
Checklista för Globala mål, delmål och indikatorer 
 

      

Delmål Indikatorer  
1.1 Utrota den extrema fattigdomen 1.1.1 Andel befolkning som lever under internationell fattigdomsgräns, utefter kön, 

ålder, sysselsättningsstatus och geografiskt läge (stads-/landsbygd)  

 

1.2 Minska fattigdomen med minst 50 % 1.2.1 Andel av befolkningen som lever under nationell fattigdomsgräns, utefter kön 
och ålder  

 

1.2.2 Andel män, kvinnor och barn i alla åldrar som enligt nationella definitioner lever 
inom fattigdomens alla dimensioner 

 

1.3 Inför sociala trygghetssystem 1.3.1 Andel av befolkningen som omfattas av sociala skyddssystem, utefter kön och 
följande kategorier: barn, arbetslösa, äldre, funktionsnedsatta, gravida kvinnor, 
nyfödda, arbetsskadade samt fattiga och utsatta människor.   

 

1.4 Lika rätt till egendom, grundläggande 
tjänster, teknologi och ekonomiska resurser 

1.4.1 Andel av befolkningen som lever i hushåll med tillgång till grundläggande 
tjänster (utbildning, hälsa, socialt skydd) 

 

1.4.2 Andel av den vuxna befolkningen som har äganderätt till mark, med lagligt 
erkänd dokumentation och som uppfattar sina rättigheter till ägande och 
kontrollerande av mark som säker, utefter kön och typ av mark 

 

1.5 Bygg motståndskraft mot ekonomiska, 
sociala och miljökatastrofer 

1.5.1 Antal dödsfall, försvunna personer och personer som påverkats av 
naturkatastrofer per 100 000 invånare 

 

1.5.2 Direkta ekonomiska förluster till följd av naturkatastrofer i förhållande till global 
bruttonational produkt (BNP) 

 

1.5.3 Antal länder med nationella och lokala strategier för reducering av 
katastrofrisker 

 

1.A Mobilisera resurser till implementering av 
politik för fattigdomsbekämpning 

1.A.1 Andel resurser till program för fattigdomsminskning tilldelat av staten   

1.A.2 Statens totala utgifter avsatta för grundläggande tjänster (utbildning, hälsa, 
socialt skydd) 

 

1.B Skapa policyramverk med fattigdoms- och 
jämställdhetsperspektiv 

1.B.1 Andel investeringar från staten i sektorer som gynnar kvinnor, fattiga och utsatta 
grupper 
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Delmål Indikatorer  
2.1 Tillgång till säker och näringsriktig mat för alla 2.1.1 Förekomst av undernäring   

2.1.2 Förekomst av svår eller måttlig livsmedelsosäkerhet bland befolkningen, baseras 
på Food Insecurity Experience Scale (FIES) 

 

2.2 Utrota alla former av felnäring 2.2.1 Förekomst av tillväxthämning bland barn under 5 år.   

2.2.2 Förekomst av undernäring bland barn under 5 år, utefter kategori (avtyning, 
övervikt) 

 

2.3 Fördubbla småskaliga livsmedelsproducenters 
produktivitet och intäkter 

2.3.1 Produktionsvolym per arbetskraftsenhet och utefter livsmedelsproducenter  

2.3.2 Genomsnittlig inkomst bland småskaliga livsmedelsproducenter, utefter kön och 
ursprung 

 

2.4 Hållbar livsmedelsproduktion och 
motståndskraftiga jordbruksmetoder 

2.4.1 Andel produktiv och hållbar jordbruksareal   

2.5 Bevara den genetiska mångfalden i 
livsmedelsproduktionen 

2.5.1 Antal genetiska resurser för livsmedelsproduktion säkrad i genbank  
 

 

2.5.2 Andel lokala arter som kategoriseras som utrotningshotad, inte hotad eller okänd 
risk för utrotning   

 

2.A Investera i infrastruktur på landsbygden, 
jordbruksforskning, teknikutveckling och 
genbanker 

2.A.1 Jordbruksorienteringsindex för statliga utgifter  

2.A.2 Totala investeringar (utvecklingsbistånd och andra officiella flöden) till 
jordbrukssektorn 

 

2.B Förhindra handelsbegränsningar och 
marknadsstörningar, inklusive genom ett 
avskaffande av exportsubventioner, för 
jordbruksprodukter 

2.B.1 Uppskattning av stöd avsatt till producenter  
 

 

2.B.1 Exportsubventioner inom jordbruk  
 

 

2.C Skapa stabila marknader för jordbruksråvaror 
och snabb tillgång till marknadsinformation 

2.C.1 Indikator för svängningar i livsmedelspriser  
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Delmål Indikatorer  
3.1 Minska mödradödligheten 3.1.1 Mödradödlighet  

3.1.2 Andel födslar med kvalificerad vårdpersonal   

3.2 Förhindra alla dödsfall som hade kunnat 
förebyggas bland barn under fem år 

3.2.1 Dödlighet bland barn under fem år  

3.2.2 Neonatala dödlighet  

3.3 Bekämpa smittsamma sjukdomar 3.3.1 Antal nya fall av HIV-infektion per 1000 invånare, utefter kön, ålder och 
nyckelpopulation 

 

3.3.2 Fall av Tuberkulos per 1000 invånare   

3.3.3 Fall av malaria per 1000 invånare   

3.3.4 Fall av hepatit B per 1000 invånare   

3.3.5 Antal människor som behöver vård mot försummade tropiska sjukdomar   

3.4 Minska antalet dödsfall till följd av icke 
smittsamma sjukdomar och främja mental 
hälsa 

3.4.1 Antal döda på grund av hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes eller kroniska 
lungsjukdomar  

 

