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Abstract 
The aim of this report was to integrate the global impact of the Swedish consumption with 

the environmental objectives system through presenting a suggestion for a seventeenth 

environmental objective – Sustainable consumption. How the Swedish consumption 

pressures the global environment and methods to measure the affects was investigated. The 

pressure was divided into five main fields: climate, air, water, land and chemicals. The impact 

on humans and the biodiversity was also discussed, as well as differences between how men 

and women affect the environment and get affected when the environment changes.  Chosen 

methods for calculating the impact had to be able to measure the pressure the Swedish 

consumption has on the environment, and thus humans and the biodiversity. The results 

show that the Swedish consumption has large internal and external impact on the 

environment. The methods that met the reports criteria and were analyzed were 

environmental input-output analysis, ecological footprint, water footprint, carbon footprint 

and environmental space. An earlier proposal for a seventeenth environmental objective was 

reviewed, called Restricted environmental pressure in other countries. In the discussion a 

new environmental objective was presented together with six stage goals. They were based on 

the main fields of environmental pressure. The measuring methods that were suitable and 

complete were suggested as indicators, namely ecological footprint and carbon footprint. To 

integrate the global aspect of the Swedish consumption with the environmental politics it’s 

possible to introduce a new environmental objective. Sustainable consumption is an attempt 

to do that. 

 

Keywords: The Swedish environmental objectives, consumption, global environmental 

impact.
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Sammanfattning 
En nationell strategi för att lösa problemen som den svenska konsumtionen ger upphov till i 

andra länder finns inte i dagsläget. Grunden för den svenska miljöpolitiken utgörs av 

miljömålssystemet. Miljökvalitetsmålens frånvaro av en internationell koppling har upp-

repade gånger uppmärksammats. Integreringen av den svenska konsumtionens globala 

miljöpåverkan och miljökvalitetsmålen kan utgöra nästa steg för den svenska miljöpolitiken. 

Arbetets syfte är att integrera den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan med 

miljömålssystemet genom att utforma ett förslag på ett sjuttonde miljökvalitetsmål, Hållbar 

konsumtion, formulera relevanta etappmål samt undersöka möjliga indikatorer för upp-

följning av målen. 

För detta har en undersökning genomförts på hur den svenska konsumtionen påverkar 

miljön och hur denna miljöpåverkan kan mätas. Den svenska konsumtionens globala 

miljöpåverkan har delats in i fem olika påverkansområden: klimat, luft, vatten, mark och 

kemikalier. Vidare diskuteras effekter på människan och den biologiska mångfalden. Även 

könsspecifika skillnader på hur män och kvinnor påverkar och påverkas har åskådliggjorts. 

Resultaten visar på att den svenska konsumtionen har nationella och internationella effekter. 

Andra länder får en negativ miljöpåverkan inom alla fem områdena på grund av den svenska 

konsumtionen. Som konsekvens av den försämrade miljön påverkas även människorna 

negativt, särskilt de som är fattiga eftersom de är väldigt beroende av sin närmiljö. Den 

mänskliga påverkan kan vara i form av exempelvis förändrat klimat som orsakar torka eller 

översvämning, ökade luftföroreningar som försurar mark och vatten vilket ökar giftiga 

metallers rörlighet och kan därmed innebära ett ökat intag för människor, minskad tillgång 

till vatten på grund av föroreningar, degradering av mark till följd av överutnyttjande samt 

ökad mängd farliga kemikalier i området. Allt detta påverkar också den biologiska 

mångfalden och naturresurserna negativt. Undersökningar visar på att mäns livsstil har en 

större miljöpåverkan medan kvinnors liv påverkas mest av en försämrad miljö. Metoder som 

mäter den svenska konsumtionens miljöpåverkan och som undersökts i detta arbete är 

miljöexpanderad input-output analys, ekologiskt fotavtryck, koldioxidfotavtryck, vatten-

fotavtryck samt rättvist miljöutrymme.  Ett tidigare förslag på ett sjuttonde miljömål 

presenteras också, Begränsad miljöpåverkan i andra länder. 

I diskussionen presenteras förslaget på ett sjuttonde miljömål, Hållbar konsumtion, och sex 

tillämpliga etappmål. Dessa mål baseras på påverkansområdena. Av mätmetoderna var två 

lämpliga som indikatorer, nämligen ekologiskt fotavtryck och koldioxidfotavtryck. Vidare 

debatteras möjliga effekter av införlivandet av detta miljökvalitetsmål där det bland annat 

fastställs att ett förändrat konsumtionsmönster troligtvis är nödvändigt. I uppsatsen 

redogörs det även kort om hur arbetet kan tas vidare, exempelvis kan möjligheten att 

integrera konsumtionens globala påverkan i de redan befintliga miljökvalitetsmålen 

undersökas. 
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Inledning 
Att flytta de svenska miljöproblemen till andra länder är inte längre en lösning. I regeringens 

proposition Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete (2009/10:155) som 

beslutades i juni 2010 föreslår regeringen ett tillägg till det övergripande målet för miljö-

politiken, generationsmålet. Det ska innebära att vi till nästa generation ska lämna över ett 

samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

I dagsläget finns det ingen nationell strategi för att lösa de problem som den svenska 

konsumtionen ger upphov till i andra länder. Många utredningar kring konsumtionens 

miljöpåverkan i andra länder har genomförts bland annat av FN och EU. Miljövårds-

beredningen var regeringens råd i miljöfrågor under 30 år fram till 2008, och de ansåg att 

Sverige bör vara ett föredöme och integrera globala frågor i nationell politik genom att i 

miljömålsarbetet ta hänsyn till vår konsumtions miljöpåverkan i andra länder (Miljövårds-

beredningen 2007). 

