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Sammanfattning 

2015 infördes de Förenta Nationerna (FN) 17 globala mål med syfte att skapa en socialt, ekonomiskt och 

ekologiskt hållbar värld. Sveriges näringsliv har anammat dessa mål snabbt och arbetar aktivt med dem. 

Många företag tycks föredra de globala målen framför Sveriges nationella miljömål. Samtidigt har 

regeringen slagit fast att de svenska miljömålen ska finnas kvar. Relationen till miljömålen upplevs som 

oklar, enligt regeringen ska de utgöra det ekologiska benet av de globala målen. Myndigheter förespråkar 

värdet av miljömålen och företag upplever att lagstiftning motiveras utifrån miljömålen. Denna studie 

syftar till att undersöka hur de två målsystemen skulle kunna integreras på ett sätt så att näringslivet 

upplever det som effektivt och värdeskapande. 

För att undersöka detta gjordes analys av interaktionerna mellan de globala målen delmål 12.2 – 12.5 

(inom Hållbar konsumtion och produktion) och miljömålen samt intervjuer med företagsrepresentanter. 

Analysen av interaktioner gjordes enligt sjustegstrappan utvecklad av Nilsson et al. (2016) och studerade 

huruvida det finns en röd tråd mellan de globala målen och miljömålen – om de strävar åt samma håll. 

Genom intervjuerna studerades hur företag upplevde de två målsystemen och vilken funktion målsystem 

har.  

Resultatet av studien visade att på målnivå korrelerar de globala målen och miljömålen relativt väl. De 

flesta interaktioner bedömdes som svaga synergier. Inga delmål stod i helhet i konflikt med miljömålen på 

målnivå. De starkaste synergierna bedömdes vara till En begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Skyddande 

ozonskikt, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet och Levande skogar. Intervjuerna visade dock på 

konflikter mellan målsystemen på en övergripande nivå, det vill säga i systemens utformning. Att 

kommunicera två målsystem samtidigt anses inte effektivt av företag och de globala målens helhetsgrepp 

och globala karaktär föredras.  

Att de båda målsystemen är utformade på olika sätt innebär att de passar för olika aktörer med olika 

behov. Om de globala målen och miljömålen strävar åt samma håll, vilket denna studie gör troligt, 

behöver detta dock inte utgöra en konflikt. Frågan för hur systemen ska kunna integreras kan då snarare 

fokuseras till hur gränssnittet mellan de två systemen ska utvecklas. Utifrån de förutsättningar som finns 

idag med nuvarande system skulle en fortsatt kartläggning av interaktioner liknande denna studie kunna 

bidra till en bättre förståelse för kopplingen mellan de globala målen och miljömålen. Denna kartläggning 

skulle företrädelsevis delvis kunna göras i workshopformat med representanter från näringsliv och 

myndigheter. Om miljömålssystemet skulle utvecklas är en möjlighet att införa systemöverskridande 

indikatorer som också visar på Sveriges tolkning av de globala målen.   
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Abstract 

In 2015 the United Nations (UN) agreed on 17 Global Goals to create a socially, economically and 

ecologically sustainable world. The business sector in Sweden has quickly adopted these goals and works 

actively to achieve them. Many companies seem to prefer the Global Goals over the Environmental 

Objectives. Meanwhile, the government has decided that the Environmental Objectives will be retained. 

The relation between the Global Goals and the Swedish Environmental remains undefined; the 

government has stated that the Environmental Objectives will represent the Swedish implementation of 

the ecological part of the Global Goals. Governmental agencies promote the Environmental Objectives 

and the business sector experiences that laws are motivated by the Environmental Objectives. This study 

aims to investigate how the two goal systems could be integrated to be efficient and value-adding for the 

business sector. 

To investigate this, the interactions between the Global Goals targets 12.2 – 12.5 (regarding Responsible 

Consumption and Production) and the Environmental Objectives were analysed and interviews with 

business representatives were conducted. The analysis of the interactions followed a model developed by 

Nilsson et al. (2016) and aimed to find whether there is alignment between the Global Goals and the 

Environmental Objectives. The interviews aimed to study how business sector experiences the two goal 

systems and what function a goal system may serve.  

The result of the study showed that the two goal systems correlate on a goal level. Most interactions 

between the systems were classified as weak synergies. No interactions were, on goal level, classified as 

conflicts. Reduced Climate Impact, A Non-Toxic Environment, A Protective Ozone-Layer, Zero Eutrophication, Good 

Quality Groundwater and Sustainable Forests were considered to have the strongest synergies to the 

Environmental Objectives. However, there seemed to be conflicts on a general level, i.e. in the structure 

of the systems, according to the results of the interviews. It was expresses that communicating the two 

goal systems simultaneously is inefficient and profitless. The global and holistic perspective of the Global 

Goals was also preferred by the business sector.  

The fact that the two goal systems are designed differently means that they suit different actors with 

different demands. However, this does not have to be a problem if two systems strive towards the same 

direction which seems likely according to the results of this study. The question as to how the two 

systems could be integrated could then be reformulated to how the intersection between the two systems 

could be improved. An extended analysis of interactions between all Global Goals and the Environmental 

could hence be useful for the understanding of the intersection. This mapping could preferably partly be 

conducted in the form of a workshop with representatives from business sector and governmental 

agencies. If the Environmental Objectives were to be changed, it would be an opportunity to introduce 

cross-system indicators that also show the Swedish interpretation of the Global Goals. 
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1 Inledning 

Sedan 1999 har Sverige haft ett miljömålssystem som visar på riktningen för hela det svenska miljöarbetet 

(Naturvårdsverket 2018a). Idag består målsystemet av ett övergripande generationsmål, 16 

miljökvalitetsmål och 24 etappmål (Naturvårdsverket 2018b). År 2015 antog Förenta Nationerna (FN) 17 

globala mål i Agenda 2030 som syftar till att skapa en ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling i 

världen (Förenta Nationerna 2015). I Sverige har näringslivet tagit till sig de globala målen snabbt och 

engagemanget kring målen är stort. Många företag tycks föredra de globala målen framför de svenska 

miljömålen (Helker Lundström 2017a). Samtidigt har regeringen bestämt att arbetet med miljömålen ska 

fortsätta med målsättning mot 2030 (Sveriges regering 2018).  

I budgetpropositionen för 2018 fastställde regeringen också att de svenska miljömålen ska utgöra det 

svenska genomförandet av den ekologiska delen av Agenda 2030 (Sveriges regering 2018). Den nationella 

miljömålssamordnaren för näringslivet (hädanefter benämnd nationella miljömålssamordnaren) skrev “Att 

knyta ihop de globala målen med Sveriges miljömål blir därför nödvändigt för att uppnå och vidmakthålla 

fortsatt engagemang för miljömålen och därmed djup i miljöarbetet” (Helker Lundström 2017a). Hur 

integrationen av de båda miljömålssystemen ska ske råder dock oklarhet kring. Mappningar mellan de 

båda målsystemen har tidigare gjorts, bland annat av den nationella miljömålssamordnaren. Dessa 

mappningar har dock varit relativt översiktliga och endast kartlagt hur de båda systemen kan kopplas 

ihop, i en sådan analys framkommer inte eventuella konflikter. De ger inte heller någon praktisk 

vägledning.  

 Syfte 

Syftet med detta projekt är att analysera hur de globala målen och miljömålen ska kunna integreras, både 

utifrån nuvarande utformning av miljömålen och om miljömålen skulle utvecklas. Analysen utgår ifrån 

näringslivets perspektiv. Frågeställningen för projektet lyder, 

Hur kan de globala målen och de svenska miljömålen integreras så att företag tycker att systemet är effektivt och 

ger ett mervärde att arbeta med? 

För att besvara frågeställningen krävs både en teoretisk och en praktisk analys. Den teoretiska analysen 

ska ge svar på hur de globala målen och miljömålen korrelerar genom att studera synergier och konflikter 

mellan de globala målen och miljömålen. Den praktiska analysen utgår från intervjuer och ska ge svar på 

hur systemen interagerar på en mer övergripande nivå samt vad som är viktigt för företag vid en 

integrering av målsystemen.  

Målet är att resultatet av projektet ska kunna utgöra ett underlag för Svenskt Näringsliv1 i eventuella 

diskussioner kring integrering av målsystemen. En klarläggning kring integreringen av systemen anses 

aktuellt och relevant för medlemsorganisationerna.  

 Avgränsningar 

Denna studie fokuserar på nummer 12 av de globala målen, Hållbar konsumtion och produktion, och delmål 
12.2 - 12.5. Det ska dock noteras att de globala målen är odelbara till sin karaktär (Förenta Nationerna 
2015), mål 12 är alltså inte på något sätt överordnat de övriga målen utan ska uppnås tillsammans med de 
övriga målen. Att mål 12 valdes som fokus för analysen beror på att flera branscher inom näringslivet har 
tydlig beröring med mål 12 och därmed större påverkansmöjlighet på just mål 12.  

                                                           
1 Svenskt Näringsliv är en arbetsgivarorganisation som företräder företagen i Sverige. Som medlemmar ingår 50 
bransch- och arbetsgivarförbund. Målet är att företag ska ha bästa möjliga förutsättningar (Svenskt Näringsliv u.å.). 
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Utifrån tidigare mappning mellan de globala målen och miljömålen tycks också mål 12 ha en bred 
koppling till miljömålen (Helker Lundström 2017a) vilket ansågs lämpligt. Delmål 12.2 – 12.5 valdes för 
att ge en bredd inom mål 12 och för att de i sig själva var något mer avgränsade än övriga delmål. 
 
Inom den teoretiska analysen studeras konflikter och synergier mellan de globala målen och miljömålen 
med utgångspunkt i de globala målen (globala mål → miljömål), det reversibla sambandet (miljömål → 
globala mål) ingår inte i studien. Valet av analysriktning gjordes eftersom det ansågs mest relevant utifrån 
näringslivets perspektiv då de flesta företag arbetar med de globala målen. Det ansågs också lämpligt 
utifrån att de globala målen är mer översiktliga samt att mappningar som utgår från miljömålen tycks ha 
gjorts i större utsträckning tidigare (se exempelvis Naturvårdsverket (2018c) och Helker Lundström 
(2017a)).  
 
Endast interaktioner mellan de globala målen och miljömålen studerades. Eventuella interna synergier och 
konflikter (globala mål ↔ globala mål; miljömål ↔ miljömål) ingick inte i studien.  

 Disposition 

I avsnitt 2. Bakgrund ges en beskrivning av hur näringslivet arbetar med miljö och vilka drivkrafter som 

finns. Miljömålen och de globala målen introduceras också – med en fördjupning i det aktuella mål 12 – 

samt tidigare studier av näringslivets arbete med respektive målsystem. Tidigare analyser av relationen 

mellan miljömålen och de globala målen beskrivs också.  

Avsnitt 3. Metod och avsnitt 4. Resultat och analys är uppdelade i teoretisk analys med klassificeringen 

av interaktioner och praktisk analys med intervjuerna. Resultat och analys diskuteras i samma avsnitt för 

att relationen mellan resultattabell och analys ska framgå tydligt.  

Besvarande av frågeställning utifrån den teoretiska och praktiska analysen följer i avsnitt 5. Diskussion. 

Där diskuteras också metodvalet och reflektioner från arbetet presenteras.  

2 Bakgrund 
 Näringslivets miljöarbete 

Näringslivet har en viktig roll för att lösa utmaningarna inom miljö- och klimatområdet (Sveriges regering 
2017a). Ett välfungerande näringsliv kan bidra till alla hållbarhetsmål genom kapital och 
innovationsförmåga (Svenskt Näringsliv 2017). Omfattningen av näringslivets miljöarbete har ökat på 
senare år. Hållbar utveckling är väletablerat och tas hänsyn till i affärsstrategin. De flesta stora och 
medelstora företag har idag en hållbarhetsstrategi eller motsvarande som uttrycker företagets ambitioner 
på miljöområdet. Företagets ledning sätter upp miljömål som följs upp. Hållbarhet har allt mer blivit en 
fråga för ledningen, VD och styrelse har övergripande ansvar för hållbarhetsarbetet (Naturvårdsverket 
2015).  

 
Legala krav har varit, och är fortfarande, en viktig drivkraft för företags miljöarbete. Dess betydelse som 
drivkraft har dock minskat samtidigt som betydelsen av andra drivkrafter har ökat. Den viktigaste 
drivkraften idag är att hållbarhetsarbetet bidrar till företags konkurrenskraft på marknaden. Större vikt 
läggs alltså på kundkrav, affärsmöjligheter, miljömärkningar och att undvika kostnader (Almgren 2015). 
Hållbarhet har blivit en norm och näringslivets aktörer ser inte längre ekonomisk tillväxt och hållbarhet 
som konflikterande intressen. Studier från Tillväxtanalys visar att en grön omställning är viktigt för 
långsiktig svensk konkurrenskraft (Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 2014). 
Vilken typ av kund ett företag har påverkar hållbarhetsarbetet. För företag där konsumenter är den direkta 
kunden är varumärkesbyggande viktigt, enskilda åtgärder behöver inte vara lönsamma utan den långsiktiga 
trovärdigheten är viktigare. För företag med business-to-business verksamhet är lönsamheten av enskilda 
miljöåtgärder viktigare. Produktutveckling för att möta miljökrav längre fram i varukedjan styr också 
(Naturvårdsverket 2015).  
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 De globala målen 

År 2015 antog Förenta Nationernas (FN:s) generalförsamling 17 globala mål i Agenda 2030. De globala 
målen syftar till att skapa en hållbar värld ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv till år 2030. 
En viktig princip är att målen är odelbara, alla mål är lika viktiga och måste uppnås tillsammans (Förenta 
Nationerna 2015). Kärt barn har många namn, så även dessa mål. Målen refereras till som ”Sustainable 
Development Goals” (SDG), ”FN:s hållbarhetsmål”, ”Agenda 2030” och ”de globala målen”. I denna 
rapport har dock benämningen ”de globala målen” valts och används genomgående.  
 
Uppbyggnaden av de 17 globala målen är: 

• Delmål: Till varje mål finns delmål. Totalt finns det 169 delmål. (Förenta Nationerna 2015).  

• Indikatorer: För att följa upp målen finns 230 globala indikatorer (United Nations Statistical 
Databases 2018). Varje land ska också ta fram nationella indikatorer som bättre beskriver den 
nationella utvecklingen. I Sverige har Statistiska Centralbyrån har fått regeringens uppdrag att ta 
fram sådana indikatorer och de presenterade hösten 2017 ett förslag (Statistiska centralbyrån 
2017a).  

 
I juni 2018 presenterades den svenska handlingsplanen för Agenda 2030. Sverige vill vara ledande i 
arbetet för de globala målen. Agenda 2030 beskrivs stärka Sveriges hållbarhetsarbete och ge riktning, 
handlingskraft och ett gemensamt språk som förenar samhället kring hållbarhet. Handlingsplanen täcker 
2018 – 2020 och beskriver åtgärder som regeringen vill genomföra för att förenkla för samhällsaktörer att 
arbeta för en hållbar utveckling (Regeringskansliet 2018).  

2.2.1 Näringslivet och de globala målen 

Ett hållbart näringsliv utgör ett av sex fokusområdena i Sveriges handlingsplan för Agenda 2030 
(Regeringskansliet 2018). Agenda 2030-delegationen anser att näringslivet är centralt för arbetet med de 
globala målen. Det finns stor potential för svenskt näringsliv att bidra till genomförandet av de globala 
målen såväl nationellt som i andra länder. Målen erbjuder en gemensam referensram för företags 
hållbarhetsarbete. Näringslivets intresse har också varit stort (Agenda 2030-delegationen 2016a), de 
globala målen diskuteras mycket och är vanligt förekommande i hållbarhetsrapporteringar. I regeringens 
rapport till FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling beskrivs att Sveriges näringsliv har visat 
stort engagemang för de globala målen och de åtaganden som de innebär. Näringslivet hade en aktiv roll 
från start i förhandlingarna kring målen (Sveriges regering 2017a). Svenskt Näringsliv beskriver de globala 
målen som en “möjlighetsagenda” för att arbeta strategiskt med hållbarhet där företags affärsidé och 
hållbarhet kopplas samman. Det skapar långsiktig konkurrenskraftighet (Svenskt Näringsliv 2017).  
 
Enligt den nationella miljömålssamordnaren beror näringslivets snabba adaption till de globala målen på 
att näringslivet har getts en tydlig roll. Eftersom målen spänner över ekonomiska, sociala och ekologiska 
dimensioner kan de tydligare visa hur företagens tjänster eller produkter bidrar till hållbarhet. Ett aktiv 
politiskt arbete samt att de globala målen, med sina illustrativa figurer, är effektiva i kommunikation pekas 
också ut som viktiga faktorer (Helker Lundström 2017a).   

 De svenska miljömålen 

År 1999 fastställdes 15 miljökvalitetsmål i Sverige för den svenska miljön (Naturvårdsverket 2018a). Idag 
består det svenska miljömålssystemet av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 24 etappmål 
(Naturvårdsverket 2018b). Notera att vidare i rapporten refereras detta målsystem till som ”miljömålen” 
eller ”de svenska miljömålen”. Regeringen skriver i budgetpropositionen för 2018 att miljömålen utgör en 
gemensam målbild vilket är viktigt för statens och näringslivets samarbete och prioriteringar (Sveriges 
regering 2017b).  
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Generationsmålet är ett övergripande mål som ska visa riktningen för miljöarbete i samhället och vilka 
värden som ska skyddas. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i miljön som ska uppnås genom 
miljöarbetet. Uppbyggnaden av miljökvalitetsmålen är: 

• Preciseringar: För varje miljökvalitetsmål finns en eller flera preciseringar för att förtydliga 
målet (Naturvårdsverket 2018b). 

• Indikatorer: Varje mål har också en eller flera indikatorer som har valts för att kunna följa upp 
arbetet med miljömålen. De ska även utgöra ett hjälpmedel vid åtgärder och beslut 
(Naturvårdsverket 2017a). 

• Etappmål: Inom områdena klimatpåverkan, avfall, farliga ämnen, biologisk mångfald, hållbar 
stadsutveckling och luftföroreningar finns etappmål. Etappmålen utgör steg på vägen för att 
uppnå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Istället för att liksom miljökvalitetsmålen 
beskriva önskade tillstånd så beskriver de insatser som bör göras (Naturvårdsverket 2018d). En 
del av syftet varför etappmålen introducerades var att lättare kunna integrera näringslivets 
miljöarbete i det nationella miljöarbetet (Naturvårdsverket 2015).  

 
Ansvaret för miljömålen är uppdelat mellan åtta myndigheter. Dessa ansvarar för ett eller flera mål var. 
Bland annat är de ansvariga för uppföljningen av målen (Naturvårdsverket 2018b). 2010 tillsattes 
Miljömålsberedningen vars uppdrag är att ge regeringen råd om hur det svenska miljömålssystemet kan 
nås. I Miljömålsberedningen ingår riksdagsledamöter och sakkunniga (Regeringskansliet u.å.). Syftet är att 
miljömålen ska uppnås till år 2020 (Naturvårdsverket 2018b). Uppföljning av miljökvalitetsmålen och 
etappmålen görs årligen. Det utvärderas då om det är troligt att de uppnås till år 2020 (Naturvårdsverket 
2018b). Enligt uppföljningen 2018 kommer två av miljökvalitetsmålen nås till år 2020, resten bedöms inte 
troliga att uppnå tills dess (Naturvårdsverket 2018c). I regeringens redovisning av miljöarbetet under 
mandatperioden 2014 - 2018 står att arbetet med miljömålen ska fortsätta med sikte mot 2030. Nya 
etappmål ska också tas fram. Regeringen har gett i uppdrag att ta fram utredningar kring mål om bland 
annat dagvattenhantering och småskalig vedeldning inom Strategin för Levande städer (Sveriges regering 
2018). 

2.3.1 Näringslivet och miljömålen 

I regeringens redovisning av arbetet med miljömålen mandatperioden 2014 – 2018 betonas att 

miljöarbetet hos företag är viktigt för att miljömålen ska kunna nås. Det beskrivs också att många företag 

idag bedriver ett miljöarbete som bidrar till det (Sveriges regering 2018). 2014 tillsatte regeringen en 

nationell miljömålssamordnare för näringslivet, Annika Helker Lundström. Målet med uppdraget var att 

stärka samverkan mellan näringslivet och myndigheter samt inom näringslivet för att nå miljömålen. 

Uppdraget avslutades 2017 (Miljö- och energidepartementet 2014). Annika Helker Lundström beskriver i 

redovisningen av uppdraget att miljömålen hittills spelar en relativt liten roll i företags miljöarbete, 

speciellt för mindre företag. Företag som arbetar med miljömålen upplever dock att miljömålen ger 

substans och struktur i miljöarbetet. Ökad kunskap om miljömålen ökar starkt intresset att arbeta med 

miljömålen (Helker Lundström 2017a). 

Enligt en undersökning av Almgren (2015) av företags hållbarhets- och årsredovisningar verkar 
huvuddelen av företags mål och åtgärder i samma riktning som miljömålen. Miljömålen finns med som 
struktur men målen refereras sällan uttryckligen till. Undersökningen visar vidare att nästan alla företag 
inom olika branscher har miljömål som kan relateras till målet om Begränsad klimatpåverkan, 
klimatförändringarna är den miljöfråga som prioriteras högst av företagen. Mål som kan kopplas till Frisk 
luft, Giftfri miljö och God bebyggd miljö är också vanliga, både initierat av lagkrav och egna initiativ (Almgren 
2015). Bilden av miljömålen som en kompass bekräftas i en studie av Arnfalk et al. (2008). I en 
enkätstudie från 2015 bland svenska företag med ett börsvärde på mindre än 150 miljoner kronor och 
begränsad global marknad svarade 36 % att de kände till både generationsmålet och de 16 
miljökvalitetsmålen. 44 % hade tittat på miljömålen när de formulerade egna mål “i viss mån” eller “helt 
och hållet”. Hos företag certifierade enligt ISO14001 var det vanligare att använda miljömålen än hos 
andra företag (Helker Lundström 2017a). Intervjuer av teknikföretag 2007 visade att 60 % av företag med 
över 500 anställda ansåg sig påverkas av miljökvalitetsmålen i sitt miljöarbete. Bland mindre företag var 
andelen mindre (Arnfalk et al. 2008). 
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Den nationella miljömålssamordnaren beskriver att det största hindret för företag att arbeta med 
miljömålen är begränsad kunskap. Målen upplevs som komplicerade och det saknas konkreta verktyg 
(Helker Lundström 2017a). I en studie från 2009 som baseras på diskussioner inom Miljömålsrådet 
respektive Svenskt Näringslivs arbetsgrupp för miljöfrågor framkommer att näringslivet upplever att 
målen är svåra att använda för företag. Målen upplevs som politikernas och myndigheternas projekt. 
Företag anser också att målen är för många, det är få företag som har så många mål för det långsiktiga 
arbetet, och det finns ingen guide för hur prioriteringar ska göras (Almgren, Brorson & Enell 2009). Det 
ska noteras att denna diskussion fördes 2009 vilket var innan etappmålen infördes.  
 
Den nationella miljömålssamordnaren beskriver också att det ligger ett stort fokus i samhället på de 
globala målen vilket gör att många företag lockas att utgå ifrån de globala målen istället för de svenska 
miljömålen i miljöarbetet (Helker Lundström 2017a). Almgren, Brorson och Enell (2009) menar i sin 
studie att för svenska företag med internationell verksamhet finns problematik kring miljömålens roll och 
var investeringar ska göras. Många företag har köpts av utländska ägare och har därmed inte huvudkontor 
i Sverige. De svenska miljömålen blir då mindre angelägna. Det kan också finnas tveksamheter kring 
kostnadseffektiviteten i att då genomföra miljöinvesteringar i Sverige. 

 
Även om företagens arbete med miljömålen är begränsat påverkar ändå miljömålen näringslivet. En viktig 
sådan påverkansväg är regleringar. Lagar och regleringar inom miljöområdet kan motiveras med att 
miljömålen ska nås (Jenny Svärd, personlig kontakt). Miljömålen är också en viktig del av den tillsyn av 
företagen som görs av myndigheter. I Naturvårdsverket vägledning för operativ tillsyn står bland annat att 
” De miljökvalitetsnormer som är fastställda och de av riksdagen antagna nationella miljökvalitetsmålen 
bör vara utgångspunkt för behovsutredning, tillsynsplanering och tillsyn” (Naturvårdsverket, 2001).  

 Relationen mellan de globala målen och miljömålen 

I miljömålsrådets rekommendation till regeringen 2017 skriver de att antagandet av de globala målen 
väcker frågor för hur de svenska miljömålen ska hanteras. Miljömålsrådet anser att erfarenheten och 
rutinen kring miljömålen är värdefulla även i arbetet med de globala målen och att miljömålen fortfarande 
behövs (Miljömålsrådet 2017). I regeringens budgetproposition för 2018 fastställs att miljömålssystemet 
ska vara det svenska genomförandet av de globala målens ekologiska del (Sveriges regering 2017b). 
Kopplingen till de globala målen betonas också i regeringens redovisning av arbetet med miljömålen 
mandatperioden 2014 – 2018 (Sveriges regering 2018). Naturvårdsverket anser de två målsystemen 
kompletterar varandra; miljömålen beskriver det önskade tillståndet medan de globala målen har mer 
åtgärdsfokus (Naturvårdsverket 2016). De menar också att miljömålen konkretiserar och preciserar vad 
Sverige behöver göra för att uppnå den ekologiska dimensionen av de globala målen (Naturvårdsverket 
2018e). Den nationella miljömålssamordnaren ser en risk att det svenska miljöarbetet förlorar substans 
och fart om Sverige helt övergår till de globala målen. Som exempel nämner hon kemikalieområdet där de 
globala målen benämner kemikalier i allmänna ordalag. Det gör det svårt att följa utvecklingen av målet. 
Hon anser att det svenska miljömålet Giftfri miljö tydligare specificera vilka ämnen som ska fasas ut 
(Helker Lundström 2017a). 
 
Naturvårdsverket arbetar med att klargöra förhållandet mellan de globala målen och miljömålen. Bland 
annat har de bidragit till Agenda 2030-delegationen med stöd i form av kunskap om miljömålen och det 
relaterade miljöarbetet (Naturvårdsverket 2017b). I mars 2017 presenterade Naturvårdsverket en översyn 
av de befintliga indikatorerna för miljömålen och föreslog även en del nya indikatorer och omarbetningar. 
Uppdraget kom från regeringen och ett av syftena var att indikatorerna skulle vara tillämpliga med de 
globala målen. Naturvårdsverket anser att de nya indikatorerna täcker in hela den ekologiska dimensionen 
av de globala målen och att några även kopplar till den ekonomiska och sociala dimensionen 
(Naturvårdsverket 2017a). De nya indikatorerna kommer att börja användas i uppföljningen från och med 
2019 års redovisning i budgetpropositionen (Sveriges regering 2017b).  Inom arbetet med att ta fram nya 
etappmål ska också delmålen inom de globala målen vara en utgångspunkt enligt regeringen (Sveriges 
regering 2018).   
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Den nationella miljömålssamordnaren har gjort en övergripande mappning mellan miljömålen och de 
globala målen som har en miljödimension och som är relevanta för näringslivet. Nästan alla av de globala 
målen har direkt eller indirekt koppling till miljömålen, i mappningen ingår dock bara de som har direkt 
koppling (Helker Lundström 2017b). Tabell 1 är gjord utifrån den mappningen. Delmål 12.1 och 12.7 
ingår inte i mappningen och saknas därför i tabellen. Symbolerna för miljömålen som används i denna 
tabell och fortsatt i rapporten är gjorda av Tobias Flygar. 
 

