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Statistik är sifferuppgifter som beskriver en företeelse eller en verksamhet. Uti-
från statistiska uppgifter kan man få insyn i samhället och hur det sköts. Sta-
tistiska data är viktiga både som komponent i publikationer och som underlag 
för studier och forskning. Statistik över exempelvis befolkning, utbildning, sys-
selsättning, löner, priser, räntor, export, import, produktion, hälsa och boende 
speglar ett lands sociala och ekonomiska förhållanden. I dag finns den att tillgå i 
både tryckt och elektronisk form och klassificeras vanligtvis i två grupper, natio-
nell och internationell statistik, utifrån källorna till uppgifterna.

Att hitta statistik

Nationell statistik

Nationell statistik talar man om när statistiska data hämtas från nationella käl-
lor. Det är uppgifter som produceras av statliga myndigheter med statistiskt 
ansvar. Viktiga producenter är enskilda länders statistiska centralbyråer. De har 
som uppgift att ta fram officiell statistik och ansvarar för samordning av den 
statliga statistikproduktionen, samt att göra den tillgänglig. De flesta afrikanska 
länder har statistikbyråer i dag. Andra viktiga producenter är central- och af-
färsbanker, som redovisar ett lands ekonomiska statistik. Till producenter av 
nationell statistik räknas också icke-statliga institutioner, forskningsinstitut och 
enskilda forskares publikationer i vetenskapliga tidskrifter och övrig press. Na-
tionell statistik beskriver med andra ord en enskild nations aktiviteter. Den är 
detaljerad och vanligtvis finns information på regional nivå. Det som kan vara 
problematiskt med den här typen av statistik är att den många gånger presente-
ras på ett nationellt språk, vilket leder till svårigheter för den som inte behärskar 
detta språk.

Internationell statistik

Internationell statistik är ofta på engelska eftersom den hämtas från interna-
tionella källor. Det kan vara organisationer som Världsbanken, Internationella 
valutafonden och andra organ inom FN-systemet med flera organisationer, som 
både producerar egen statistik och publicerar statistik från exempelvis enskilda 
länders statistikbyråer. Internationell statistik är inte lika detaljerad som den 
nationella statistiken men den fyller en viktig funktion när man vill jämföra 
länder. 
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Det finns för- och nackdelar med båda typerna av statistik. Att bara använda 
sig av nationell statistik är sällan tillräckligt, speciellt i de fall man vill göra jäm-
förelser. Den nationella statistikproduktionen i Afrika är under uppbyggande 
och har därför sina svagheter. Den politiska situationen i ett land kan också 
påverka om man hittar statistiska uppgifter i de nationella källorna. Statistik om 
aids gick länge inte att hitta hos Sydafrikas statistiska centralbyrå. Det kan ha 
berott på att det var – och är – ett politiskt laddat ämne. Statistiska uppgifter 
om aids i Sydafrika fanns däremot att tillgå hos internationella organisationer 
som FN-organen WHO och UNAIDS. Internationell statistik kan alltså fung-
era som ett komplement till nationell statistik.

Statistik i tryckt och elektronisk form och på Internet

Nationell och internationell statistik publiceras i dag i både tryckt och elek-
tronisk form. Tryckta publikationer utgörs främst av handböcker av olika slag, 
såsom årsböcker, bankrapporter, periodika (tidskrifter och liknande), offentligt 
tryck och andra så kallade sifferpublikationer från internationella organisationer. 
Statistik förekommer även i andra publikationer, varför det kan vara fruktbart 
att leta i dokument som inte enbart redovisar statistiska data när man söker 
sådan information. I Nordiska Afrikainstitutets bibliotek finns en stor mängd 
nationell och internationell statistik i tryckt form, som kan sökas via biblioteks-
katalogen AfricaLit. (En lista med användbara sökord finns sist i detta kapitel.) 
Särskilt bör nämnas bibliotekets stora samling av offentligt tryck från afrikanska 
länder, vilken innehåller olika typer av nationell statistik. Detta material beskrivs 
närmare i kapitlet Offentligt tryck. Olika former av tryckta publikationer som 
innehåller statistiska uppgifter hittas främst på större bibliotek och specialbiblio-
tek som Sveriges Statistiska centralbyrås (SCB) bibliotek. SCBs samlingar består 
av sifferpublikationer från de flesta av världens länder och från ett 50-tal in-
ternationella organisationer. För de afrikanska länderna finns främst årsböcker, 
företags- och folkräkningar.

Informationsteknikens framväxt har gett oss statistik i elektronisk form som 
i sin tur erbjuder många fördelar, inte minst lättillgänglighet. Alltmer informa-
tion finns att tillgå i databaser och via Internet. Utvecklingen har även påverkat 
statistikproduktionen och bidragit till att stora mängder data numera snabbt 
kan överföras, lagras och bearbetas. Som användare kan man lätt skräddarsy 
egna tabeller, kartor och diagram när statistisk data är möjlig att samköras. Stör-
re bibliotek i allmänhet och specialbibliotek som SCB i synnerhet har statistiska 
databaser, tidskrifts- och artikeldatabaser och referensdatabaser som är använd-
bara i jakten på statistiska uppgifter.

På Internet finns i dag både nationell och internationell statistik publicerad i 
databaser eller i olika format med möjlighet till nedladdning. Bibliotek, forsk-
ningsinstitut och internationella organisationer erbjuder via sina webbplatser 
möjligheten att söka efter referenser i databaser/bibliotekskataloger och länk-
samlingar med länkar till webbsidor med statistiskt material. Databaser på Inter-

http://africalit.nai.uu.se/F/
http://africalit.nai.uu.se/F/
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:nai:diva-1149
http://www.scb.se
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net är dessvärre inte alltid fritt tillgängliga för allmänheten men större bibliotek 
har vanligtvis tillgång genom avtal. Man kan naturligtvis välja att gå direkt till 
enskilda länders statistiska centralbyråer eller motsvarande för nationell statistik 
eller direkt till internationella organisationers webbplatser. De flesta afrikanska 
länder har nationella statistikbyråer men alla har inte egna webbsidor ännu. På 
Nordiska Afrikainstitutets webbplats har biblioteket samlat länkar till nationella 
statistikkällor som statistikbyråer och centralbanker i länksamlingen A Guide to 
Africa on the Internet. De hittas under respektive land under rubriken Länkar 
sorterade efter region eller land. Länkar till ytterligare statistikkällor på Internet 
finns under rubriken Länkar sorterade efter ämne.

SCB har på sin webbplats en länksamling som fungerar som vägledning till 
internationell statistik på Internet. Länkarna är ordnade efter länder och ämne. 
Det finns dessutom ett urval av internationella organisationer som är intressanta 
ur statistisk synpunkt. 

