
Agenda 2030 och de globala målen





FRÅGA 1
Hur stor del av Borlänges 
barn och unga (upp till 19 år) 
lever i ekonomiskt utsatta 
hushåll?



FRÅGA 2
Hur stor andel av Borlänges 
befolkning har fetma (BMI 30 
eller högre)? 



FRÅGA 3
Vilken är medellivslängden 
för män i Borlänge? 



FRÅGA 4
Hur stor andel av Borlänges 
gymnasieelever tog examen 
år 2021? 

Antal folkbokförda elever i kommunen med 
examen inom 4 år efter påbörjad utbildning.



FRÅGA 5
Hur stor andel av vab-
dagarna tas ut av papporna i 
Borlänge? 



FRÅGA 6
Hur många gånger högre 
klimatpåverkan har 
flaskvatten jämfört med 
vanligt kranvatten?



FRÅGA 7
Vilka energikällor räknas som 
förnybara? 
Vilka energikällor räknas som 
fossila? 

Ledtråd, 4 st av varje…



FRÅGA 8
Vilka är Borlänges tre största 
arbetsgivare? 



FRÅGA 9
Räkna upp tre innovationer 
som påverkat världen positivt 
– stort eller smått spelar 
ingen roll! 



FRÅGA 10
I Sverige har andelen kvinnor 
i bolagsstyrelser ökat sedan 
år 2000. Hur ser fördelningen 
ut idag? 



FRÅGA 11
Hur stor andel av 
borlängeborna som bor i 
tätort har nära till 
kollektivtrafik? 

Kollektivtrafiknära: trafikerad 
hållplats inom 500 meter från 
sin folkbokföringsadress.



FRÅGA 12
Motsvarande hur många 
jordklot konsumerar vi 
svenskar per år? 



FRÅGA 13
Att leva innebär att vi 
påverkar klimatet, vilka är era 
fyra största 
klimatpåverkande områden?



FRÅGA 14
Hur stor del av jorden täcks 
av hav?
1. 40 procent
X. 20 procent
2. 70 procent



FRÅGA 15
Om vi samlar planetens alla 
människor, tamboskap och 
vilda däggdjur i samma rum, 
hur stor andel av massan 
utgörs då av vilda däggdjur?  
1. 4%
X. 14 %
2.  44%





FRÅGA 16
Hur många våldsbrott 
anmäldes i Borlänge år 
2021? 

Våldsbrott: försök till mord eller dråp, 
misshandel, våldtäkt, grov 
kvinnofridskränkning, grov fridskränkning, 
våld mot tjänsteman och rån.



FRÅGA 17
Hur kan er förening jobba 
för att bidra till globala 
målen? 



Tack för idag!
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