Tabell 1 Mappning mellan de globala målen och miljömålen, gjort utifrån Helker Lundström (2017b).   

Globala målen Miljömålen 
12.2 Uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt 
nyttjande av naturresurser. 

   Begränsad klimatpåverkan 

   Grundvatten av god kvalitet 

   Ett rikt växt- och djurliv 

   Generationsmålet 

12.3 Halvera det globala matsvinnet.    Begränsad klimatpåverkan 

   God bebyggd miljö 

   Generationsmålet 

12.4 Uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och 
avfall. 

   Giftfri miljö 

   Skyddande ozonskikt 

   Grundvatten av god kvalitet 

   Generationsmålet 

12.5 Minska mängden avfall.    Begränsad klimatpåverkan 

   Giftfri miljö 

   Skyddande ozonskikt 

   God bebyggd miljö 

   Generationsmålet 

12.6 Uppmuntra företag till hållbara metoder och 
hållbarhetsinformation i rapportering.  

   Begränsad klimatpåverkan 

   Generationsmålet 

12.8 Säkerställa att människor är medvetna om vad som 
behövs för en hållbar livsstil. 

   Giftfri miljö 

   Generationsmålet 

 
Agenda 2030-delegationen har gjort en analys av hur de globala målen förhåller sig till Sveriges 

riksdagsbundna mål ur ett globalt och nationellt perspektiv. Ett globalt perspektiv definierades som 

Sverige i relation till omvärlden, exempelvis innefattades mål kring internationellt bistånd. Hänsyn togs 

endas till formuleringen av målen. De 16 miljökvalitetsmålen och generationsmålet räknades tillsammans 

som ett mål och utgjorde alltså ett av flera riksdagsbundna mål. 12 av 17 globala mål ansågs 

överensstämma med miljömålssystemet. Se Tabell 2 för resultat av analysen för delmålen under mål 12 

(implementeringsmålen undantagna) ur ett nationellt respektive globalt perspektiv. Endast ett av delmålen 

i mål 12 ansågs inte överensstämma med de riksdagsbundna målen (Agenda 2030-delegationen 2016b). 
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Tabell 2 Analys över hur mål 12 överrensstämmer med Sveriges riksdagsbundna mål ur ett nationellt respektive globalt perspektiv. Baserad på  
(Agenda 2030-delegationen 2016b). 

 Grad av överensstämmande med riksdagsbundna mål 

Nationellt perspektiv Globalt perspektiv 

12.1 Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara 
produktions- och konsumtionsmönster 

Överensstämmer delvis Överensstämmer delvis 

12.2 Uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt 
nyttjande av naturresurser. 

Överensstämmer väl Överensstämmer väl 

12.3 Halvera det globala matsvinnet. 
 

Överensstämmer delvis Överensstämmer delvis 

12.4 Uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och 
avfall. 

Överensstämmer väl Överensstämmer väl 

12.5 Minska mängden avfall. 
 

Överensstämmer delvis Överensstämmer delvis 

12.6 Uppmuntra företag till hållbara metoder och 
hållbarhetsinformation i rapportering.  

Överensstämmer väl Överensstämmer väl 

12.7 Främja offentliga upphandlingsmetoder 
 

Överensstämmer delvis Överensstämmer delvis 

12.8 Säkerställa att människor är medvetna om vad 
som behövs för en hållbar livsstil. 

Överensstämmer delvis Överensstämmer ej 

 
Den nationella miljömålssamordnaren ger i sin slutredovisning av uppdraget ett antal förslag på åtgärder 
för hur de globala målen och miljömålen ska kunna integreras. Hon föreslår att Miljömålsberedningen ska 
ansvara för arbetet med att integrera de två målsystemen. De bör ta fram uppföljningsbara delmål som är 
relevanta för näringslivet och som för samman de globala målen och miljömålen. Delmålen ska ligga 
under miljömålen men också överensstämma med den nationella handlingsplanen inom de globala målen. 
Behovet av företagsindikatorer bör också undersökas. Dessa ska ha bas i miljömålen och sedan kopplas 
till de globala målen. Till företag är hennes rekommendation att använda miljömålen som stöd för att ge 
substans till miljöarbetet om företaget arbetar med de globala målen (Helker Lundström 2017a).  

 Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 

Mål 12 av de globala målen, Hållbar konsumtion och produktion, innebär en effektiv resursanvändning, 

minskad farlig påverkan från kemikalier och värnande om ekosystemtjänster. Mål 12 ska gynna miljön, 

men också sociala och ekonomiska aspekter då det ska bidra till ökad konkurrenskraftighet och bättre 

hälsa. I Rio 2012 antog FN ett globalt, tioårigt ramverk för hållbar produktion och konsumtion (10YFP). 

Detta anses centralt för att nå mål 12 och utgör också ett av delmålen (12.1) (United Nations 

Development Programme u.å.). Under mål 12 finns totalt 11 delmål varav tre är implementeringsmål. Se 

appendix 8.1 Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.  

I den svenska handlingsplanen för Agenda 2030 beskrivs hållbar konsumtion och produktion som 

avgörande för att miljömålen ska nås. Specifikt nämns Generationsmålet och miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, 

God bebyggd miljö, Levande skogar och Ett rikt odlingslandskap. Som viktiga faktorer i handlingsplanen för mål 

12 lyfts,   

• Arbete med regeringsstrategier såsom Politik för hållbart företagande, Livsmedelsstrategin och 

Smart Industri.  

• Skatt på kemikalier i viss elektronik samt sänkt mervärdesskatt på reparationer.  

• Genomförandet av den Europeiska kommissionens meddelande om cirkulär ekonomi. 

• Kunskap om miljökonsekvenser av konsumtionen med fokus på livsmedel, transporter och 

boende.  

• Information om produktionsvillkor i andra länder.  

• Handlingsplan om reduktion av matsvinn.  

• Arbete för att uppnå ett internationellt ramverk för farliga kemikalier (Regeringskansliet 2018).  
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Nedan redovisas relevanta globala och föreslagna nationella indikatorerna för de utvalda delmålen samt 

en beskrivning av vad de innebär i en svensk kontext.  

2.5.1 Delmål 12.2 Effektivt nyttjande av naturresurser 

Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser (Förenta Nationerna 2015). 

Under delmål 12.2 finns två globala indikatorer, materialfotavtryck och nationell materialkonsumtion. 

Båda ingår som totalt antal ton, ton per capita och ton per BNP (United Nations Statistical Databases 

2018). Materialfotavtryck är massan använt material, både nationellt producerat och importerat material. 

Import står för drygt 30 % av materialfotavtrycket i Sverige. Nationell materialkonsumtion beräknas som 

utvinning och import subtraherat med export. Materialflödena är uppdelade i kategorierna metaller, icke-

metalliska mineraler, biomassa, fossila bränslen, avfall och övriga produkter (Statistiska centralbyrån 

2017b). En viktig skillnad mellan materialfotavtryck och nationell materialkonsumtion är att i nationell 

materialkonsumtion mäts massan som den faktiska massan av produkten när den korsar gränserna. Den 

förädlade varan väger oftast mycket mindre än ursprungsmaterialet, det gör att länder som importerar en 

större andel av materialet kan ha en lägre materialkonsumtion. För materialfotavtryck mäts istället massan 

i råmaterialekvivalenter. För exempelvis icke-metalliska mineraler är skillnaden mellan produktens massa 

och massan mätt i råmaterialekvivalenter stor (Eurostat 2017; Eurostat 2018). Inga nationella indikatorer 

är föreslagna (Statistiska centralbyrån 2017a).  

Sveriges totala materialfotavtryck 2015 var 240 miljoner ton (The International Resource Panel 2017).  

Icke-metalliska mineraler, främst sand och grus, utgör den största del av både den nationella 

materialkonsumtionen och materialfotavtrycket (Statistiska centralbyrån 2017b). Materialfotavtrycket av 

icke-metalliska mineraler utgjorde 38 % av det totala materialfotavtrycket. Biomassa utgör den näst största 

andelen av materialfotavtrycket, 25 %. Fossila bränslen utgjorde 19 % av materialfotavtrycket och 

metaller utgjorde 18 % (The International Resource Panel 2017).  

Sveriges materialkonsumtion har ökat sedan år 2000 och var år 2016 231 miljoner ton. Den största delen, 

41 %, består av icke-metalliska mineraler. Biomassa och metaller utgör också stora andelar, 26 % 

respektive 32 %. Fossila bränslen utgör endast en mindre del, 0,2 % (Statistiska centralbyrån 2017c).  

Sveriges materialkonsumtion per år är högre än EU-genomsnittet (Statistiska centralbyrån 2017b).  

2.5.2 Delmål 12.3 Minska matsvinnet 

Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela 

livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd (Förenta Nationerna 2015). 

Delmål 12.3 har en global indikator, Global Food Loss Index (GLFI) (United Nations Statistical 

Databases 2018). GLFI inkluderar matsvinn vid produktion, transporter och lagring men inte matsvinn i 

hushåll eller i handeln (Food and Agriculture Organizations of United Nations u.å.). Som nationell 

indikator föreslås matavfall per capita där även oundvikligt matavfall såsom skal och svinn ingår 

(Statistiska centralbyrån 2017a; Statistiska centralbyrån 2017b).  

Sverige hade 1,3 miljoner ton matavfall 2014. Hushållen stod för drygt 70 % av matavfallet 

(Naturvårdsverket u.å.). Ungefär hälften av hushållens matavfall är oundvikligt avfall såsom skal eller 

benrester (Naturvårdsverket 2016). Att en så stor andel av svinnet uppkommer hos konsumenten är 

typiskt för industrialiserade länder. I icke-industrialiserade länder kommer en betydligt större andel av 

svinnet från produktionen (Food and Agricultural Organization of the United Nations 2012). Sverige 

importerar mycket mat, importen är ungefär dubbelt så stor som exporten. Importen består främst av 

frukt och grönt, kött och köttvaror samt dryck. 60 % av importen kommer från EU (Statistiska 

centralbyrån 2018).  
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2.5.3 Delmål 12.4 Miljövänlig hantering av kemikalier 

Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med 

överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att 

minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön (Förenta Nationerna 2015). 

Delmål 12.4 har två globala indikatorer. Den första berör antal parter som ingår i multilaterala 

överenskommelser om farligt avfall och kemikalier och som uppfyller rapporteringskraven (United 

Nations Statistical Databases 2018). Den andra indikatorn är farligt avfall per person och andelen 

behandlat farligt avfall. Farligt avfall inkluderar i Sverige avfall som är markerat med en asterisk i bilaga 

fyra till avfallsförordningen eller som har andra, i avfallsförordningen, nämnda egenskaper (SFS 

2011:927). Som nationell indikator är kemikalieanvändning per BNP föreslaget (Statistiska centralbyrån 

2017a). I kemikalier ingår såväl rena kemikalier såväl som kemiska produkter vilket är blandningar av 

kemikalier (till exempel målarfärg) (Statistiska centralbyrån 2017b). 

I Sverige består behandlat farligt avfall främst av gruvavfall. Den vanligaste behandlingstypen är 

förbehandling och sedan sortering, därefter följer deponering. År 2014 stod kemikalieindustrin, 

cementtillverkning, raffinaderier, pappers- och massaindustrin samt tillverkning av stenkolsprodukter för 

drygt 80 % av Sveriges kemikalieanvändning (Statistiska centralbyrån 2017b).  

2.5.4 Delmål 12.5 Minska avfallet 

Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall 

(Förenta Nationerna 2015). 

Delmål 12.5 har en global indikator som berör återvinning, både nationell återvinningsandel och totalt 

återvunnet material (United Nations Statistical Databases 2018). Inga nationella indikatorer är föreslagna 

(Statistiska centralbyrån 2017a).   

I Sverige är gruvavfall det dominerande avfallet. År 2014 kom 139 miljoner ton avfall från gruvindustrin, 

det utgör 83 % av Sveriges totala avfall. Bygg- och rivningsbranschen stod för 8,9 miljoner ton, 5 %. 

Övrig industri gav 15 miljoner ton, 9 %, och hushållen 4,2 miljoner ton, 3 %. Hantering av avfall leder till 

utsläpp och förbrukar elenergi. Samtidigt bidrar avfall också dock med material och energi som kan 

minska miljöpåverkan i andra sektorer (Naturvårdsverket u.å.). I de flesta fall är miljöpåverkan från 

tillverkning av material större än påverkan vid avfallshantering. Den främsta fördelen för miljön med att 

minska avfallet är alltså minskat behov av energi- och naturresurser vid tillverkning. Deponering har 

minskat, idag deponeras mindre än en procent av hushållssopor (Naturvårdsverket 2017c). I remissen för 

den nationella avfallsplanen 2018 - 2023 redogörs för svensk avfallshantering idag och strategier för 

framtiden. Det anses det finnas stor potential att öka utsortering för materialåtervinning, främst för 

papper och plast (Naturvårdsverket u.å.). 

3 Metod 

Metodiken i arbetet bestod av flera delar. För bakgrundsstudie och den teoretiska delen med 

klassificeringar av interaktioner gjordes en litteraturstudie. Själva klassificeringen gjordes enligt 

sjustegstrappan som tidigare används i liknande studier. Den praktiska delen utfördes genom intervjuer av 

representanter från företag. Nedan följer beskrivningar av alla delar av metoden samt definitioner av 

använda begrepp.  

  



15 

 

 Definitioner 

En synergi definieras enligt Nationalecyklopedin (u.å.a.) som att samverkan mellan två eller flera faktorer 

bidrar till att resultatet blir större än de enskilda faktorernas additiva verkan. Inom denna studie syftar 

synergi till att beskriva då uppfyllandet av ett mål också bidrar till uppfyllandet av ett annat, påverkan är 

positiv. En konflikt definieras enligt Nationalecyklopedin (u.å.b.) som att två intressen är oförenliga. 

Konflikt ses i denna studie som motsatsen till synergi. Det är då uppfyllandet av ett mål hindrar 

uppfyllandet av ett annat, påverkan är negativ. Interaktioner kan uppstå både på målnivå och åtgärdsnivå. 

En interaktion på målnivå berör själva målbeskrivningen medan en interaktion på åtgärdsnivå berör 

åtgärder för att för att uppnå målet. Se exempel i Figur 1. För att kunna göra strategiska val krävs ofta en 

kombination av analys på mål- respektive åtgärdsnivå (Nilsson et al. 2016). Både interaktioner på mål- och 

åtgärdsnivå analyseras inom den teoretiska delen medan den praktiska delen fokuserar på interaktioner på 

åtgärdsnivå.  

 

 Litteraturstudie  

Inför bakgrundsstudien samt klassificeringen av interaktionerna genomfördes en litteraturstudie. Syftet 

med litteraturstudien för bakgrunden var att kartlägga tidigare studier inom området samt att få en bild av 

aktuella politiska beslut och näringslivets arbete inom området. Syftet med litteraturstudien inför 

klassificering av interaktionerna var att få förståelse för innebörden i miljömålen samt en övergripande 

förståelse för hur de olika målen kan påverka varandra. 

Då miljömålen främst berör svensk miljö och svenska förhållanden användes främst svenska källor. Där 

det ansetts relevant och möjligt inkluderades även internationella källor för att ge ett bredare perspektiv. 

Sökningar gjorde bland annat i Google Scholar och Scopus. De flesta källor är från 2010 eller senare, 

detta då förutsättningarna som utgör problemställningen för detta projekt är relativt nya.  

En stor andel av källorna utgörs av rapporter på myndigheters uppdrag. Detta gör att den teoretiska 

analysen kan ha något tyngd åt myndigheternas perspektiv vilket stärker betydelsen av den 

kompletterande praktiska delen som snarare representerar näringslivets perspektiv. Sammantaget anses de 

ge en balans.  

 Klassificering av interaktioner 

Inom den teoretiska delen klassificerades interaktionerna mellan delmål 12.2–12.5 av de globala målen 

och preciseringar, indikatorer och etappmål inom miljömålen. Det innebär totalt 904 interaktioner. För 

klassificeringen användes en sjustegstrappa. Modellen är utvecklad av Nilsson et al. (2016) som ett verktyg 

för att undersöka interaktioner mellan de globala målen internt. Modellen har använts inom flera studier 

av interaktioner mellan de globala målen, exempelvis av ett flertal olika forskargrupper inom studien A 

Guide to SDG Interactions: From Science to Implementation (2017) (Griggs et al. 2017).  

Minskad klimatpåverkan

Mål 1

Bevarad skog

Mål 2

Figur 1 Exempel för att illustrera skillnaden mellan interaktion på målnivå och åtgärdsnivå.  

Interaktion på målnivå: Potentiell synergi, skog bidrar till upptag av växthusgaser 

genom fotosyntes. 

Interaktion på åtgärdsnivå: Potentiell konflikt, att använda skogen som biobränsle är 

inte förenligt med att skogen bevaras. 
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Inga tidigare studier har, vad författaren känner till, applicerat modellen på andra mål än de globala målen. 

Modellen är dock generellt formulerad och anses därför passande även för interaktioner mellan de 

miljömålen. Modellens värde beskrivs också som att den ska utgöra en gemensam plattform för politik, 

forskning och praktik (Nilsson et al. 2016). Att bygga vidare inom samma plattform anses värdefullt.  

Inom sjustegstrappan klassificeras interaktioner på en diskret skala mellan (-3) och (+3). Steg (-3) till (-1) 

representerar konflikter medan (+3) till (+1) representerar synergier. Steg (-3) representerar den starkaste 

formen av konflikt och på motsvarande sätt representerar (+3) den starkaste synergin.  

Steg (0) representerar en neutral interaktion, antingen där de positiva och negativa effekterna tar ut 

varandra eller där målen inte interagerar alls (Nilsson et al. 2016). Se Figur 2, efter Nilsson et al. (2016). 

Som exempel klassificeras interaktionen mellan det globala målet nummer 7 Hållbar energi för alla och mål 

3.9 om att minska dödsfall på grund av föroreningar som en interaktion på steg (+2). Förnybar energi 

kommer leda till en renare luft vilket stärker mål 3.9. Mål 7 är dock i sig själv inte tillräckligt för att mål 3.9 

ska uppnås (Griggs et al. 2017). 

 

Figur 2 Sjustegstrappan som användes vid klassificering av interaktioner. Gjord efter Nilsson et al. (2016).  

I denna analyserades interaktionen mellan de globala målen 12.2–12.5 och miljömålen. Motsatt riktning av 

interaktioner analyserades inte. Mål 12 kan endast leda till tillstånd i miljön. Till exempel kan 

resurseffektivitet leda till mindre energianvändning men det kan inte leda till att beslut tas om effektivare 

energianvändning. Interaktioner till sådana delar av miljömålen markerades därför med streck, de är inte 

möjliga. Se exempel i Tabell 3, P.2.1-P.2.10 representerar preciseringar, I.2.1-I.2.5 representerar 

indikatorer och E.2.1-E.2.2 representerar etappmål. Se appendix 8.2 Miljömålen för förklaring av 

indexeringen. 

Tabell 3 Exempel på resulattabell som användes vid klassificeringen, i detta fall hur delmål 12.2 – 12.5 interagerar med miljömålet Frisk luft. Streck 
innebär att interaktionen inte är möjlig.  

    2. Frisk luft 

 Preciseringar Indikatorer Etappmål 

 P. 
2. 
1. 

P. 
2. 
2. 

P. 
2. 
3. 

P. 
2. 
4. 

P. 
2. 
5. 

P. 
2. 
6. 

P. 
2. 
7. 

P. 
2. 
8. 

P. 
2. 
9. 

P. 
2. 
10. 

I. 
2. 
1. 

I. 
2. 
2. 

I. 
2. 
3. 

I. 
2. 
4. 

I. 
2. 
5. 

E. 
2. 
1. 

E. 
2. 
2. 

12.2 +1 +1 0 0 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 - - 

12.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 - - 

12.4 +2 +1 +2 +2 +1 0 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0 0 - - 

12.5 0 +1 0 0 +1 0 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0 0 - - 
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Klassificeringen för interaktionerna till miljömålens preciseringar, indikatorer och etappmål vägdes sedan 

samman till en enhetlig siffra per miljömål i ett viktat medelvärde enligt ekvation 1. Det medelvärdet 

representerar klassificeringen av interaktionen till miljömålet som helhet. Interaktionerna som markerats 

med streck räknades inte med i medelvärdet. För respektive vikter, se Tabell 4. Vikterna valdes efter 

hypotesen att företag främst användes sig av miljömålens preciseringar och inte går djupare in i etappmål 

och preciseringar. Detta bekräftades delvis i intervjuerna.   

Tabell 4 Vikterna som användes för preciseringarna, indikatorerna och etappmålen vid medelvärdelväärdesbildningen. Benämningen är samma som i 

ekvation 1.   

 Vikt 

Preciseringar (P) 0,50 (wp) 

Indikatorer (I) 0,25 (wi) 

Etappmål (E) 0,25 (we) 

 

�̅� =
1

𝑛
 (𝑤𝑝 ∑ 𝑝𝑝∈𝑃 +  𝑤𝑖 ∑ 𝑖𝑖𝜖𝐼 + 𝑤𝑒 ∑ 𝑒𝑒𝜖𝐸 )  

𝑛 = 𝑝|𝑃| + 𝑒|𝐸| + 𝑖|𝐼|  (1)    

3.3.1 Måltolkningar 

I klassificeringen av interaktioner gjordes följande tolkningar och antagande inom delmålen,  

• Delmål 12.2 Effektivt nyttjande av naturresurser: En effektivare resursanvändning antogs 

leda till en minskad resursanvändning och därmed mindre miljöpåverkan från utvinning av 

naturresurser. Minskad påverkan från användning av naturresurser, process och avfall 

inkluderades också men ansågs mindre direkt. Fokus låg på de resurser som specifikt nämns i 

materialfotavtryck och nationell materialkonsumtion: metaller, icke-metalliska mineraler, 

biomassa och fossila bränslen (Statistiska centralbyrån 2017b). 

• Delmål 12.3 Minska matsvinnet: Mindre matsvinn antogs indirekt leda till mindre 

matproduktion då stora delar av det svenska matsvinnet är ätbart (Naturvårdsverket 2016).  

• Delmål 12.4 Miljövänlig hantering av kemikalier: Tonvikt lades vid ”användning”, oavsiktlig 

bildning av ämnen inkluderades därför inte, om inte förbränningen ingick i produktion av 

kemikalier. Den svenska definitionen av farligt avfall enligt Avfallsförordning (2011:927) 

användes.  

• Delmål 12.5 Minska avfallet: Då avfall inte specificeras i delmål 12.5 antogs allt avfall ingå, 

även farligt avfall och matsvinn. Återvinning och återbruk antogs kunna leda till mindre behov av 

nyproduktion.  

 Intervjuer 

Syftet med intervjustudien var att skapa en bild av hur näringslivet arbetar med miljömålen och de globala 

målen för att kunna identifiera synergier och konflikter på åtgärdsnivå och på ett mer övergripande plan. 

Vilken funktion målsystem har för företag samt upplevelsen av synergier eller konflikter mellan de två 

målsystemen söktes också. För att ta reda på hur något görs eller upplevs är kvalitativ forskningsintervju 

en lämplig metod. Intervjuerna hade snarast ett explorativt syfte vilket innebar en öppen och mindre 

strukturerad intervju (Kvale & Brinkman 2014).  

Urvalet av företag att intervjua gjordes med syfte att eftersträva en bredd gällande bransch, storlek och 

verksamhetens geografiska spridning. Dessa är faktorer som tidigare visat sig påverka företags inställning 

till miljömålen, se avsnitt 2.2.1 Näringslivet och miljömålen. Notera att urvalet dock inte ska uppfattas täcka 

hela spektrumet för dessa faktorer, detta ansågs inte möjligt inom tidsramen.  
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Det är inte heller ett statistiskt urval utan företagskontakterna erhölls genom miljöansvarig på 

branschorganisationerna med önskemål utifrån nämnda kriterier. Ett krav var också att företaget var 

kapabelt att svara på frågor om miljömålen och/eller de globala målen, vilket därmed utelämnar den 

grupp företag som inte arbetar med något av dessa målsystem. Alla företag ansågs ha en relevant koppling 

till hållbar konsumtion och produktion. De utvalda företagen var JM, Nobia, Sandvik, Svenska Brasserier 

och Skepparholmen Nacka. Se Tabell 5.  

Tabell 5 Nyckelegenskaper hos de utvalda företagen.  

 Bransch  Kunder Storlek Global/nationell 

JM2 Byggnation av 
bostäder och 
bostadsorter 

Privatpersoner  2 500 anställda Verksamhet i tre 
nordiska länder, 
huvudkontor i 
Sverige 

Nobia3 Tillverkning, design 
och installation av kök 

Företag och 
privatpersoner 

6 100 anställda Verksamhet i sex 
europeiska länder, 
huvudkontor i 
Sverige  

Sandvik4 Tillverkning av 
verktyg, maskiner och 
specialstål  

Främst företag  43 000 anställda  Verksamhet i 60 
länder globalt 
huvudkontor i 
Sverige  

Skepparholmen 
Nacka5 

Spa- och 
konferenshotell 

Företag och 
privatpersoner  

50 anställda Verksamhet på en 
plats i Sverige  

Svenska 

Brasserier6 

Restaurang Främst 
privatpersoner 

450 anställda Restauranger på sju 
platser i Sverige  

2 JM (2018), 3 Nobia (2018), 4 Sandvik (2018), 5 Skepparholmen Nacka (u.å); UC allabolag AB (2017a), 6 Svenska Brasserier (u.å.); UC 

allabolag AB (2017b) 

De intervjuade var hållbarhetschefer eller hade motsvarande roller inom företaget. Innan intervjun 

informerades de om syftet med projektet, ingen förberedelse krävdes från deras sida. Intervjuerna 

genomfördes via telefon och varade cirka 30 min. Intervjun med Svenska Brasserier genomfördes i 

person på grund av praktiska skäl. Alla intervjuer spelades in i sin helhet. Intervjuerna byggde på frågorna 

i Tabell 6. På grund av den explorativa karaktären var strukturen relativt lös, frågorna ska snarast 

betraktas som teman och ingen vikt ska befästas vid ordningen. Följdfrågor var viktiga för att följa upp 

trådar. I Tabell 6 ses också intervjufrågornas koppling till de tematiska forskningsfrågorna.  
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Tabell 6 Schematisk illustration över hur forskningsfrågorna relaterar till intervjufrågorna. 

Forskningsfrågor  Intervjufrågor 

 
 
 
Vilka interaktioner mellan 
miljömålen och de globala 
målen finns på åtgärdsnivå? 
 
 
 
 
 
 
 
Vilka övergripande 
interaktioner mellan miljömålen 
och de globala målen upplever 
företag?  
 
 
 
 
 
 
 

Vilken funktion har målsystem 
för företag? 
 

 Ge ett exempel på åtgärder ni gjort de senaste 
åren inom 

- effektivt nyttjande av naturresurser 

- matsvinn 

- miljövänlig hantering av kemikalier 

- minskning av avfall? 
 
I vilken utsträckning styr miljömålen/de 
globala målen ert miljöarbete?  
 
I vilken utsträckning följer ni upp ert 
miljöarbete efter miljömålen/de globala 
målen? 
 
Upplever ni miljömålen/de globala målen 
som ett stöd i ert arbete?  
 