3.4.2 Frekvens av självmord  

3.5 Förebygg och behandla drogmissbruk 3.5.1 Behandlingsåtgärder för missbrukare (läkemedel, psykosociala åtgärder, 
rehabilitering och eftervård)  

 

3.5.2 Skadligt intag av alkohol, definierat utefter nationella riktlinjer så som 
alkoholkonsumtion per capita (+15 år) inom ett kalenderår i liter ren alkohol 

 

3.6 Minska antalet dödsfall och skador i 
vägtrafiken 

3.6.1 Dödsfall till följd av trafikolyckor  

3.7.1 Andel kvinnor i reproduktiv ålder (15–49 år) som har tillgång till modern 
familjeplanering 
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3.7 Tillgängliggör reproduktiv hälsovård, 
familjeplanering och utbildning för alla 

3.7.2 Antal tonårsförlossningar per 1000 kvinnor i respektive åldersgrupp (10–14 år; 15–
19 år) 

 

3.8 Tillgängliggör sjukvård för alla 3.8.1 Tillgång till grundläggande hälsovård (mödravård, vård för nyfödda och barn, vård 
mot infektionssjukdomar och icke smittsamma sjukdomar)  

 

3.8.2 Antal människor som omfattas av sjukförsäkring eller offentligt hälsovårdssystem 
per 1000 invånare  

 

3.9 Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till 
följd av skadliga kemikalier och föroreningar 

3.9.1 Dödsfall till följd av luftföroreningar inomhus och utomhus  

3.9.2 Dödsfall till följd av osäker tillgång till vatten och sanitet samt bristfällig hygien   

3.9.3 Andel dödsfall till följd av oavsiktlig förgiftning  

3.A Genomföra världshälsoorganisationens 
ramkonvention om tobakskontroll 

3.A.1 Åldersstandardiserad förekomst av tobaksbruk bland människor i ålderskategorin 15 
år och äldre  

 

3.B Stödja forskning, utveckling och 
tillgängliggör vaccin och läkemedel för alla 

3.B.1 Andel av befolkning som har god tillgång till och råd med medicin och vaccin   

3.B.2 Offentligt utvecklingsbistånd till medicinsk forskning och sektor för grundläggande 
hälsa 

 

3.C Öka finansiering och personal till 
utvecklingsländers hälso- och sjukvård 

3.C.1 Antal och fördelning av sjukvårdspersonal   

3.D Förbättra tidiga varningssystem för globala 
hälsorisker 

3.D.1 Det internationella hälsoreglementets (IHR) kapacitet och hälsovårdsberedskap  
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Delmål Indikatorer  
4.1 Avgiftsfri och likvärdig grundskole- och 
gymnasieutbildning av god kvalitet 

4.1.1 Andel barn och ungdomar: 
(a) I andra och tredje klass; (b) i slutet av mellanstadiet; och (c) i slutet av högstadiet ska 
ha uppnått lägsta kunskapsnivå i (i) läsning; och i (ii) matematik, utefter kön 

 

4.2 Lika tillgång till förskola av god kvalitet 4.2.1 Andel barn under 5 år som utvecklar god hälsa, lärande och psykosocialt 
välbefinnande i normal takt, utefter kön 

 

4.2.2 Deltagande i förskoleklass, utefter kön  

4.3 Lika tillgång till yrkesutbildning och högre 
utbildning av god kvalitet 

4.3.1 Ungdomars och vuxnas deltagande i formell och icke formell utbildning de senaste 
12 månaderna, utefter kön 

 

4.4 Öka antalet personer med färdigheter för 
ekonomisk trygghet 

4.4.1 Andel ungdomar och vuxna med färdighet inom informations- och 
kommunikationsteknik (IKT), utefter typ av teknik 

 

4.5 Utrota diskriminering i utbildning 4.5.1 Jämlikhetsindex (kvinna/man, landsbygd/stad, lägsta/högsta rikedomsskikt, 
funktionsnedsättning, ursprungsfolk, mm.) för alla utbildningsindikatorer på denna lista 
som kan delas upp 

 

4.6 Alla människor ska kunna läsa, skriva och räkna 4.6.1 Andel av befolkningen i en given åldersgrupp som uppnår en viss kunskapsnivå i (a) 
läsning och (b) sifferfärdighet, utefter kön 

 

4.7 Utbildning för hållbar utveckling och globalt 
medborgarskap 

4.7.1 I vilken omfattning som (i) världsmedborgarutbildning (ii) utbildning om hållbar 
utveckling, inkluderat jämlikhet och mänskliga rättigheter, är integrerad i alla nivåer av: (a) 
nationell utbildningspolitik, (b) läroplan, (c) lärarutbildning och (d) elevbedömning 

 

4.A Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer 4.A.1 Andel skolor som har tillgång till: 
(a) elektricitet; (b) internet i pedagogiskt syfte; (c) datorer i pedagogiskt syfte; (d) anpassad 
infrastruktur och läromaterial för elever med funktionsnedsättningar; (e) dricksvatten; (f) 
grundläggande sanitetsfaciliteter och (g) grundläggande facilitet för handtvätt 

 

4.B Öka antalet stipendier för högre utbildning för 
utvecklingsländer 

4.B.1 Volym av utvecklingsbistånd för stipendier, utefter sektor och typ av studier  

4.C Öka antalet utbildade lärare i utvecklingsländer 4.C.1 Andel lärare i (a) förskola; (b) grundskola; (c) högstadiet; och (d) gymnasiet som har 
som minst grundläggande lärarutbildning som krävs för undervisning på respektive nivå i 
givet land 
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Delmål Indikatorer  
5.1 Utrota diskriminering av kvinnor och 
flickor 