Fritextsökning hos söktjänster på Internet kan fungera som ett komplement, 
eftersom det kan ge träff på sådant som man inte tidigare tänkt på. Statistiska ta-
beller och diagram presenteras vanligtvis som pdf-, excel- och powerpoint-filer. 
Därför kan det vara lämpligt att begränsa sin sökning till sådana dokument. Det 
man bör tänka på är att använda sig av flera sökmotorer eftersom deras index 
innehåller olika webbsidor och därför inte ger samma resultat vid en sökning. 
Nackdelen med att använda söktjänster på Internet är att det kan vara svårt att 
formulera en tillräckligt specifik eller bra kombination av sökord för att få fram 
relevant material. Fritextsökningar på Internet är inte ett precist instrument. En 
sökning kan ge många träffar och det kan vara svårt att sovra bland dem. Det 
kan verka finnas en uppsjö av webbsidor med statistik men många gånger är det 
samma uppgifter, hämtade från samma källa. All information som hämtas från 
Internet, och i synnerhet statistiska uppgifter, måste kvalitetskontrolleras.

Kvalitetskontroll

Oavsett om man använder sig av tryckta eller elektroniska källor är kvalitetskon-
troll viktigt. När det gäller kontroll av statistik bör man speciellt tänka på hur 
många mellanhänder det är mellan källan/producenten och den som publicerar 
uppgifterna. Primärkälla är det organ som samlar in, sammanställer och produ-
cerar statistiska uppgifter. Det bästa är att hämta informationen direkt därifrån. 
Det organ som endast publicerar statistiska data insamlade och sammanställda 
av någon annan är sekundärkälla. Det är alltid bra att veta hur många mellan-
händer det är och principen är: Ju färre mellanhänder desto bättre. Dessutom 
ska det i anslutning till en tabell finnas definitioner av begrepp och förklaringar 
till den. Alternativt ska det finnas uppgifter om hur man hittar information om 
tabeller och begrepp som används. Mer om vad man ska tänka på när det gäller 
kvalitetskontroll i allmänhet finns att läsa i kapitlet Afrikainformation på Internet 
och av statistik i synnerhet på SCBs hemsida i Statistikskolan.

Statistik kan aldrig ge en fullständigt korrekt bild utan är ett förenklat sätt 

http://www.nai.uu.se/library/resources/guidetoafrica/
http://www.nai.uu.se/library/resources/guidetoafrica/
http://www.nai.uu.se/library/resources/guidetoafrica/regions/
http://www.nai.uu.se/library/resources/guidetoafrica/regions/
http://www.nai.uu.se/library/resources/guidetoafrica/subject/
http://www.scb.se/Pages/List____259945.aspx
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:nai:diva-1147
http://www.scb.se/Pages/List____259967.aspx
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att tolka verkligheten. Officiella statistiska uppgifter är uppskattningar och ba-
seras ofta på representativa urval och därför kan urvalsfel förekomma. I en del 
fall bygger de dock på totalräkningar. Uppgifter från olika länder eller olika 
tidpunkter är inte heller alltid jämförbara på grund av olika definitioner och 
mätförfaranden. Statistik kan bli missvisande även av andra skäl, som exempel-
vis bortfall, svarsfel och bearbetningsfel. Situationen i ett land kan också ha be-
tydelse för om det går att hitta vissa statistiska uppgifter som exemplet ovan om 
aids i Sydafrika. Den statistik om aids i Sydafrika som hittas hos internationella 
organisationer är administrativa uppgifter som samlats in från kliniker. Det kan 
många gånger vara den säkraste informationen, eftersom det är svårt att samla 
in den här typen av statistiska data via enkät. Därför måste man vara medveten 
om att statistiken endast visar den del av landets invånare som söker vård. Den 
del av befolkningen som är drabbad av aids och inte söker vård kan däremot 
endast uppskattas.

Några källor till statistik

Handböcker

Tryckta publikationer, som exempelvis handböcker, som innehåller statistik kan 
i dag sökas i olika bibliotekskataloger via webben, däribland Nordiska Afrika-
institutets bibliotekskatalog, AfricaLit. Handböcker av speciellt intresse när man 
söker statistik är årsböckerna Africa south of Sahara och The Middle East and 
North Africa (Europa Publications). De innehåller översikter land för land med 
statistik över sociala och ekonomiska förhållanden. Ytterligare handböcker pre-
senteras nedan i avsnitten om organisationer och FN-systemet.

En titel som bör nämnas, även om den utkommer med långa mellanrum, är 
Africa at a glance: Facts and figures 2006/2007. Det är den tolfte utgåvan av en 
handbok som ges ut av Africa Institute of South Africa (Pretoria) sedan 1970. 
Den innehåller basfakta och statistisk över sociala, ekonomiska och politiska för-
hållanden som presenteras i överskådliga tabeller. Källorna till sifferuppgifterna 
är bland annat Världsbanken, olika FN-organ, OECD, FAO, Economist Intel-
ligence Unit (EIU), African Development Bank och andra källor som månatliga 
Africa research bulletin. Handboken rekommenderas för såväl folkbibliotek som 
specialiserade Afrikasamlingar.

Africa: a publication of the corporate council on Africa and business books inter-
national (Business Books International) är en årligen utkommande bok. Den in-
nehåller inga stora mängder statistik men är en handbok som är värd att nämna 
i sammanhanget. Den listar adresser, telefon- och faxnummer, samt e-post- och 
webbadress (i de fall som det finns) till statistikbyråer i de afrikanska länderna. 

Africa : a guide to reference material av John McIlwaine (Hans Zell publ.) pre-
senterar statistikkällor på både nationell och regional nivå, samt för den afrikanska 
kontinenten i sin helhet. Källorna är inte specialiserade inom något område utan 

http://africalit.nai.uu.se/F/
http://africalit.nai.uu.se/F/
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det rör sig om hänvisningar till generell statistik. Även i referensverket African stud-
ies companion : a guide to African information sources, redigerad av Hans M. Zell, 
(Hans Zell publ.) finns källor till statistik samlade. Den här publikationen finns 
även tillgänglig online via bland annat Nordiska Afrikainstitutets bibliotek.

Tidskriften EIU country report, som ges ut månads- eller kvartalsvis av Econo-
mist Intelligence Unit, presenterar översikter för varje land över framför allt 
ekonomiska men också politiska förhållanden och innehåller aktuell statistik. 
Den finns tillgänglig online via Nordiska Afrikainstitutets bibliotek. Mer om 
den här tidskriften finns i kapitlet Tidskrifter. De övriga publikationerna beskrivs 
mer i detalj i kapitlet om Faktasökning. 

Organisationer

Internationella organisationer och institutioner både producerar och publicerar 
statistik och är viktiga källor. Statistiken är, å ena sidan, inte lika detaljerad för 
varje enskilt land som den som produceras på nationell nivå men, å andra si-
dan, fyller den en viktig funktion när man vill jämföra länder. Organisationerna 
presenterar också statistik inom sitt specialområde. De ger ut tryckt material i 
form av årsrapporter, bulletiner, nyhetsbrev och liknande. Det här materialet 
finns många gånger även tillgängligt på deras webbplatser i olika elektroniska 
format, som exempelvis databaser, pdf-, word- eller exceldokument. Oftast finns 
särskilda webbsidor där ingångar till all statistik samlats. Nedan följer en genom-
gång av olika organisationer som tillhandahåller statistik relevant för Afrika. 
Presentationen som följer är inte heltäckande utan är tänkt att lyfta fram några 
viktiga källor, både tryckta och elektroniska. AFRISTAT, African Development 
Bank (ADB) och United Nations Economic Commission for Africa (UNECA) 
är helt inriktade på Afrika. Världsbanken ger också ut Afrikafokuserad statistik. 
En lång rad andra organisationer som OECD och BIS, samt inom FN-systemet, 
exempelvis WHO, FAO, UNESCO, UNAIDS och ILO, är viktiga för statistik 
inom sina olika specialområden. Sist i kapitlet finns en lista över alla organisatio-
nerna i alfabetisk ordning med webbadresser till deras hemsidor.