Om ni använder de globala målen: Det finns 
målformulering, delmål och indikatorer. Vad 
tittar ni på när ni formulerar era mål? 
 
Om ni använder miljömålen: Det finns 
precisering, etappmål och indikatorer. Vad 
tittar ni på när ni formulerar era mål? 
 
Har ni något förslag på hur de globala målen 
och miljömålen skulle kunna integreras?  

4 Resultat och analys 

Först följer resultat och analys från klassificeringen av interaktioner uppdelat i en övergripande analys och 

en målspecifik. Därefter följer resultat och analys av intervjuer.  

 Klassificering av interaktioner 
4.1.1 Övergripande analys 

Totalt 904 interaktioner mellan globala målens delmål 12.2 - 12.5 och miljömålens preciseringar, 

indikatorer och etappmål analyserades. Av dessa var 108 inte möjliga interaktioner och markerades därför 

med streck. Det ger 796 klassificerade interaktioner. För resultattabellerna i sin helhet samt motiveringar, 

se appendix 7.3 Resultattabeller. De flesta interaktionerna klassificerades som neutrala. Mycket liten andel 

av interaktionerna klassificerades som konflikter (2 %) och av de bedömda konflikterna var alla svaga 

konflikter. 46 % av interaktionerna klassificerades som synergier, varav de flesta som svaga synergier. 6 % 

klassificerades som mycket starka synergier. Se Figur 3 för en sammanställning.  
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Figur 3.  Klassificeringar för interaktionerna till de enskilda preciseringarna, indikatorerna och etappmålen.  

Den sammanlagda bedömningen per miljömål består av ett viktat medelvärde av bedömningen av 

respektive preciseringar, indikatorer och etappmål. Detta redovisas i Tabell 7. Endast interaktionen mellan 

delmål 12.4 och miljömålet Ingen övergödning klassades som en konflikt.  

  

2%

52%

24%

16%

6%

Stark konflikt (-3)

Medelstark konflikt (-2)

Svag konflikt (-1)

Neutral (0)

Svag synergi (+1)

Medelstark synergi (+2)

Stark synergi (+3)
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Tabell 7 Sammanlagd bedömning av interaktionerna mellan delmål 12.2 - 12.5 och respektive miljömål. Den sammanlagda bedömningen är ett viktat 
medelvärde av de enskilda bedömningarna av preciseringar, indikatorer och etappmål.  

 12.2 Effektivt 
nyttjande av 
naturresurser 

12.3 Minska 
matsvinnet 

12.4 Miljövänlig 
hantering av 
kemikalier 

12.5 Minska 
avfallet 

   1. En begränsad 
             klimatpåverkan 

1,91 1,87 0,00 1,73 

   2. Frisk luft 
 

0,720 0,00 1,04 0,560 

   3. Bara naturlig 
            försurning 

1,43 1,142 0,786 1,00 

   4. En giftfri miljö 
 

0,353 0,471 2,24 0,00 

   5. Skyddande 
             ozonskikt 

0,00 1,00 1,88 0,00 

   6. Säker strålmiljö 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 

   7. Ingen 
             övergödning 

1,00 2,00 -0,539 1,77 

   8. Levande sjöar 
             och vattendrag 

0,640 1,28 0,560 0,640 

   9. Grundvatten av 
             god kvalitet 

1,93 1,40 0,533 0,533 

   10. Hav i balans 
 

0,556 1,26 0,963 0,741 

   11. Myllrande 
               våtmarker 

0,632 0,00 0,00 0,00 

  12. Levande skogar 
 

1,95 0,00 0,00 0,381 

   13. Ett rikt 
               odlingslandskap 

0,00 -0,103 0,621 0,00 

   14. Storslagen 
               fjällmiljö 

0,684 0,00 0,00 0,684 

   15. God bebyggd 
               miljö 

0,621 0,414 0,897 1,03 

  16. Ett rikt växt- och 
              djurliv 

1,263 0,474 0,895 0,526 

   17. Generationsmålet 
 

1,381 1,00 1,38 0,952 

 

≤ -2,5 
Stark konflikt 

-2,5 < x ≤ -1,5 
Medelstark 
konflikt 

-1,5 < x ≤ -0,5 
Svag konflikt 

-0,5 < x ≤ 0,5 
Neutral 

0,5 < x ≤ 1,5 
Svag synergi 

1,5 < x ≤ 2,5 
Medelstark 
synergi 

> 2,5 
Stark synergi 

 

Interaktionerna mellan de utvalda delmålen i mål 12 och miljömålen kan också representeras i ett 

träddiagram, se Figur 4. Nedan följer djupare analys av respektive delmåls träddiagram. 
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Figur 4 Översikt över kopplingen mellan delmål 12.2 – 12.5 och miljömålen. Samma färgkodning som i Tabell 7 används.  

4.1.2 Delmål 12.2 Effektivt nyttjande av naturresurser  

De starkaste synergierna mellan delmål 12.2 och miljömålen bedömdes vara till målen Begränsad 

klimatpåverkan, Grundvatten av god kvalitet och Levande skogar. Dessa klassificerades som medelstarka 

synergier. Inga interaktioner mellan delmål 12.2 och miljömålen bedömdes vara konflikter i den 

sammanlagda bedömningen, se Figur 5. En svårighet i bedömningarna var att naturresurser är en bred 

term, en minskning av fossila bränslen jämfört med en minskning av förnybar biomassa får mycket olika 

konsekvenser. Effekten är också olika beroende på om minskningen av naturresurser sker i Sverige eller i 

andra länder.  

 

Figur 5. Sammanlagda klassificeringar av interaktionerna mellan delmål 12.2 och respektive miljömål. Samma färgkodning som i Tabell 7 används.  

4.1.3 Delmål 12.3 Minska matsvinnet 

Delmål 12.3 bedömdes ha neutrala interaktioner till åtta av miljömålen, delmål 12.3 var därmed det delmål 

med flest neutrala interaktioner av de studerade delmålen. Medelstarka synergier klassificerades till målen 

Begränsad klimatpåverkan och Ingen övergödning, se Figur 6.  
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Figur 6. Sammanlagda klassificeringar av interaktionerna mellan delmål 12.3 och respektive miljömål.  Samma färgkodning som i Tabell 7 används.  

4.1.4 Delmål 12.4 Miljövänlig hantering av kemikalier 

Interaktionerna mellan delmål 12.4 och miljömålen bedömdes vara mestadels svaga synergier, en svag 

konflikt bedömdes dock till Ingen övergödning. Medelstarka synergier bedömdes till målen En giftfri miljö och 

Ett skyddande ozonskikt, se Figur 7. En utmaning i bedömningen var att begreppet kemikalier är mycket 

brett och att kemikalier förekommer inom flera vitt skilda användningsområden. Definitionen av farligt 

avfall är också relativt komplex.  

 

Figur 7. Sammanlagda klassificeringar av interaktionerna mellan delmål 12.4 och respektive miljömål.  Samma färgkodning som i Tabell 7 används. 

4.1.5 Delmål 12.5 Minska avfallet 

Delmål 12.5 bedömdes ha medelstarka synergier till målen Begränsad klimatpåverkan och Ingen övergödning, se 

Figur 8. En svårighet i bedömningen var att effekterna av minskat avfall får olika konsekvenser beroende 

på vilken typ av avfall det är, och hur minskningen görs.  
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Figur 8. Sammanlagda klassificeringar av interaktionerna mellan delmål 12.5 och respektive miljömål.  Samma färgkodning som i Tabell 7 används.  

 Intervjuer 

Nedan redovisas resultatet från intervjuerna av representanter från JM, Nobia, Sandvik, Skepparholmen 

Nacka och Svenska brasserier. Resultatet är uppdelat efter de tre forskningsfrågorna, se Tabell 6. 

Vilka interaktioner mellan miljömålen och de globala målen finns på åtgärdsnivå? 

Nedan följer exempel på åtgärder som företagen har vidtagit kopplat till globala målen delmål 12.2 – 12.5, 

det vill säga inom effektivt nyttjande av naturresurser, minskning av matsvinn, miljövänlig hantering av 

kemikalier och minskning av avfall. Åtgärderna analyserades utifrån deras bidrag till miljömålen. För 

Nobia, JM och Sandvik har resultatet från intervjuerna kompletterats med deras års- och 

hållbarhetsredovisningar för år 2017 (Nobia 2018; JM 2018; Sandvik 2018). Skepparholmen Nacka och 

Svenska brasserier har inga sådana publicerade redovisningar. Notera att detta endast är exempel på 

vidtagna åtgärder, utvalda för att tillsammans visa en bredd av områden.  

Nobia 

 

Åtgärden bidrar främst till Levande skogar genom att gynna ett hållbart skogsbruk. Även biologisk 

mångfald inom Ett rikt djur- och växtliv samt bevarande av ekosystem, hållbara konsumtionsmönster och 

biologisk mångfald inom Generationsmålet berörs. 

JM 

 

 

Åtgärden bidrar främst till en Giftfri miljö genom minskad användning av farliga ämnen samt minskad 

exponering. Beroende på var byggnationen görs kan åtgärden också bidra positivt till Levande sjöar och 

vattendrag, Hav i balans och Grundvatten av god kvalitet genom minskad spridning av kemikalier.  

Sandvik 

 

Då återvinning av material är mindre energikrävande än nyproduktion (Hillman et al. 2015) bidrar 

åtgärden till Begränsad klimatpåverkan. Resurseffektivitet ingår också i Generationsmålet och God bebyggd miljö. 

Minskat behov av brytning av nytt material minskar också inträngningseffekter (Sveriges geologiska 

undersökning 2017), vilket miljömål det gynnar beror dock på var brytningen sker.   

Ökar andelen certifierat trä för att säkerställa att träet kommer från hållbar källa.  
 

System för värdering av kemikalier efter hälso- och miljöperspektiv. ’Röda’ kemikalier får inte användas medan 

’gröna’ är rekommenderade. 

 

Samlar in använda skär och solida metallverktyg från kunder och återvinner 50 % av materialet.  
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Skepparholmen Nacka 

 

Det tydligaste bidraget åtgärden har är till Generationsmålet med hushållning av resurser och hållbara 

konsumtionsmönster samt till God bebyggd miljö med resursbesparing. Åtgärden bidrar även indirekt till 

flera olika miljömål, bland annat Begränsad klimatpåverkan och Ingen övergödning om det antas att minskat 

svinn bidrar till minskad produktion. Jordbruk och djurhållning är viktiga källor för utsläpp av 

växthusgaser och övergödande ämnen (Naturvårdsverket 2016).   

Svenska brasserier 

 

Åtgärden bidrar precis som åtgärden ovan tydligast till Generationsmålet och God bebyggd miljö med 

resurseffektivitet och hållbara konsumtionsmönster. Flera miljömål påverkas också indirekt. Om det antas 

att mindre användning leder till mindre produktion bidrar åtgärden exempelvis också till Begränsad 

klimatpåverkan.  

Vilka övergripande interaktioner mellan miljömålen och de globala målen upplever företag?  

Alla de intervjuade representanterna uppgav att de arbetar mer med de globala målen än med miljömålen 

på koncernnivå. Miljömålen finns knappt alls med i hållbarhetsarbetet eller ingår snarare mer indirekt som 

en referens. Längre ned i organisationen, närmare utövarna, tycks miljömålen dock användas mer 

frekvent. Flera företag påpekar också att de genom att arbeta med de globala målen också arbetar med 

miljömålen. ”Jag känner att det är väldigt många av miljömålen som /…/ är en delmängd i ett 

systematiskt miljöledningsarbete men som också direkt relaterar till de globala målen.” (Amanda Jackson, 

Nobia). Detta talar för upplevda synergier mellan de båda målsystemen. Inga konflikter på målplanet 

framkom i intervjuerna. Däremot tycks konflikter upplevas på ett mer övergripande plan, det vill säga i 

målsystemens utformning och karaktär. De anledningar företagen uppgav till att de globala målen har 

valts som ramverk kan sammanfattas i tre huvudargument: 

• Att de globala målen utgör ett globalt målsystem. Flera av företagen har verksamhet i andra 

länder än Sverige och föredrar ett generellt målsystem som kan användas för hela företaget. ”Alla 

nationella särkrav gör det svårare för oss som företag. Vi vill gärna ha saker på ett och samma sätt 

oavsett var vi befinner oss.” (Per Löfgren, JM). Även företag som endast har verksamhet i 

Sverige såg dock den globala omfattningen som en fördel då de agerar på en global marknad. 

Leverantörer såväl som kunder kommer ifrån andra länder än Sverige. ”Vi har många 

internationella gäster. Vi jobbar med vinleverantörer från hela världen och köper mat från hela 

världen.” (Fanny Sturén, Svenska Brasserier).   

• Att de globala målen ger en helhetsbild av hållbarhet. Det framhölls som en fördel att de globala 

målen, genom att ta in alla aspekter av hållbarhet, utgör ett ramverk för hela hållbarhetsarbetet 

istället för bara miljöarbetet. Det gör att färre ramverk behöver användas vilket bidrar till 

enkelhet och effektivitet. Skepparholmen Nacka upplevde att det breda angreppssättet till 

hållbarhetsarbete är vad kunder efterfrågar i till exempel upphandlingar för konferenser. Däremot 

upplevde de att helhetsgreppet av hållbarhet inte är riktigt förenligt med myndigheternas 

granskning. Vid inspektioner måste de splittra upp sitt arbete för att kunna presentera de 

aspekterna som respektive tillsyn fokuserar på. Det gör att deras upplevda nytta av 

inspektionerna minskar.  

• Att de globala målen är lätta att kommunicera. Värdet av de globala målen i kommunikation 

lyftes av flera av företagen. De globala målen upplevdes som ett illustrativt verktyg för att externt 

kommunicera vad företaget bidrar med till samhället och motiverar också varför det är viktigt att 

bidra. Värdet av de globala målen för intern kommunikationen framhävs dock nästan än mer än 

värdet för extern kommunikation. De globala målen upplevdes som enkla och pedagogiska, 

målformuleringarna och symbolerna talar direkt till medarbetarna.  

Rutin för avvikelsehantering vid inköp av mat, till exempel om levererade varor inte används. 

 

Slutat servera platssugrör med drinkar.  

. 

 



26 

 

”Jag märker att det finns en pedagogik i de här globala målen som, när man börjar resonera, 

frigör ganska mycket energi. De har hjälpt folk att börja tänka och reflektera på ett bättre sätt än 

vad jag tycker att de svenska miljömålen har gjort. Där har man mer fastnat i att man inte vet vad 

säker strålmiljö har med den egna verkligheten att göra” (Gunilla Strömberg-Pettersson, 

Skepparholmen Nacka). Det framhölls också att det skulle vara mycket opraktiskt och ineffektivt 

att kommunicera både miljömålen och de globala målen samtidigt.  

Vilken funktion har målsystem för företag? 

Hur de globala målen används varierar mellan de olika företagen. En viktig skillnad är när i 

målsättningsprocessen som de globala målen involveras. I vissa fall är de globala målen utgångspunkten 

för målformuleringen, målen tas antingen rakt av eller omformuleras för den egna verksamheten. ”Vi ska 

utgå från SDG:erna och i största möjliga mån använda deras delmål och indikatorer när det är 

applicerbart, men när det inte känns tillräckligt eller justerbart för oss så kommer vi även att skapa våra 

egna mål och indikatorer för det.” (Fanny Sturén, Svenska Brasserier). I andra fall kommer de globala 

målen in i ett skede då de egna målen redan är satta, men genom att koppla de egna målen till de globala 

målen stärks målens betydelse och den samhällsroll som företaget intar genom målsättningarna. 

Ytterligare ett annat angreppssätt är att se de globala målen som en input eller kompetens i 

målsättningsprocessen. Här finns också en viss tidsaspekt, flera av de intervjuade företagen har haft ett 

aktivt hållbarhetsarbete långt före de globala målens uppkomst medan till exempel Svenska brasserier har 

ett relativt ungt hållbarhetsarbete och är just nu i processen att skriva sin första hållbarhetsrapporten. Hur 

de intervjuade företagen använder de globala målen speglas också i vilka delar av de globala målen de 

använder. För företag som arbetar med målen på en mer övergripande nivå är målformuleringen viktigast 

medan indikatorer och delmål ges mindre beaktande. Några av företagen går dock djupare in i även 

delmål och indikatorer.  

Något som alla företag framhöll är vikten av att tolka målen för den egna verksamheten för att kunna 

sätta mer detaljerade, verksamhetsnära mål. ”All vår målsättning utgår från verksamheten. /.../ Det är 

aldrig så att FN-målen kommer styra vår verksamhet, de är så övergripande, vi måste ned på mycket mer 

detaljnivå.” (Christina Båge-Friborg, Sandvik). Vid målsättning är väsentlighetsanalys, där den egna 

verksamhetens miljöpåverkan kartläggs, centralt.  

Gällande hur de globala målen och miljömålen ska kunna integreras var en genomgående åsikt att det 

måste vara enkelt och ge ett mervärde. Att endast koppla arbetet till miljömålen genom korsreferering 

ansågs syfteslöst och sakna självändamål. Det skulle innebära en administrativ börda och bli svårt att 

kommunicera. Flera av företagen eftersökte en hoparbetning av systemen med de globala målen som ett 

paraply. Miljömålen skulle då snarast visa på det svenska genomförandet av de globala målen.  

5 Diskussion 

Diskussionen inleds med en metoddiskussion. Därefter följer en diskussion av resultatet med tolkningar. 

Eftersom Nilsson et al. (2016) betonar vikten av reflektion då klassificeringar görs med sjustegstrappan 

har reflektioner från arbetet tillägnats ett eget avsitt. Slutligen följer tankar inför vägen framåt, där också 

rapportens frågeställning besvaras.  

 Metod 

Nedan följer diskussion om metodernas validitet och reliabilitet. Validitet innebär att metoden mäter det 

som avses medan reliabilitet innebär att resultatet är reproducerbart och konsistent (Kvale & Brinkman 

2014).  
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5.1.1 Klassificering av interaktioner 

Det stora antalet analyserade interaktioner (904 st) sätter begränsningar för djupet i analysen vilket skulle 

kunna påverka validiteten i klassificeringen av interaktioner negativt. Syftet med klassificeringen av 

interaktionerna var dock att få en övergripande bild av hur de globala målen och miljömålen interagerar 

vilket kan uppnås med en mer översiktlig analys som tänker flera interaktioner. Dessutom bidrar 

medelvärdesbildningen till att eventuella felbedömningar får mindre påverkan. Ur detta perspektiv anses 

därför ändå metoden vara valid. 

Den huvudsakliga utmaningen för klassificeringen enligt sjustegstrappan är snarare reliabiliteten. Griggs et 

al. (2017) skriver att det finns utrymme för tolkningar inom bedömning enligt sjustegstrappan, i deras 

studie gick experternas åsikter kring bedömningen ibland isär. Det försvagar studiens replikerbarhet. Det 

är också viktigt att notera att många interaktioner är omständighetsberoende. Exempelvis beror relationen 

mellan produktion av bioenergi och hunger på både geografiska och politiska omständigheter. I Norden 

innebär odling av energigrödor inte ett hot för nordisk matförsörjning, medan det kan vara fallet i andra 

regioner. Interaktionen beror på vilken mark som tas i bruk för vilken odling. Tidsperspektiv och teknik 

är också viktigt att ta hänsyn till. Ur ett kortsiktigt perspektiv kan ett ökat fiske bidra till minskad hunger 

men ur ett längre perspektiv kan det innebära en konflikt med biologisk mångfald och också bidra till 

ökad hunger. Teknik kan ibland överbrygga potentiella konflikter, till exempel minskar elbilar konflikten 

mellan persontransport och begränsad klimatförändring (Nilsson et al. 2016). Nilsson et al. (2016) menar 

dock att värdet av sjustegstrappan som modell snarare ligger i standardisering av diskussioner kring 

interaktioner snarare än i själva slutbedömningen. Detta har också upplevts inom denna studie, 

bedömningarna har inte alltid varit självklara. Även om reliabilitet alltid eftersträvas är det svårt att 

komma ifrån att bedömningar av detta slag innehåller ett visst mått av subjektivitet. Sjustegstrappan har 

upplevts utgöra ett stöd som ökat reliabiliteten i bedömningarna. Att applicera modellen på interaktioner 

mellan de globala målen och miljömålen, istället för endast inom de globala målen, har fungerat väl.  

5.1.2 Intervjuer 

Huruvida en generalisering utifrån intervjuresultat är valid ifrågasätts ofta på grund av att urvalet är litet 

(Kvale & Brinkman 2014). Detta kan speciellt ifrågasättas i denna studie då urvalet endast bestod av fem 

företag. Kvale och Brinkman (2014) menar dock att viss analytisk generalisering kan göras utifrån resultat 

från intervjustudier. Det innebär en välövervägd bedömning om vilken vägledning resultaten kan ge i 

andra situationer. Det bygger på analys av likheter och olikheter mellan situationerna. Argumentationen 

kring olikheter och likheter bör tydligt framgå för att läsaren själv ska kunna bedöma styrkan i 

generaliseringen (ibid.). I denna studie gjordes en försiktig generalisering utifrån urvalet av företag till ett 

bredare perspektiv av näringslivet. Företagens egenskaper framgick också tydligt på ett transparent sätt 

för att läsaren ska kunna göra en egen bedömning. Det största värdet intervjustudiens resultat bidrog med 

var dock att statuera exempel för näringslivets åsikter.  

Gällande reliabiliteten i en intervjustudie är ledande frågor samt subjektivitet i utskrift och urval av 

resultat potentiella svagheter. Kvale och Brinkman (2014) menar att det finns flera olika typer av 

subjektivitet. Tendentiös subjektivitet är ett slarvigt arbete där forskaren bara lägger märke till saker som 

stödjer den egna tesen och tolkar selektivt. Detta avvärjs genom tydligt formulerade forskningsfrågor 

såsom i Tabell 6. Perspektivisk subjektivitet återstår då, det innebär att forskare som ställer olika frågor 

och intar olika perspektiv kommer fram till olika meningstolkningar. Då perspektiven tydligt framgår blir 

tolkningarna begripliga. Denna subjektivitet anser dock Kvale och Brinkman (2014) inte är en svaghet 

utan snarare en styrka i intervjustudier. 
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 Resultat 
5.2.1 Tolkning 

Resultatet av klassificeringen av interaktioner visar att det främst förekommer svaga synergier mellan de 

globala målen och miljömålen. Alla de studerade delmålen av de globala målen har också minst en stark 

synergi till en precisering, indikator eller etappmål hos miljömålen. Alla delmål tycks alltså vara täckta av 

miljömålen. Tillsammans anses detta tyda på att det finns en röd tråd mellan delmål 12.2 – 12.5 och 

miljömålen. De konflikter som bedömdes finnas mellan målsystemen var mestadels sådana konflikter som 

det även finns tendenser till mellan miljömålen. Exempelvis bedömdes en svag konflikt mellan att 

”minska avfallet” och exponeringen av farliga ämnen inom Giftfri miljö på grund av risken att farliga 

ämnen frigörs i kretsloppet vid återvinning (Naturvårdsverket & Sveriges geologiska Undersökning 2017; 

Naturvårdsverket u.å.). På samma sätt finns en svag konflikt mellan att ”resurserna i det avfall som 

uppstår tas till vara” i God bebyggd miljö och Giftfri miljö.  

Att inget av delmålen bedömdes ha en stark synergi med miljömålen beror delvis på att uppdelningen av 

miljöområdet har gjorts på olika sätt i de globala målen respektive miljömålen. Exempelvis är det inte bara 

ett delmål av de globala målen som fokuserar på havsmiljön utan flera mål som berör olika aspekter som 

tillsammans bidrar till en god havsmiljö. Alla fyra delmål som analyserades i denna studie bedömdes till 

exempel ha svaga synergier med Hav i balans. Detta hör ihop med de globala målens odelbarhet, målen ska 

uppfyllas tillsammans. En annan anledning till att inget delmål bedömdes ha en stark synergi till ett 

miljömål kan bero på metoden, medelvärdesbildning dämpar extremer.  

Även om de båda målsystemen tycks ha synergier på målnivå finns dock konflikter på övergripande nivå 

vilket framkom i intervjuerna och har även framkommit i tidigare analyser (se till exempel Helker 

Lundström (2017a)). En viktig konflikt på övergripande nivå är problematiken att kommunicera två 

målsystem samtidigt på ett effektivt sätt.  

Det ska noteras att denna studie inte kan svara på huruvida det finns en röd tråd mellan samtliga globala 

mål och miljömålen. Analysen täcker endast 4 av de 169 delmålen inom de globala målen. Det talar å ena 

sidan för att flera av miljömålen skulle ha medelstarka eller starka interaktioner till något eller några 

delmål inom de globala målen, eftersom sådana interaktioner redan i denna studie påvisats för sex av 

miljömålen. Å andra sidan innebär det också en stor osäkerhet eftersom endast en liten andel av 

interaktionerna har studerats (2,4 % av totalt antal möjliga interaktioner). För att kunna besvara frågan för 

samtliga globala mål krävs fortsatta studier.  

 Reflektion från processen 

Nilsson et al. (2016) betonar vikten av reflektion vid arbetet med sjustegstrappan, värdet av modellen 

ligger snarast i reflektionen än i den faktiska bedömningen. Nedan följer därför några reflektioner som 

från arbetets gång, både från klassificeringen av interaktioner och intervjuerna.  

En stor utmaning vid analysen av globala målen har varit att delmålen är så breda. Exempelvis är 

effekterna av delmålet ”miljövänlig hantering av kemikalier” svåra att bedöma då begreppet kemikalier är 

mycket brett. Ingen definition har heller hittats av vad som anses vara ”miljövänligt”. För att få något 

bättre grepp om vad målen egentligen innebär har indikatorerna varit viktiga, både de internationella och 

de svenska. Detta visar på vikten av att de svenska indikatorerna fastslås. En annan svårighet med de 

globala målen är deras odelbara karaktär. Det är svårt att dela upp delmålen och urskilja vilka 

konsekvenserna blir av måluppfyllelse. Både ett ”effektivt nyttjande av naturresurser” och att ”minska 

mängden avfall” kan innebära ökad återvinning och därmed få samma konsekvenser. På samma sätt 

inkluderas matsvinn både i delmål 12.3 (mer explicit) och i delmål 12.5 med minskat avfall (mer implicit).  
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Analysen av miljömålen har varit lättare att göra. De är mer detaljerat skrivna och det finns mer material 

om vad målet innebär. Medan webbsidan för de globala målen (Förenta Nationerna u.å.) är mer fokuserad 

på goda exempel och att motivera målens existens innehåller webbsidan för miljömålen (Sveriges 

miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna u.å.) konkretisering och fördjupningar av preciseringar, 

indikatorer och etappmål. Det ska dock noteras att även miljömålen är mycket breda, med preciseringar 

såsom ”Skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna” (Levande skogar).  

I analysen av vilka miljömål företagens åtgärder bidrar till var det dock svårare att arbeta med miljömålen. 

Flera miljömål fokuserar på en viss naturtyp (exempelvis Storslagen fjällmiljö) vilket gör att analysen ofta blir 

beroende av verksamhetens lokalisering. Det upplevdes också krävas mer litteraturstudie av myndighets- 

och forskningsrapporter för att kunna bedöma påverkan på miljömålen, exempelvis att ta reda på vilka 

ämnen som påverkar ozonskiktet och hur dessa sprids. Kopplingen till de globala målen framstod 

tydligare och mer intuitiv.   