5.1.1 Förekomst av lagliga ramverk för att främja, implementera och övervaka jämställdhet 
och icke-diskriminering utefter kön 

 

5.2 Utrota våld mot och utnyttjande av 
kvinnor och flickor 

5.2.1 Andel flickor och kvinnor, 15 år och äldre, som utsatts för fysiskt, sexuellt eller psykiskt 
våld av en nuvarande eller tidigare partner under de senaste 12 månaderna, utefter typ av 
våld och ålder 

 

5.2.2 Andel kvinnor och flickor i åldern 15 år och äldre som utsatts för sexuellt våld av andra 
än en intim partner under de senaste 12 månaderna, utefter ålder och förekomstplats 

 

5.3 Avskaffa tvångsäktenskap och 
könsstympning 

5.3.1 Andelen kvinnor mellan 20–24 år som ingått äktenskap eller en parrelation före 15 
respektive 18 års ålder 

 

5.3.2 Andel flickor och kvinnor mellan 15–49 år som har genomgått en könsstympning, 
utefter ålder 

 

5.4 Värdesätt obetalt omsorgsarbete och 
främja delat ansvar i hushållet 

5.4.1 Andel tid som spenderas på obetalt hushålls- och vårdarbete, utefter kön, ålder och 
plats 

 

5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i 
ledarskap och beslutsfattande 

5.5.1 Andel styrelseplatser som innehas av kvinnor i nationella parlament och lokala styren  

5.5.2 Andelen kvinnor i ledande befattningar  

5.6 Allmän tillgång till sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter 

5.6.1 Andel kvinnor mellan 15–49 år som fattar egna beslut om sexuella relationer, 
preventivmedel och reproduktiv hälsa 

 

5.6.2 Antal länder med lagar och förbindelser som garanterar tillgång till sexual- och 
reproduktiv vård, information och utbildning för kvinnor i åldrarna 15–49 år 

 

5.A Lika rätt till ekonomiska resurser och 
ägande samt tillgång till finansiella tjänster 

5.A.1 (a) Andel av jordbrukare med säkrade rättigheter till jordbruksmark, utefter kön; och 
(b) andel kvinnor med ägande rätt och rättigheter till jordbruksmark, utefter typ av jordbruk 

 

5.A.2 Andel länder där lagen garanterar kvinnors lika rättigheter till ägande/kontroll av 
mark 

 

5.B Stärk kvinnors roll med hjälp av teknik 5.B.1 Andel individer som äger en mobiltelefon, utefter kön  

5.C Skapa lagar och handlingsplaner för 
jämställdhet 

5.C.1 Andel länder med system för att spåra och göra offentliga anslag för jämställdhet och 
kvinnors egenmakt 
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Delmål Indikatorer  
6.1 Säkert dricksvatten för alla 6.1.1 Andel av befolkningen som har tillgång till säkert hanterat dricksvatten    

6.2 Säkra tillgången till sanitet, hygien och 
toaletter för alla 

6.2.1 Andel av befolkningen som har tillgång till fullgod och rättvis sanitet, inklusive 
tillgång till handtvätt med tvål och vatten 

 

6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening 
samt öka återanvändning 

6.3.1 Andel avloppsvatten som behandlas och renas på ett säkert sätt  

6.3.2 Andel vattendrag med god omgivande vattenkvalitet  

6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker 
vattenförsörjning 

6.4.1 Förändring av vattenanvändningens effektivitet över tid  

6.4.2 Nivå av vattenstress: sötvattensuttag i förhållande till tillgängliga 
sötvattenresurser 

 

6.5 Integrerad förvaltning av vattenresurser 6.5.1 Grad av integrerad förvaltning av vattenresurser (0–100)    

6.5.2 Andel gränsöverskridande avrinningsområden med arrangerat 
vattendriftsamarbete 

 

6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade 
ekosystem 

6.6.1 Förändring i utsträckningen av vattenrelaterade ekosystem över tid  

6.A Utöka det vatten- och sanitetsrelaterade 
stödet till utvecklingsländer 

6.A.1 Mängd vatten- och sanitetsrelaterad utvecklingsbistånd som ingår i 
stadsbudgeten 

 

6.B Stöd lokalt engagemang i vatten- och 
sanitetshantering 

6.B.1 Andel lokala administrationer med etablerade handlingsplaner och 
procedurer för deltagande av lokalsamhällens engagemang i vatten och 
sanitetshantering 
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Delmål Indikatorer  
7.1 Tillgång till modern energi för alla 7.1.1 Andel av befolkningen som har tillgång till elektricitet  

7.1.2 Andel av befolkningen som är beroende av rena bränslen och teknik   

7.2 Öka andelen förnybar energi i världen 7.2.1 Andel förnybar energi av den totala energikonsumtionen   

7.3 Fördubbla ökningen av energieffektivitet 7.3.1 Energiintensitet mätt i form av primärenergi och BNP  

7.A Tillgängliggör forskning och teknik samt 
investera i ren energi 

7.A.1 Internationella finansiella flöden till utvecklingsländer för att stödja 
forskning och utveckling av ren energi och produktion av förnybar energi, 
inklusive hybridsystem 

 

7.B Bygg ut och förbättra infrastrukturen för 
energi i utvecklingsländerna 

7.B.1 Investeringar i energieffektivitet som delprocent av BNP, och mängd 
utländska direkta investeringar i finansiella överföringar för infrastruktur 
och teknik till tjänster inom hållbar utveckling 
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Delmål Indikatorer  
8.1 Hållbar ekonomisk tillväxt 8.1.1 Årlig tillväxt av real BNP per capita  