AFRISTAT: Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne 
är en internationell organisation vars mål är att förstärka utvecklingen av social-, 
miljö- och ekonomisk statistik i medlemsländerna. Organisationen understö-
der de nationella statistiska byråerna i deras arbete och verkar för regional och 
ekonomisk integration, vilket i sin tur leder till överensstämmelse och bättre 
jämförbar statistiska data. På AFRISTATs webbplats finns nationell statistik för 
19 länder i västra och centrala Afrika. 

Elektronisk resurs Webb/Format Tillgänglighet

AFRISTAT (På franska) Ja. Webbplats Fri

Källa: AFRISTAT, http://www.afristat.org/, januari 2011.

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:nai:diva-1148
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:nai:diva-1168
http://www.afristat.org
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African Development Bank Group (ADB Group) utgörs av African Deve-
lopment Bank (ADB), African Development Fund (ADF), samt Nigeria Trust 
Fund (NTF). Det är den främsta institutionen i Afrika som arbetar med finan-
siell utveckling vars mål är att bekämpa fattigdom och förbättra människors 
levnadsförhållanden genom att främja ekonomisk och social tillväxt. ADB ger 
ut flera publikationer som innehåller statistiska uppgifter. African development 
report är ADBs årsbok och innehåller statistik över ekonomiska och sociala 
förhållanden. Compendium of statistics on bank group operations redovisar olika 
bankverksamheter rörande exempelvis lån och olika länders valutakurser. Se-
lected statistics on African countries innehåller jämförande statistik land för land 
och landspecifika tidsseriedata över alla länder på den afrikanska kontinenten. 
Gender, poverty and environmental indicators on African countries ges ut varje el-
ler vartannat år och tillhandahåller både jämförande statistik mellan länder och 
landspecifik information om gender, miljö, levnadsförhållanden och fattigdom i 
Afrika. Publikationen följer även upp utvecklingsmålen i FNs millenniedeklara-
tion. ADB statistics pocketbook summerar olika ekonomiska och sociala data om 
medlemsländerna och ADBs aktiviteter. Det mesta av informationen har häm-
tats från publikationerna som nämnts ovan. Samtliga publikationer och mycket 
mer finns på ADBs webbplats. År 2002 utkom en ny studie av OECD Develop-
ment Centre och the African Development Bank, African economic outlook. Den 
ger en bred översikt av de ekonomiska förhållandena på kontinenten. Målet är 
att varje år granska den aktuella situationen och utvecklingen på kort sikt hos 
utvalda afrikanska länder, sett i ett globalt perspektiv. En vidareutveckling av 
den årligen utkommande rapporten är webbplatsen AfricanEconomicOutlook.
org. Här presenteras statistik över den ekonomiska, social och politiska situatio-
nen i 47 afrikanska länder.

Tryckta publikationer Utgivning Webb/Format

African development report 1 gg/år Ja. Pdf
Compendium of statistics on 
bank group operations 1 gg/år Ja. Pdf
Selected statistics on African countries 1 gg/år Ja. Pdf
Gender, poverty and environmental
indicators on African countries 1 gg/vartannat år Ja. Pdf
ADB statistics pocketbook 1 gg/år Ja. Pdf
African economic outlook 1 gg/år Ja, delvis. Pdf

Källa: ADB, http://www.afdb.org/, januari 2011.

Elektroniska resurser Webb/Format Tillgänglighet

AfricanEconomicOutlook.org Ja. Webbplats Fri

Källa: AEO, http://www.africaneconomicoutlook.org/, januari 2011.

Bank for International Settlements (BIS) är en internationell organisation som 
stödjer monetärt och finansiellt samarbete och tjänar som bank åt centralbanker 
och internationella organisationer. BIS publicerar på webbsidan BIS Statistics 

http://www.afdb.org/en/knowledge/publications/african-development-report-20082009/
http://www.afdb.org/en/knowledge/publications/compendium-of-statistics-on-bank-group-operations/
http://www.afdb.org/en/knowledge/publications/compendium-of-statistics-on-bank-group-operations/
http://www.afdb.org/en/knowledge/publications/selected-statistics-on-african-countries-2008/
http://www.afdb.org/en/knowledge/publications/gender-poverty-and-environmental-indicators-on-african-countries/
http://www.afdb.org/en/knowledge/publications/gender-poverty-and-environmental-indicators-on-african-countries/
http://www.afdb.org/en/knowledge/publications/the-adb-statistics-pocketbook-2009/
http://www.afdb.org/en/knowledge/publications/african-economic-outlook-2009/
http://www.africaneconomicoutlook.org
http://www.bis.org/statistics/index.htm


Statistik 49

statistik över det internationella bankväsendet och finansmarknaden. På webb-
platsen finns ett flertal publikationer tillgängliga för nedladdning, däribland BIS 
quarterly review som har ett annex med statistisk data. Här finns även en för-
teckning över världens centralbanker med länkar till respektive webbplatser, där 
statistik många gånger kan hittas.

Tryckta publikationer Utgivning Webb/Format

BIS quarterly review 4 ggr/år Ja. Pdf

Källa: BIS, http://www.bis.org/,  januari 2011.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sam-
lar in statistik om ekonomisk och social utveckling. Statistiken kommer från 
medlemsländernas statistiska byråer. På organisationens webbplats finns en 
mängd statistisk information att hämta på framför allt webbsidan Statistics A-Z. 
På webbsidan The OECD and Africa hittar man mer specifik information om 
Afrika (följ länken ’A–Z’ från hemsidans första sida och välj ’Africa’ eller använd 
sökfunktionen). Här presenteras statistik över skuldsituationen i Afrika och län-
kar vidare till andra källor. Det rör sig om framför allt webbplatsen AfricanE-
conomicOutlook.org, som är en vidareutveckling av den årliga rapporten med 
samma namn, och databasen International development statistics database (IDS). 
Den senare täcker bilateralt och multilateralt bistånd till utvecklingsländer. 

SourceOECD är OECDs onlinebibliotek, i vilket man hittar e-böcker, e-
tidskrifter och interaktiva statistikdatabaser. Exempel på sådana databaser är 
OECD.Stat, som innehåller OECDs fullständiga statistik, och OECD.Stat.Ex-
tracts, som innehåller ett urval av statistisk information. Publikationerna African 
economic outlook (AEO) och Geographical distribution of financial flows to aid 
recipients kan båda laddas ned i sin helhet från SourceOECD. AEO är en studie 
med fokus på enbart Afrika i vilken länderna jämförs land för land. Sedan 2002 
ger OECD ut den här rapporten i samarbete med African Development Bank. 
Den belyser afrikanska ekonomiska förhållanden utifrån ett globalt perspektiv 
och innehåller ett annex med statistik. I den andra publikationen hittar man 
information om bistånd och hjälp till utvecklingsländer.

