrapportera den globala indikatorn. Utvecklingen av indikatorn följs via
enkäten.
IAEG-SDG och OHCHR.

Grön

Folkhälsomyndigheten

SCB

Frågan om kränkning kan kopplas till diskrimineringsgrunder i den
En proxy som kan användas nationellt.
nationella folkhälsoenkäten.

Ingen uppgift SCB (NR) har data om offentliga intäkter. Och kan beräkna
för SE
indikatorn i enlighet med definition.
Ingen uppgift Både ESV och SCB (NR) har uppgifter om statsbudgeten och
för SE
skatteintäkterna.

IMF

Tier I

Grön

SCB

IMF

Tier I

Grön

SCB

OECD

Tier I

Grön

Sida

Sida rapporterar Sveriges preliminära totala ODA runt 15 mars till
Not available OECD/DAC. (Den slutgiltiga rapporteringen sker 15 juli, där
sektorredovisning är inkluderad.)

OECD,
UNCTAD

Tier I

Inte aktuellt för SE

Sida

Ingen uppgift
Inte aktuellt för SE
för SE

World Bank

Tier I

Grön

Riksbanken

SCB

17.4.1 Debt service as a proportion of exports of goods
and services

World Bank

Tier I

Röd

Riksbanken

SCB

Global

17.5.1 Number of countries that adopt and implement
investment promotion regimes for least developed
countries

UNCTAD

Tier III

Röd

UD

Ingen uppgift
för SE

Global

17.6.1 Number of science and/or technology cooperation
agreements and programmes between countries, by type UNESCO
of cooperation

UD

Indikatorn är inte tydligt definierad och Sida kan inte ge en
Ingen uppgift
fullständig bild av detta. De skulle möjligen kunna plocka fram är
för SE
en lista på sådana samarbeten med sina partnerländer.

Global

17.6.2 Fixed Internet broadband subscriptions per
100 inhabitants, by speed

PTS

PTS samlar in och publicerar dessa uppgifter på årsbasis
Not available respektive halvårsbasis. Operatörerna har skyldighet att
rapportera in dessa uppgifter till PTS.

Global

17.7.1 Total amount of approved funding for developing
countries to promote the development, transfer,
dissemination and diffusion of environmentally sound
UNEP-CTCN
technologies

Sida

Ingen uppgift
för SE

ITU

Tier III

Tier I

Tier III

Förslag till hantering

Röd

Grön

Orange

19

Utreda varför SE inte finns i globala databasen.
Utreda varför SE inte finns i globala databasen.

Finns i betalningsbalansen som SCB (ES/UHB) producerar
Vem rapporterar till FN?
kvartalsvis på uppdrag av Riksbanken.
I betalningsbalansen finns data om både export och "debt
service" men vi känner man inte igen nedbrytningen som önskas
Ingen uppgift
Undersöka vilka som omfattas av rapportering och vad det är som ska
(public and publicly guaranteed debt) och man känner inte igen
för SE
rapporteras och av vem.
att dessa uppgifter skulle rapporteras till Välrdsbanken (som det
står i metadata).
Not available

Sida bedömer att det blir för svårt att ta fram en nationell proxy för
denna indikator. Sida föreslår att vi avvaktar kommande definitioner.
Oklart om vi kommer kunna ta fram statistik.

Statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030

Goal nr

17

Indicator
code

17.8.1

Bilaga 1 - Nationell indikatorlista (detaljerad)

UNIK

TYP

1

Global

17.8.1 Proportion of individuals using the Internet

ITU

Tier I

Grön

SCB

SCB (ES/IFI) genomför årligen undersökningen "privatpersoners
Not available använding av datorer och internet". Där finns denna data. Data i
globala databasen hämtas från Eurostat.

Vilket är ursprunget till datan som hämtas från Eurostat?
IT bland individer finns även i ULF/SILC: BO0243: Tillgång till internet i
hemmet

OECD

Tier I

Grön

Sida

Ingen uppgift
Sida kan ta fram detta årligen.
för SE

Utreda om detta är en siffra som tas fram av OECD på global nivå utifrån
redan rapporterade uppgifter från MS.

Tier I

Vit

SCB

Ingen uppgift WTO verkar ha uppgifter för Sverige om tulltariffer. Är indikatorn
för SE
ngt som bara beräknas på global nivå?