Flera av interaktionerna mellan de globala målen och miljömålen var inte möjliga, de som markerades 

med streck (108 st). Majoriteten av dessa var etappmål formulerade som åtgärder. Analys har inte gjorts i 

reversibel riktning, det vill säga huruvida etappmålen kan leda till att de globala målen uppfylls. Det är 

dock troligt, vilket belyser frågan om det är vägen eller målet som är det viktiga.  

5.3.1 Jämförelse med tidigare studier 

Vid klassificeringen av interaktioner mellan de globala målen delmål 12.2 – 12.5 och miljömålen 

bedömdes starkast synergier till Begränsad klimatpåverkan, En giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Ingen 

övergödning, Grundvatten av god kvalitet och Levande skogar. Det överensstämmer relativt väl med den 

nationella miljömålssamordnarens mappning vilket stärker resultatet. I den nationella 

miljömålssamordnarens bedömning var miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Grundvatten av god kvalitet, Ett 

rikt växt- och djurliv, Skyddande ozonskikt, God bebyggd miljö, Giftfri miljö och Generationsmålet starkast kopplade 

till delmål 12.2 – 12.5 (Helker Lundström 2017b). Att Generationsmålet, och till viss del även God bebyggd 

miljö, inte fått lika stor vikt i denna studie kan bero på att båda dessa mål är relativt breda. I Generationsmålet 

varierar bedömningarna av preciseringarna och indikatorerna mellan åtminstone (0) och (+3) för alla 

delmålen. Det sänker medelvärdet trots att starka interaktioner finns till vissa delar av målet. Jämfört med 

Agenda 2030-delegationens analys av huruvida de globala målen överensstämmer med riksdagsbundna 

mål stämmer resultatet så till vida att även denna studie visar på att delmål 12.2 – 12.5 delvis eller väl 

överensstämmer med riksdagsbundna mål. Det ska dock noteras att inom riksdagsbundna mål ingår 

många fler mål än miljömålen.  

Gällande intervjuresultaten konfirmeras den bild som tidigare framgått i studier kring näringslivets åsikter 
kring de globala målen och miljömålen (Helker Lundström 2017a; Almgren 2015; Almgren, Brorson & 
Enell 2009). De globala målen dominerar som verktyg vid målsättning inom företagen medan miljömålen 
endast hade en mindre roll. Anledningen som företagen uppgav till varför de föredrog de globala målen 
stämde också relativt väl överens med både tidigare kritik mot miljömålen (Almgren, Brorson & Enell 
2009) och den bild som den nationella miljömålssamordnaren gav (Helker Lundström 2017a). I 
intervjuerna visades tydliga variationer mellan hur företag arbetade med de globala målen. Variationer 
tycktes främst bero av företagens storlek, var verksamheten fanns spelade mindre roll. Storlek på företag 
har också tidigare visat sig vara en viktig faktor i arbete med målsystem (Arnfalk et al. 2008).   

 Vägar framåt 

Syftet med denna studie var att analysera hur de globala målen och miljömålen ska kunna integreras, både 

utifrån nuvarande utformning av miljömålen och om miljömålen skulle utvecklas. Tidigare diskussioner 

tycks främst ha handlat om hur näringsliv och myndigheter ska kunna enas om ett målsystem att arbeta 

med och hur ett sådant system i så fall skulle kunna se ut (Helker Lundström 2017a). Funktionen av ett 

målsystem för näringslivet respektive myndigheter är dock mycket olika.  
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Intervjuerna inom denna studie visar att funktionen av ett målsystem för företag till stor del handlar om 

att förankra det egna arbetet i en samhällsroll. Det har som funktion att visa vilken riktning samhället 

strävar åt samt att kommunicera internt och externt hur och varför det enskilda företaget jobbar i samma 

riktning. För att uppfylla detta behöver målsystemet ha en tyngd i samhället, det behöver vara enkelt och 

det behöver vara lätt att kommunicera. Detta uppfylls av ett målsystem utan alltför många detaljer. Många 

företag studerar endast den övergripande målformuleringen av de globala målen istället för att gå in på 

delmål och indikatorer. För att ge djup i det egna hållbarhetsarbetet används ofta en väsentlighetsanalys 

utifrån verksamheten. I de interna målsättningarna krävs större detaljnivå än ett internationellt eller 

nationellt ramverk kan ge.  

För myndigheter är funktionen av ett målsystem snarare att kunna följa upp miljöarbetet i Sverige som 

helhet (Naturvårdsverket 2018b). Det kräver ett mer detaljerat system. I denna studie var miljömålen 

lättare att arbeta med och analysera just tack vare den större detaljnivån.  

De olika efterfrågade funktionerna av ett målsystem har troligen bidragit att företag föredrar de globala 

målen medan myndigheter förespråkar miljömålen. Att tvinga in båda aktörerna i samma system innebär 

motsättningar och administration istället för att ta vara på det engagemang som finns. Denna studie tyder 

samtidigt på att det finns en synergi mellan de globala målen och miljömålen. Endast få interaktioner har 

bedömts som konflikter. I analysen av företagens åtgärder inom de områden som delmål 12.2 – 12.5 

berör finns också tydliga kopplingar till miljömålen. Utan att företag aktivt arbetar med miljömålen täcks 

de alltså in. Frågan kanske därför inte borde vara hur ett gemensamt system skulle kunna se ut, utan 

istället hur gränssnittet mellan de två målsystemen skulle kunna förbättras. Det behövs en slags 

översättning mellan de två ”språken” av ekologisk hållbarhet för att myndigheter och näringsliv ska kunna 

kommunicera bättre. Nedan följer några punkter för vad som vore viktigt i utvecklingen av det 

gränssnittet, både inom dagens system och vid en systemförändring.   

• Denna studie har endast analyserat en mindre del av de globala målen och dess kopplingar till 

miljömålen. Ett fortsatt arbete av på samma detaljnivå skulle kunna ge en bättre förståelse för hur 

de två målsystemen hänger ihop. De kopplingar som tidigare gjorts mellan systemen är 

översiktliga (se till exempel Helker Lundström (2017a)) och saknar motiveringar vilket är en brist 

då kopplingen enligt Nilsson et al. (2016) ofta är omständighetsberoende. Det är inte minst 

viktigt för miljömålen då flera av miljömålen har geografisk koppling och därmed beror av var 

verksamheten finns (exempelvis Storslagen fjällmiljö).  

• En sådan kartläggning av kopplingar mellan de båda miljömålssystemet skulle bli mycket 

komplex. Redan då resultatet av denna studie illustrerades i en och samma figur blev det mycket 

komplext, se Figur 4. Kartläggningen bör därför snarare tjäna som ett underlag eller som en 

”svart låda” för översättning mellan systemen. Att företag ska korsreferera mellan de olika 

systemen utan syfte anses endast vara ett extra administrativt steg. Enkelhet och funktion 

framkom som krav i intervjuerna.  

• Att kartläggningen av interaktioner ska utgöra ett underliggande stöd betyder dock inte att 

analysen ska göras helt utan inblandning från näringsliv och myndigheter. Snarast skulle 

kommunikationen mellan de båda målsystemen och aktörerna kunna gynnas av att utvalda delar 

av kartläggningen görs i workshopformat. Analys av interaktioner enligt sjustegstrappan kan 

utgöra en arena för reflektion och kommunikation (Griggs et al. 2017). Jernkontoret har 

tillsammans med Stockholm Environmental Institute utvecklat en kompass för att utvärdera hur 

de globala målen påverkas av en ny produkt eller process. För att bedöma påverkan på de globala 

målen används ett verktyg liknande sjustegstrappan. Kompassen ska användas i workshops och 

utgör ett stöd för teamarbetet (Stockholm Environmental Institute, u.å.). I test-workshops har 

värdefulla och givande diskussioner stimulerats2. Inspiration skulle kunna hämtas från dessa 

workshops.  

                                                           
2 Jenny Svärd, Svenskt Näringsliv, personlig kontakt 2018-07-25 
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• Den nationella miljömålssamordnaren föreslog att företagsindikatorer för miljömålen skulle 

utvecklas. Dessa skulle också kopplas till de globala målen (Helker Lundström 2017a). Flera av 

företagen efterlyser dock i intervjuerna ett system där de globala målen står som ett paraply över 

miljömålen vilket sannolikt inte uppnås med företagsindikatorer som har sin bas i miljömålen. Att 

fokusera på indikatorerna i det fall en systemutveckling sker vore dock naturligt då indikatorer är 

en viktig kommunikationsväg. Indikatorerna skulle behöva stå mellan systemen på ett sådant sätt 

att rapportering enligt dem talar både miljömålens och de globala målens språk. Denna studie 

tyder på att det vore möjligt att utforma sådana indikatorer, systemen har många synergier. 

• Sådana indikatorer skulle kunna fylla ett viktigt syfte att, genom miljömålen, utgöra den svenska 

tolkningen av de globala målen. Att specificera vad Sverige vill och hur de svenska förhållandena 

relaterar till de globala målen är viktigt. Ett tydligt exempel på det är problematiken kring 

nationell materialkonsumtion som inte mäts i råvaruekvivalenter och som därmed inte är riktigt 

rättvisande för Sverige som har stor gruvindustri (Eurostat 2017; Eurostat 2018). Om 

indikatorerna skulle kunna visa på Sveriges tolkning skulle kunna det ge företagen ett incitament 

att arbeta med dessa indikatorer istället för att endast ge ökad administration.  

6 Slutsats 

Slutsatsen utgår ifrån studiens frågeställning,  

Hur kan de globala målen och miljömålen integreras så att företag tycker att systemet är effektivt och ger ett 

mervärde att arbeta med? 

Denna studie tyder på att det finns god potential att på målnivå integrera de globala målen och 

miljömålen. Studien har visat att det finns en röd tråd mellan delmål 12.2 – 12.5 och miljömålen med 

mestadels svaga synergier mellan de båda målsystemen. Endast få målkonflikter har bedömts.  

På ett mer övergripande plan, det vill säga hur målsystemen är utformade, finns dock en del konflikter. 

Företag tycks föredra de globala målen på grund av deras helhetsgrepp, att de är globala och att de är lätta 

att kommunicera. Myndigheter föredrar däremot miljömålen. Miljömålen är mer detaljerade och därför 

lättare att analysera utifrån. Funktionen av ett målsystem för de olika aktörerna skiljer sig åt.  

Detta gör att tolkningen av ”integrera” har förändrats under studiens gång. Istället för att integrera genom 

att sammansmälta målsystemen till ett system vore det kanske en bättre väg att integrera genom att 

sammanbinda de två systemen. Om en fortsatt analys visar att denna studies resultat är applicerbart på 

samtliga globala mål, det vill säga att en röd tråd finns mellan samtliga globala mål och miljömålen, 

behöver ingen konflikt finnas i att olika aktörer använder olika målsystem. Däremot behöver en 

översättning mellan de två ”språken” utvecklas. Integrationen kan skapas genom att utveckla gränssnittet, 

antingen genom fortsatta analyser av interaktioner – delvis i workshopformat – eller genom 

systemgemensamma indikatorer som visar på den svenska tolkningen av de globala målen. Genom att 

öppna upp för flera olika sätt att arbeta med miljömål skapas bättre möjlighet för olika aktörer att arbeta 

effektivt och med mervärde, och att därmed ta till vara på alla aktörers engagemang i miljöfrågan.  

 

 

  



32 

 

7 Referenser 

Agenda 2030-delegationen (2016a). I riktning mot en hållbar välfärd Agenda 2030-delegationens nulägesbeskrivning 
och förslag till handlingsplan för genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling. (Statens offentliga utredningar 
Fi 2016:01).  
 
Agenda 2030-delegationen (2016b). Agenda 2030-delegationen Delredovisning 1 mars 2018. (Statens offentliga 
utredningar Fi 2016:01) 
 
Almgren, R. (2015). Näringslivets insatser på miljöområdet. (För Naturvårdsverket, Linköpings universitet 
LIU-IEI-RR--15/00232—SE)  
 
Almgren, R., Brorson, T. & Enell, M. (2009). Synergier och intressekonflikter mellan näringslivets miljöarbete och 
miljömålen. På uppdrag från Miljömålsrådets kansli. 
 
Arnfalk, P., Brorson, T., Thidell, Å., Almgren, R., Henriksson, R., & Nawrocka, D. (2008). Miljöarbete inom 
Svensk Tillverkningsindustri. En färd från myt till verklighet. IIIEE, Lunds Universitet.  
 
Baltic Marine Environment Protection Commission - Helsinki Commission (HELCOM) (2015). Updated 
Fifth Baltic Sea pollution load compilation (PLC-5.5). Baltic Sea Environment Proceedings No. 145. Helsinki: 
Helsinki Comission.  
 
Bergendorf, U., Friman, K. & Tinnerberg, H. (2010). Cancerframkallande ämnen i tätortsluft – Personlig 
exponering och bakgrundsmätningar i Malmö 2008. Lund: Arbets- och miljömedicin Lunds universitet (Rapport 
nr 1/2010) 
 

Börjesson, P., Tufvesson, L. & Lantz, M. (2010). Livscykelanalys av svenska biodrivmedel. Lund: Lunds universitet 
(Environmental and Energy System Studies report no. 70) 
 
Deloitte Sustainability (2016). Circular economy potential for climate change mitigation. Deloitte Sustainability.  
 
Ennis, C. A. (red.) (2014). Scientific assessment of ozone depletion: 2014. World Meteorological 
Organization Global Ozone Research and Monitoring Project (Report No. 55) 
 
European Chemicals Agency ECHA (u.å.). Kandidatförteckning över SVHC-ämnen för godkännande - European 
Chemicals Agency ECHA. Tillgänglig: https://www.echa.europa.eu/sv/candidate-list-table [2018-06-21] 
 
European Environmental Protection Agency (2015). State of nature in the EU - Results from reporting under the 
nature directives 2007–2012. Luxemburg: European Environmental Protection Agency. (EEA Technical 
Report 2015/2).  
 
Eurostat (2017). Glossary: Domestic material consumption (DMC) – Eurostat Statistics Explained. Tillgänglig: 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Glossary:Domestic_material_consumption_(DMC) [2018-06-14] 
 
Eurostat (2018). Material flow accounts statistics - material footprints – Eurostat Statistics explained. Tillgänglig: 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Material_flow_accounts_statistics_-
_material_footprints [2018-06-14] 
 
Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) (2012). The role of producer organizations in 
reducing food loss and waste [Broschyr] Rom: Food and Agricultural Organization of the United Nations 
(FAO). Tillgänglig: http://www.fao.org/docrep/016/ap409e/ap409e.pdf [2018-06-19] 
 
 

http://portal.research.lu.se/portal/en/persons/paal-boerjesson(a83045ef-6e1e-425a-a100-74217ec4ed27).html
http://portal.research.lu.se/portal/en/persons/mikael-lantz(9bf90de6-c8c8-45eb-a439-fd3de8072aa7).html
http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/livscykelanalys-av-svenska-biodrivmedel(60d1c4e8-69bf-4923-a0a0-7b4c3753deb7).html
https://www.echa.europa.eu/sv/candidate-list-table
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Domestic_material_consumption_(DMC)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Domestic_material_consumption_(DMC)
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Material_flow_accounts_statistics_-_material_footprints
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Material_flow_accounts_statistics_-_material_footprints
http://www.fao.org/docrep/016/ap409e/ap409e.pdf


33 

 

Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) (2016). State of the World’s Forests 2016 – 
Forests and agriculture: Land-use challenges and opportunities. Rom: Food and Agricultural Organization of the  
United Nations (FAO). 
 
Food and Agriculture Organizations of United Nations (FAO) (u.å.) Technical Platform on the Measurement 
and Reduction of Food Loss and Waste. Tillgänglig: http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/food-
loss/food-loss-measurement/en/ [2018-06-05].  
 
Fölster, J., Kyllmar, K., Wallin, M., & Hellgren, S. (2012). Kväve- och fosfortrender i jordbruksvattendrag - Har 
åtgärderna gett effekt. Uppsala: Institutionen för vatten och miljö – SLU. (2012:1) 
 
Förenta Nationerna (FN) (2015). General Assembly resolution 70/1, Transforming our world: the 2030 Agenda for 
Sustainable Development (A/RES/70/). 
 
Förenta Nationerna (FN) (u.å.). Sustainable Development Goals – the United Nations. Tillgänglig: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ [2018-07-10] 
 
Goulding, K. W. T. (2016). Soil acidification and the importance of liming agriculturalsoils with particular 
reference to the United Kingdom. Soil Use and Management, vol 32, ss. 390–399. DOI: 10.1111/sum.12270 
 
Griggs, D.J. , Nilsson, M., Stevance, A., & McCollum, D. (red) (2017). A Guide to SDG Interactions: from 
Science to Implementation. Paris: International Council for Science (ISCU).  
 
Göransson, M. (2015). Ersättningsmaterial för naturgrus – kunskapssammanställning och rekommendationer för 
användningen av naturgrus. Uppsala: Sveriges geologiska undersökning (SGU). (SGU-rapport 2015:35).  
 
Hanson, G. (2007). Påverkansbedömning - Grundvatten Metodutveckling och nationell analys av 
grundvattenförekomsters potentiella föroreningsbelastning. Vattenmyndigheten - Norra Östersjöns vattendistrikt.  
 
Havs- och vattenmyndigheten (2015). Nationell strategi för prioritering av vattenåtgärder inom jordbruket. 
Göteborg: Havs- och vattenmyndigheten. (2015:10) 
 
Hedlund, B., Norström, K., Linderholm, L. & Lilja, K. (2017). Gifter & miljö - Kemikalier i vardagen. 
Stockholm: Naturvårdsverket.  
 
Helker Lundström, A. (2017a) Redovisning av uppdraget: En nationell miljömålssamordnare för näringslivet. (Statens 
offentliga utredningar M 2014:04). 
 
Helker Lundström, A. (2017b). Positionering av Sveriges miljömål.  
 
Helms, H. & Lambrecht, U. (2007). The Potential Contribution of Light-Weighting to Reduce  
Transport Energy Consumption. Int J LCA, Special Issue, vol 12(1), ss. 58–64. Tillgänglig: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.508.7635&rep=rep1&type=pdf [2018-08-13] 
 
Hillman, K., Damgaard, A., Eriksson, O., Jonsson, D. & Fluck, L. (2015). Climate Benefits of Material 
Recycling - Inventory of Average Greenhouse Gas Emissions for Denmark, Norway and Sweden. Nordic Council of 
Ministers. (TemaNord 2015:547) 
 
Jernkontoret (2015).  Återvinning av järn och stål – Jernkontoret. Tillgänglig: 
https://www.jernkontoret.se/sv/stalindustrin/tillverkning-anvandning-atervinning/atervinning-av-jarn-
och-stal/ [2018-07-01] 
 
JM (2018). Årsredovisning 2017. Stockholm: JM 
 

http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/food-loss/food-loss-measurement/en/
http://www.fao.org/platform-food-loss-waste/food-loss/food-loss-measurement/en/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.508.7635&rep=rep1&type=pdf
https://www.jernkontoret.se/sv/stalindustrin/tillverkning-anvandning-atervinning/atervinning-av-jarn-och-stal/
https://www.jernkontoret.se/sv/stalindustrin/tillverkning-anvandning-atervinning/atervinning-av-jarn-och-stal/


34 

 

Jordbruksverket (2017). Åtgärder för giftfri miljö – Jordbruksverket. Tillgänglig: 
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/giftfrimiljo/atgarderforgiftfrimiljo.4.785071
6f11cd786b52d80001961.html [2018-06-21] 
 
Kemikalieinspektionen (2010). Kemikalier och klimat - Synergier och målkonflikter mellan miljömålen Giftfri miljö 
och Begränsad klimatpåverkan. Stockholm: Kemikalieinspektionen (PM 4/10). 
 
Kvale & Brinkman (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. 3e uppl. Lund: Studentlitteratur.  
 
Larsson, J. (red) (2015). Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens 
klimatpåverkan idag och 2050. Stockholm: Naturvårdsverket. (Rapport 6653) 
 
Länsstyrelsen Stockholm (u.å.). Informationscentralen för egentliga Östersjön – Länsstyrelsen Stockholm. Tillgänglig: 
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun/miljo/vatten/vattnet-i-ostersjon---
informationscentralen.html#0 [2018-06-21] 
 
Martin, M. & Brandão, M (2017). Evaluating the Environmental Consequences of Swedish Food 
Consumption and Dietary Choices. Sustainability, vol 9 (12), 2227. DOI: 10.3390/su9122227 
 
Maxe, L. (2015). Jordbrukspåverkan på grundvatten – fördjupad analys av SGUs databaser. Uppsala: Sveriges 
geologiska undersökning (SGU). (Rapport 2015:13) 
 
Miljö- och energidepartementet (2014). En nationell miljömålssamordnare för näringslivet. 
(Kommittédirektiv dir 2014:105)  
 
Miljömålsrådet (2017). Miljömålsrådets förslag till regeringen 2017. (NV-02027-15)  
 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (2014). Förutsättningar för grön strukturomvandling 
– Syntesrapport. Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. (Rapport 2014:11) 
 
Nationalencyklopedin (u.å.a). Synergi. Nationalencyklopedin. Tillgänglig: https://www-ne-
se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/synergism [2018-06-04] 
 
Nationalencyklopedin (u.å.b). Konflikt. Nationalencyklopedin. Tillgänglig: https://www-ne-
se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/konflikt [2018-06-04] 
 
Naturvårdsverket & Sveriges geologiska Undersökning (SGU) (2017). Förslag till strategi för hantering av 
gruvavfall. (NV-03195-16; SGU: 311-888/2016)  
 
Naturvårdsverket (2001). Operativ tillsyn - Handbok för Tillsynsmyndigheten. Operativ tillsyn. Stockholm: 
Naturvårdsverket (Handbok 2001:4). 
 
Naturvårdsverket (2005). Kartläggning av källor till oavsiktligt bildade ämnen. Stockholm: Naturvårdsverket 
(Rapport 5462).  
 
Naturvårdsverket (2014). Luftguiden - Handbok om miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Stockholm:  
Naturvårdsverket. (2014:1, Version 3) 
 
Naturvårdsverket (2015). Miljö- och klimatarbete i näringslivet - En översikt med fokus på drivkrafter och klimat. 
Stockholm: Naturvårdsverket (Rapport 6665).  
 
Naturvårdsverket (2016). Matavfall i Sverige - Uppkomst och behandling 2014. Stockholm: Naturvårdsverket 
(Rapport 8765) 
 
Naturvårdsverket (2016). Regeringsuppdrag - Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges 
genomförande av Agenda 2030. Stockholm: Naturvårdsverket (NV-03115-16) 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/giftfrimiljo/atgarderforgiftfrimiljo.4.7850716f11cd786b52d80001961.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/miljoklimat/giftfrimiljo/atgarderforgiftfrimiljo.4.7850716f11cd786b52d80001961.html
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun/miljo/vatten/vattnet-i-ostersjon---informationscentralen.html#0
https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun/miljo/vatten/vattnet-i-ostersjon---informationscentralen.html#0
http://dx.doi.org/10.3390/su9122227
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/synergism
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/synergism
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/konflikt
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/konflikt


35 

 

Naturvårdsverket (2017a). Indikatorer för miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Stockholm: Naturvårdsverket 
(NV-04676-16) 
 
Naturvårdsverket (2017b). Naturvårdsverkets årsredovisning 2017. Stockholm: Naturvårdsverket (ISBN 978-
91-620-8798-2) 
 
Naturvårdsverket (2017c). Miljökonsekvensbeskrivning - Bilaga till nationella avfallsplan och avfallsförebyggande 

program 2018-2023. Stockholm: Naturvårdsverket (NV‐01180‐17) 
 
Naturvårdsverket (2017d). Fossila bränslen – Naturvårdsverket. Tillgänglig: 
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Energi/Fossila-branslen/ [2018-07-10] 
 
Naturvårdsverket (2017e). Skogen är en ovärderlig resurs för klimatet – Naturvårdsverket. Tillgänglig: 
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Klimat/Klimatneutralt-Sverige/Skogen/ [2018-06-14] 
 
Naturvårdsverket (2017f). Gifter & miljö – Kemikalier i vardagen. Tillgänglig: 
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-1301-1.pdf?pid=20849 
[2018-07-10] 
 
Naturvårdsverket (2017g). Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser per område – Naturvårdsverket. 
Tillgänglig: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-
konsumtionsbaserade-utslapp-per-omrade/ [2018-06-28] 
 
Naturvårdsverket (2018a). Miljömålens historia – Naturvårdsverket. Tillgänglig: 
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-
miljomal/Miljomalssystemet/Miljomalssystemets-historia/ [2018-04-25] 
 
Naturvårdsverket (2018b). Miljömålssystemet – Naturvårdsverket. Tillgänglig: 
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljomalssystemet/ [2018-
05-22] 
 
Naturvårdsverket (2018c). Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2018 – Med fokus på statliga insatser. 
Stockholm: Naturvårdsverket. (Rapport 6833) 
 
Naturvårdsverket (2018d). Etappmålen – Naturvårdsverket. Tillgänglig: 
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Etappmal/  [2018-05-22] 
 
Naturvårdsverket (2018e). Agenda 2030 och globala hållbarhetsmålen – Naturvårdsverket. Tillgänglig: 
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Agenda-2030-och-globala-hallbarhetsmalen/ 
[2017-05-22]. 
 
Naturvårdsverket (2018f). Lägesbeskrivning av arbetet med efterbehandling av förorenade områden 2017. Stockholm:  
Naturvårdsverket (NV-02293-17) 
 
Naturvårdsverket (2018g). Vägledning om CFC-haltigt byggisolermaterial – Naturvårdsverket. Tillgänglig: 
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Bygg--och-
rivningsavfall/CFC-haltigt-byggisolermaterial/ [2018-06-25] 
 
Naturvårdsverket (2018h). Biologisk mångfald – Naturvårdsverket. Tillgänglig: 
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Biologisk-mangfald/ [2018-06-08] 
 
Naturvårdsverket (u.å.). Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018 - 2023 (externremiss). 
Stockholm: Naturvårdsverket.  
 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/Fossila-branslen/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/Fossila-branslen/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Klimatneutralt-Sverige/Skogen/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Klimatneutralt-Sverige/Skogen/
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-1301-1.pdf?pid=20849
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-omrade/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-omrade/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljomalssystemet/Miljomalssystemets-historia/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljomalssystemet/Miljomalssystemets-historia/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljomalssystemet/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Etappmal/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Agenda-2030-och-globala-hallbarhetsmalen/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Bygg--och-rivningsavfall/CFC-haltigt-byggisolermaterial/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Avfall/Bygg--och-rivningsavfall/CFC-haltigt-byggisolermaterial/
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vaxter-och-djur/Biologisk-mangfald/


36 

 

Nilsson, M., Griggs, D., Visbeck, M., & Ringler, C. (2016). A draft framework for understanding SDG 
interactions. ICSU Working Paper. Paris: International Council for Science. 
Nobia (2018). Annual report 2017. Stockholm: Nobia 
 
Regeringskansliet (2018). Handlingsplan Agenda 2030 2018–2020. Stockholm: Regeringskansliet. (Fi 2018:3) 
 
Regeringskansliet (u.å.). Miljömålsberedningen – Statens offentliga utredningar. Tillgänglig: 
http://www.sou.gov.se/m-201004-miljomalsberedningen/ [2018-04-25] 
 
Rummela, C. D., Lödera M. G.J, Frickeb, N. F., Langb, T., Griebelerc, E-M., Jankea, M. & Gerdtsa, G. 
(2016). Plastic ingestion by pelagic and demersal fish from the North Sea and Baltic Sea. Marine Pollution 
Bulletin, vol 102 (1), ss. 134-141. DOI: https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2015.11.043 

Rundlöf, M., Lundin, O. & Bommarco, R. (2012). Växtskyddsmedlens påverkan på biologisk mångfald i 
jordbrukslandskapet. KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel (CKB) SLU (CKB rapport 
2012:2) 
 
Sandström, J., Bjelke, U., Carlberg, T., & Sundberg, S. (2015).   
Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer – rödlistade arter i Sverige 2015. Uppsala: Artdatabanken, SLU. 
(ArtDatabanken Rapporterar 17) 
 
Sandvik (2018). Årsredovisning 2017. Stockholm: Sandvik 
 
Seufert, V.,  Ramankutty, N. & Foley, J.A. (2012). Comparing the yields of organic and conventional 
agriculture. Nature, vol 485 (7397), ss. 229-232. DOI: 10.1038/nature11069 
 
SFS 2011:927. Avfallsförordningen. Stockholm: Miljö- och energidepartementet. 
 