8.2 Främja ekonomisk produktivitet genom 
diversifiering, teknisk innovation och 
uppgradering 

8.2.1 Årlig tillväxt av real BNP per anställd  

8.3 Främja politik för nya arbetstillfällen och 
ökad företagsamhet 

8.3.1 Andel inofficiell anställd arbetskraft exklusive jordbrukssektorn, utefter kön  

8.4 Förbättra resurseffektiviteten i 
konsumtion och produktion 

8.4.1 Materiellt fotavtryck, materiellt fotavtryck per capita och materiellt fotavtryck per 
BNP 

 

8.4.2 Inrikes materialkonsumtion, inrikes materialkonsumtion per capita och inrikes 
materialkonsumtion per BNP 

 

8.5 Full sysselsättning och anständiga 
arbetsvillkor med lika lön för alla 

8.5.1 Genomsnittlig timlön för kvinnor och män, utefter yrke, ålder och 
funktionsnedsättning 

 

8.5.2 Arbetslöshet, utefter kön, ålder och funktionsnedsättning  

8.6 Främja ungas anställning, utbildning och 
praktik 

8.6.1 Andel ungdomar (15–24 år) som inte är under utbildning, anställning eller praktik    

8.7 Utrota tvångsarbete, människohandel och 
barnarbete 

8.7.1 Andel och antal barn i ålder 5–17 år som tvingas arbeta, utefter kön och ålder  

8.8 Skydda arbetstagares rättigheter och 
främja trygg och säker arbetsmiljö för alla 

8.8.1 Frekvens av dödliga och icke-dödliga arbetsskador, utefter kön och invandrarstatus  

8.8.2 Ökning av nationell efterlevnad av arbetsrättigheter (föreningsfrihet och kollektiva 
förhandlingar) baserat på Internationella Arbetsorganisationens textdokument och 
lagstiftning, utefter kön och invandrarstatus 

 

8.9 Främja gynnsam och hållbar turism 8.9.1 Turistnäringens direkta BNP i förhållande till total BNP och tillväxthastighet  

8.9.2 Antal arbetstillfällen inom turistnäring i relation till totalt antal arbetstillfällen och 
tillväxthastighet av arbetstillfällen, utefter kön 
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8.10 Tillgång till bank- och försäkringstjänster 
samt finansiella tjänster för alla 

8.10.1 Antal kommersiella bankfilialer och uttagsautomater per 100 000 vuxna  

8.10.2 Andel vuxna (+15 år) med ett konto hos bank eller annan finansiell institution eller 
ett konto hos en betaltjänstleverantör via mobilen 

 

8.A Öka handelsstödet Aid for Trade för 
utvecklingsländer 

8.A.1 Åtaganden och utbetalningar till handelsrelaterade stödet Aid for Trade  

8.B Utarbeta en global strategi för 
ungdomssysselsättning  

8.B.1 Statliga utgifter för socialt skydd och sysselsättningsprogram som andel av nationell 
budget och BNP 
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Delmål Indikatorer  
9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och 
inkluderande infrastrukturer 

9.1.1 Andel av landsbygdsbefolkningen som bor inom 2 km från en väg i bruk året runt  

9.1.2 Passagerar- och godsvolymer, utefter transportsätt  

9.2 Främja inkluderande och hållbar 
industrialisering 

9.2.1 Mervärde som andel av BNP och per capita  

9.2.2 Anställda inom tillverkningsindustrin i proportion till total sysselsättning  

9.3 Underlätta tillgången till finansiella tjänster 
och marknader 

9.3.1 Andel småskaliga industrier av industrins totala mervärde  

9.3.2 Andel småskalig industri med lån eller kredit  

9.4 Uppgradera all industri och infrastruktur 
för ökad hållbarhet 

9.4.1 Koldioxidutsläpp per mervärdesenhet 

 

 

9.5 Öka forskningsinsatser och teknisk 
kapacitet inom industrisektorn 

9.5.1 Forskning- och utvecklingsutgifter som andel av BNP  

9.5.2 Antal forskare (i heltidsekvivalent) per miljon invånare  

9.A Främja utveckling av hållbar infrastruktur i 
utvecklingsländer 

9.A.1 Totalt offentligt och internationellt utvecklingsbistånd till infrastruktur  

9.B Stödja diversifiering och teknikutveckling i 
inhemsk industri 

9.B.1 Andel mervärde för medel- och högteknologiska företag i totalt mervärde  

9.C Tillgång till informations- och 
kommunikationsteknik för alla 

9.C.1 Andel av befolkningen som har tillgång till mobilnät, utefter teknik  
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Delmål Indikatorer  
10.1 Minska inkomstklyftorna 10.1.1 Tillväxthastighet av hushållsutgifter eller hushållsinkomst per capita 

bland de 40% av befolkningen som har lägst inkomst av den totala 
befolkningen  

 

10.2 Främja social, ekonomisk och politisk inkludering 10.2.1 Andel av befolkningen som lever på en inkomst under 50 procent av 
medianinkomsten, utefter kön, ålder och funktionsnedsättning 

 

10.3 Säkerställ lika rättigheter för alla och utrota 
diskriminering 

10.3.1 Andel av befolkningen som rapporterar att de själva har utsatts för 
diskriminering eller trakasserier under de senaste 12 månaderna, baserat på 
en diskrimineringsgrund som är förbjuden enligt internationella mänskliga 
rättigheter 

 

10.4 Anta skatte- och socialskyddspolitik som främjar 
jämlikhet 

10.4.1 Andel av BNP rörande arbetssektorn inklusive transfereringar av löner 
och socialt skydd 

 

10.5 Förbättra regleringen av globala finansmarknader 
och institut 

10.5.1 Indikator för finansiell sundhet  

10.6 Stärk utvecklingsländers representation i 
finansiella institutioner 

10.6.1 Utvecklingsländernas andel medlemmar och rösträtt i internationella 
organisationer   

 