Tryckta publikationer  Utgivning  Webb/Format

Geographical distribution of financial  
flows to aid recipients  Oreg. Ja. Pdf. Licens
African economic outlook  1 gg/år  Ja. Pdf. Licens

Elektroniska resurser Webb/Format  Tillgänglighet

AfricanEconomicOutlook.org Ja. Webbplats Fri
International development 
statistics database (IDS) Ja. Databas  Fri
SourceOECD Ja. Databaser  Licens
OECD.Stat Ja. Databas  Licens
OECD.Stat.Extracts Ja. Databas Fri
Källa: OECD, http://www.oecd.org/, januari 2011.

http://www.bis.org/cbanks.htm
http://www.bis.org/cbanks.htm
http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1003.htm
http://www.oecd.org/document/0,3746,en_2649_201185_46462759_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/6/0,3343,en_21571361_42295780_43694790_1_1_1_1,00.html
http://www.africaneconomicoutlook.org/
http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline
http://www.oecd.org/dac/stats/idsonline
http://www.sourceoecd.org/
http://www.sourceoecd.org/database/OECDStat
http://stats.oecd.org/index.aspx
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OECD och BIS, tillsammans med Världsbanken och Internationella valutafon-
den (som presenteras senare i kapitlet) har sammanfört sina respektive statistiska 
uppgifter om utvecklingsländers utlandsskulder på Joint External Debt Hub 
(JEDH), som ersätter den tidigare Joint BIS-IMF-OECD-World Bank statistics 
on external debt. JEHD databasen är fritt tillgänglig och ger möjlighet att enkelt 
jämföra länder.

Elektroniska resurser Webb / Format  Tillgänglighet

Joint External Debt Hub (JEDH)  Ja. Databas  Fri

Källa: Joint BIS-IMF-OECD-World Bank External Debt Hub, http://www.jedh.org/, januari 2011.

FN-systemet
Inom FN och dess olika organ både produceras och publiceras statistik. United 
Nations Statistics Division (UNSD) listar på sin webbplats ett flertal statistiska 
publikationer indelade efter ämne såsom demografi, energi, miljö, gender, bo-
ende- och bebyggelsefrågor, industri, nationalekonomi, sociala frågor och han-
del. Här listas även publikationer som är tillgängliga elektroniskt. Sedan 1949 
ger UNSD ut United Nations statistical yearbook som tillhandahåller en lång rad 
internationell statistik över sociala och ekonomiska förhållanden, samt aktivi-
teter på nationell, regional och global nivå. Den täcker ettårs- till tioårsperio-
der beroende på tillgången på statistisk data. Uppgifterna är hämtade från både 
nationella och internationella källor men är sammanställda av UNSD. Andra 
efterfrågade publikationer är World statistics pocketbook och Monthly bulletin of 
statistics (MBS). I den första publikationen, som finns tillgänglig via UNSDs 
webbplats, har man samlat omfattande statistik land för land. Alla de afrikanska 
länderna finns representerade. I den andra publikationen, MBS, redovisas ak-
tuell statistik över sociala och ekonomiska förhållanden. Den innehåller mer 
än 50 tabeller med data redovisat per månad, kvartal och/eller år över en rad 
varierande ämne som täcker viktiga ekonomiska trender och utvecklingar. Till 
den här publikationen hör även MBS Online, en onlinedatabas som bygger på 
den tryckta versionen och som i allmänhet uppdateras varje månad när en ny 
tryckt upplaga utkommer. 

The United Nations Statistics Division of the Department of Economic and 
Social Affairs (DESA) har lanserat en ny Internetbaserad tjänst, UNSD statistical 
databases, där man har samlat FN:s olika statistikdatabaser för att underlätta för 
användarna. Här finns ett 15-tal databaser tillgängliga, bland dem ovan nämnda 
MBS Online, samt The millennium indicators database, som innehåller 48 tabeller 
som visar hur millenniemålen uppnås, och The social indicators, som ger tillgång 
till statistik över boende, hälsa, utbildning, tillgång till vatten- och sanitet med 
mera. Ytterligare databaser, framför allt om befolkningsfrågor som sammanställs 
inom FN-systemet, hittar man här.

http://www.jedh.org/jedh_dbase.html
http://unstats.un.org/unsd/databases.htm
http://unstats.un.org/unsd/databases.htm
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Tryckta publikationer  Utgivning  Webb/Format

United Nations statistical yearbook  1 gg/år  Ja. Pdf
World statistics pocketbook 1 gg/år Ja. Pdf
Monthly bulletin of statistics 1 gg/mån Nej

Elektroniska resurser Webb/Format  Tillgänglighet

MBS Online Ja. Databas Fri
The millennium indicators database Ja. Databas Fri
The social indicators Ja. Databas Fri
Källa: http://unstats.un.org/ januari 2011.

United Nations Economic Commission for Africa (UNECA), FNs ekonomis-
ka kommission för Afrika, arbetar med regional integration och för att främja 
internationellt samarbete för Afrikas ekonomiska och sociala utveckling. UNE-
CA sammanställer och ger ut en rad olika publikationer som innehåller statistik 
varav ett flertal serier, däribland den årligen utkommande Economic report on 
Africa. Den finns tillgänglig på UNECAs webbplats. En annan viktig publika-
tion är årsboken African statistical yearbook (ASYB) i vilken statistiska data för 
UNECAs medlemsländer presenteras land för land, men även regionvis. Även 
den här publikationen finns att ladda ned på webbplatsen. Här finns ytterligare 
publikationer för nedladdning som behandlar ämnen som demografi, befolk-
ning, gender, jordbruk och miljö och som innehåller statistiska uppgifter.

Tryckta publikationer  Utgivning  Webb / Format

Economic report on Africa  1 gg/år  Ja. Pdf
African statistical yearbook (ASYB) 1 gg/år  Ja. Pdf
Källa: UNECA, http://www.uneca.org/, januari 2011.

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), FNs 
konferens om handel och utveckling, verkar för integration av utvecklingsländer 
i världsekonomin och bevakar områdena handel och utveckling, samt närbesläk-
tade områden som finans, teknik, investering och hållbar utveckling. UNCTAD 
sammanställer och bearbetar en mängd olika statistiska uppgifter som samlats in 
från nationella och internationella källor.
 Den 20 oktober 2010, Världsstatistikdagen, lanserades UNCTADstat, den 
nya plattformen för spridning av data. UNCTADs alla statistikdatabaser online, 
Handbook of statistics, Commodity prices and price indices, Foreign direct invest-
ment statistics och Global databank on world trade in creative products har integre-
rats i UNCTADstat. Genom det här datasystemet kan UNCTAD ge fri tillgång 
till omfattande statistiska tidsserier och indikatorer som är nödvändiga för att 
kunna analysera världshandeln, investeringar och internationella finansiella flö-
den, samt utveckling. UNCTADs ICT Analysis Section arbetar med att mäta 
IKT (informations- och kommunikationsteknik) på företag och i IKT-sektorn. 
På webbplatsen The measuring ICT website hittar man statistik och annan infor-
mation inom området för hela världen. 