Tier I

Inte aktuellt för SE

Inte aktuellt för SE att
följa upp

Ingen uppgift
Inte aktuellt för SE
för SE

Tier I

Inte aktuellt för SE

Inte aktuellt för SE att
följa upp

Ingen uppgift
Inte aktuellt för SE
för SE

Tier III

Röd

SCB

Ingen uppgift
för SE

Tier III

Grön

UD

17

17.9.1

1

Global

17.9.1 Dollar value of financial and technical assistance
(including through North-South, South-South and
triangular cooperation) committed to developing
countries

17

17.10.1

1

Global

17.10.1 Worldwide weighted tariff-average

17

17.11.1

1

Global

17.11.1 Developing countries’ and least developed
countries’ share of global exports

WTO,
ITC,
UNCTAD
WTO,
ITC,
UNCTAD
WTO,
ITC,
UNCTAD
World Bank

Preliminär nationell
klassificering

Förslag på ansvariga

Förslag på bidragande
organisationer

Globala
databasen
(Datatyp)

314

Indicator

Custodian
Agency

Revised Tier by
IAEG-SDG
(21 Dec 2016)

299

KOMMENTARER

17

17.12.1

1

Global

17.12.1 Average tariffs faced by developing countries,
least developed countries and small island developing
States

17

17.13.1

1

Global

17.13.1 Macroeconomic Dashboard

17

17.14.1

1

Global

17.14.1 Number of countries with mechanisms in place to
UNEP
enhance policy coherence of sustainable development

Global

17.15.1 Extent of use of country-owned results
frameworks and planning tools by providers of
development cooperation

Tier II

Orange

Sida

Tier III

Röd

SCB

Tier III

Röd

SCB

Tier III

Grön

SCB

Global
Använda CoP Peer Review som proxy - godkänt enl. OECD
monitoring data

Tier I

Grön

SCB

Global
Använda CoP Peer Review som proxy - godkänt enl. OECD
monitoring data

Tier I

Grön

Sida

17

17.15.1

1

OECD,
UNDP

17

17.16.1

1

Global

17.16.1 Number of countries reporting progress in multistakeholder development effectiveness monitoring
OECD,
frameworks that support the achievement of the
UNDP
sustainable development goals

17

17.17.1

1

Global

17.17.1 Amount of United States dollars committed to
public-private and civil society partnerships

Global

17.18.1 Proportion of sustainable development indicators
produced at the national level with full disaggregation
UNSD
when relevant to the target, in accordance with the
Fundamental Principles of Official Statistics

17

17.18.1

1

17

17.18.2

1

Global

17

17.18.3

1

Global

17

17.19.1

1

Global

17

17

17.19.1

17.19.2

Statistiska centralbyrån

1

1

World Bank

UNSD,
17.18.2 Number of countries that have national statistical PARIS21,
legislation that complies with the Fundamental Principles Regional
of Official Statistics
Commissions,
World Bank
17.18.3 Number of countries with a national statistical
plan that is fully funded and under implementation, by
PARIS21
source of funding
17.19.1 Dollar value of all resources made available to
strengthen statistical capacity in developing countries

PARIS21

Tier II

Nationell Svenskt ODA till kapacitetsutveckling på statistikområdet.

Global

17.19.2 Proportion of countries that (a) have conducted
at least one population and housing census in the last 10
UNSD
years; and (b) have achieved 100 per cent birth
registration and 80 per cent death registration

Tier I

Orange

Grön

Sida

Grön

SCB

Följa upp via IAEG-SDG

Möjligen kan PGU anses vara ngt sådant, men den nationella och
Ingen uppgift
hålbarhetsmässiga dimensionen kanske inte är tillräckligt stark
för SE
för att kunna hävda detta?
OECD har tagit fram en beräkningsmetod för den globala
indikatorn som handlar om biståndseffektivitet. Sida ser att vi
Ingen uppgift
använder oss av den globala indikatorn för den nationella
för SE
uppföljningen. Det finns i dagsläget inte publicerad data för
indikatorn.
OECD har tagit fram en beräkningsmetod för den globala
indikatorn som handlar om biståndseffektivitet. Sida ser att vi
Ingen uppgift
använder oss av den globala indikatorn för den nationella
för SE
uppföljningen. Det finns i dagsläget inte publicerad data för
indikatorn.

Sida

ESV
Sida

Utreda hur underlag till indikatorn kan levereras till OECD och hur den
ska beräknas. Sida följer den utveckling som pågår på internationell
nivå.

Utreda hur underlag till indikatorn kan levereras till OECD och hur den
ska beräknas. Sida följer den utveckling som pågår på internationell
nivå.

Ingen uppgift Vad betyder det? Finns ingen metadata. Det verkar som att
för SE
Världsbanken har en definiton och jobbar med att leta upp data.

Utreda vad som avses och vem som kan ansvara i SE.

Ingen uppgift Svårt att veta vad som innefattas och hur indikatorn är tänkt att
för SE
följas upp.

Följa utvecklingen i IAEG-SDG.

Ingen uppgift Troligen beräknas detta på global nivå och inte för givarländer
för SE
separat. Underlaget torde tas från OECDs databas.
Det finns ingen etablerad indikator men Sida gör bedömningen
att indikatorn kan räknas som andelen av det offentliga
utvecklingsbiståndet som går till sektorn ”16062 Statistical
capacity building”

Country data
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Förslag till hantering

Baserat på uppgifter som lämnas till UNSD från SCB.

Diskutera med OECD hur redovisningen i globala databasen ser ut "plan fully funded by others" är markerad som 1, liksom "plan fully
funded by government". Varför?