10.7 Främja ansvarsfull och säker migration 10.7.1 Rekryteringskostnad betald av den anställda som andel av sin årliga 
inkomst i immigrationslandet 

 

10.7.2 Antal länder som har en välfungerande migrationspolitik   

10.A Särskild och differentierad behandling av 
utvecklingsländer 

10.A.1 Andel tullpositioner som tillämpas på import från minst utvecklade 
länder och utvecklingsländer med noll-tull 

 

10.B Uppmuntra utvecklingsbistånd och investeringar 
i de minst utvecklade länderna 

10.B.1 Totala flöden av resurser, utefter mottagar- och givarland och typ av 
flöde (t.ex. utvecklingsbistånd, direkta investeringar eller andra flöden) 

 

10.C Minska kostnaderna för migranters 
internationella transaktioner 

10.C.1 Transaktionskostnader för migranters remittering som andel av den 
totala remitteringssumman 
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Delmål Indikatorer  
11.1 Säkra bostäder till överkomlig 
kostnad 

11.1.1 Andel av stadsbefolkningen som lever i slumområden, informella bosättningar eller i 
bristfälliga bostäder 

 

11.2 Tillgängliggör hållbara 
transportsystem för alla 

11.2.1 Andel av befolkningen som har god tillgång till kollektivtrafik, utefter kön, ålder och 
funktionsnedsättning 

 

11.3 Inkluderande och hållbar 
urbanisering 

11.3.1 Förhållandet mellan urbanisering och befolkningstillväxt  

11.3.2 Andel städer med demokratisk struktur för det civila samhällets deltagande i 
stadsplanering och förvaltning som nyttjas regelbundet 

 

11.4 Skydda världens kultur- och 
naturarv 

11.4.1 Totala utgifter (offentliga och privata) per capita som spenderas på bevarande, skydd och 
bibehållande av all kultur- och naturarv, utefter typ av arv (kultur, natur, blandat, världsarv), 
bestämmandenivå (nationell- regional- eller lokalnivå), typ av utgift (driftkostnad/investering) och 
typ av privat finansiering (donationer, privat ideell sektor eller sponsor) 

 

11.5 Mildra de negativa effekterna av 
naturkatastrofer 

11.5.1 Antal dödsfall, försvunna personer och personer som drabbats av naturkatastrofer per 
100 000 invånare 

 

11.5.2 Direkta ekonomiska förluster i samband med en naturkatastrof i förhållande till globalt 
BNP, inklusive skador på infrastruktur och störningar i grundläggande service 

 

11.6 Minska städers miljöpåverkan 11.6.1 Andel kommunalt avfall som regelbundet samlas in och sluthanteras adekvat i förhållande 
till det totala kommunala avfallet, utefter städer   

 

11.6.2 Årliga medelvärden av luftpartiklar (PM2,5 och PM10) i städer  

11.7 Skapa säkra och inkluderande 
grönområden för alla 

11.7.1 Andel av den bebyggda staden som är tillgänglig för allmän användning, utefter kön, ålder 
och funktionsnedsättning 

 

11.7.2 Andel människor som utsatts för fysiska eller sexuella trakasserier, utefter kön, ålder, 
funktionsnedsättning, och händelseplats de senaste 12 månaderna 

 

11.A Främja nationell och regional 
utvecklingsplanering 

11.A.1 Andel av befolkningen som bor i städer som implementerar stads- och 
regionutvecklingsplaner, utefter stadens storlek 
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11.B Implementera strategier för 
inkludering, resurseffektivitet och 
katastrofriskreducering 

11.B.1 Andel lokalt styre som antar och implementerar strategier för katastrofriskreducering i 
linje med Sendai ramverket för katastrofriskreducering 2015-2030a 

 

11.B.2 Antal länder med nationell och lokal strategi för katastrofriskreducering  

11.C Bistå de minst utvecklade 
länderna med hållbar och 
motståndskraftig byggnation 

11.C.1 Andel ekonomiskt stöd till de minst utvecklade länderna som avsätts för byggande och 
renovering av hållbara, motståndskraftiga och resurseffektiva byggnader som byggs med lokalt 
material 
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Delmål Indikatorer  
12.1 Implementera det tioåriga ramverket för 
hållbara konsumtions- och produktionsmönster 

12.1.1 Antal länder med nationell handlingsplan eller nationellt politiskt mål gällande 
hållbar konsumtion och produktion (HKP) 

 

12.2 Hållbar förvaltning och användning av 
naturresurser 

12.2.1 Materiellt fotavtryck, materiellt fotavtryck per capita och materiellt fotavtryck 
per BNP 

 

12.2.2 Inrikes materialkonsumtion, inrikes materialkonsumtion per capita och inrikes 
materialkonsumtion per BNP 

 

12.3 Halvera matsvinnet i världen 12.3.1 Index för globalt matsvinn  

12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall 12.4.1 Antal parter i internationella multilaterala miljöavtal om farligt avfall och andra 
kemikalier som uppfyller sina åtaganden och skyldigheter enligt varje relevant avtal 

 

12.4.2 Farligt avfall som genereras per capita och andel behandlat farligt avfall, utefter 
typ av behandling 

 

12.5 Minska mängden avfall markant 12.5.1 Nationell återvinningsgrad, mängd återvunnet material i ton  

12.6 Uppmuntra företag att tillämpa hållbara 
metoder och hållbarhetsredovisning 

12.6.1 Antal företag som publicerar hållbarhetsrapporter  

12.7 Främja hållbara metoder för offentlig 
upphandling 

12.7.1 Antal länder som implementerar hållbara offentliga upphandlinsmetoder och 
handlingsplaner 

 

12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar 12.8.1 I vilken utsträckning (i) global medborgarskapsutbildning och (ii) utbildning för 
hållbar utveckling (inklusive utbildning i klimatförändringar) integreras i (a) nationell 
utbildningspolitik; (b) läroplaner; (c) lärarutbildning; och (d) elevbedömning 

 

12.A Stärk utvecklingsländers vetenskapliga och 
tekniska kapacitet för hållbar konsumtion och 
produktion 

12.A.1 Andel stöd till utvecklingsländer för forskning och utveckling för hållbar 
konsumtion och produktion samt miljövänlig teknik 

 

12.B Utveckla och implementera verktyg för 
övervakning av hållbar turism 

12.B.1 Antal strategier för hållbar turism och implementerade handlingsplaner med 
avtalade övervaknings- och utvärderingsverktyg.   