http://unstats.un.org/unsd/syb/
http://unstats.un.org/unsd/pocketbook/
http://unstats.un.org/unsd/pubs/gesgrid.asp?id=157
http://unstats.un.org/unsd/mbs/app/DataSearchTable.aspx
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Default.aspx
http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/socind/default.htm
http://www.uneca.org/eca_resources/Publications/books/era2010/index.htm
http://www.uneca.org/espd/statistics/publications.htm
http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_referer=&sCS_ChosenLang=en
http://r0.unctad.org/ecommerce/
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Valda UNCTADstat data finns även i olika tryckta publikationer och några av 
dessa går att ladda ned. UNCTAD handbook of statistics erbjuder omfattande sta-
tistisk data som är användbar när man ska analysera världshandeln, investeringar 
och utveckling, både för enskilda länder och för olika grupperingar inom om-
råden ekonomi och handel. World investment report redovisar de senaste trender 
inom FDI (’foreign direct investment’) runt om i världen men även på regional 
och nationell nivå. Economic development in Africa report analyserar såväl huvud-
sakliga aspekter i Afrikas utveckling som politiska frågor som är av intresse för 
afrikanska länder. Development and globalization : facts and figures (DGFF) är en 
kort sammanfattning av data och information som erbjuder vissa förklaringar 
för nya och framväxande ekonomiska trender. Den utkommer med längre inter-
valler men är viktig ur statistisk synpunkt. Information om ytterligare publika-
tioner och nedladdningsbara dokument finns på UNCTADs hemsida.

Tryckta publikationer  Utgivning  Webb / Format

UNCTAD handbook of statistics  1 gg/år  Ja. Pdf
World investment report  1 gg/år Ja. Pdf
Economic development in Africa report 1 gg/år. Ja. Pdf
Development and globalization: 
facts and figures Vart fjärde år Ja. Pdf

Elektroniska resurser Webb / Format  Tillgänglighet

Commodity prices and price indices Ja. Databas Fri
Foreign direct investment statistics  Ja. Databas  Fri
Global databank on world trade  
in creative products Ja. Databas Fri
Measuring ICT for development Ja. Webbplats Fri
UNCTAD handbook of statistics online  Ja. Databas  Fri

Källa: UNCTAD, http://www.unctad.org/, januari 2011.

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), FNs livs-
medels- och jordbruksorganisation, arbetar för att bekämpa svält och undernä-
ring, samt för att förbättra standarden på födoämnen. Organisationen hjälper 
också sina medlemsländer med hållbar utveckling inom jordbrukssektorn. På 
FAOs webbplats under rubriken Statistics har man samlat ett antal onlinere-
surser: Agro-MAPS är en omfattande databas med statistik över användning av 
jordbruksmark på subnationell nivå. AQUASTAT innehåller omfattande sta-
tistik om vattenförsörjning inom jordbruk, med fokus på utvecklingsländerna. 
FAOSTAT, The FAO statistical database, är en flerspråkig databas som innehål-
ler mer än en miljon statistiska serier från 1961 och framåt och täcker mer än 
200 länder med statistik över jordbruk, livsmedelsförsörjning, matbistånd, fiske, 
skogsbruk, markanvändning och befolkning. CountrySTAT är fokuserad på ett 
fåtal länder varav flera afrikanska. Här hittas statistik om mat och jordbruk. 
FAOSTAT-Agriculture tillhandahåller statistik över skördar, boskap, bevattning, 
markanvändning, konstgödning, användning av bekämpningsmedel och jord-
bruksmaskiner. I FAOSTAT-Fisheries finns statistik om fiskproduktion med 

http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=5772&lang=1
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1485&lang=1
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=2863&lang=1
http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=9736&intItemID=2068&lang=1
http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp?docid=9736&intItemID=2068&lang=1
http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx
http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx?sRF_ActivePath=P,5&sRF_Expanded=,P,5
http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx
http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx
http://new.unctad.org/default____575.aspx
http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx
http://www.fao.org/corp/statistics/en/
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mera. I FAOSTAT-Forestry handlar statistiken om import och export av timmer 
och papper. I Fishery and aquaculture statistics hittar man statistisk data om fiske 
som FAO sammanställt. Forestry country profiles innehåller statistik om skogs-
bruk och liknande frågor landsvis. GLIPHA, The Global livestock production and 
health atlas (GLiPHA) är en användarvänlig, interaktiv elektronisk atlas som 
tillhandahåller information om djurhållning och hälsa. PAAT Information Sys-
tem ger vägledning till strategiska beslut om tsetse- och trypanosomiasis-kontroll 
i Afrika söder om Sahara (Sjukdomar orsakade av parasiter), med ett hållbart 
jordbruk och landsbygdsutveckling som mål. I TERRASTAT finns information 
om landresurser med statistik på land- och regionnivå.

När det kommer till tryckta publikationer ger FAO ut ett stort antal titlar 
varje år som innehåller statistiska uppgifter som till exempel årsböcker, alla med 
titeln FAO yearbook. FAO statistical yearbook är en sådan publikation. På webb-
platsen hittar man ytterligare publikationer som är nedladdningsbara.

Tryckta publikationer  Utgivning  Webb / Format

FAO statistical yearbook 1 gg/år  Ja. Pdf/xls

Elektroniska resurser Webb / Format  Tillgänglighet

Agro-MAPS Ja. Databas Fri
AQUASTAT Ja. Databas Fri
CountrySTAT Ja. Databas Fri
FAOSTAT  Ja. Databas  Fri
FAOSTAT-Agriculture Ja. Databas Fri

FAOSTAT-Fisheries Ja. Databas Fri
FAOSTAT-Forestry Ja. Databas Fri
Fishery and aquaculture statistics Ja. Databas Fri
Forestry country profiles Ja. Databas Fri
GLIPHA Ja. Databas Fri

PAAT Information system Ja. Databas Fri
TERRASTAT Ja. Databas Fri

Källa: FAO, http://www.fao.org/, januari 2011.

International Labour Office (ILO), Internationella arbetsorganisationen, utar-
betar strategier och program för att främja grundläggande mänskliga rättigheter, 
förbättra arbets- och levnadsförhållanden och öka sysselsättningsmöjligheterna. 
ILO ger ut en lång lista av publikationer som innehåller statistik över arbetsre-
laterade frågor, däribland Yearbook of labour statistics som presenterar statistisk 
data i tidsserier eller landsvis. Organisationen har även en innehållsrik webbplats 
där mycket statistik finns att hämta. På webbsidan Statistics and databases finns 
ett flertal användbara och tillgängliga databaser. LABORSTA är en databas över 
arbetsstatistik som täcker variabler såsom befolkningens ekonomiska aktivitet 
(från 1945–), sysselsättning, arbetslöshet, löner och liknande. För statistik om 
barnarbete följer man länken Statistical information and monitoring programme 

http://www.fao.org/economic/ess/publications-studies/statistical-yearbook/en/
http://www.fao.org/landandwater/agll/agromaps/interactive/page.jspx
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/main/index.stm
http://www.fao.org/economic/ess/countrystat/en/
http://faostat.fao.org/
http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx
http://faostat.fao.org/
http://faostat.fao.org/site/630/default.aspx
http://www.fao.org/fishery/statistics/en
http://www.fao.org/forestry/country/en/
http://kids.fao.org/glipha/
http://www.fao.org/Ag/againfo/programmes/en/paat/infosys.html
http://www.fao.org/ag/agl/agll/terrastat/
http://www.ilo.org/global/What_we_do/Statistics/lang--en/index.htm
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on child labour (IPEC-SIMPOCI) till webbplatsen för International programme 
on the elimination of child labour (IPEC).

