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Förslag 

• En nationell indikatorlista, som inkluderar de 

globala indikatorerna 

• Styrning, med en struktur för samordning av 

utveckling produktion och tillgängliggörande av 

den statistiska uppföljningen 

• Utveckling av indikatorlistan, med förbättringar 

avs. ”lämna ingen utanför” och för att anpassa till 

en Svensk kontext 

• Rapportering och kommunikation som bygger 

på att en lösning tas fram för att tillgängliggöra 

statistiken på ett modernt och flexibelt sätt för 

olika användargrupper 



Ingen ska lämnas 

utanför. Agendan  

måste genomföras med 

särskild hänsyn till 

de människor och 

samhällen som har 

sämst förutsättningar 



Förslag om indikatorer och  
fördjupade analyser 

• Hot och våld mot vissa yrkesgrupper (journalister, politiker och fackliga 

företrädare) 

• Hedersrelaterat våld och förtryck 

• Nationellt mått på multidimensionell fattigdom 

• Utveckla barnperspektivet i uppföljningen 

• Utveckla uppföljningen av situationen för personer med 

funktionsnedsättning, koppla ihop register och urvalsundersökningar? 

• Identifiera indikatorer om situationen för HBTQI-personer som kan 

inkluderas i den nationella listan 



Lokal och regional uppföljning 

• Vissa indikatorer ”utjämnar” viktiga regionala skillnader när de enbart  

redovisas nationellt 

• Åtgärder för att nå mål är starkt kopplat till aktörer på lokal och regional 

nivå 

• Kommuner och regioner har olika förutsättningar och utmaningar på 

samma sätt som olika länder har det – anpassad uppföljning 

• Identifiera ett antal indikatorer där samverkan mellan nationell och lokal 

nivå är avgörande för att lyckas nå målen 

• Ansluter oss till delegationens förslag i handlingsplanen om indikatorer 

som är frivilliga att använda – SCB kan bidra 



Nytt 
regeringsuppdrag 

Samordna utveckling, produktion 

och tillgängliggörande av den 

statistiska uppföljningen i Sverige, med 

avseende på den globala och den 

nationella uppföljningen. 



Att göra  

• Utarbeta samordningsrutiner 

• Identifiera befintliga dataflöden för globala indikatorer 

• Förankra indikatoransvar 

• Inventera och kvalitetssäkra indikatorlistan med avseende på nationella  

indikatorer 

• Digitalt tillgängliggörande? 

• Leverera statistisk lägesbild för leverans i oktober 2019, 2020 och 2021 
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