 

12.C Eliminera marknadsstörningar som uppmuntrar 
till slösaktiga konsumtionsmönster 

12.C.1 Summan av subventioner för produktion och konsumtion av fossila bränsle per 
enhet av BNP och som en andel av de totala nationella utgifterna för fossila bränslen 
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Delmål Indikatorer  
13.1 Stärk motståndskraften mot och 
anpassningsförmågan till klimatrelaterade 
katastrofer 

13.1.1 Antal dödsfall, försvunna personer och personer som drabbats av 
naturkatastrofer per 100 000 invånare 

 

13.1.2 Antal länder med nationella och lokala strategier för katastrofriskreducering  

13.1.3 Andel lokala styren som har antagit och implementerat lokala strategier för 
katastrofriskreducering i linje med de nationella strategierna för 
katastrofriskreducering 

 

13.2 Integrera åtgärder mot klimatförändringar i 
politik och planering 

13.2.1 Antal länder som har kommunicerat ett upprättande eller operationalisering 
av integrerad politik/strategi/plan som ökar landets förmåga att anpassa sig till de 
negativa effekterna av klimatförändringar och främjar klimatresistens och låga 
växthusgasutsläpp på ett sätt som inte hotar livsmedelsproduktion (inklusive en 
nationell anpassningsplan, nationell kommunikation, tvåårig uppföljningsrapport, eller 
annat) 

 

13.3 Öka kunskap och kapacitet för att hantera 
klimatförändringar 

13.3.1 Antal länder som har integrerat begränsning av klimatförändringarna och dess 
konsekvenser, klimatanpassning och tidig varning i läroplaner i grundskola, 
gymnasieskola och högskola/universitet. 

 

13.3.2 Antal länder som har kommunicerat en förstärkning av den mänskliga och 

institutionella kapaciteten för att genomföra anpassning, begränsning och 
tekniköverföring samt utvecklingsåtgärder 

 

13.A Implementera FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar 

13.A.1 Mängd mobiliserade US dollar per år, med start 2020, som är ämnade för 
$100 miljarder-åtagandet.   

 

13.B Främja mekanismer för att höja förmågan 
till klimatrelaterad planering och förvaltning 

13.B.1 Antal av de minst utvecklade länder och småöar som får specialiserat stöd och 
summan av stöd, inklusive finansiering, teknik, kapacitetsuppbyggnad för att främja 
mekanismer för att höja förmågan till effektiv klimatrelaterad planering, förvaltning 
med särskilt fokus på kvinnor, ungdomar samt lokala och marginaliserade samhällen 
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Delmål 

 

Indikatorer  
14.1 Minska föroreningarna i haven 14.1.1 Index över övergödning vid kusten och densiteten av flytande plastavfall  

14.2 Skydda och återställ ekosystem 14.2.1 Andel nationella exklusiva ekonomiska zoner som hanteras med 
ekosystembaserade metoder 

 

14.3 Minska havsförsurningen 14.3.1 Genomsnittligt marint pH uppmätt vid överenskomna uppsättningar av 
representativa provtagningsplatser 

 

14.4 Främja hållbart fiske 14.4.1 Andel fiskbestånd inom biologiskt hållbara nivåer  

14.5 Bevara kust- och havsområden 14.5.1 Utbredning av skyddade områden i förhållande till marina områden  

14.6 Avskaffa subventioner som bidrar till 
överfiske 

14.6.1 Framsteg i graden av implementering av internationella verktyg som syftar till 
att bekämpa olagligt, orapporterat och oreglerat fiske, utefter land 

 

14.7 Öka den ekonomiska nyttan av hållbar 
hantering av marina resurser 

14.7.1 Hållbara fiskerier, som procent av BNP utefter små önationer, minst 
utvecklade länder och alla länder 

 

14.A Utöka vetenskaplig kunskap, forskning och 
teknik som bidrar till friskare hav 

14.A.1 Andel av den totala forskningsbudgeten som är avsatt för forskning inom 
marin teknologi  

 

14.B Stöd småskalig fiskenäring 14.B.1 Framsteg i graden av tillämpning av ett rättsligt/reglerande/institutionellt 
ramverk som säkerställer tillträde för småskaliga icke-industriella fiskare, utefter land 

 

14.C Implementera och verkställ den 
internationella havsrättskonventionen 

14.C.1 Antal länder som gör framsteg när det gäller att ratificera, acceptera och 
implementera, genom rättsliga, politiska och institutionella ramverk, havsrelaterade 
verktyg som implementerar internationell lag, såsom den kommer till uttryck i FN:s 
havsrättskonvention (UNCLS) för bevarande och hållbart utnyttjande av våra hav och 
dess resurser 
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Delmål Indikatorer  
15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart 
nyttjande av ekosystem på land och i sötvatten 