Skepparholmen Nacka (u.å.). Om oss - Skepparholmen Nacka 

Spa- och konferenshotell. Tillgänglig: https://www.skepparholmen.se/se/om-oss/ [2018-06-18] 
 
Skogsindustrierna (u.å). Återvinning och återanvändning – Skogsindustrierna. Tillgänglig: 
http://www.skogsindustrierna.se/skogsindustrin/hallbarhet/atervinning-och-ateranvandning/ [2018-07-
01] 
 
Skogsstyrelsen (u.å.)  Miljö och klimat – Skogsstyrelsen. Tillgänglig: https://www.skogsstyrelsen.se/miljo-och-
klimat/ [2018-06-08] 
 
Statistiska centralbyrån (SCB) (2010). Markanvändningen i Sverige efter län och markanvändningsklass – Statistiska 
centralbyrån (SCB). Tillgänglig: 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0803__MI0803A/MarkanvLan/
table/tableViewLayout1/?rxid=40ecc64c-dac8-4a4f-a657-5a63e2fde31c [2018-06-18] 
 
Statistiska centralbyrån (SCB) (2017a). Om statistikbaserad uppföljning av Agenda 2030 - slutrapport.  
 
Statistiska centralbyrån (SCB) (2017b). Statistisk uppföljning av Agenda 2030. 
 
Statistiska centralbyrån (SCB) (2017c). Inhemsk materialkonsumtion per materialkategori, Sverige 2000–2016 – 
Statistiska centralbyrån (SCB). Tillgänglig: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-
amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/tabell-och-
diagram/materialflodesrakenskaper/inhemsk-materialkonsumtion-per-materialkategori-sverige-
20002016/ [2018-11-12] 
 
Statistiska centralbyrån (SCB) (2017d). Totala utsläpp av luftföroreningar efter sektor. År 1990 – 2016 – 
Statistikdatabasen – Statistiska centralbyrån (SCB). Tillgänglig: 

http://www.sou.gov.se/m-201004-miljomalsberedningen/
https://www.skepparholmen.se/se/om-oss/
http://www.skogsindustrierna.se/skogsindustrin/hallbarhet/atervinning-och-ateranvandning/
https://www.skogsstyrelsen.se/miljo-och-klimat/
https://www.skogsstyrelsen.se/miljo-och-klimat/
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0803__MI0803A/MarkanvLan/table/tableViewLayout1/?rxid=40ecc64c-dac8-4a4f-a657-5a63e2fde31c
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0803__MI0803A/MarkanvLan/table/tableViewLayout1/?rxid=40ecc64c-dac8-4a4f-a657-5a63e2fde31c
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/tabell-och-diagram/materialflodesrakenskaper/inhemsk-materialkonsumtion-per-materialkategori-sverige-20002016/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/tabell-och-diagram/materialflodesrakenskaper/inhemsk-materialkonsumtion-per-materialkategori-sverige-20002016/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/tabell-och-diagram/materialflodesrakenskaper/inhemsk-materialkonsumtion-per-materialkategori-sverige-20002016/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/miljorakenskaper/pong/tabell-och-diagram/materialflodesrakenskaper/inhemsk-materialkonsumtion-per-materialkategori-sverige-20002016/


37 

 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0108/TotaltUtslapp/table/table
ViewLayout1/?rxid=5f5d2d49-2c01-4d75-98e6-dce2ddf03238 [2018-06-19] 
 
Statistiska Centralbyrån (SCB) (2017e). Vattenanvändningen i Sverige 2015. Stockholm: Statistiska 
centralbyrån (SCB).  
 
Statistiska centralbyrån (SCB) (2018). Import och export av jordbruksvaror och livsmedel – Statistiska centralbyrån 
(SCB). Tillgänglig: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/jord-och-skogsbruk-
fiske/amnesovergripande-statistik/allman-jordbruksstatistik/pong/tabell-och-diagram/import-och-
export-av-jordbruksvaror-och-livsmedel/ [2018-06-19] 
 
Stockholm Environmental Institute (SEI) (u.å.) A societal value compass for the Swedish steel industry – Fact sheet. 
Stockholm: Stockholm Environmental Institute (SEI). 
 
Svenska Brasserier (u.å.) En hemsida för Svenska brasserier. Tillgänglig: https://www.svenskabrasserier.se/  
[2018-06-18]; 
 
Svenska Miljöemissionsdata (SMED) (2016). Avfall i Sverige 2014. Stockholm: Naturvårdsverket (Rapport 
6727). 
 
Svenskt Näringsliv (2017). Näringslivet – en central part för genomförandet av Agenda 2030. [Broschyr]. Tillgänglig: 
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/narin
gslivet_v9_webpdf_692056.html/BINARY/Naringslivet_V9_web.pdf [2018-05-22] 
 
Svenskt Näringsliv (u.å.). Om Svenskt Näringsliv. Tillgänglig: https://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/ 
[2018-07-22] 
 
Sveriges byggindustrier (u.å.). Farliga ämnen – Sveriges byggindustrier. Tillgänglig: 
https://www.sverigesbyggindustrier.se/byggmaterial-och-avfall/farliga-amnen__2035 [2018-07-10] 
 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) (2017). Gruvor och miljöpåverkan – Sveriges geologiska undersökning. 
Tillgänglig: https://www.sgu.se/mineralnaring/gruvor-och-miljopaverkan/ [2018-06-08] 
 
Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna (u.å.) Sveriges miljömål. Tillgänglig: 
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ [2018-07-20] 
 
Sveriges regering (2017a). Sverige och Agenda 2030 — rapport till FN:s politiska högnivåforum 2017 om hållbar 
utveckling. 
 
Sveriges regering (2017b). Budgetpropositionen för 2018 Förslag till statens budget för 2018, finansplan och 
skattefrågor. (Prop. 2017/18.1) 
 
Sveriges regering (2018). Miljömålen – med sikte på framtiden. (Regeringens skrivelse 2017/18:265). 
 
Swemin (u.å.). Tre skäl varför gruvnäring är viktigt för Sverige – Swemin. Tillgänglig: 
https://www.svemin.se/svensk-gruvnaring/darfor-ar-gruvnaring-viktigt-for-sverige/ [2018-06-14] 
 
The International Resource Panel (2017). UN Environment International Resource Panel Global Material Flows 
Database. Tillgänglig: http://www.resourcepanel.org/global-material-flows-database [2018-08-13] 
 
UC allabolag AB (2017a). Skepparholmen AB – allabolag.se. Tillgänglig: 
https://www.allabolag.se/5561793927/skepparholmen-ab [2018-06-18] 
 
UC allabolag AB (2017b). Sturehof Aktiebolag – allabolag.se. Tillgänglig: 
https://www.allabolag.se/5564370400/sturehof-aktiebolag [2018-06-18] 
 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0108/TotaltUtslapp/table/tableViewLayout1/?rxid=5f5d2d49-2c01-4d75-98e6-dce2ddf03238
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0108/TotaltUtslapp/table/tableViewLayout1/?rxid=5f5d2d49-2c01-4d75-98e6-dce2ddf03238
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/jord-och-skogsbruk-fiske/amnesovergripande-statistik/allman-jordbruksstatistik/pong/tabell-och-diagram/import-och-export-av-jordbruksvaror-och-livsmedel/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/jord-och-skogsbruk-fiske/amnesovergripande-statistik/allman-jordbruksstatistik/pong/tabell-och-diagram/import-och-export-av-jordbruksvaror-och-livsmedel/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/jord-och-skogsbruk-fiske/amnesovergripande-statistik/allman-jordbruksstatistik/pong/tabell-och-diagram/import-och-export-av-jordbruksvaror-och-livsmedel/
https://www.svenskabrasserier.se/
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/naringslivet_v9_webpdf_692056.html/BINARY/Naringslivet_V9_web.pdf
https://www.svensktnaringsliv.se/migration_catalog/Rapporter_och_opinionsmaterial/Rapporter/naringslivet_v9_webpdf_692056.html/BINARY/Naringslivet_V9_web.pdf
https://www.svensktnaringsliv.se/om_oss/
https://www.sverigesbyggindustrier.se/byggmaterial-och-avfall/farliga-amnen__2035
https://www.sgu.se/mineralnaring/gruvor-och-miljopaverkan/
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/
https://www.svemin.se/svensk-gruvnaring/darfor-ar-gruvnaring-viktigt-for-sverige/
http://www.resourcepanel.org/global-material-flows-database
https://www.allabolag.se/5561793927/skepparholmen-ab
https://www.allabolag.se/5564370400/sturehof-aktiebolag


38 

 

United Nations Development Programme (UNDP )(u.å). Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion – 
Globala målen. Tillgänglig: http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-12-hallbar-konsumtion-
och-produktion/ [2018-05-30] 
 
United Nations Statistical Databases (UNSD) (2018). Global indicator framework for the Sustainable Development 
Goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development. (A/RES/71/313; E/CN.3/2018/2) 
Vanden Nesta, T. Vandecasteelea, B., Ruysschaerta, G., Cougnon, M., Merckxc, R. & Reheulb, D. (2014). 
Effect of organic and mineral fertilizers on soil P and C levels, crop yield and P leaching in a long term 
trial on a silt loam soil. Agriculture, Ecosystems & Environment, vol 197, ss. 309-317. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.agee.2014.07.019 
 
Wiberg, K., Assefa, A. T., Sundqvist, K. L., Cousins, I. T., Johansson, J., McLachlan, M. S., Sobek, A., 
Cornelissen, G., Miller, A., Hedman,  J., Bignert, A., Peltonen, H., Kiljunen, M., Shatalov, V., & Cato, I. 
(2013). Managing the dioxin problem in the Baltic region with focus on sources to air and fish - Final report from the 
research project BalticPOPs. Stockholm: Naturvårdsverket. (Report 6566). 

 Figurer 

Illustrationerna för miljömålen som används på flera ställen i rapporten är gjorda av Tobias Flygar och 
hämtade ifrån sverigesmiljomål.se. Sveriges miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna (u.å.) Sveriges 
miljömål. Tillgänglig: http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ [2018-07-20] 
 
Illustrationerna för de globala målen som också används genom rapporten är hämtade från FN:s hemsida 
för de globala målen. Förenta Nationerna (FN) (u.å.). Sustainable Development Goals – the United Nations. 
Tillgänglig: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ [2018-07-10] 
 
 

 
 
 

  

http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion/
http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion/
https://doi.org/10.1016/j.agee.2014.07.019
http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/


39 

 

8 Appendix 
 Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 

Baserat på Förenta Nationerna (2015).  

 

12. Hållbar konsumtion och produktion                                                    
12.1) Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Alla länder vidtar 
åtgärder, med de utvecklade länderna i täten och med hänsyn tagen till utvecklingsländernas utveckling och 
förutsättningar. 
 
12.2) Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser. 
 
12.3) Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet 
längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd. 
 
12.4) Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i 
enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och 
mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön. 
   
12.5) Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och 
återvinna avfall. 
 
12.6) Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara metoder och att integrera 
hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel. 
 
12.7) Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella 
prioriteringar. 
 
12.8) Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en 
hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen. 
 
12.a) Stödja utvecklingsländerna att stärka sin vetenskapliga och tekniska kapacitet att utvecklas i riktning mot 
mer hållbarar konsumtions- och produktionsmönster. 
 
12.b) Utveckla och genomföra verktyg för att övervaka hur en hållbar utveckling påverkar en hållbar turism som 
skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter. 
 
12.c) Rationalisera ineffektiva subventioner av fossila bränslen som uppmuntrar till slösaktig konsumtion genom 
att undanröja snedvridningar på marknaden, i enlighet med nationella förhållanden. Detta kan till exempel 
omfatta att omstrukturera beskattningen och avveckla eventuella skadliga subventioner för att avspegla deras 
effekter på miljön. En sådan politik måste ta full hänsyn till utvecklingsländernas särskilda behov och 
förhållanden och minimera eventuella negativa effekter på deras utveckling på ett sätt som skyddar de fattiga 
och de berörda samhällena. 

 

 Miljömålen 

Nedan redovisas relevanta miljömål med preciseringar, indikatorer och relaterade etappmål. Indexeringen 

är den som används i resultattabellerna. Informationen kommer ifrån sverigesmiljomål.se (Sveriges 

miljömålsmyndigheter och länsstyrelserna u.å.).  
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1. Begränsad klimatpåverkan                                                       

 
Målformulering Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 
utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala 
målet kan uppnås. 

Preciseringar • P.1.1 Den globala medeltemperaturökningen begränsas till långt under två grader 
Celsius över förindustriell nivå och ansträngningar görs för att hålla ökningen 
under 1,5 grader Celsius över förindustriell nivå. Sverige ska verka internationellt 
för att det globala arbetet inriktas mot detta mål. 

Indikatorer • I.1.1. Global medeltemperatur 

• I.1.2 Klimatpåverkande utsläpp 

• I.1.3 Koncentration av klimatpåverkande ämnen i atmosfären 

• I.1.4 Konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige och i andra länder 

Etappmål • E.1.1 Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent lägre än utsläppen år 1990 
och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel med 
utsläppsrätter.  

• E.1.2 Växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn bör senast år 2030 vara minst 63 
procent lägre än utsläppen år 1990 

• E.1.3 Växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn bör senast år 2040 vara minst 75 
procent lägre än utsläppen år 1990. Högst 2 procentenheter av 
utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder. 

• E.1.4 Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 
atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp 

• E.1.5 Växthusgasutsläppen från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som ingår i 
EU:s utsläppshandelssystem, EU ETS) ska minska med minst 70 procent senast år 
2030 jämfört med år 2010. 

  

2. Frisk luft                                                                                        

 
Målformulering Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. 

Preciseringar • P.2.1 Bensen. Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer 
eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och 
kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att 
halten av bensen inte överstiger 1 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett 
årsmedelvärde. 

• P.2.2 Bensapyren. Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för 
cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, 
material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och 
innebär att halten av bens(a)pyren inte överstiger 0,0001 mikrogram per kubikmeter 
luft (0,1 nanogram per kubikmeter luft) beräknat som ett årsmedelvärde. 

• P.2.3 Butadien. Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för 
cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, 
material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och 
innebär att halten av butadien inte överstiger 0,2 mikrogram per kubikmeter luft 
beräknat som ett årsmedelvärde. 

• P.2.4. Formaldehyd. Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för 
cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, 
material och kulturföremål.  
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Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och innebär att halten av 
formaldehyd inte överstiger 10 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som ett 
timmedelvärde. 

• P.2.5. Partiklar (PM2,5). Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer 
för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, 
material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och 
innebär att halten av partiklar (PM2,5) inte överstiger 10 mikrogram per kubikmeter 
luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 25 mikrogram per kubikmeter luft 
beräknat som ett dygnsmedelvärde. 

• P.2.6. Partiklar (PM10). Halterna av luftföroreningar inte överskrider lågrisknivåer 
för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, 
material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och 
innebär att halten av partiklar (PM10) inte överstiger 15 mikrogram per kubikmeter 
luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 mikrogram per kubikmeter luft 
beräknat som ett dygnsmedelvärde. 

• P.2.7. Marknära ozon. Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer 
för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, 
material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och 
innebär att alten av marknära ozon inte överstiger 70 mikrogram per kubikmeter luft 
beräknat som ett åttatimmarsmedelvärde eller 80 mikrogram per kubikmeter luft 
räknat som ett timmedelvärde. 

• P.2.8. Ozonindex. Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för 
cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, 
material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och 
innebär att ozonindex inte överstiger 10 000 mikrogram per kubikmeter luft under 
en timme beräknat som ett AOT40-värde under perioden april–september. 

• P.2.9. Kvävedioxid. Halterna av luftföroreningar inte överskrider lågrisknivåer för 
cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, 
material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och 
innebär att halten av kvävedioxid inte överstiger 20 mikrogram per kubikmeter luft 
beräknat som ett årsmedelvärde eller 60 mikrogram per kubikmeter luft beräknat 
som ett timmedelvärde (98-percentil). 

• P.2.10. Korrosion. Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för 
cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, 
material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till känsliga grupper och 
innebär att korrosion på kalksten understiger 6,5 mikrometer per år. 

Indikatorer • I.2.1. Kvävedioxid halter i gaturum 

• I.2.2. Kväveoxidutsläpp 

• I.2.3. Partikelutsläpp av PM2,5 

• I.2.4. PM2,5 halter i urban bakgrund 

• I.2.5. Resvanor 

Etappmål • E.2.1. Begränsade utsläpp av gränsöverskridande luftföroreningar i Europa 
o EU har beslutat om ytterligare begränsningar av nationella utsläpp av 

luftföroreningar genom en revision av det så kallade takdirektivet senast år 
2015. 

o Ändringen av Göteborgsprotokollet under konventionen om långväga 
gränsöverskridande luftföroreningar har ratificerats av tillräckligt många 
länder för att ha trätt i kraft senast år 2015. 

• E.2.2. Nya pannor för småskalig vedeldning ska ha låga utsläpp avluftföroreningar 
och hög verkningsgrad. Boverket hade i uppdrag att förbereda nya byggregler under 
år 2012. 
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3. Bara naturlig försurning                                                             

                                   
Målformulering De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark 

och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i 
markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar. 

Preciseringar • P.3.1. Nedfallet av luftburna svavel- och kväveföreningar från svenska och 
internationella källor medför inte att den kritiska belastningen för försurning av 
mark och vatten överskrids i någon del av Sverige. 

• P.3.2. Markanvändningens bidrag till försurning av mark och vatten motverkas 
genom att skogsbruket anpassas till växtplatsens försurningskänslighet. 

• P.3.3. Sjöar och vattendrag uppnår oberoende av kalkning minst god status med 
avseende på försurning enligt förordningen (2004:660) om förvaltningen av 
kvaliteten på vattenmiljön. 

• P.3.4. Försurningen av marken inte påskyndar korrosion av tekniska material och 
arkeologiska föremål i mark och inte skadar den biologiska mångfalden i land- och 
vattenekosystem. 

Indikatorer • I.3.1 Försurade sjöar 

• I.3.2. Försurning från skogsbruk 

• I.3.3. Nedfall av svavel 

• I.3.4. Sjöfartens utsläpp av försurande ämnen 

Etappmål • E.3.1. Utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar ska ha börjat minska 
från fartygstrafiken i Östersjön och Nordsjön senast år 2016. 

• E.3.2. Utsläpp av kväveoxider, svaveldioxid, flyktiga organiska ämnen, ammoniak 
och partiklar PM2,5 ska senast år 2025 motsvara de indikativa reduktionsnivåerna 
för år 2025 som framgår av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 
2016/2284 om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om 
ändring av direktiv 2003/35/EG och om upphävande av direktiv 2001/81/EG. 

  

4. Giftfri miljö                                                                                   

 
Målformulering Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota 

människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära 
noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt 
förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna. 

Preciseringar • P.4.1. Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla 
exponeringsvägar inte är skadlig för människor eller den biologiska mångfalden. 

• P.4.2. Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört. 

• P.4.3. Spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket 
liten och uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande 
av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga. 

• P.4.4. Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att de inte utgör 
något hot mot människors hälsa eller miljön 

• P.4.5. Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och 
tillräcklig för riskbedömning. 

• P.4.6. Information om miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter 
och varor är tillgänglig. 

Indikatorer • I.4.1. Allergiframkallande kemiska produkter 

• I.4.2. Farliga ämnen i slam 

• I.4.3. Förorenade områden 

• I.4.4. Miljögifter i modersmjölk och blod 

• I.4.5. Växtskyddsmedel i ytvatten 
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Etappmål • E.4.1. Beslut som fattas inom EU och internationellt om särskilt farliga ämnen ska 
innehålla åtgärder som innebär att: 

o Hormonstörande respektive kraftigt allergiframkallande ämnen betraktas 
som särskilt farliga ämnen i relevanta regelverk senast år 2015. 

o Särskilt farliga ämnen blir föremål för prövning eller beslut om utfasning 
under gällande regelverk inom alla användningsområden senast år 2018. 

o Särskilt farliga ämnen används endast under strikt reglerade 
omständigheter i produktionsprocesser senast år 2018. 

o I relevanta regelverk inkluderar uttrycket "särskilt farliga ämnen" även 
ämnen med andra allvarliga egenskaper än de som omfattas av nuvarande 
specifika kriterier och som inger motsvarande grad av betänklighet senast 
år 2018. 

• E.4.2. Beslut som fattas inom EU och internationellt ställer krav på att uppgifter 
om miljö- och hälsofarliga egenskaper hos kemiska ämnen ska vara tillgängliga och 
tillräckliga för att möjliggöra riskbedömning för alla användningsområden. Besluten 
ska innehålla åtgärder som innebär att: 

o Relevanta regelverk ställer senast år 2015 krav på kunskap samt uppgifter 
om förekomst gällande nanopartiklar och nanomaterial som är tillräckliga 
för att bedöma och minimera hälso- och miljöeffekter av sådana. 

o Förutsättningar finns senast år 2015 för att relevanta regelverk kan beakta 
kombinationseffekter vid exponering för kemikalier. 

o Regelverken beaktar senast år 2015 att barn är särskilt känsliga för 
påverkan från kemikalier. 

o Informationskraven i samband med registrering i Reach för ämnen som 
tillverkas eller importeras i lägre kvantiteter (mindre än 10 ton per 
tillverkare eller importör och år) stärks senast år 2018. 

• E.4.3. Information om farliga ämnen i varor: 
o Regelverk eller överenskommelser inom EU eller internationellt ska 

tillämpas så att information om miljö- och hälsofarliga ämnen i varor är 
tillgänglig för alla berörda senast år 2020. 

o Reglerna ska införas stegvis för olika varugrupper och i informationen ska 
särskilt barns hälsa beaktas. 

o Information om hälso- och miljöfarliga ämnen som ingår i material och 
varor görs tillgängliga under varans hela livscykel genom harmoniserade 
system som omfattar prioriterade varugrupper. 

• E.4.4. Utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler 

• E.4.5. Reach och andra relevanta EU-regelverk ska senast år 2020 tillämpas eller 
revideras om så behövs så att: 

o det i ökad utsträckning blir möjligt att bedöma och pröva grupper av 
ämnen med liknande inneboende egenskaper, kemisk struktur eller 
användningsområde 

o substitutionsprincipen och dess tillämpning stärks i samband med 
begränsningar, tillståndsprövning och andra relevanta moment i 
regelverket. 

• E.4.6. Beslut har senast år 2018 fattats inom EU som förstärker och effektiviserar 
tillsynen i medlemsländerna samt utvecklar tillsynssamverkan inom unionen gällande 
regler för kemikalier inklusive farliga ämnen i varor och avfall. 

• E.4.7. Användningen av återvunna material ska vara säker ur hälso- och 
miljösynpunkt genom att återcirkulation av farliga ämnen så långt som möjligt 
undviks, samtidigt som resurseffektiva kretslopp eftersträvas. Detta uppnås genom 
en samlad åtgärdsstrategi inom EU, vilken senast år 2018 resulterat i bland annat 
följande insatser: 

o EU:s regelverk för avfall, kemikalier och varor är i huvudsak 
kompletterade och samordnade så att de styr mot giftfria och 
resurseffektiva kretslopp. 

o Principen om höga och likvärdiga krav på innehållet av farliga ämnen i 
nyproducerade och återvunna material är fastslagen genom beslut där så är 
lämpligt. 

• E.4.8. Senast år 2018 har beslut fattats avseende befintliga och vid behov nya 
regelverk och andra styrmedel, vilka medför en betydande minskning av 
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hälsoriskerna för barn till följd av den samlade exponeringen för kemikalier. 
Riskminskningen ska bedömas i jämförelse med situationen år 2012. 

• E.4.9. Senast år 2020 har beslut fattats inom EU eller internationellt som innebär att 
befintliga och eventuella nya regelverk för human- och veterinärmedicinska 
läkemedel i ökad utsträckning väger in miljöaspekter. 
 

  

5. Skyddande ozonskikt                                                                

 
Målformulering Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. 
Preciseringar • P.5.1. Vändpunkten för uttunningen av ozonskiktet har nåtts och början på 

återväxten observeras 

• P.5.2. Halterna av klor, brom och andra ozonnedbrytande ämnen i de övre 
luftlagren understiger den nivå där ozonskiktet påverkas negativt. 

Indikatorer • I.5.1. Lustgasutsläpp 

• I.5.2. Nationella utsläpp av CFC 

• I.5.3. Ozonskiktets tjocklek 

• I.5.4. UV-strålning 

Etappmål Inga relaterade etappmål. 

  

6. Säker strålmiljö                                                                           

 
Målformulering Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning. 

Preciseringar • P.6.1. Individens exponering för skadlig strålning i arbetslivet och i övriga miljön 
begränsas så långt det är rimligt möjligt. 

• P.6.2. Utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön begränsas så att människors hälsa 
och den biologiska mångfalden skyddas. 

• P.6.3. Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning är lägre än år 
2000. 

• P.6.4. Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön är så 
låg att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt. 

Indikatorer • I.6.1. Cesium-137 i mjölk 

Etappmål Inga relaterade etappmål. 

  

7. Ingen övergödning                                                                     

 
Målformulering Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors 

hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark 
och vatten. 

Preciseringar • P.7.1. Den svenska och den sammanlagda tillförseln av kväveföreningar och 
fosforföreningar till Sveriges omgivande hav underskrider den maximala belastning 
som fastställs inom ramen för internationella överenskommelser. 
 

• P.7.2. Atmosfäriskt nedfall och brukande av mark inte leder till att ekosystemen 
uppvisar några väsentliga långsiktiga skadliga effekter av övergödande ämnen i 
någon del av Sverige. 

• P.7.3. Sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten uppnår minst god status för 
näringsämnen enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön. 



45 

 

• P.7.4. Havet har minst god miljöstatus med avseende på övergödning enligt 
havsmiljöförordningen (2010:134). 

Indikatorer • I.7.1. Kväve- och fosforbelastning på havet 

• I.7.2. Miljöstatus för övergödning enligt havsmiljöförordningen 

• I.7.3. Nedfall av kväve till barrskog 

• I.7.4. Status för näringsämnen enligt vattenförvaltningsförordningen 

• I.7.5. Syrefattiga och syrefria bottnar 

Etappmål Inga relaterade etappmål. 

  

8. Levande sjöar och vattendrag                                                 

 
Målformulering Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. 

Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska 
och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

Preciseringar • P.8.1. Sjöar och vattendrag har minst god ekologisk status eller potential och god 
kemisk status i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten 
på vattenmiljön. 

• P.8.2. Oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag har naturliga 
vattenflöden och vattennivåer bibehållna. 

• P.8.3. Ytvattentäkter som används för dricksvattenproduktion har god kvalitet. 

• P.8.4. Sjöar och vattendrags viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna. 

• P.8.5. Sjöar och vattendrag har strukturer och vattenflöden som ger möjlighet till 
livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter som en del i en grön 
infrastruktur. 

• P.8.6. Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till sjöar och vattendrag 
har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan 
populationer. 

• P.8.7. Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla sjöar 
och vattendrag. 

• P.8.8. Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden. 

• P.8.9. Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden 
är inte introducerade. 

• P.8.10. Sjöar och vattendrags natur- och kulturmiljövärden är bevarade och 
förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena. 

• P.8.11. Strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden för fritidsfiske, badliv, båtliv och 
annat friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad. 

Indikatorer • I.8.1. Föryngring av flodpärlmussla 

• I.8.2. God status för vatten 

• I.8.3. Skydd av limniska områden 

• I.8.4. Strandnära byggande 

• I.8.5. Åtgärdade fysiska hinder 

Etappmål Inga relaterade etappmål. 

  

9. Grundvatten av god kvalitet                                                    

 
Målformulering Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö 

för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

Preciseringar • P.9.1. Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar 
användningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning. 

• P.9.2. Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om 
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status. 
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• P.9.3. Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god 
livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav. 

• P.9.4. Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om 
förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kvantitativ status. 

• P.9.5. Grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser för 
vattenförsörjning, markstabilitet eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem inte 
uppkommer. 

• P.9.6. Naturgrusavlagringar av stor betydelse för dricksvattenförsörjning, 
energilagring, natur- och kulturlandskapet är fortsatt bevarade. 

Indikatorer • I.9.1. Bevarandestatus för grundvattenberoende naturtyper 

• I.9.2. Enskilda brunnars vattenkvalitet 

• I.9.3. Naturgrusanvändning 

• I.9.4. Vattenskyddsområden 

Etappmål Inga relaterade etappmål.  

  

10. Hav i balans                                                                               

 
Målformulering Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska 

mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, 
kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden 
ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. 

Preciseringar • P.10.1. Kust- och havsvatten har god miljöstatus med avseende på fysikaliska, 
kemiska och biologiska förhållanden i enlighet med havsmiljöförordningen 
(2010:1341). 

• P.10.2. Kustvatten har minst god ekologisk status eller potential och god kemisk 
status i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på 
vattenmiljön. 

• P.10.3. Kusternas och havens viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna. 

• P.10.4. Grunda kustnära miljöer präglas av en rik biologisk mångfald och av en 
naturlig rekrytering av fisk samt erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar för växt- 
och djurarter som en del i en grön infrastruktur. 

• P.10.5. Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till kust och hav har 
gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan 
populationer samt att naturligt förekommande fiskarter och andra havslevande arter 
fortlever i livskraftiga bestånd. 

• P.10.6. Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla 
kust- och havsvatten. 

• P.10.7. Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden och 
kulturarvet. 

• P.10.8. Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden 
är inte introducerade. 

• P.10.9. Havs-, kust- och skärgårdslandskapens natur- och kulturvärden är bevarade 
och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena. 

• P.10.10. Tillståndet är oförändrat för kulturhistoriska lämningar under vattnet. 

• P.10.11. Havs-, kust- och skärgårdslandskapens värden för fritidsfiske, badliv, båtliv 
och annat friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är 
minimerad. 

Indikatorer • I.10.1. Ekologisk och kemisk status för kustvatten 

• I.10.2. Hållbart nyttjade fisk- och skaldjursbestånd i kust och hav 

• I.10.3. Kustnära byggande 

• I.10.4. Marint skräp på stränder 
• I.10.5. Miljögifter i sill och strömming 

Etappmål Inga relaterade etappmål. 
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11. Myllrande våtmarker                                                              

 
Målformulering Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och 

värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 
Preciseringar • P.11.1. Våtmarker av alla typer finns representerade i hela landet inom sina naturliga 

utbredningsområden. 

• P.11.2. Våtmarkernas viktiga ekosystemtjänster som biologisk produktion, 
kollagring, vattenhushållning, vattenrening och utjämning av vattenflöden är 
vidmakthållna. 

• P.11.3. Våtmarker är återskapade, i synnerhet där aktiviteter som exempelvis 
dränering och torvtäkter har medfört förlust och fragmentering av våtmarker och 
arter knutna till våtmarker har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sitt 
naturliga utbredningsområde. 

• P.11.4. Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till våtmarkerna har 
gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan 
populationer. 

• P.11.5. Hotade våtmarksarter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts. 

• P.11.6. Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden. 

• P.11.7. Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden 
är inte introducerade. 

• P.11.8. Våtmarkernas natur- och kulturvärden i ett landskapsperspektiv är bevarade 
och förutsättningarna finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena. 

• P.11.9. Våtmarkernas värde för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan 
från buller är minimerad. 

Indikatorer • I.11.1. Anlagda eller restaurerade våtmarker 

• I.11.2. Hydrologisk restaurering av torvmarker 

• I.11.3. Myrskyddsplanens genomförande 

• I.11.4. Torvutvinningens omfattning 
Etappmål Inga relaterade etappmål. 

  

12. Levande skogar                                                                         

 
Målformulering Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den 

biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 

Preciseringar • P.12.1. Skogsmarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper 
och processer är bibehållna. 

• P.12.2. Skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna. 

• P.12.3. Skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga naturgeografiska regioner 
och arter har möjlighet att sprida sig inom sina naturliga utbredningsområden som 
en del i en grön infrastruktur. 

• P.12.4. Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till skogslandskapet 
har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan 
populationer. 

• P.12.5. Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla 
skogar. 

• P.12.6. Främmande arter och genotyper hotar inte skogens biologiska mångfald. 

• P.12.7. Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden 
är inte introducerade. 

• P.12.8. Natur- och kulturmiljövärden i skogen är bevarade och förutsättningarna för 
fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns. 

• P.12.9. Skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna. 
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Indikatorer • I.12.1. Gammal skog 

• I.12.2. Häckande fåglar i skogen 

• I.12.3. Miljöhänsyn i skogsbruket 

Etappmål • E.12.1. Senast år 2015 är de förväntningar som samhället har på miljöhänsyn i 
skogsbruket tydliggjorda och kända för skogsbruket, så att de får en praktisk 
tillämpning. 

• E.12.2. Bestämmelser ska ha förtydligats så att det senast år 2015 finns goda 
förutsättningar för ett variationsrikt skogsbruk. 

• E.12.3. En öppen dialog med intressenter som berörs av skogen och dess 
värdekedja ska ha etablerats senast den 1 juli 2015. Dialogen omfattar ekonomiska, 
sociala och miljömässiga värden och syftar till att skogen och dess värdekedja 
ytterligare bidrar till utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en växande 
biobaserad samhällsekonomi. 

  

13. Ett rikt odlingslandskap                                                          

 
Målformulering Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

Preciseringar • P.13.1. Åkermarkens fysikaliska, kemiska, hydrologiska och biologiska egenskaper 
och processer är bibehållna. 

• P.13.2. Jordbruksmarken har så låg halt av föroreningar att ekosystemens 
funktioner, den biologiska mångfalden och människors hälsa inte hotas. 

• P.13.3. Odlingslandskapets viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna. 

• P.13.4. Odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med betydande inslag av 
hävdade naturbetesmarker och slåtterängar, småbiotoper och vattenmiljöer, bland 
annat som en del i en grön infrastruktur och erbjuder livsmiljöer och 
spridningsvägar för vilda växt- och djurarter. 

• P.13.5. Naturtyper och arter knutna till odlingslandskapet har gynnsam 
bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer. 

• P.13.6. Husdjurens lantraser och de odlade växternas genetiska resurser är hållbart 
bevarade. 

• P.13.7. Hotade arter och naturmiljöer har återhämtat sig. 

• P.13.8. Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden. 

• P.13.9. Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden 
är inte introducerade. 

• P.13.10. Biologiska värden och kulturmiljövärden i odlingslandskapet som 
uppkommit genom långvarig traditionsenlig skötsel är bevarade eller förbättrade. 

• P.13.11. Kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är bevarade och 
förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena. 

• P.13.12. Odlingslandskapets värden för friluftslivet är värnade och bibehållna samt 
tillgängliga för människor. 

Indikatorer • I.13.1. Betesmarker och slåtterängar 

• I.13.2. Ekologisk produktion i slättbygd 

• I.13.3. Fåglar och fjärilar 

• I.13.4. Hektarskörd 

• I.13.5. Jordbrukets utveckling 

Etappmål Inga relaterade etappmål. 

  



49 

 

  

14. Storslagen fjällmiljö                                                                 

 
Målformulering Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 

natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så 
att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra 
störningar. 

Preciseringar • P.14.1. Fjällens värden för rennäringen är bevarade och fjällens karaktär av 
betespräglat, storslaget landskap med vidsträckta sammanhängande områden är 
bibehållen. 

• P.14.2. Fjällmiljöernas viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna. 

• P.14.3. Naturtyper och naturligt förekommande arter knutna till fjällandskapet har 
gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom och mellan 
populationer. 

• P.14.4. Hotade arter har återhämtat sig och livsmiljöer har återställts i värdefulla 
fjällmiljöer. 

• P.14.5. Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden. 

• P.14.6. Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden 
är inte introducerade. 

• P.14.7. Fjällmiljöer med höga natur- och kulturmiljövärden är bevarade och 
förutsättningar finns för fortsatt bevarande och utveckling av värdena. 

• P.14.8. Fjällmiljöers värden för friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan 
från buller är minimerad. 

Indikatorer • I.14.1. Fjälleder 

• I.14.2. Fjällvegetation 

• I.14.3. Häckande fåglar i fjällen 

Etappmål Inga relaterade etappmål. 

  

15. God bebyggd miljö                                                                       

 
Målformulering Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 

till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

Preciseringar • P.15.1. En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid 
nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, 
förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är 
hållbart utformade. 

• P.15.2. Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är 
planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, ekonomiska 
samt miljö- och hälsorelaterade frågor. 

• P.15.3. Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- och 
avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering 
samt att lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad till människors 
behov, för att minska resurs och energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt 
som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet. 

• P.15.4. Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och 
det finns attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar. 

• P.15.5. Det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen 
med god kvalitet och tillgänglighet. 
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• P.15.6. Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla 
byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och 
utvecklas. 

• P.15.7. Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger 
skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, 
arbetsplatser, service och kultur. 

• P.15.8. Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, 
ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. 

• P.15.9. Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett 
effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att 
främst förnybara energikällor används. 

• P.15.10. Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för 
konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som 
uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och 
risker för hälsa och miljö minimeras. 

Indikatorer • I.15.1. Bostäder i kollektivtrafiknära lägen 

• I.15.2. Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan 

• I.15.3. Skyddad bebyggelse 

• I.15.4. Tillgång till service och grönska 

Etappmål • E.15.1. Insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, 
materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och 
rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020. 

• E.15.2. Insatser ska vidtas så att senast år 2018 sorteras minst 50 procent av 
matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas 
biologiskt så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet 
behandlas så att även energi tas tillvara. 

• E.15.3. En majoritet av kommunerna ska senast år 2025 ta tillvara och integrera 
stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och 
förvaltning i städer och tätorter. 

• E.15.4. Kommunerna ska senast år 2020 ha tillgång till en utvecklad metod för att ta 
tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid 
planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter. 

• E.15.5. Andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel och gång i Sverige ska 
vara minst 25 procent år 2025, uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt 
fördubbla andelen för gång-, cykel- och kollektivtrafik. 

  

16. Ett rikt växt- och djurliv                                                         

 
Målformulering Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och 

framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer 
ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 
variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk 
mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 

Preciseringar • P.16.1. Bevarandestatusen för i Sverige naturligt förekommande naturtyper och arter 
är gynnsam och för hotade arter har statusen förbättrats samt att tillräcklig genetisk 
variation är bibehållen inom och mellan populationer. 

• P.16.2. Den av klimatscenarier utpekade förhöjda risken för utdöende har minskat 
för de arter och naturtyper som löper störst risk att påverkas negativt av 
klimatförändringar. 

• P.16.3. Ekosystemen har förmåga att klara av störningar samt anpassa sig till 
förändringar, som ett ändrat klimat, så att de kan fortsätta leverera ekosystemtjänster 
och bidra till att motverka klimatförändringen och dess effekter. 

• P.16.4. Det finns en fungerande grön infrastruktur, som upprätthålls genom en 
kombination av skydd, återställande och hållbart nyttjande inom sektorer, så att 
fragmentering av populationer och livsmiljöer inte sker och den biologiska 
mångfalden i landskapet bevaras. 
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• P.16.5. Genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden 
är inte introducerade. 

• P.16.6. Främmande arter och genotyper hotar inte den biologiska mångfalden. 

• P.16.7. Det biologiska kulturarvet är förvaltat så att viktiga natur- och kulturvärden 
är bevarade och förutsättningar finns för ett fortsatt bevarande och utveckling av 
värdena. 

• P.16.8. Tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, kulturmiljön och den 
biologiska mångfalden värnas och bibehålls samt är tillgänglig för människan. 

Indikatorer • I.16.1. Bevarandestatus för naturtyper 

• I.16.2. Rödlistade arter 

• I.16.3. Skyddad produktiv skog 

Etappmål • E.16.1. Viktiga ekosystemtjänster och faktorer som påverkar deras vidmakthållande 
är identifierade och systematiserade senast år 2013. 

• E.16.2. Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av 
ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska 
ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är 
relevant och skäligt. 

• E.16.3. Åtgärdsprogram för att uppnå gynnsam bevarandestatus för sådana hotade 
arter och naturtyper som inte kan säkerställas genom pågående åtgärder för hållbar 
mark- och vattenanvändning och befintligt områdesskydd, ska vara genomförda 
eller under genomförande senast år 2015. 

• E.16.4. Invasiva, främmande arters effekter i Sverige vad avser biologisk mångfald 
samt socioekonomiska effekter på bland annat hälsa ska vara bedömda och 
prioriterade insatser för bekämpning ska ha inletts senast år 2015. 

• E.16.5. En kartläggning och övervakning av den genetiska mångfalden ska ha inletts 
senast år 2020. 

• E.16.6. Samordningen inom den statliga förvaltningen ska ha förstärkts senast år 
2016 så att helhetssynen på markanvändningen har ökat. 

• E.16.7. Minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden samt 10 procent 
av Sveriges marina områden ska senast år 2020 bidra till att nå nationella och 
internationella mål för biologisk mångfald. Detta ska ske genom skydd eller annat 
bevarande av områden som har särskild betydelse för biologisk mångfald eller 
ekosystemtjänster. Bevarandet ska ske med ekologiskt representativa och väl 
förbundna system där reservat, andra effektiva områdesbaserade skyddsåtgärder 
eller miljöanpassat brukande ingår. Systemen ska vara väl integrerade i omgivande 
landskap och förvaltas på ett effektivt och inkluderande sätt. Skydd av områden ska 
till år 2020 utökas med minst 1 142 000 hektar räknat från 2012 enligt följande: 

o Skogar med höga naturvärden ska skyddas från avverkning. Detta ska ske 
genom att det formella skyddet av skogsmark har ökat med cirka 150 000 
hektar skogsmark med höga naturvärden och i behov av formellt skydd 
nedan gränsen för fjällnära skog. 

o Skogsbrukets frivilliga avsättningar bör ha ökat i omfattning med cirka 200 
000 hektar skogsmark i områden som har eller kan komma att utveckla 
höga naturvärden till totalt 1 450 000 hektar. 

o Det formella skyddet av våtmarker har ökat med cirka 210 000 hektar 
genom att myrar med höga naturvärden i den nationella myrskyddsplanen 
skyddas. 

o Det formella skyddet av sjöar och vattendrag har ökat med minst 12 000 
hektar. 

o Det formella skyddet av marina områden har ökat med minst 570 000 
hektar. 

o De ekologiska sambanden har stärkts så att skyddade och på andra sätt 
bevarade områden och biotoper är väl förbundna och integrerade i 
landskapet, inklusive den marina miljön, genom att den gröna 
infrastrukturen har utvecklats och förstärkts. 
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17. Generationsmålet                                                                    

 
Målformulering Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där 

de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser. 

Preciseringar • P.17.1. Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras 
förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad. 

• P.17.2. Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas 
och nyttjas hållbart. 

• P.17.3. Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som 
miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas. 

• P.17.4. Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga 
ämnen. 

• P.17.5. En god hushållning sker med naturresurserna. 

• P.17.6. Andelen förnybar energi ökar och energianvändningen är effektiv med 
minimal påverkan på miljön. 

• P.17.7. Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och 
hälsoproblem som möjligt. 

Indikatorer • I.17.1. Behandlat avfall 

• I.17.2. Ekologisk mat 

• I.17.3. Flygresor per invånare 

• I.17.4. Förnybar energi 

• I.17.5. Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per område 

• I.17.6. Materialflödesräkenskaper 

• I.17.7. Miljömotiverade subventioner 
Etappmål Inga relaterade etappmål.  

 

 Resultattabeller och motiveringar 

Nedan följer resultattabeller som visar på bedömningen av varje precisering, indikator och etappmål samt 

motiveringar. För förklaringar av indexeringarna, se appendix 8.2 Miljömålen. Tabellerna är uppdelade efter 

miljömålen, trots att analysen gjorts med utgångspunkt i de globala målen. Detta på grund av grafiska skäl, 

alla miljömål har olika antal preciseringar, indikatorer och etappmål.  

    1. Begränsad klimatpåverkan 

 Preciseringar Indikatorer Etappmål 

 P.1.1 I.1.1 I.1.2 I.1.3 I.1.4 E.1.1 E.1.2 E.1.3 E.1.4 E.1.5 

12.2 +2 +2 +2 +2  +2 +2 +2 +2 +2 +3 

12.3 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 0 

12.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12.5 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 -1 +2 

 

12.2. Effektivt nyttjande av naturresurser: Materialutvinning såsom gruvindustri är energiintensivt 

(Sveriges geologiska undersökning 2017). En effektivare naturresursanvändning skulle således minska 

energianvändningen vilket minskar klimatpåverkan. Inom materialanvändning ingår också fossila 

bränslen, användning av fossila bränslen är den största källan till utsläpp av växthusgaser som bidrar till 

klimatpåverkan (Naturvårdsverket 2017d). Delmål 12.2 kan därför anses vara en förutsättning för att 

uppfylla Begränsad klimatpåverkan. Att interaktionerna inte bedöms starkare beror dock på att den näst 

största andelen av det svenska materialfotavtrycket består av biomassa.  
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Skogen bidrar med förnybar energi och förnybart byggnadsmaterial som ersätter klimatpåverkan inom 

andra sektorer. Ett långsiktigt hållbart skogsbruk med nyplantering av träd binder dessutom kol i marken 

(Naturvårdsverket 2017e). Det kan också diskuteras huruvida en minskning av svenskt material skulle 

påverka det globala klimatet. Sveriges gruvindustri tillhör till exempel de mest klimateffektiva i världen 

(Swemin u.å.) och svenskt höghållfaststål är starkare än konventionellt stål vilket till exempel möjliggör 

produktion av lättare, mer bränslesnåla bilar (Helms & Lambrecht 2007). Detta är speciellt relevant då 

materialflödena mäts i nationell materialkonsumtion som inte beräknas i råmaterialekvivalenter, nationellt 

producerat material får då större vikt än importerat material (dock ej nationellt producerat material som 

exporteras). Sammanlagt bedöms därför interaktionerna mellan delmål 12.2 Effektivt nyttjande av 

naturresurser och de delar av Begränsad klimatpåverkan som berör totala utsläpp och medeltemperatur 

bedöms därför vara medelstarka synergier. Gällande utsläpp från transporter bedöms en minskning av 

fossila bränslen vara nödvändigt för att utsläppen från transportsektorn ska minska. Det bedöms därför 

som en stark synergi. 

 12.3. En begränsad klimatpåverkan: Livsmedelsproduktion står för 20 - 25 % av de 

konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige (Naturvårdsverket 2016). De svenska livsmedelsvalen påverkar 

globala växthusgasutsläpp (Martin & Brandão 2017). Växthusgaserna kommer främst från odling och 

djurhållning, exempelvis lustgasutsläpp från kvävegödsling och metanutsläpp från risodling och idisslare. 

Hur mycket växthusgaser som släpps ut per energienhet skiljer sig mycket mellan olika livsmedel, nötkött 

ger till exempel 100 gånger större utsläpp av koldioxidekvivalenter per energienhet. Ett minskat matsvinn 

inom delmål 12.3 skulle kunna leda till minskad livsmedelsproduktion vilket skulle ge förutsättningar för 

en minskning av växthusgasutsläpp. Interaktionen till de delar av En begränsad klimatpåverkan som rör 

totala utsläpp och global temperatur bedöms därför vara medelstark. Transporten utgör endast en mindre 

del av utsläppen från livsmedel (Larsson 2015), därför anses interaktionen mellan delmål 12.4 och utsläpp 

från transporter vara neutral. 

12.4 Miljövänlig hantering av kemikalier: Tillverkning och användning av kemikalier orsakar utsläpp 

av växthusgaser. Tillverkningen kräver ofta mycket energi och vissa processer släpper i sig ut 

växthusgaser. Flera kemikalier bidrar också i sig själva till växthuseffekten, exempelvis perfluorerade 

ämnen. Samtidigt kan kemikalier vara en del i klimatsmarta lösningar. Exempel på sådana lösningar är 

bekämpningsmedel för att framställa mer biobränslen och kvicksilver i lågenergilampor. Produktion av 

solceller genererar också farligt avfall. Det finns även en konflikt gällande återvinning av material och 

spridning av eventuella farliga ämnen i dessa material (Kemikalieinspektionen 2010). Sammantaget 

bedöms därför interaktionen mellan delmål 12.4 och hela målet Begränsad klimatpåverkan vara neutral. 

12.5 Minska avfallet: En cirkulär ekonomi med materialåtervinning och återbruk och minskad 

deponering av avfall skulle minska utsläppen av växthusgaser. Materialåtervinning innebär en betydande 

reduktion av energianvändning och utsläpp av växthusgaser jämfört med nyproduktion, speciellt för 

material såsom stål (Hillman et al. 2015). Ungefär en tredjedel av EU:s koldioxidutsläpp skulle kunna 

reduceras vid en utvecklad cirkulärekonomi (Deloitte Sustainability, 2016). Avfallsdeponier är näst efter 

jordbruket den största utsläppskällan av metan i Sverige idag även om metanåtervinning från deponier 

ökar och deponering av organiskt avfall inte längre är tillåtet (Naturvårdsverket u.å.). Energiåtervinning 

kan dock också stå i konflikt med målet om begränsad klimatpåverkan då fossilt avfall förbränns för 

energiutvinning. Energiutnyttjande från avfall har ökat i Sverige och kapaciteten för förbränning av avfall 

är idag större än mängden tillgängligt avfall. Detta gör att importen av avfall för förbränning har ökat 

(Naturvårdsverket u.å.). Huruvida detta avfall hade kunnat återvinnas eller återbrukas är svårt att avgöra. 

En annan osäker faktor är vad det alternativa bränslet hade varit. Sammantaget bedöms därför 

interaktionerna mellan 12.3 och de delar av Begränsad klimatpåverkan som berör totala växthusgasutsläpp 

och global medeltemperatur vara medelstarka synergier. Interaktionen mellan delmål 12.5 och 

preciseringen om inga nettoutsläpp av klimatgaser år 2045 bedöms dock vara en svag konflikt för att 

belysa konflikten mellan energiåtervinning och förbränning av fossilt avfall. Gällande etappmålet om 

växthusgasutsläpp från transportsektorn förenklar energiåtervinning av organiskt avfall reduktion av 

växthusgasutsläpp från transportsektorn.  
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Organiskt avfall kan rötas till biogas som kan driva gasbilar (Naturvårdsverket 2017c). Om biogas från 

avfall ersätter fossila avfall kan utsläppen av växthusgaser minskas med mer än 100 % i en livscykelanalys 

(Börjesson, Tufvesson & Lantz, 2010). Detta bedöms därför som en medelstark synergi.  

    2. Frisk luft 

 Preciseringar Indikatorer Etappmål 

 P. 
2. 
1. 

P. 
2. 
2. 

P. 
2. 
3. 

P. 
2. 
4. 

P. 
2. 
5. 

P. 
2. 
6. 

P. 
2. 
7. 

P. 
2. 
8. 

P. 
2. 
9. 

P. 
2. 
10. 

I. 
2. 
1. 

I. 
2. 
2. 

I. 
2. 
3. 

I. 
2. 
4. 

I. 
2. 
5. 

E. 
2. 
1. 

E. 
2. 
2. 

12.2 +1 +1 0 0 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 0 - - 

12.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 - - 

12.4 +2 +1 +2 +2 +1 0 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0 0 - - 

12.5 0 +1 0 0 +1 0 +1 +1 +1 +1 0 +1 +1 0 0 - - 

 

12.2 Effektivt nyttjande av naturresurser: Bensapyren, PM2,5 och kväveoxider bildas vid bland annat 

energiproduktion. Energiproduktion är en också viktig orsak till bildning av marknära ozon 

(Naturvårdsverket 2014). Som konstaterat är materialutvinning såsom gruvindustri energiintensivt 

(Sveriges geologiska undersökning 2017). En effektivare naturresursanvändning skulle därför förenkla 

minskning av utsläpp av dessa ämnen. Interaktionerna mellan delmål 12.2 och de delar av Frisk luft som 

berör detta bedöms därför vara svaga synergier. Bensin innehåller bensen och därför utgör bensinbilar en 

viktig utsläppskälla av bensen till luft (Naturvårdsverket 2014). Att minska fossila bränslen skulle förenkla 

minskade utsläpp av bensen, därav bedöms det vara en svag synergi mellan delmål 12.2 och preciseringen 

som berör bensen. Butadien och formaldehyd kan finnas i material såsom gummi respektive 

byggnadsmaterial, de kan också bildas vid förbränning (Bergendorf, Friman & Tinnerberg 2010). Halterna 

av formaldehyd och butadien i atmosfären anses dock ej ha direkt koppling till massan använda 

naturresurser och därför bedöms interaktionen till uppfyllande av delmål 12.2 och minskning av dessa 

ämnen som neutral. Detsamma gäller PM10 då större partiklarna främst bildas vid slitage från exempelvis 

dubbdäck (Naturvårdsverket 2014).  

12.3 Minska matsvinnet: Från jordbruket sker vissa utsläpp till luft från till exempel förbränning, 

transport och arbetsmaskiner (Statistiska centralbyrån 2017d), det är dock inte en huvudsaklig källa av 

luftutsläpp (Naturvårdsverket 2014). Med tanke på att en stor andel av Sveriges mat importeras 

(Statistiska centralbyrån 2018) bedöms också påverkan på den svenska luften som mindre. Interaktionen 

mellan delmål 12.3 och hela målet Frisk luft bedöms därför vara neutral.  

12.4 Miljövänlig hantering av kemikalier: Flera av de ämnen som ingår i Frisk luft är inte ämnen som 

aktivt används utan snarare ämnen som bildas oavsiktligt. De kan dock bildas oavsiktligt vid 

energiproduktion till kemiindustrin (Kemikalieinspektionen 2010) vilket gör att en minskad 

kemikalieanvändning skulle förenkla uppfyllande av de delarna Frisk luft. Interaktionerna mellan delmål 

12.4 och minskning av de ämnen som bildas vid energiproduktion bedöms därför vara svaga synergier. 

