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Sustainable Development Goals 



IAEG-SDG 
• The Inter-Agency Expert Group for the Sustainable 

Development Goals - 28 länder ingår 
• En första indikatorlista lades fram i mars 2016 för 

den statistiska kommissionen, UNSC. 
• Listan utgör en start på arbetet men är 

beskrivningar av indikatorer i ord. För många 
behövs utveckling för att få fram globala data. 
 



Erfarenheter från Millenniemålen  

• De nya målen ska vara ”universella” dvs vara 
relevanta för alla länder. 

• Också ekonomi, sociala frågor och miljö är 
inkluderade och komplementerar de 
grundläggande mänskliga behoven som fanns i 
milleniemålen. 

• Mer integrerade indikatorer önskas denna gång.  
 

• Millenniemålen följdes upp av FN- organisationer. 
Nu vill man öka deltagandet ifrån länderna i 
uppföljningen av indikatorerna. 



De 17 målen som ingår 
1. Poverty 
2. Agriculture, food security 
3. Health 
4. Education 
5. Gender 
6. Water 
7. Energy 
8. Growth and employment 
9. Infrastructure and innovation 
10. Inequality 
11. Cities 
12. Sustainable production and consumption 
13. Climate change 
14. Marine areas 
15. Land degradation and biodiversity loss 
16. Peace, justice 
17. Governance – including statistical capacity 

Basala mänskliga 
behov 

Ekonomi  

Miljö 

Samhälle  



Delmålen är 169 
• De föreslagna indikatorerna är ca 230 stycken 
• Många rör vilka konventioner, planer eller lagar 

som länderna har 
• En del rör hur mycket pengar som avsatts 
• Vissa är av ’känslig’ art som inte bör ligga på 

länderna själva att rapportera 
• En del kan följas upp med vanlig statistik men 

mindre än hälften 



De mest uppenbart sociala målen 
i Agenda 2030 
1. Utrota svår fattigdom 
2. Tillgång till mat, till mark 
3. Hälsa 
4. Utbildning 
5. Gender, kvinnors rättigheter 
6. Tillgång till vatten 
7. Tillgång till energi 
10. Bristande social jämlikhet 
13. Klimatmålet 
16. Fred, rättvisa, frihet från våld 
17. Governance, stabila institutioner 



Viktiga frågor 
• Tala med användare och experter utanför de statistiska 

centralbyråerna. Statistiken behöver kompletteras med 
analyser och modeller för att kunna följa upp delmålen. 
 

• Ge råd om hur man kan ta fram data för integrerad 
analys och modellering.  
 

• Identifiera vilka länder som behöver ta fram egen 
statistik och för vilka områden. SCB erbjuder stöd för 
att utveckla statistik för vissa länder med finansiering 
via SIDA, i enlighet med ländernas prioriteringar.  

 
 
 

 



Sociala data i integrerade 
analyser 

Socialekonomiska  Rent sociala  

Sociala-
miljömässiga 



Exempel på social statistik från 
register, enkäter, modeller  

Utbildning, Antal sysselsatta, 
arbetslösa, 

konsumtionsmönster, 
tidsanvändning  

Medellivslängd, friska 
levnadsår, fritid, ekonomi, 
självrapporterad hälsa, hot 

om våld, ensamhet, politiskt 
inflytande, mänskliga 

rättigheter, jämställdhet  

Ohälsa från utsläpp, buller, 
rökning, arbetsmiljö, 

trafikolyckor, tillgång till 
natur  



Socialstatistiken mäter 
levnadsförhållanden  sedan 1975 
 
• boende,  
• ekonomi,  
• hälsa,  
• fritid,  
• medborgerliga aktiviteter,  
• sociala relationer,  
• sysselsättning och arbetsmiljö,  
• trygghet och säkerhet 
 Se mer på http://www.scb.se/sv_/Vara-tjanster/Bestalla-
mikrodata/Vilka-mikrodata-finns/Undersokningarna-av-
levnadsforhallanden-ULFSILC/ 



Eurostat - Quality of life 
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Läs mer… 

Undersökningarna av levnadsförhållanden 
SCB:s tidskrift Välfärd 
Eurostat EU-SILC database 
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http://www.scb.se/ulf/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/EU-satter-matt-pa-fattigdom/
http://www.scb.se/valfard
http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database


EU har en hållbarhetsstrategi 
som följs upp vartannat år sedan 
2001 av Eurostat 
  

• 130 indikatorer för EU och länderna, 
varav 10 är huvudindikatorer 

• http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators 
 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/indicators


Tack!    
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