15.1.1 Skogsareal som andel av total markareal  

15.1.2 Andel viktiga platser för biologisk mångfald på land och i sötvatten som betecknas som 
skyddade områden, utefter ekosystemtyp 

 

15.2 Främja hållbart skogsbruk, stoppa 
avskogningen och återställ utarmade skogar 

15.2.1 Utveckling mot en hållbar skogsförvaltning  

15.3 Stoppa ökenspridning och återställ 
förstörd mark 

15.3.1 Förstörd mark som andel av total markareal  

15.4 Bevara bergsekosystem 15.4.1 Andel viktiga platser för biologisk mångfald i bergekosystem som betecknas som 
skyddade områden 

 

15.4.2 Index som mäter förändringar av den gröna vegetationen i bergekosystem  

15.5 Skydda den biologiska mångfalden och 
naturliga livsmiljöer 

15.5.1 Rödlisteindex, som speglar den hastighet med vilken arter beräknas dö ut och hur 
utdöendetakten förändras över tid 

 

15.6 Främja tillträde till och rättvis vinstdelning 
av genetiska resurser 

15.6.1 Antal länder som har antagit rättsliga, administrativa och politiska ramverk för att 
säkerställa en rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid användning av genetiska resurser 

 

15.7 Stoppa tjuvjakt och illegal handel med 
skyddade arter 

15.7.1 Andel illegal handel med skyddade djur- och växterarter  

15.8 Förhindra invasiva främmande arter i 
land- och vattenekosystem 

15.8.1 Andel länder som har antagit relevant nationell lagstiftning och som har tillräckligt med 
resurser för att förebygga eller kontrollera invasiva främmande arter 

 

15.9 Integrera ekosystem och biologisk 
mångfald i nationell och lokal förvaltning 

15.9.1 Framsteg mot nationella mål som fastställts i enighet med Aichimålet nr 2 i den 
strategiska planen för biologisk mångfald, 2011-2020 

 

15.A Öka de finansiella resurserna för att 
bevara och hållbart nyttja ekosystem och 
biologisk mångfald 

15.A.1 Officiellt utvecklingsbistånd och offentliga utgifter för bevarande och hållbart nyttjande 
av biologisk mångfald och ekosystem 

 

15.B Finansiera och skapa incitament för 
hållbart brukande av skog 

15.B.1 Officiellt utvecklingsbistånd och offentliga utgifter för bevarande och hållbart nyttjande 
av biologisk mångfald och ekosystem i skog 

 

15.C Bekämpa tjuvjakt och illegal handel 15.C.1 Andel illegal handel med skyddade djur- och växtarter  
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Delmål Indikatorer  
16.1 Minska våldet i världen 16.1.1 Antal mordoffer per 100 000 invånare, utefter kön och ålder  

16.1.2 Konfliktrelaterade dödsfall per 100 000 invånare, utefter kön, ålder och orsak  

16.1.3 Andel av befolkningen som har utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld de senaste 12 
månaderna 

 

16.1.4 Andel av befolkningen som känner sig trygga att promenera själv i sitt bostadsområde  

16.2 Skydda barn mot övergrepp, 
utnyttjande, människohandel 
och våld 

16.2.1 Andel barn mellan 1–17 år som har utsatts för fysisk bestraffning och/eller psykisk misshandel av 
vårdnadshavare den senaste månaden 

 

16.2.2 Antal offer för människohandel per 100 000 invånare, utefter kön, ålder och typ av utnyttjande  

16.2.3 Andel unga kvinnor och män mellan 18–29 år som har upplevt sexuellt våld före 18 års ålder  

16.3 Främja rättssäkerhet och 
säkerställ tillgång till rättvisa 

16.3.1 Andel våldsoffer under de senaste 12 månaderna som har rapporterat händelsen till behörig 
myndighet 

 

16.3.2 Andel fångar i väntan på dom i relation till total fängelsepopulation  

16.4 Bekämpa organiserad 
brottslighet och olagliga finans- 
och vapenflöden 

16.4.1 Totalt värde av in- och utgående illegalt finansiellt flöde (US dollar)  

16.4.2 Andel beslagtagna handeldvapen och lätta vapen som har registrerats och spårats i enlighet med 
internationella standarder och rättsliga verktyg 

 

16.5 Bekämpa korruption och 
mutor 

16.5.1 Andel personer som vid minst ett tillfälle haft kontakt med en offentlig tjänsteman och som har 
mutat eller mutats av denna tjänsteman under de senaste 12 månaderna 

 

16.5.2 Andel företag som vid minst ett tillfälle haft kontakt med en offentlig tjänsteman och som har 
mutat eller mutats av denna tjänsteman under de senaste 12 månaderna 

 

16.6 Bygg effektiva, tillförlitliga 
och transparenta institutioner 

 

16.6.1 Statliga utgifter i relation till ursprunglig stadsbudget, utefter sektor (eller utefter budgetkoder)  

16.6.2 Andel av befolkningen som är nöjd med deras senaste erfarenhet av offentlig institution  
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16.7 Säkerställ ett lyhört, 
inkluderande och representativt 
beslutsfattande 

16.7.1 Andel poster (utefter kön, ålder, funktionsnedsättning och befolkningsgrupp) i offentliga 
institutioner (nationella och lokala lagstiftare, offentliga tjänster och rättsväsende) jämfört med nationell 
fördelning 

 

16.7.2 Andel av befolkningen som tycker att beslutsfattning är inkluderande och lyhört, utefter kön, 
ålder, funktionsnedsättning och befolkningsgrupp 

 