Tryckta publikationer  Utgivning  Webb / Format

Yearbook of labour statistics  1 gg/år  Nej

Elektroniska resurser Webb / Format  Tillgänglighet

LABORSTA  Ja. Databas  Fri
International programme on the 
elimination of child labour (IPEC)  Ja. Webbplats Fri

Källa: ILO, http://www.ilo.org/, januari 2011.

World Health Organization (WHO), Världshälsoorganisationen, styr och sam-
ordnar internationellt hälsoarbete, samt främjar och samordnar forskning om 
förebyggande av olika sjukdomar. WHO ger sedan 1995 ut The world health 
report, som avhandlar det aktuella världshälsoläget och har ett annex med statis-
tiska data. Den finns att ladda ned från WHOs webbplats. WHO-publikationer 
om Afrika har främst samlats på sidan Library and documentation centre. Här 
kan man bläddra i menyn efter ämne eller söka i bibliotekets databaser. Nämnas 
kan Annual report of the regional director som innehåller en del statistisk data. 
Publikationen World health statistics report som innehåller statistik över hälso- 
och sjukvårdssektorn finns tillgänglig via WHOSIS (WHO statistical information 
system) på organisationens webbplats. WHOSIS ingår numera i Global health 
observatory (GHO) database som är WHOs huvudsakliga ingång till statistik 
om hälsa. Här samlas ett brett utbud av hälsorelaterade ämnen som dödlighet, 
sjukdomar, riskfaktorer och hälsokostnader. På WHOs webbplats hittas mycket 
statistik inom ämnet under rubriken Data and statistics sorterat både efter namn 
på databaserna eller efter ämne.

Tryckta publikationer  Utgivning  Webb / Format

The world health report  1 gg/år  Ja. Pdf
Annual report of the regional director 1 gg/år Ja. Pdf
World health statistics report 1 gg/år Ja. Pdf

Elektroniska resurser Webb / Format  Tillgänglighet

WHOSIS  Ja. Databas  Fri
Global health observatory (GHO) 
database Ja. Databas Fri

Källa: WHO, http://www.who.int/, januari 2011.

United Nations Population Fund (UNFPA), FNs befolkningsfond, hjälper 
till med att upprätta hälsoprogram, däribland familjeplanering och program 
för sexuell och reproduktiv hälsa, samt arbetar med frågor med anknytning till 
snabb befolkningstillväxt. UNFPAs publikationer är så gott som alla tillgängliga 
för nedladdning. Publikationerna UNFPA annual report och State of world popu-
lation, som innehåller statistisk, finns även publicerade i webbformat.

http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/lang--en/index.htm
http://laborsta.ilo.org/
http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/ChildlabourstatisticsSIMPOC/lang--en/index.htm
http://www.afro.who.int/en/afro-library-services.html
http://www.who.int/research/en/
http://www.who.int/whr/en/index.html
http://www.afro.who.int/en/rdo/annual-and-biennial-reports.html
http://www.who.int/whosis/whostat/en/
http://www.who.int/whosis/en/
http://www.who.int/gho/en/
http://www.who.int/gho/en/
http://www.unfpa.org/public/publications
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Tryckta publikationer  Utgivning  Webb/format

UNFPA annual report  1 gg/år  Ja. Pdf
State of world population report 1 gg/år  Ja. Pdf

Elektroniska resurser Webb / Format  Tillgänglighet

UNFPA annual report  Ja. Webbsida Fri
State of world population Ja. Webbsida Fri

Källa: UNFPA, http://www.unfpa.org/, januari 2011.

United Nations Development Programme (UNDP), FNs utvecklingsprogram, 
hjälper länder att bygga upp kapacitet till en hållbar utveckling och bedriver 
mycket av sitt arbete i Afrika. Det är ett globalt nätverk för mänsklig utveckling 
som verkar för förbättrade levnadsförhållanden och arbetar inom en rad olika 
områden. UNDP satsar mycket på införandet av demokrati, stödjer initiativ för 
fred och försoning och förebyggande av kriser och bekämpning av hiv/aids-epi-
demin, samt stödjer även miljöprogram och arbetar dessutom på att bygga upp 
Afrikas kommunikationsteknik. Sedan 1990 ger UNDP ut Human development 
report (HDR) som skrivs i samarbete med oberoende forskare och innehåller 
mycket statistisk. Rapporten finns tillgänglig för nedladdning. På webbsidan 
Statistics of the human development report finns statistisk data från HDR även 
samlat. Organisationen har ett nära samarbete med regeringar världen över och 
får tillgång till enskilda länders nationella statistik. UNDP har sammanställt 
olika utvecklingsindex, däribland Human development indicators (HDI), som 
mäter mänsklig utveckling i andra termer än enbart inkomst. HDI hittas på 
ovan nämnda webbsida.

Tryckta publikationer  Utgivning  Webb / Format

Human development report (HDR)  1 gg/år Ja.  Ja. Pdf

Elektroniska resurser  Webb / Format  Tillgänglighet

Human development reports (HDR) Ja. Webbsida Fri
Human development indicators (HDI) Ja. Webbsida Fri

Källa: UNDP, http://www.undp.org/, januari 2011.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), FNs högkom-
missarie för flyktingar, arbetar för flyktingars rättsskydd och försöker att hitta 
bestående lösningar på deras problem. På webbsidan Statistics har man samlat 
statistisk data. Här finns UNHCR statistical online population database med in-
formation om 150 länder på både nationell, regional och global nivå. Databasen 
uppdateras kontinuerligt. Här hittar man även UNHCR statististical yearbook för 
nedladdning. Den innehåller ett annex med statistiska tabeller. En annan viktig 
publikation är The state of the world’s refugees som ger en detaljerad och djuplo-
dande analys av det miserabla tillstånd som världens flyktingar befinner sig i. Ut-
givningen är oregelbunden med fem utgåvor mellan åren 1993 och 2006. Även 
denna innehåller ett annex med statistik och går att ladda ner från webbplatsen. 
Rapporter och andra publikationer med aktuell statistik över utveckling och 

http://www.unfpa.org/public/publications/annual_reports
http://www.unfpa.org/public/home/publications/swps
http://www.unfpa.org/public/publications/annual_reports
http://www.unfpa.org/swp/
http://hdr.undp.org/en/statistics/
http://hdr.undp.org/en/reports/
http://hdr.undp.org/en/statistics/
http://hdr.undp.org/en/statistics/
http://www.unhcr.org/statistics/html
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förändringar när det gäller människor på flykt hittar man i katalogen, Statistics 
catalogue. Den fungerar som ett arkiv för alla statistikrapporter. De är alla möj-
liga att ladda ned. Här finns även information om millenniemålen.