Interaktionerna till de delar av Frisk luft som berör luftutsläpp av bensen, butadien och formaldehyd 

bedöms dock som medelstarka eftersom dessa ämnen aktiv används och tillsätts vid produktion av till 

exempel bensin, gummi och byggnadsmaterial (Naturvårdsverket 2014; Bergendorf, Friman, & 

Tinnerberg 2010). En minskning av kemikalier samt en mer miljövänlig hantering skulle alltså ge 

förutsättningar för minskning av luftutsläpp av dessa ämnen.  

12.5 Minska avfallet: Återbruk och materialåtervinning inom delmål 12.5 innebär en minskad 

energianvändning jämfört med nyproduktion (Hillman et al. 2015). Interaktionen till de ämnen som bildas 

vid energiproduktion bedöms därför som svaga synergier. Vid bland annat förbränning av avfall sker 

också utsläpp av bensen, bensapyren, kväveoxider, ozonbildande ämnen och partiklar, dessa utsläpp är 

dock relativt små (Statistiska centralbyrån 2017d). Det kan tänkas att en ökad energiåtervinning ökar 

utsläpp av dessa ämnen men det bedömdes ändå inte påverka uppfyllande av Frisk luft.  

 

http://portal.research.lu.se/portal/en/persons/paal-boerjesson(a83045ef-6e1e-425a-a100-74217ec4ed27).html
http://portal.research.lu.se/portal/en/persons/mikael-lantz(9bf90de6-c8c8-45eb-a439-fd3de8072aa7).html
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    3. Bara naturlig försurning 

 Preciseringar Indikatorer Etappmål 

 P.3.1. P.3.2. P.3.3. P.3.4. I.3.1. I.3.2. I.3.3. I.3.4. E.3.1. E.3.2. 

12.2 +2 +1 +2 +2 +2 +2 +2 +1 +1 +2 

12.3 +2 0 +2 +2 +2 0 0 0 0 +2 

12.4 +1 0 +1 +2 +1 0 +1 0 0 +1 

12.5 +1 0 +2 +2 +2 0 +1 0 0 +1 

 

12.2 Effektivt nyttjande av naturresurser: Försurande svavel- och kväveföreningar bildas vid 

energiproduktion (Statistiska centralbyrån 2017d) och förbränning av fossila bränslen (Naturvårdsverket 

2017d). Avfallet från gruvindustri verkar också försurande på mark och vatten (Sveriges geologiska 

undersökning 2017), se vidare diskussion under delmål 12.5. Uppfyllande av delmål 12.2 skulle ge 

förutsättningar för minskning av nedfall av försurande ämnen, dessa interaktioner bedöms därför vara 

medelstarka synergier. Skogsbruk kan också verka försurande (Naturvårdsverket 2018c) vilket eventuellt 

skulle minska om uttag av biomassa skulle effektiviseras och minska. Interaktionen till den del av delmål 

12.2 som berör skogens försurande verkan bedöms därför vara en svag synergi. Interaktionen med 

minskning av sjöfartens utsläpp av försurande ämnen bedöms också vara en svag synergi då minskad 

användning av fossila bränslen enligt delmål 12.2 kan förenkla uppfyllandet. 

12.3 Minska matsvinnet: Vid gödsling inom jordbruket släpps försurande ammoniak ut, det är den 

viktigaste källan till försurning av jordbruksmark (Goulding 2016). Jordbruket står för nästan 90 % av 

Sverige utsläpp av ammoniak. Ett minskat matsvinn kan ge förutsättningar för minskad försurning genom 

att leda till mindre matproduktion. Interaktionen mellan delmål 12.3 de delar av Bara naturlig försurning som 

berör status för mark- och vattenförsurning bedöms därför vara medelstarka synergier. Interaktionen till 

svavelnedfall anses vara neutral då utsläppen av svaveldioxid från jordbruket är försumbara (Statistiska 

centralbyrån 2017d).  

12.4 Miljövänlig hantering av kemikalier: Syrabildande gruvavfall från sulfidmalm är enligt 

avfallsförordningen klassat som farligt avfall (SFS 2011:927). En minskning samt en miljövänligare 

hantering av detta avfall skulle ge förutsättningar för minskad försurning av mark och förenkla minskad 

försurning av sjöar och vattendrag. Dessa interaktioner bedöms därför som medelstarka respektive svaga 

synergier. Energiproduktion till bland annat kemiindustrin kan orsaka nedfall av svavel- och 

kväveföreningar, nationellt såväl som internationellt (Statistiska centralbyrån 2017d). Multilaterala 

överenskommelser om kemikalier samt en minskad användning även i Sverige skulle kunna förenkla 

uppfyllande av minskat nedfall från svavel. Interaktionerna till de delar av Ingen försurning som berör 

nedfall av försurande ämnen bedöms därför vara svaga synergier.  

12.5 Minska avfallet: Gruvavfall utgör 83 % av Sveriges totala avfall (Svenska Miljöemissionsdata 2016). 

Den största andelen av gruvavfallet deponeras idag i närheten av gruvan. När gruvavfall kommer i 

kontakt med luft och vatten kan vittringsprocesser leda till att metaller lakas ut. Vittringen leder samtidigt 

till bildning av syra som gör lakvattnet surt (Naturvårdsverket & Sveriges geologiska Undersökning 2017). 

Minskat gruvavfall på deponi och ökad materialåtervinning enligt 12.5 skulle därför ge förutsättningar för 

att uppnå god status för försurning i sjöar, vattendrag och mark. Dessa interaktioner bedöms därför som 

medelstarka synergier. Dessutom bidrar ett minskat energibehov vid materialåtervinning till att förenkla 

minskning av utsläpp av försurande svavel- och kväveföreningar som bildas vid energiproduktion 

(Hillman et al. 2015; Statistiska centralbyrån 2017c). Interaktionerna mellan delmål 12.5 och de delar av 

Ingen försurning som rör försurande nedfall klassas därför som svaga synergier.  
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   4. En giftfri miljö 

 Preciseringar Indikatorer Etappmål 

 P. 
4. 
1 

P. 
4. 
2 

P. 
4. 
3 

P. 
4. 
4 

P. 
4. 
5 

P. 
4. 
6 

I. 
4. 
1 

I. 
4. 
2 

I. 
4. 
3 

I. 
4. 
4. 

I. 
4. 
5 

E. 
4. 
1 

E. 
4. 
2 

E. 
4. 
3 

E. 
4. 
4 

E. 
4. 
5 

E. 
4. 
6 

E. 
4. 
7 

E. 
4. 
8 

E. 
4. 
9 

12.2 +
1 

+
1 

+
1 

0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 

12.3 +
1 

+
1 

+
1 

0 0 0 0 0 0 0 +
2 

- - - - - - - - - 

12.4 +
3 

+
3 

+
2 

+
2 

+
1 

+
1 

+
3 

+
3 

+
2 

+
3 

+
3 

- - - - - - - - - 

12.5 -1 0 0 0 0 0 0 0 +
2 

0 0 - - - - - - - - - 

 

12.2 Effektivt nyttjande av naturresurser: Vid utvinning och process av naturresurser kan farliga 

ämnen frigöras (Naturvårdsverket 2018c, Naturvårdsverket 2005). Sambandet mellan massan använda 

naturresurser och minskad exponering av dessa ämnen anses dock endast vara indirekt. Interaktionerna 

mellan delmål 12.2 och de delar av En giftfri miljö som berör detta bedöms därför vara svaga synergier.  

12.3 Minska matsvinnet: Inom jordbruk används bekämpningsmedel för att skydda växter och 

motverka skadedjur eller konkurrerande växter. Dessa kan läcka med regnvatten och därmed påverka 

miljön (Jordbruksverket 2017). Människor kan exponeras för bekämpningsmedel genom att få i sig rester 

genom livsmedel. Mätningar av halter urin visar på kontinuerlig exponering. Det visar också på att ämnen 

som är förbjudna i Sverige förekommer i urinprover, detta på grund av import (Hedlund et al. 2017). 

Bland bekämpningsmedel finns ett fåtal särskilt farliga ämnen (European Chemicals Agency u.å.). Om ett 

minskat matsvinn leder till minskad matproduktion kan det också förenkla minskad användning av 

bekämpningsmedel. Interaktionen mellan delmål 12.3 och de delar av En giftfri miljö som berör 

användning och spridning av farliga ämnen bedöms därför vara svaga synergier. Interaktionen till 

växtskyddsmedel i ytvatten bedöms vara en medelstark synergi.  

12.4 Miljövänlig hantering av kemikalier: Starka synergier anses finnas mellan delmål 12.4 och de delar 

av En giftfri miljö som berör exponering och användning av farliga ämnen. Gällande förorenade områden 

nämns det inte lika specifikt i delmål 12.4 som i En giftfri miljö men en ”miljövänlig hantering av kemikalier 

och alla typer av avfall under hela deras livscykel” anses ge förutsättningar för att förorenade områden 

åtgärdas. Interaktionerna mellan delmål 12.4 och de delar av Giftfri miljö som berör förorenade områden 

bedöms därför som medelstarka synergier. Inte heller tillgängliggörande av information nämns specifikt i 

delmål 12.4, en miljövänlig hantering av farliga ämnen anses dock förenkla även informationsspridning 

och kunskapsbildning. Interaktionerna till de delar av En giftfri miljö som berör det bedöms därför som 

svaga synergier.   

12.5 Minska avfallet: Avfall är en viktig orsak till utsläpp av tungmetaller (Statistiska centralbyrån 

2017d). Exempelvis kan lakvatten från gruvavfallsdeponier kan innehålla tungmetaller såsom arsenik, bly, 

kadmium och kobolt (Naturvårdsverket & Sveriges geologiska Undersökning 2017). Förbränning av avfall 

ger också utsläpp av dioxin, det utgör en stor andel av de totala nationella dioxinutsläppen (Statistiska 

centralbyrån 2017d). Atmosfärisk deposition anses vara den viktigaste orsaken till de höga halterna av 

dioxin i Östersjön. Utsläppen har sitt ursprung främst från andra europeiska länder (Wiberg et al. 2013). 

Det tyder på synergier mellan delmål 12.3 och En giftfri miljö. Återvinning inom delmål 12.5 innebär dock 

en risk för att kemiska ämnen frigörs i kretsloppet. Det gäller inte minst Sveriges vanligaste avfall, 

gruvavfall. Det krävs att återvinning planeras i ett tidigt stadie så att avfall kan särhållas och karaktäriseras 

(Naturvårdsverket & Sveriges geologiska Undersökning 2017). Generellt är en utmaning med återvinning 

att transparensen i materialets värdekedja inte alltid är tillräcklig. (Naturvårdsverket u.å.) En ökad 

återvinning sätter alltså ett villkor för minskningen av exponering och spridning av farliga ämnen, även 

om de är förenliga vid rätt hantering. Sammantaget bedöms interaktionen mellan delmål 12.3 och 

exponeringen av farliga ämnen vara en svag konflikt.  
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Interaktionerna till övriga delar av En giftfri miljö anses dock vara neutrala på grund av både positivt- och 

negativt bidrag. Interaktionen till indikatorn om förorenade områden bedöms som en medelstark synergi 

då minskat antal deponier ger förutsättningar för färre förorenade områden (Naturvårdsverket 2018f). 

    5. Skyddande ozonskikt 

 Preciseringar Indikatorer 

 P.5.1 P.5.2 I.5.1 I.5.2 I.5.3 I.5.4 

12.2 0 0 0 0 0 0 

12.3 +1 +1 +2 0 +1 +1 

12.4 +2 +2 0 +3 +2 +2 

12.5 0 0 +1 -1 0 0 

 

12.2 Effektivt nyttjande av naturresurser: Interaktionen mellan hela delmål 12.2 och Skyddande 

ozonskikt bedöms vara neutral.  

12.3 Minska matsvinnet: Lustgasens betydelse som ozonnedbrytande ämne ökar (Ennis 2014) och 

jordbruket är den största källan för lustgasutsläpp i Sverige bland annat från gödsel (Naturvårdsverket 

2018c). Ett minskat matsvinn skulle ge förutsättningar för minskade utsläpp av lustgas om 

matproduktionen minskar, därför bedöms interaktionen mellan delmål 12.3 och de delar av Skyddande 

ozonskikt som berör lustgasutsläpp vara medelstarka synergier. Interaktionen till de delar som berör 

ozonskiktets tjocklek anses vara svaga synergier. 

12.4 Miljövänlig hantering av kemikalier: En miljövänlig hantering och minskade utsläpp till luft av 

ozonnedbrytande ämnen såsom Klor-flourföreningar (CFC) innefattas i delmål 12.4. Interaktionen mellan 

delmål 12.4 och de delar av Skyddande ozonskikt som berör utsläpp av CFC bedöms därför som starka 

synergier. Delmål 12.4 inkluderar också multilaterala överenskommelser gällande farliga ämnen. Det är 

viktigt för skyddande av ozonskiktet, Montrealprotokollet har varit mycket framgångsrikt 

(Naturvårdsverket 2018c). Däremot anses inte utsläpp av lustgas omfattas i delmål 12.4. Delmål 12.4 

bedöms därför ge förutsättningar för en god tjocklek på ozonskiktet, men det leder inte direkt till 

uppfyllande. Interaktionerna till de delar av Skyddande ozonskikt som berör ozonskiktets tillstånd och de 

sammanlagda halterna av ozonnedbrytande ämnen bedöms alltså vara medelstarka synergier. 

12.5 Minska avfallet: Lustgas bildas vid hantering av avloppsvatten och biologisk behandling av 

biologiskt, fast avfall (Naturvårdsverket 2017c). En minskning av sådant avfall bedöms förenkla minskade 

utsläpp av luftgasutsläpp. Interaktionen mellan delmål 12.5 och de delar av Skyddande ozonskikt som berör 

lustgasutsläpp bedöms därför vara svaga synergier. De största nationella utsläppen av CFC kommer idag 

från isolermaterial eftersom det är förbjudet i Sverige sedan mitten av 1990-talet. Återvinning eller 

återanvändning av sådant byggmaterial sätter alltså ett villkor för minskade utsläpp av CFC 

(Naturvårdsverket 2018g). Interaktionen till minskning av utsläpp av CFC bedöms därför vara svag 

konflikt. Interaktionerna till de delar av Skyddande ozonskikt som berör ozonskiktets tillstånd och de 

sammanlagda halterna av ozonnedbrytande ämnen bedöms som neutrala på grund av både potentiellt 

positiva och potentiellt negativa bidrag. 

    6. Säker strålmiljö 

 Preciseringar Indikatorer 

 P.6.1 P.6.2 P.6.3 P.6.4 I.6.1 

12.2 0 0 0 0 0 

12.3 0 0 0 0 0 

12.4 0 0 0 0 0 

12.5 0 0 0 0 0 

 

12.2 Effektivt nyttjande av naturresurser: Interaktionen mellan delmål 12.2 och hela Säker strålmiljö 

bedöms vara neutral.  
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12.3 Minska matsvinnet: Interaktionen mellan delmål 12.3 och hela Säker strålmiljö bedöms vara neutral. 

12.4 Miljövänlig hanetring av kemikalier: Interaktionen mellan delmål 12.2 och hela Säker strålmiljö 

bedöms vara neutral. 

12.5 Minska avfallet: Interaktionen mellan delmål 12.2 och hela Säker strålmiljö bedöms vara neutral. 

    7. Ingen övergödning 

 Preciseringar Indikatorer 

 P.7.1 P.7.2 P.7.3 P.7.4 I.7.1 I.7.2 I.7.3 I.7.4 I.7.5 

12.2 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

12.3 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 +2 

12.4 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 

12.5 +2 +1 +2 +2 +2 +2 +1 +2 +2 

 

12.2 Effektivt nyttjande av naturresurser: Energiproduktion är en källa till kvävenedfall (Statistiska 

centralbyrån 2017d) och energi krävs för utvinning och processande av naturresurser. Även uttag av 

biomassa genom avverkning av skog orsakar övergödning (Naturvårdsverket 2018c). Ett effektivt 

nyttjande av naturresurser skulle alltså förenkla uppfyllande av Ingen övergödning, både för vatten och 

mark. Interaktionen mellan delmål 12.2 och hela Ingen övergödning bedöms därför vara en svag synergi.  

12.3 Minska matsvinnet: Livsmedelsproduktion bidrar till ungefär hälften av Sveriges totala 

övergödning (Naturvårdsverket 2016). Bidraget kommer främst från omrörning samt gödsling av jorden, 

näringsämnen frigörs och kan föras med regnvatten ut i vatten och hav (Fölster et al. 2012). Ammoniak 

släpps också ut till luft vid gödselhantering (Statistiska centralbyrån 2017d) vilket kan orsaka nedfall av 

kväve. Ett minskat matsvinn ger förutsättningar för mindre behov av livsmedelsproduktion och därmed 

minskad övergödning. Interaktionen mellan 12.4 och hela Ingen övergödning klassas därför som medelstark 

synergi.  

12.4 Miljövänlig hantering av kemikalier: Delmål 12.4 interagerar med Ingen övergödning på många olika 

sätt. Farligt avfall består till stor del av gruvavfall vars lakvatten kan innehålla övergödande kväve 

(Statistiska centralbyrån 2017a; Naturvårdsverket 2017c). Minskad mängd farligt avfall och en 

miljövänligare hantering skulle kunna minska avfallet. Kemiindustrin är också energiintensiv och 

energiproduktion är en bidragande orsak till kvävenedfall (Statistiska centralbyrån 2017d). Samtidigt 

orsakar mineralgödsel, framställt på kemisk väg, mindre läckage av näringsämnen än naturgödsel. 

Näringsämnena kan snabbare tas upp av växten och det är lättare för lantbrukaren att styra upptaget 

(Vanden Nesta et al. 2014). Eftersom jordbruket står för en stor andel av övergödningen bedöms 

interaktionen mellan delmål 12.4 och de delar av Ingen övergödning som berör övergödningsstatus för hav, 

mark och sjö vara en svag konflikt. Mindre kemikalieanvändning innebär ett villkor för minskning av 

övergödning, naturgödsel måste då hanteras på rätt sätt med till exempel fånggrödor. Interaktionen 

mellan delmål 12.4 och de delar av Ingen övergödning som berör atmosfäriskt nedfall anses dock vara svaga 

synergier tack vare minskad energianvändning.  

12.5 Minska avfallet: Att minska deponering enligt 12.5 är positivt för att uppnå Ingen övergödning, 

lakvatten från deponier kan nämligen innehålla kväve (Naturvårdsverket 2017c). Detta gäller även 

deponier för gruvavfall som är den dominerande avfallstypen, vid vittring kan fosfat och kväve frigöras 

och läcka med lakvattnet till mark, vatten och hav (Naturvårdsverket & Sveriges geologiska Undersökning 

2017). Uppfyllande av mål 12.5 ger därmed förutsättningar för minskad tillförsel av övergödande ämnen 

och förbättrad miljöstatus för övergödning, dessa interaktioner bedöms därför vara medelstarka synergier. 

Gällande nedfall av övergödande ämnen innebär uppfyllande 12.5 förenklande omständigheter då 

materialåtervinning och återbruk ger minskat energibehov (Hillman et al. 2015). Interaktionen mellan 12.5 

och de delar av Ingen övergödning som berör nedfall av övergödande ämnen bedöms därför som svaga 

synergier.  
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    8. Levande sjöar och vattendrag 

 Preciseringar Indikatorer 

 P. 
8. 
1. 

P. 
8. 
2. 

P. 
8. 
3. 

P. 
8. 
4. 

P. 
8. 
5. 

P. 
8. 
6. 

P. 
8. 
7. 

P. 
8. 
8. 

P. 
8. 
9. 

P. 
8. 
10 

P. 
8. 
11 

I. 
8. 
1. 

I. 
8. 
2. 

I. 
8. 
3. 

I. 
8. 
4. 

I. 
8. 
5. 

12.2 +1 0 +1 +1 0 +1 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 - 0 - 

12.3 +2 +1 +2 +2 +1 +1 +1 0 0 +2 +2 +2 +2 - 0 - 

12.4 +1 0 +1 +1 0 +1 +1 0 0 0 +1 +1 +1 - 0 - 

12.5 +1 0 +1 +1 0 +1 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 - 0 - 

 

12.2 Effektivt nyttjande av naturresurser: Uttag av biomassa kan i avverkningsprocessen orsaka 

slamtransport till vatten (Skogsstyrelsen u.å.). Vattendragen påverkas också av försurning från 

energiproduktion och skogsbruk, se Ingen försurning. Detta påverkar ekosystemen, vattnets kvalitet och 

kulturvärden, dock påverkas inte morfologin. Interaktionerna mellan delmål 12.5 och Levande sjöar och 

vattendrag har därför bedömts som svaga synergier gällande status för ekosystem, vattenkvalitet och 

kulturvärden men neutrala gällande morfologin. 

12.3 Minska matsvinnet: Jordbruket påverkar vattendrag genom övergödning (Havs- och 

vattenmyndigheten 2015), interaktionen till de delar av Levande sjöar och vattendrag som påverkas av det 

(exempelvis god ekologisk status) bedöms därför vara medelstarka synergier. Morfologiska förändringar 

såsom utdikning sker också ibland, samt stora punktuttag av vatten (ibid.). Detta behöver dock inte ha en 

koppling till mängd producerad mat varför interaktionen till de delar av Levande sjöar och vattendrag som 

berör morfologi bedöms som svaga synergier.  

12.4 Miljövänlig hantering av kemikalier: Både minskad övergödning och minskad tillförsel av 

miljöfarliga ämnen är viktiga faktorer för att målet Levande sjöar och vattendrag ska kunna uppnås. Som 

diskuterat i mål Ingen övergödning skulle en minskad kemikalieanvändning sätta villkor för att minska läckage 

av näringsämnen då mineralgödsel tenderar att läcka mindre. En minskad kemikalieanvändning skulle 

dock också kunna innebära en mindre belastning av miljöfarliga ämnen, till exempel via läkemedelsrester 

eller tvättvatten från textilier (Naturvårdsverket, 2017h). Sammantaget bedöms interaktionen mellan 

delmål 12.4 och de delar och Levande sjöar och vattendrag som berör ekologisk status, artskydd och 

vattenkvalitet vara svaga synergier. Delmål 12.4 anses inte beröra sjöar och vattendrags morfologiska 

status, interaktionerna till dessa delar i Levande sjöar och vattendrag klassas därför som neutrala.  

12.5 Minska avfallet: Hantering av gruvavfall kan utgöra en miljöfarlig verksamhet med utsläpp till 

vatten. Lakvatten kan innehålla förorenande metaller och, som ovan diskuterat, övergödande och 

försurande ämnen (Naturvårdsverket & Sveriges geologiska Undersökning 2017). Även energiproduktion 

påverkar övergödning och försurning (Statistiska centralbyrån 2017d). Att minska deponering och öka 

återvinning samt återbruk skulle därmed förenkla uppfyllandet av god miljöstatus för sjöar och vatten. 

Dessa interaktioner bedöms därför vara svaga synergier. Neutral interaktion bedöms till de delar av 

Levande sjöar och vattendrag som berör morfologi och främmande arter.  

    9. Grundvatten av god kvalitet 

 Preciseringar Indikatorer 

 P.9.1 P.9.2 P.9.3 P.9.4 P.9.5 P.9.6 I.9.1 I.9.2 I.9.3 I.9.4 

12.2 +1 +1 +1 +3 +3 +3 +1 +1 +3 - 

12.3 +2 +2 +2 +1 +1 0 +2 +3 0 - 

12.4 +1 +1 +1 0 0 0 +1 +1 0 - 

12.5 +1 +1 +1 0 0 0 +1 +1 0 - 

 

12.2 Effektivt nyttjande av naturresurser: Interaktionen mellan delmål 12.2 och de delar av Grundvatten 

av god kvalitet som berör grundvattenkvantitet bedöms vara starka synergier. Interaktionen mellan delmål 

12.2 och de delar som berör naturgrusanvändning bedöms också vara starka synergier.  
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Naturgrus är viktigt som grundvattenresurs och för rening av ytvatten men används ibland även som 

ballast i byggnationer (Göransson 2015). I delmål 12.2 beskrivs också en ”hållbar förvaltning” av 

naturresurser. Det kan tolkas beröra även grundvattnets kvalitet. Interaktionen till de delar av Grundvatten 

av god kvalitet som berör vattenkvalitet klassificeras därför som svaga synergier. 

12.3 Minska matsvinnet: På många platser i Sverige har grundvattnet för höga nitrathalter och 

jordbruket är en viktig orsak till detta (Maxe 2015). Interaktionen till de delar av Grundvatten av god kvalitet 

som berör vattenkvalitet bedöms därför vara medelstarka synergier. Påverkan är relativt lokal (ibid.), 

interaktionen med enskilda brunnars vattenkvalitet bedöms därför vara en stark synergi. Jordbruket 

använder också färskvatten för bevattning, globalt sett används ungefär 70 % av färskvattnet inom 

jordbruket. I Sverige är det dock mycket lägre, främst tack vare klimatet. Jordbrukets vattenanvändning är 

mindre än fem procent av den totala sötvattenanvändningen och majoriteten av sötvattnet är troligen 

ytvatten (Statistiska Centralbyrån 2017e). Då de svenska miljömålen berör den svenska miljön bedöms 

därför interaktionen mellan delmål 12.3 och de delar av Grundvatten av god kvalitet som berör matsvinn vara 

svaga synergier.  

12.4 Miljövänlig hantering av kemikalier: Precis som för målet Levande sjöar och vattendrag är både 

minskning av tillförsel av farliga ämnen och näringsämnen viktiga faktorer för att uppnå Grundvatten av god 

kvalitet (Naturvårdsverket 2018c). Interaktionen mellan delmål 12.4 och de delar av Grundvatten av god 

kvalitet som berör vattenkvalitet och kemisk status bedöms därför också som svaga synergier. Delmål 12.4 

anses inte beröra kvantitet av grundvatten varför dessa interaktioner klassas som neutrala.  

12.5 Minska avfallet: Om deponier ligger olämpligt placerade så finns det risk att föroreningar av olika 

slag läcker till grundvattnet. Deponier är därför en viktig risk för grundvattenförorening (Hanson 2007). 

Interaktionerna mellan 12.5 och de delar av Grundvatten av god kvalitet som berör vattenkvalitet bedöms 

därför vara svaga synergier. Kvantiteten av grundvatten bedöms ej påverkas, således bedöms 

interaktionerna till dessa delar av målet vara neutrala. 

 

    10. Hav i balans 

 Preciseringar Indikatorer 

 P. 
10. 
1. 

P. 
10. 
2. 

P. 
10. 
3. 

P. 
10. 
4. 

P. 
10. 
5. 

P. 
10. 
6. 

P. 
10. 
7. 

P. 
10. 
8. 

P. 
10. 
9. 

P. 
10. 
10. 

P. 
10. 
11. 

I. 
1. 
1. 

I. 
1. 
2. 

I. 
1. 
3. 

I. 
1. 
4. 

I. 
1. 
5. 

12.2 +1 +1 +1 0 +1 +1 0 0 +1 0 +1 +1 0 0 0 0 

12.3 +2 +2 +2 +2 +2 +2 0 0 +1 0 +2 +2 +2 0 0 0 

12.4 +1 +1 +1 +2 +2 +2 0 0 +1 0 +1 +1 0 0 +1 +2 

12.5 +1 +1 +1 0 +1 +1 0 0 +1 0 +1 +1 0 0 +3 +2 

 

12.2 Effektivt nyttjande av naturresurser: Haven påverkas av övergödning från bland annat 

kvävenedfall, se Ingen övergödning. Övergödning påverkar havens miljöstatus och rekreationsvärden. 