16.8 Stärk utvecklingsländers roll 
i den globala styrningen 

16.8.1 Utvecklingsländernas andel medlemmar och rösträtt i internationella organisationer  

16.9 Säkerställ juridisk identitet 
för alla 

16.9.1 Andel barn under 5 år vars födsel har registrerats hos en myndighet, utefter ålder  

16.10 Säkerställa allmän tillgång 
till information och skydda de 
grundläggande friheterna 

16.10.1 Antal verifierade fall av mord, kidnappning, tvångsförsvinnande, frihetsberövande och tortyr av 
journalister, mediapersonal, fackföreningsmedlemmar och människorättsförespråkare under de senaste 
12 månaderna 

 

16.10.2 Antal länder som antar och genomför konstitutionella, lagstadgade och/eller politiska garantier 
för allmänhetens tillgång till information 

 

16.A Stärk de nationella 
institutioner som förebygger 
våld, terrorism och brottslighet 

16.A.1 Förekomsten av oberoende institutioner som ansvarar för mänskliga rättigheter i enlighet med 
Parisprinciperna 

 

16.B Främja och verkställ icke-
diskriminerande politik och 
lagstiftning 

16.B.1 Andel av befolkningen som har rapporterat kränkning eller diskriminering under de senaste 12 
månaderna, baserat på de internationella mänskliga rättigheternas förbud mot diskriminering   

 

 

  



Checklista för Globala mål, delmål och indikatorer 
 

 

Delmål 

 

Indikatorer  
17.1 Öka inhemsk kapacitet för skatte- och andra 
intäkter 

17.1.1Total statlig intäkt i förhållande till BNP, utefter källa  

17.1.2Andel inhemsk budget som finansieras av inhemsk skatt  

17.2 Implementera alla åtaganden för 
utvecklingsbistånd 

17.2.1 Offentligt utvecklingsbistånd till de minst utvecklade länder som andel av 
bruttonationalinkomst 

 

17.3 Mobilisera finansiella resurser till 
utvecklingsländer 

17.3.1 Utländska direktinvesteringar, officiellt utvecklingsbistånd och syd-till-syd 
samarbeten som andel av den totala inhemska budgeten 

 

17.3.2 Volym remitteringar (i US-dollar) som andel av total BNP  

17.4 Bistå utvecklingsländer med att uppnå hållbar 
skuldsättning 

17.4.1 Skuldservice som andel av export av varor och tjänster  

17.5 Investera i de minst utvecklade länderna 17.5.1 Antal länder som har antagit och implementerat investeringsfrämjande 
system för de minst utvecklade länderna 

 

17.6 Samarbeta och dela kunskap kring vetenskap, 
teknik och innovation 

17.6.1 Antal vetenskapliga- och/eller tekniska samarbetsavtal och program mellan 
länder, utefter typ av samarbete   

 

17.6.2 Fasta internetabonnemang per 100 invånare, utefter hastighet  

17.7 Främja hållbar teknologi i utvecklingsländer 17.7.1 Totalt belopp godkänd finansiering för utvecklingsländer för att främja 
utveckling och spridning av miljövänlig teknik 

 

17.8 Stärka den vetenskapliga, tekniska och 
innovativa kapaciteten för de minst utvecklade 
länderna 

17.8.1 Andel individer som använder internet 

 

 

17.9 Öka kapaciteten för implementering av 
globala målen i utvecklingsländer 

17.9.1 Värde i dollar av finansiella och teknologiska bistånd (inklusive nord-syd, syd-
syd och triangelsamarbeten) till utvecklingsländer 

 

17.10 Främja ett multilateralt handelssystem inom 
ramen för världshandelsorganisationen 

17.10.1 Världens vägda genomsnittliga tullsats  
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17.11 Öka utvecklingsländers export 17.11.1 Utvecklingsländer och de minst utvecklade ländernas andel av den globala 
exporten 

 

17.12 Avveckla handelshinder för de minst 
utvecklade länderna 

17.12.1 Genomsnittliga tullsatser för utvecklingsländer, minst utvecklade länder och 
små ö-nationer 

 

17.13 Öka den makroekonomiska stabiliteten i 
världen 

17.13.1 Makroekonomisk instrumentpanel  

17.14 Stärk politisk samstämmighet för hållbar 
utveckling 

17.14.1 Antal länder med befintliga mekanismer för att stärka den politiska 
samstämmigheten för hållbar utveckling 

 

17.15 Respektera nationellt ledarskap för 
genomförande av politik för att uppnå globala 
målen 

17.15.1 Omfattning av de nationsägda resultatramverk och 
resultatplaneringsverktyg, utefter leverantör av utvecklingssamarbeten 

 

17.16 Stärk det globala partnerskapet för hållbar 
utveckling 

17.16.1 Antal länder som rapporterar framsteg i övervakning av effektivitet i 
flerpartsutvecklingssamarbeten 

 

17.17 Uppmuntra effektiva partnerskap 17.17.1 Mängd US-dollar som avsatts åt offentliga och offentliga-privata 
partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället 

 

17.18 Stödja insamling och spridning av 
tillförlitliga data 

17.18.1 Andel av indikatorer om hållbar utveckling som skaffas fram på nationell 
nivå i enighet med FN:s grundläggande principer för officiell statistik 

 

17.18.2 Antal länder som har nationell statistiklagstiftning som uppfyller de 
grundläggande principerna för officiell statistik 

 

17.18.3 Antal länder med nationell statistikplan som är finansierad och under 
genomförande, utefter finansieringskälla 

 

17.19 Utveckla nya sätt att mäta framsteg 17.19.1 Värde i dollar på alla tillgängliga resurser som finns för att stärka den 
statistiska kapaciteten i utvecklingsländer 

 

17.19.2 Andel länder som (a) har genomfört minst en folk- och bostadsräkning 
under de senaste 10 åren; och (b) har uppnått en 100 procentig födelseregistrering 
och 80 procentig dödsregistrering 

 

 
 