Tryckta publikationer Utgivning  Webb / Format

UNHCR statistical yearbook  1 gg/år  Ja. Pdf
The state of the world’s refugees 2006  Oregelbundet Ja. Pdf

Elektroniska resurser Webb / Format  Tillgänglighet

UNHCR statistical online population database Ja. Databas Fri

Källa: UNHCR, http://www.unhcr.org/, januari 2011.

World Food Programme (WFP), Världslivsmedelsprogrammet, har som upp-
gift att dela ut mat vid svältkatastrofer och att hjälpa till att återuppbygga sam-
hällen genom projektet ”mat-för-arbete”. Varje år ges WFP annual report ut som 
innehåller ett annex med statistik. Den här rapporten tillsammans med andra 
årligen utkommande rapporter, som också innehåller statistiska uppgifter, finns 
tillgängliga på WFPs webbplats. Där hittar man även databasen Hungerstat med 
siffror och fakta över världssvälten som WFP har sammanställt.

Tryckta publikationer  Utgivning  Webb / Format

WFP annual report 1 gg/år Ja. Pdf

Elektroniska resurser Webb / Format  Tillgänglighet

Hunger stats Ja. Databas  Fri

Källa: WFP, http://www.wfp.org/, januari 2011.

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNES-
CO), FNs organisation för utbildning, vetenskap och kultur, arbetar för att un-
derlätta förståelsen för stora förändringar i världen och dra upp intellektuella 
och etiska riktlinjer. På webbplatsen finns UNESCDOC database som innehåller 
nedladdningsbara dokument. Sökfunktionen gör det lätt att få fram relevanta 
publikationer. Under åren 1964–1999 gavs UNESCO statistical yearbook ut. År 
1999 bildades UIS (The UNESCO Institute for Statistics) som på webbplatsen 
publicerar omfattande statistik om utbildning, läs- och skrivkunnighet, kultur 
och kommunikation (bokutgivning, film, museer, bibliotek och media), samt 
teknik och vetenskap (nationella data om personalresurser och utgifter inom 
forskning och experimentell utveckling, R&D).

Tryckta publikationer Utgivning  Webb / Format

UNESCO statistical yearbook 1964–1999  Nej

Elektroniska resurser Webb / Format  Tillgänglighet

UNESCDOC database Ja. Databas Fri
UIS (The UNESCO institute for statistics) Ja. Webbplats Fri

Källa: UNESCO, http://www.unesco.org/, januari 2011

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/search%5C?page=&comid=4148094d4&cid=49aea93aba
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/search%5C?page=&comid=4148094d4&cid=49aea93aba
http://www.unhcr.org/pages/4a02afce6.html
http://www.unhcr.org/4a4dc1a89.html
http://www.unhcr.org/statistics/populationdatabase
http://www.wfp.org/policy-resources/corporate?type=37&tid_2=All&tid_4=All
http://www.wfp.org/hunger/stats
http://www.unesco.org/new/en/unesco/resources/online-materials/publications/unesdoc-database/
http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=2867_201&ID2=DO_TOPIC
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United Nations Children’s Fund (UNICEF), FNs barnfond, försvarar, främjar 
och skyddar barnens rättigheter. Varje år ger UNICEF ut ett stort antal publika-
tioner, däribland The state of the world’s children, en rapport om barns välbefin-
nande, Progress for children, som rapporterar om framsteg gjorda i uppfyllandet 
av millenniemålen, och UNICEF annual report. Samtliga tre publikationer inne-
håller statistik. Letar man specifikt efter publikationer som innehåller statistisk 
data kan man på webbsidan över publikationer välja att sortera efter ämne. Pu-
blikationerna är nedladdningsbara. Organisationen har en mycket innehållsrik 
webbplats och för att hitta statistik går man via rubrikerna Information by country 
eller What we do. Statistiken presenteras i anslutning till varje land eller ämne. 
Ytterligare länkar leder till webbplatsen Childinfo.org, som innehåller statistik 
från UNICEF, inklusive uppgifter från ovan nämnda publikationer.

Tryckta publikationer  Utgivning  Webb / Format

UNICEF annual report 1 gg/år Ja. Pdf
The state of the world’s children  1 gg/år  Ja. Pdf
Progress for children 1-2 ggr/år Ja. Pdf

Elektroniska resurser Webb / Format  Tillgänglighet

Childinfo.org  Ja. Webbplats Fri

Källa: UNICEF, http://www.unicef.org/, januari 2011.

Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), FNs samlade 
program för att bekämpa hiv/aids, arbetar för att förhindra spridningen av hiv, 
att tillhandahålla vård och stöd för dem som smittats eller påverkas av sjukdo-
men, samt att minska individers och samhällets sårbarhet mot hiv/aids. UNAIDS 
består av UNDP, UNICEF, UNFPA, UNDCP, ILO, UNESCO, WHO och 
Världsbanken. Den årligen utkommande publikationen AIDS epidemic update 
presenterar de senaste beräkningarna av aidsepidemin och utforskar nya rön och 
trender. Den finns även som faktablad med statistiska uppgifter om hiv/aids i 
olika världsdelar som sammanställts i samarbete med WHO. UNAIDS publice-
rar en ny Report on the global AIDS epidemic vartannat år. Rapporten innehåller 
tillgängliga nationella uppgifter och ger översikter och kommentarer om epi-
demin. UNAIDS annual report innehåller ett annex med statistisk. Rapporter, 
faktablad och andra publikationer, samt statistiska uppgifter om hiv/aids finns 
på webbplatsen, framför allt under landprofilerna.

Tryckta publikationer  Utgivning  Webb / Format

UNAIDS annual report 1 gg/år Ja. Pdf
AIDS epidemic update  1 gg/år  Ja. Pdf
Report on the global AIDS epidemic  1 gg/vartannat år Ja. Pdf

Källa: UNAIDS, http://www.unaids.org/, januari 2011.

World Bank, Världsbanken, publicerar World development indicators (WDI), 
som är bankgruppens främsta sammanställning av utvecklingsdata. Man ger 

http://www.unicef.org/infobycountry/index.html
http://www.unicef.org/whatwedo/index.html
http://www.unicef.org/publications/index_pubs_ac.html
http://www.unicef.org/publications/index_pubs_su.html
http://www.unicef.org/publications/index_pubs_pr.html
http://www.childinfo.org/index.html
http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/Resources/Publications/default.asp
http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/Resources/Publications/default.asp
http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/Resources/Publications/default.asp
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även ut Africa development indicators (ADI), som är en detaljerad samling om 
utvecklingsdata från stora delar av Afrika. Global development finance (GDF) är 
Världsbankens årliga studie över trender och framtidsutsikter för det finansiella 
flödet i utvecklingsländer. Den innehåller även statistik över länders skulder och 
summerar data över regioner och inkomstgrupper. Samtliga tre publikationer 
finns tillgängliga via den nya webbplatsen The World Bank data. Här erbjuder 
Världsbanken fri tillgång till statistik inom bland annat områden hälsa, ekonomi 
och mänsklig utveckling. Webbplatsen uppdateras kontinuerligt och statistisk 
data finns att hämta från databaser, rapporter och förformaterade tabeller. Här 
hittar man även Country at-a-glance tables som ger en snabb överblick över ett 
land. För jämförelser mellan länder rekommenderas dock WDI. I den så kallade 
Data catalog hittar man ytterligare källor. När det gäller publikationer så är ut-
budet stort och det återfinns på webbplatsen listat efter land, region, ämne och 
så vidare. Här bör man nämna The World Bank annual report som finns att ladda 
ned och innehåller statistik. 