Interaktionerna till de delar av Hav i balans som berör miljöstatus och natur- och kulturvärden bedöms 

därför vara svaga synergier. Interaktionerna till de delar av målet som berör främmande arter och liknande 

bedöms dock vara neutrala.  

12.3 Minska matsvinnet: Läckage av näringsämnen är en viktig anledning till övergödning i Östersjön. 

Bidraget kommer från flera länder längs Östersjöns kust, dessutom finns ett kvävenedfall som kan 

komma från jordbruk längre bort (Fölster et al. 2012; Baltic Marine Environment Protection Commission 

- Helsinki Commission 2015). Även importerade livsmedel påverkar därför de svenska haven och 

kusterna. Ett minskat matsvinn ger därför förutsättningar för minskad övergödning. Fiske påverkar också 

den biologiska mångfalden i haven (Sandström et al. 2015). Interaktionen mellan delmål 12.3 och de delar 

av Hav i balans som berör miljöstatus bedöms därför vara medelstarka synergier.  
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Övergödning påverkar rekreationsvärden då vissa typer av alger är giftiga och badande avråds ifrån vid 

algblomning (Länsstyrelsen Stockholm u.å.), dessa interaktioner är dock mer indirekta varför de bedöms 

som svaga respektive medelstarka synergier.  

12.4 Miljövänlg hantering av kemikalier: Även för Hav i balans är övergödning och förorening av 

farliga ämnen viktiga faktorer. Interaktionerna mellan delmål 12.4 och de delar av målet som berör 

miljöstatus klassas därför också som svaga synergier. Gällande miljögifter i sill och strömming är främst 

oavsiktligt bildade ämnen orsaken (Wiberg et al. 2013) vilket inte omfattas lika tydligt i delmål 12.4, 

interaktionen klassas ändå som medelstark synergi då även andra ämnen såsom PFAS är aktuella 

(Naturvårdsverket 2018c). PFAS är mer förekommande hos fågelarter som jagar i hav och sjöar än hos 

fågelarter som jagar på land (Naturvårdsverket, 2017h) och farliga kemikalier är en viktig faktor för antalet 

hotade arter i havsmiljöer (Naturvårdsverket 2018c). Interaktionen mellan delmål 12.4 och de delar av 

Hav i balans som berör biologisk mångfald och artskydd bedöms därför vara medelstarka synergier. 

Interaktionen till indikatorn om marint skräp på stränder anses vara en svag synergi, det marina skräpet 

består främst av plast (ibid.) vilket inte ingår i farligt avfall (SFS 2011:927). 

12.5 Minska avfallet: Skräp transporteras till haven både via land- och vattenbaserade källor. Plast i 

haven har globalt stor påverkan på det marina livet. Studier kring påverkan från plast specifikt i Östersjön 

har inte gjorts i så stor utsträckning. Det finns studier som visar att Östersjöfisk har ätit plast men 

effekterna är otydliga (Rummela et al. 2016). Lakvatten från deponier påverkar också haven genom 

övergödning och försurning (Sveriges geologiska undersökning 2017). Se ovan diskuterade 

miljökvalitetsmål. Sammantaget bedöms därför interaktionerna mellan delmål 12.5 och de delar av Hav i 

balans som rör miljöstatus och biologisk mångfald vara svaga synergier. Avfallsförbränning är en viktig 

utsläppskälla av dioxin (Statistiska centralbyrån 2017d) och atmosfäriskt nedfall av dioxin påverkar 

Östersjön och Östersjöfisk (Wiberg et al. 2013). Interaktionen till den del av Hav i balans som berör 

miljögifter i sill och strömming bedöms därför vara en medelstark synergi. Interaktionen till den del som 

berör marint skräp bedöms som en stark synergi. Plast på stränderna påverkar också indirekt naturvärden 

varpå interaktionen till naturvärden bedöms som en svag synergi. 

    11. Myllrande våtmarker 

 Preciseringar Indikatorer 

 P. 
11. 
1. 

P. 
11. 
2. 

P. 
11. 
3. 

P. 
11. 
4. 

P. 
11. 
5. 

P. 
11. 
6. 

P. 
11. 
7. 

P. 
11. 
8. 

P. 
11. 
9. 

I. 
11. 
1. 

I. 
11. 
2. 

I. 
11. 
3. 

I. 
11. 
4. 

12.2 +1 +1 0 +1 +1 0 0 +1 +1 - - - 0 

12.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 

12.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 

12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 

 

12.2 Effektivt nyttjande av naturresurser: I delmål 12.2 kan markavvattning tolkas ingå då sötvatten är 

en naturresurs. Markavvattning är ett hot mot våtmarker, dock är det främst äldre 

markavvattningsanläggningar som har negativ påverkan (Naturvårdsverket 2018c). Uppfyllande av delmål 

12.2 anses ändå förenkla uppfyllandet av de delar av Myllrande våtmarker som berör våtmarkers 

representation, ekosystemtjänster och natur- och kulturvärden, dessa interaktioner bedöms därför som 

svaga synergier. 

12.3 Minska matsvinnet: Jordbruk har tidigare tagit våtmarker i anspråk och dikat områden vilket leder 

till torrläggning. Idag är det inte så vanligt längre, istället anläggs ibland våtmarker för att minska 

kväveläckaget (Naturvårdsverket 2018c). Interaktionen mellan dela delmål 12.3 och Myllrande våtmarker 

bedöms därför vara neutral. 

12.4 Miljövänlig hantering av kemikalier: Farliga ämnen utgör inte ett specifikt hot mot våtmarkers 

miljöstatus (Naturvårdsverket 2018c).  
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Minskad spridning av farliga ämnen skulle dock antagligen ha en något positiv effekt på Myllrande 

våtmarker, men den vägs upp av den eventuellt ökade övergödningen om mineralgödsling ersätts med 

naturgödsel (Vanden Nesta et al. 2014). Sammantaget bedöms interaktionen mellan delmål 12.4 och hela 

målet Myllrande våtmarker vara neutral.  

12.5 Minska avfallet: Deponier med gruvavfall är skrymmande och tar stora markarealer i anspråk, 

lakvatten från deponier kan också förorena också mark (Naturvårdsverket & Sveriges geologiska 

Undersökning 2017). Påverkan anses dock inte vara specifik för våtmarker varför interaktionen mellan 

hela delmål 12.5 och Myllrande våtmarker bedöms vara neutral. 

   12. Levande skogar 

 Preciseringar Indikatorer Etappmål 

 P. 
12. 
1. 

P. 
12. 
2. 

P. 
12. 
3. 

P. 
12. 
4. 

P. 
12. 
5. 

P. 
12. 
6. 

P. 
12. 
7. 

P. 
12. 
8. 

P. 
12. 
9. 

I. 
12. 
1. 

I. 
12. 
2. 

I. 
12. 
3. 

E. 
12. 
1. 

E. 
12. 
2. 

E. 
12. 
3. 

12.2 +2 +2 +3 +2 +2 0 0 +3 +3 +3 +3 +2 - - - 

12.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

12.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 

12.5 0 0 +1 0 0 0 0 +1 +1 +1 +1 0 - - - 

 

12.2 Effektivt nyttjande av naturresurser: Biomassa utgör den näst största andelen av 

materialfotavtrycket, 25 % (The International Resource Panel 2017). Uttag av biomassa påverkar 

skogsmiljön (Naturvårdsverket 2018h). Att minska uttaget av naturresurser från skogen skulle därför ge 

förutsättningar till en god miljöstatus. Interaktionen mellan 12.2 och de delar av Levande skogar som berör 

miljöstatus bedöms således vara medelstarka synergier. En speciellt viktig påverkan orsakad av avverkning 

är påverkan på biologisk mångfald i skogen genom habitatdegradering (ibid.). Interaktionen mellan delmål 

12.2 och de delar av Levande skogar som berör bevarande av biologisk mångfald och natur- och 

kulturvärden bedöms därför vara starka synergier.  

12.3 Minska matsvinnet: Globalt sett finns en konflikt mellan matproduktion och bevarande av skog. I 

exempelvis Latinamerika var jordbruk orsaken till 70 % av avskogningen (Food and Agricultural 

Organization of the United Nations 2016). I Sverige finns dock inte den konflikten och eftersom 

miljömålen rör de svenska skogarna bedöms interaktionen mellan delmål 12.3 och hela Levande skogar vara 

neutral. Det kan tänkas att förpackningsmaterial av biomassa kan användas för att minska matsvinn, det 

har dock inte tagits med i analysen.  

12.4 Miljövänlig hantering av kemikalier: Kemikalieanvändning och farligt avfall anses inte ha direkt 

påverkan på skogsmiljön (Naturvårdsverket 2018c), interaktionen mellan delmål 12.4 och hela Levande 

skogar anses därför vara neutral.  

12.5 Minska avfallet: Ökad återvinning av papper, tidningar och förpackningar av skogsråvara samt 

återbruk av produkter såsom godspallar i trä skulle kunna göra att mindre ny skog behöver avverkas om 

det leder till ett minskat behov av nyproduktion. Då majoriteten av Sveriges producerade skogsprodukter 

exporteras är global materialåtervinning och återbruk viktigt för svensk skog (Skogsindustrierna u.å.). 

Uppfyllande av delmål 12.5 skulle därför förenkla bevarande av naturvärden, värden för friluftsliv, 

biologisk mångfald och gammal skog. Interaktionerna mellan delmål 12.5 till de delar av Levande skogar 

som rör detta bedöms därför vara svaga synergier.  
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    13. Ett rikt odlingslandskap 

 Preciseringar Indikatorer 

 P. 
13. 
1. 

P. 
13. 
2. 

P. 
13. 
3. 

P. 
13. 
4. 

P. 
13. 
5. 

P. 
13. 
6. 

P. 
13. 
7. 

P. 
13. 
8. 

P. 
13. 
9. 

P. 
13. 
10. 

P. 
13. 
11. 

P. 
13. 
12. 

I. 
13. 
1. 

I. 
13. 
2. 

I. 
13. 
3. 

I. 
13. 
4. 

I. 
13. 
5. 

12.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1 

12.4 +1 +3 +1 0 +1 0 +1 0 0 +1 0 0 0 +2 +1 -1 0 

12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

12.2 Effektivt nyttjande av naturresurser: Interaktionen mellan delmål 12.2 och hela Ett rikt 

odlingslandskap bedöms vara neutral. Jordbruksmark utvinns inte och tolkas därför inte ingå som 

naturresurs i delmål 12.2.  

12.3 Minska matsvinnet: Enligt miljömålsuppföljningen för 2018 krävs ett aktivt jordbruk i hela landet 

för att målet om Ett rikt odlingslandskap ska kunna nås. Om lönsamhet saknas i jordbruket riskerar land att 

växa igen och ett minskat behov av livsmedel riskerar att minska lönsamheten för jordbruket 

(Naturvårdsverket 2018c). Samtidigt kan ett mycket intensivt jordbruk begränsa utrymmet för biologisk 

mångfald (European Environmental Protection Agency 2015). Huruvida en minskad matproduktion leder 

till ett mindre intensivt jordbruk och bidrar till biologisk mångfald beror på hur jordbruket anpassar sig till 

förändringen, handelsläget och den nationella efterfrågan samt prisläget. Både intensifiering och lämnande 

av jordbruksmark kan alltså ha negativ påverkan på den biologiska mångfalden (ibid.). Interaktionerna till 

de flesta delar av Ett rikt odlingslandskap bedöms därför vara neutrala. Dock bedöms interaktionerna till de 

delar som berör biologiska värden och kulturmiljövärden samt jordbrukets utveckling vara svaga 

konflikter eftersom delmål 12.3 sätter ett villkor för måluppfyllelse av dessa delar.  

12.4 Miljövänlig hantering av kemikalier: En viktig kemikalieanvändning inom jordbruket är 

växtskyddsmedel. Kemiska växtskyddsmedel anses vara en bidragande faktor till minskad biologisk 

mångfald i jordbrukslandskap, även om den specifika påverkan kan vara svår att urskilja (Rundlöf, Lundin 

& Bommarco, 2012). Interaktionen mellan delmål 12.4 och de delar av Ett rikt odlingslandskap som berör 

biologisk mångfald och ekosystemtjänster bedöms därför vara svaga synergier. En minskad 

kemikalieanvändning anses också ha en medelstark synergi med de delar som berör ekologisk odling. 

Samtidigt kan ekologisk odling, med mindre växtskyddsmedel och mineralgödsel, minska skörden 

(Seufert, Ramankutty & Foley, 2012). Därför har interaktionen till indikatorn hektarskörd bedömts som 

en svag konflikt.  

12.5 Minska avfallet: Påverkan på markmiljö anses inte vara specifik för odlingslandskap och 

interaktionen mellan delmål 12.5 och hela Ett rikt odlingslandskap bedöms därför vara neutral. 

    14. Storslagen fjällmiljö 

 Preciseringar Indikatorer 

 P. 
14. 
1. 

P. 
14. 
2. 

P. 
14. 
3. 

P. 
14. 
4. 

P. 
14. 
5. 

P. 
14. 
6. 

P. 
14. 
7. 

P. 
14. 
8. 

I. 
14. 
1. 

I. 
14. 
2. 

I. 
14. 
3. 

12.2 +1 +1 +1 +1 0 0 +1 +1 0 0 +1 

12.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12.5 +1 +1 +1 +1 0 0 +1 +1 0 0 +1 

 

12.2 Effektivt nyttjande av naturresurser: Gruvindustrin är en viktig utmaning för fjällmiljön 

(Naturvårdsverket 2018c), bland annat på grund av inträngningseffekter (Sveriges geologiska 

undersökning 2017). En effektivare naturresursanvändning skulle kunna förenkla en minskning av sådan 

negativ påverkan.  
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Interaktionerna mellan delmål 12.4 och de delar av Storslagen fjällmiljö som berör bevarande av 

ekosystemen och natur- och kulturvärden bedöms därför vara svaga synergier. 

12.3 Minska matsvinnet: Interaktionen mellan delmål 12.3 och hela Storslagen fjällmiljö bedöms vara 

neutral då jordbruksmarker förekommer endast i mindre utsträckning i fjällområden (Statistiska 

centralbyrån 2010).  

12.4 Miljövänlig hanetring av kemikalier: Påverkan av kemikalier och farligt avfall anses inte vara 

specifik för fjällmiljön (Naturvårdsverket 2018c). Interaktionen mellan delmål 12.4 och hela Storslagen 

fjällmiljö anses därför vara neutral. 

12.5 Minska avfallet: Gruvavfall utgör en stor andel av Sveriges totala avfall och gruvindustrin är en 

viktig utmaning för fjällmiljön (Naturvårdsverket 2018c). Gruvavfall tar stora markarealer i anspråk vilket 

påverkar ekosystemen och natur- och kulturvärden (Sveriges geologiska undersökning 2017). En minskad 

deponering och förebyggande av avfall skulle därför kunna förenkla uppfyllandet av dessa värden. En 

ökad återvinning skulle också kunna minska behovet av ny exploatering av gruvindustrin, stål kan till 

exempel återvinnas oändligt antal gånger (Jernkontoret 2015). Sammantaget bedöms därför interaktionen 

mellan delmål 12.5 och de delar av Storslagen fjällmiljö som rör ekosystemen och natur- och kulturvärden 

vara svaga synergier.   

    15. God bebyggd miljö 

 Preciseringar Indikatorer Etappmål 

 P. 
15 
1. 

P. 
15 
2. 

P. 
15 
3. 

P. 
15 
4. 

P. 
15 
5. 

P. 
15 
6. 

P. 
15 
7. 

P. 
15 
8. 

P. 
15 
9. 

P. 
15 
10 

I. 
15 
1. 

I. 
15 
2. 

I. 
15 
3. 

I. 
15 
4. 

E. 
15 
1. 

E. 
15 
2. 

E. 
15 
3. 

E. 
15 
4. 

E. 
15 
5. 

12.2 +1 0 +3 0 0 0 0 +1 +3 0 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 

12.3 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12.4 +2 0 +2 0 0 0 0 +3 +2 +3 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 

12.5 +1 0 +3 0 0 0 0 +1 +3 +3 0 +2 0 0 +3 +3 0 0 0 

 

12.2 Effektivt nyttjande av naturresurser: De delar av God bebyggd miljö som berör resurseffektivitet 

bedöms ha synergier med delmål 12.2. Hur stark synergin till varje del bedöms beror av hur starkt 

resurseffektivitet betonats. Exempelvis bedöms preciseringen om ”hållbart byggande” som en svag 

synergi medan preciseringen om ”resursbevarande” bedöms som en stark synergi. Preciseringen för bland 

annat luftföroreningar och buller bedöms som en svag synergi främst på grund av buller från 

gruvindustrin (Sveriges geologiska undersökning 2017) och utsläpp av diverse luftföroreningar från bland 

annat energiproduktion, se 2. Frisk luft.  

12.3 Minska matsvinnet: Interaktionen mellan delmål 12.3 och de delar av God bebyggd miljö som berör 

resurseffektiv användning av mark och förebyggande av avfall bedöms som starka synergier. I God bebyggd 

miljö finns ett etappmål som rör matavfall, det rör dock andelen behandlat matavfall vilket inte har någon 

direkt interaktionen med den totala mängden matavfall som är fokus i delmål 12.3. Interaktionerna till det 

etappmålet, såväl som övriga delar i God bebyggd miljö, anses därför vara neutrala. 

12.4 Miljövännlig hantering av kemikalier: Byggindustrin genererade drygt 20 % av det farliga avfallet i 

Sverige år 2014, gruvindustrin exkluderad (Svenska Miljöemissionsdata 2016). En miljövänlig hantering av 

farligt avfall är därför relevant för ett hållbart byggande, även om det inte nämns explicit. Flera kemiska 

produkter används också inom byggindustrin (Sveriges byggindustrier, u.å.). Interaktionen mellan delmål 

12.4 och de delar God bebyggd miljö som berör hållbart byggande och hänsyn till naturmiljö och 

naturresurser anses därför vara svaga synergier. Interaktionerna till de delar av God bebyggd miljö som berör 

minskande av risk orsakad av avfall samt att människor utsätts för skadliga kemiska ämnen och 

föroreningar bedöms vara starka synergier.  

12.5 Minska avfallet: Bortsett gruvavfallet så bidrar bygg- och rivningsbranschen med en stor andel av 

industriavfallet (Svenska Miljöemissionsdata 2016).  
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Uppfyllande av delmål 12.5 skulle förenkla uppfyllandet av en hållbar bebyggelsestruktur. Interaktionen 

till de delar av God bebyggd miljö som berör detta bedöms därför som en svag synergi. Delmål 12.5 utgör 

också en förutsättning för minskad miljöpåverkan från bygg- och fastighetssektorn, interaktionen till den 

delen av målet bedöms därför vara en medelstark synergi. Enligt tidigare diskuterade miljökvalitetsmål (se 

speciellt Frisk luft) förenklar uppfyllande av delmål 12.5 även uppfyllande av målet att människor inte 

utsätts för hälsofarliga luftföroreningar. En precisering och två delmål i God bebyggd miljö rör direkt avfall 

och avfallshantering, interaktionen mellan delmål 12.3 och dessa bedöms som starka synergier. 

 
  16. Ett rikt växt- och djurliv 

 Preciseringar Indikatorer Etappmål 

 P. 
16. 
1 

P. 
16. 
2 

P. 
16. 
3 

P. 
16. 
4 

P. 
16. 
5 

P. 
16. 
6 

P. 
16. 
7 

P. 
16. 
8 

I. 
16. 
1 

I. 
16. 
2 

I. 
16. 
3 

E. 
16. 
1 

E. 
16. 
2 

E. 
16. 
3 

E. 
16. 
4 

E. 
16. 
5 

E. 
16. 
6 

E. 
16. 
7 

12.2 +2 +1 +1 +2 0 0 +2 +1 +2 +1 +3 - - - - - - - 

12.3 +2 0 +1 0 0 0 +1 -1 +2 +1 0 - - - - - - - 

12.4 +2 +1 +1 0 0 0 +2 +1 +1 +2 0 - - - - - - - 

12.5 +1 0 0 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 0 - - - - - - - 

 

12.2 Effektivt nyttjande av naturresurser: Bland annat gruv- och skogsindustrin påverkar biologisk 

mångfald genom habitatdegradering (Naturvårdsverket 2018g; Sveriges geologiska undersökning 2017). 

En effektivare naturresursanvändning ger förutsättningar för att minska dessa inträngningseffekter, de 

delar av Ett rikt och växtliv som berör bevarande av naturtyper och grön infrastruktur bedöms därför vara 

medelstarka synergier. Interaktionen till arters bevarande anses inte lika direkt då det beror på hur 

exploateringen sker (Sandström et al. 2015). Dessa interaktioner klassas därför som svaga synergier. 

Interaktionen till skyddad produktiv skog bedöms som en stark synergi. 

12.3 Minska matsvinnet: Som diskuterat för tidigare miljökvalitetsmål har livsmedelsproduktionen 

framförallt påverkan på odlingslandskapet samt marina miljöer, både genom övergödning och fiske. 

Dessa är båda känsliga naturtyper med många rödlistade arter. Ett minskat matsvinn kan ge 

förutsättningar för minskad övergödning och därmed ökad biologisk mångfald i haven (Sandström et al. 

2015). Dock kan, som diskuterat inom Ett rikt odlingslandskap, ett minskat matsvinn både sätta villkor och 

ge förutsättningar för biologisk mångfald i odlingslandskapet. Sammantaget bedöms därför interaktionen 

mellan bevarandestatus för naturtyper och delmål 12.3 vara en medelstark synergi. Interaktionen till 

ekosystemens resiliens, bevarande av naturvärden och rödlistade arter bedöms vara svaga synergier. 

Interaktionen till preciseringen om bibehållande av tätortsnära natur bedöms som en svag konflikt på 

grund av risken för igenväxning av jordbruksmark.  

12.4 Miljövänlig hantering av kemikalier: Att minska användningen av farliga ämnen är mycket 

relevant för bevarandestatusen för flera arter. Inte minst för arter högt upp näringskedjan som drabbas av 

ackumulerade koncentrationer. Exempel är PFAS som hittas i ägg från sillgrissla (Naturvårdsverket 2017f; 

Sandström et al. 2015). Interaktionerna mellan delmål 12.4 och de delar av Ett rikt växt- och djurliv som 

berör bevarande av arter och rödlistade arter bedöms därför vara medelstarka synergier. Arter högt upp i 

näringskedjan har ofta också ett kulturellt värde eller ett värde för friluftslivet, interaktionen till de delar av 

målet som berör bevarande av dessa värden bedöms därför vara starka synergier.  

12.5 Minska avfallet: Som diskuterat för övriga miljökvalitetsmål kan avfall påverka miljön genom 

utsläpp till luft och vatten, till exempel genom försurning. Nedskräpning påverkar också natur- och 

kulturvärden. Dessutom kan ökad återvinning och återbruk minska exploateringseffekter vid utvinning av 

nya råvaror (Skogsindustrierna u.å.; Jernkontoret 2015). Uppfyllande av delmål 12.5 kan därmed förenkla 

bevarande av naturtyper, grön infrastruktur, biologisk mångfald och kulturvärden. Interaktionerna mellan 

delmål 12.5 och dessa delar av Ett rikt djur- och växtliv bedöms därför som svaga synergier. 
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   17. Generationsmålet 

 Preciseringar Indikatorer 

 P. 
17. 
1 

P. 
17. 
2 

P. 
17. 
3 

P. 
17. 
4 

P. 
17. 
5 

P. 
17. 
6 

P. 
17. 
7 

I. 
17. 
1 

I. 
17. 
2 

I. 
17. 
3 

I. 
17. 
4 

I. 
17. 
5 

I. 
17. 
6 

I. 
17. 
7 

12.2 +2 +2 +2 0 +3 0 +3 0 0 0 0 +2 +3 0 

12.3 +2 +1 0 0 +3 0 +3 0 0 0 0 +3 0 0 

12.4 +1 +2 +3 +3 0 0 +3 +3 +2 0 0 0 0 0 

12.5 +1 +1 +1 0 +3 -1 +3 +3 0 0 -1 +1 +1 0 

 

12.2 Effektivt nyttjande av naturresurser: Ett hållbart nyttjande av naturresurser gynnar luft-, mark-, 

och vattenmiljö på diverse olika sätt, se bedömningen av övriga miljökvalitetsmål. Medelstarka synergier 

bedöms finnas till de delar av Generationsmålet som berör ekosystem, biologisk mångfald och hälsa. Två 

preciseringar rör specifikt resurseffektivitet och hushållning med naturresurserna, interaktionen mellan 

delmål 12.2 och dessa bedöms som starka synergier. Materialflödesräkneskaper är också en av 

indikatorerna i Generationsmålet vilken bedöms ha en stark synergi med delmål 12.2.  

12.3 Minska matsvinnet: Interaktionen mellan delmål 12.3 och preciseringen om ekosystemens status i 

Generationsmålet bedöms som medelstark, främst på grund av övergödningsproblematiken kring jordbruk, 

se tidigare diskussion för Ingen övergödning. Ett minskat matsvinn ger förutsättningar för minskad 

livsmedelsproduktion och därmed minskad övergödning vilket gynnar bland annat marina ekosystem. 

Interaktionen till preciseringen om biologisk mångfald är svår att bedöma, se Ett rikt djur- och växtliv. 

Sammantaget bedöms dock interaktionen vara en svag synergi, främst med hänvisning till övergödning av 

haven. Interaktionerna till hushållning med naturresurser och konsumtionens miljöpåverkan klassas som 

starka synergier. Livsmedel står för drygt 30 % av hushållens utsläpp av växthusgaser (Naturvårdsverket 

2017g).  

12.4 Miljövänlig hantering av kemikalier: Flera delar av Generationsmålet berör farliga ämnen samt 

hälsopåverkan. Interaktionen mellan delmål 12.4 och dessa delar klassificeras som starka synergier. Även 

interaktionen till behandlat avfall anses vara en stark synergi då behandlat avfall uttryckligen ingår i delmål 

12.4. Interaktionerna till biologisk mångfald och ekologisk mat anses vara medelstarka synergier, se Ett 

rikt växt- och djurliv respektive Ett rikt odlingslandskap.  

12.5 Minska avfallet:  Delmål 12.5 bedöms ha svaga synergier till de delar Generationsmålet som berör 

ekosystemens status, biologisk mångfald, materialflöden och hälsa, se diskussioner för miljökvalitetsmålen 

(exempelvis Ett rikt djur- och växtliv). Mellan delmål 12.5 och de delar som berör avfall, hushållning och 

konsumtion bedöms starka synergier. Med hänvisning till resonemang om biogas och avfallsförbränning 

under miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan bedöms en svag konflikt finnas till ökad andel förnybar 

energi. Preciseringen kring resurseffektiva kretslopp fria från farliga ämnen är svårt att bedöma. 

Återvinning ger resurseffektiva kretslopp samtidigt som risken finns för spridning av farliga ämnen, se 

bedömning under Giftfri miljö. Sammantaget bedömdes därför interaktionen vara neutral.  

 

 

 

 