Tryckta publikationer  Utgivning  Webb / Format

Africa development indicators (ADI)  1 gg/år  Ja. Pdf
World development indicators (WDI) 1 gg/år  Ja. Pdf
Global development finance (GDF)  1 gg/år  Ja. Pdf
The World Bank annual report 1 gg/år Ja. Pdf

Elektroniska resurser  Webb / Format  Tillgänglighet

The World Bank data Ja. Webbplats Fri
Africa development indicators database (ADI) Ja. Databas Fri
World development indicators (WDI) Ja. Databas Fri
Global development finance (GDF) Ja. Databas Fri 
Country at-a-glance tables Ja. Webbsida Fri

Källa: The World Bank, http://www.worldbank.org/, januari 2011.

International Monetary Fund (IMF), Internationella valutafonden, publicerar 
statistik över IMF-lån, valutakurser och om ekonomiska förhållanden i främst 
medlemsländerna och ger ut ett flertal publikationer. Årsboken Government fi-
nance statistics yearbook ger en detaljerad information om ekonomisk och finan-
siell statistik för Valutafondens medlemmar. Den finns för nedladdning men 
även i databasform. IMF publicerar på regelbunden basis World economic outlook 
(WEO) som fokuserar på ekonomisk utveckling på såväl global, regional och 
nationell nivå. Den kan laddas ned från webbplatsen. World economic outlook 
(WEO) database innehåller ett urval av makroekonomiska dataserier som hittas 
i den tryckta publikationens appendix. Den här databasen kan användas för att 
hitta information om nationalräkenskaper, inflation, arbetslöshetssiffror, betal-
ningsbalans, handel med mera. Den uppdateras två gånger per år. På webbsidan 
Data and statistics finns ytterligare databaser inom ämnesområdet, varav flera är 
fritt tillgängliga. Däribland IMF financial data by country som summerar med-
lemsländernas förhållande med Valutafonden. Sedan 1948 utkommer tidskriften 

http://data.worldbank.org/
http://data.worldbank.org/data-catalog
http://data.worldbank.org/data-catalog/africa-development-indicators
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://data.worldbank.org/data-catalog/global-development-finance
http://siteresources.worldbank.org/EXTAR2009/Resources/6223977-1252950831873/AR09_Complete.pdf
http://data.worldbank.org/
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=12&id=4&CNO=1147
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=12&id=4&CNO=2
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=12&id=4&CNO=2
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTIC/0,,contentMDK:20485916~menuPK:64909264~pagePK:64909151~piPK:64909148~theSitePK:6950074,00.html
http://www.imf.org/external/data.htm
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International financial statistics (IFS) varje månad. Till den finns även en årsbok, 
som innehåller statistiska uppgifter om finansiella frågor både på internationell 
och på nationell nivå, såsom valutakurser, bankväsendet, pengar, räntor, priser, 
produktion med mera. IFS finns även som databas men den är endast tillgänglig 
genom avtal. Statistiken i IFS och WEO kan skilja sig emellan främst på grund 
av olika faktorer såsom tid, fokus, metod och insamlingsteknik. 

Tryckta publikationer  Utgivning  Webb / Format

International financial statistics 1 gg/månad  Ja. Licens.
International financial statistics yearbook 1 gg/år  Ja. Licens
Government finance statistics yearbook  1 gg/år  Ja. Pdf
World economic outlook (WEO) report  Flera nr/år  Ja. Pdf

Elektroniska resurser  Webb / Format  Tillgänglighet

Government finance statistics (GFS) Ja. Databas Licens
International financial statistics online Ja. Databas  Licens
World economic outlook (WEO) database  Ja. Databas  Fri
IMF financial data by country Ja. Databas Fri

Källa: IMF, http://www.imf.org/, januari 2011.

United Nations Environment Programme (UNEP), FNs miljöprogram ko-
ordinerar FNs miljöaktiviteter, stöttar utvecklingsländer i införandet av miljö-
vänlig politik och uppmanar till hållbar utveckling. UNEPs Global Resource 
Information Database (GRID) stödjer tillsammans med Center for Interna-
tional Earth Science Information Network (CIESIN) utvecklingen av African 
population database documentation. Det är en omfattande databas över adminis-
trativa enheter med tillhörande befolkningssiffror i Afrika med en sammanställd 
befolkningsuppskattning för åren 1960, 1970, 1980, 1990 och 2000.

Elektroniska resurser  Webb / Format  Tillgänglighet

African population database documentation Ja. Databas Fri

Källa: UNEP/GRID, http://na.unep.net/, januari 2011.
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Webbresurser

Nordiska Afrikainstitutet – http://www.nai.uu.se/
AfricaLit (Nordiska Afrikainstitutets bibliotekskatalog) – http://africalit.nai.uu.se/F/
A Guide to Africa on the Internet – http://www.nai.uu.se/library/resources/guidetoafrica/
SCB – http://www.scb.se/
ADB – www.afdb.org/
AFRISTAT – www.afristat.org/
BIS – www.bis.org/
FAO – www.fao.org/
ILO – www.ilo.org/
IMF – www.imf.org/
OECD – www.oecd.org/
UN – unstats.un.org/unsd/
UNAIDS – www.unaids.org/
UNCTAD – www.unctad.org/
UNDP – www.undp.org/
UNECA– www.uneca.org/
UNEP/GRID – http://na.unep.net/
UNESCO – www.unesco.org/
UNFPA– www.unfpa.org/
UNHCR – www.unhcr.org/
UNICEF – www.unicef.org/
Världsbanken – www.worldbank.org/
WHO – www.who.org/
WPF – www.wpf.org/
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Söktermer i AfricaLit

Indexeringstermerna som används i AfricaLit – Nordiska Afrikainstitutets bibliotekskata-
log består av ämnesord hämtade från Macrothesaurus for information processing in the field 
of economic and social development (Paris/New York: OECD/UN, 1998, 5. ed.) och från 
UNBIS Thesaurus (United Nations Bibliographical Information System). Den senare 
finns tillgänglig via Internet. 
 För att söka statistik är bl. a. följande ämnesord användbara: Statistical analysis; 
Statistical data; Statistical services; Statistical tables; Agricultural statistics; Demograp-
hic statistics; Economic statistics; Educational statistics; Employment statistics; Energy 
statistics; Environmental statistics; Financial statistics; Fishery statistics; Food statistics; 
Forestry statistics; Health statistics; Housing statistics; Industrial statistics; Labour statis-
tics; Migration statistics; Production statistics; Social statistics; Statistics; Trade statistics; 
Transport statistics; Vital statistics; Household surveys; Housing censuses; Population 
censuses; Indicators; Demographic indicators; Development indicators; Economic indi-
cators; Educational indicators; Health indicators; Social indicators; Official documents 
med flera.

http://africalit.nai.uu.se/F?func=file&file_name=find-b
http://lib-thesaurus.un.org/LIB/DHLUNBISThesaurus.nsf/$$searche?OpenForm