Miljöpolitiken handlar inte bara om hållbarhet, utan ska integrera en rättviseaspekt också. 

Detta enligt regeringens proposition Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global 

utveckling (2002/03:122) som antogs 2003 och menar att den svenska politiken inom 

samtliga områden ska ha som mål att bidra till en rättvis och hållbar utveckling. Att integrera 

miljökvalitetsmålen och den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan kan ses som ett 

steg vidare både gällande miljöpolitiska frågor och utrikespolitiska frågor. 

Sveriges miljöpolitik 

Arbetet med miljökvalitetsmålen utgör grunden för den nationella miljöpolitiken. Systemet 

infördes i Sverige 1999 och är världsunikt. De femton miljökvalitetsmålen och systemet för 

uppföljning och utvärdering kompletterades 2001 med delmål och 2005 med ett sextonde 

miljökvalitetsmål – Ett rikt växt- och djurliv. Miljömålsrådet inrättades av regeringen för att 

samordna myndigheternas miljömålsarbete. Det upphörde i slutet av 2010 enligt förslag i 

regeringens proposition Svenska miljömål – för ett effektivare arbete, och Naturvårdsverket 

fick därmed det samordnande ansvaret. En parlamentariskt sammansatt miljömålsberedning 

har inrättats och har under de närmaste tio åren som uppgift att råda regeringen om hur 

generationsmålet och miljökvalitetsmålen ur en samhällsekonomiskt synvinkel kan uppnås 

så effektivt som möjligt. Vidare arbetar de med att ta fram strategier och etappmål för det 

fortsatta arbetet. 

Miljökvalitetsmålen är sektorsövergripande och formulerades så att de bildar utgångspunkter 

för en fortsatt precisering samt anpassning områdesvis och geografiskt. Vägarna att nå målen 

är således inte bestämda i detalj. Genom att formulera delmål fick arbetet en tydligare 

riktning och vidtagandet av åtgärder säkerställdes (Regeringens proposition 1997/98:145). 

Beslut om en ny målstruktur togs som innebär att delmålen ersätts med etappmål. Dessa 

formuleras inom prioriterade områden och är steg på vägen mot att nå generationsmålet och 

ett eller flera av miljökvalitetsmålen (Regeringens proposition 2009/10:155). Sveriges 

påverkan utanför landets gränser behandlas i miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan 

och Skyddande ozonskikt i och med deras globala karaktär. Utöver detta är miljökvalitets-

målen i stort sett bara nationellt inriktade. 
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Upprepade gånger har avsaknaden av miljökvalitetsmålens internationella koppling 

uppmärksammats. I uppföljningen Miljömålen på köpet (2006) nämner miljömålsrådet att 

Sveriges konsumtion har effekter internationellt. Året därpå sätts miljömålen in i ett 

internationellt perspektiv. Miljömålsrådet framhåller då i sin uppföljning, dels att ett 

internationellt arbete krävs för att målen ska kunna uppnås, dels att vårt miljöarbete 

påverkar andra länder. Miljömålsrådet föreslog i utvärderingen av Sveriges miljömål Nu är 

det bråttom! (2008) att en utredning bör göras över hur miljömålens internationella 

koppling kan synliggöras och integreras i miljömålssystemet. År 2009 initierade de ett 

projekt kring den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan. Detta resulterade i att 

temadelen i deras senaste uppföljning av Sveriges miljömål, de Facto 2010, handlar om 

svensk konsumtion och global miljöpåverkan. Där pekar de, i enighet med miljövårds-

beredningen, på vikten av att i miljömålsystemet integrera hur vår konsumtion påverkar 

miljön och människors hälsa i andra länder. Vidare resulterade projektet i rapporten Den 

svenska konsumtionens globala miljöpåverkan (2010) som färdigställdes av Naturvårds-

verket och Kemikalieinspektionen. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med arbetet är att integrera de nationella miljökvalitetsmålen och den svenska 

konsumtionens globala miljöpåverkan. Detta utfördes i form av ett förslag på utformning av 

ett sjuttonde miljökvalitetsmål – Hållbar konsumtion. För vetenskapligt stöd till formulering 

av detta mål och relevanta etappmål utreddes svar på följande frågeställningar: 

- Hur påverkar den svenska konsumtionen miljön? 

- Hur kan denna miljöpåverkan mätas? 

Utgångspunkter 

Tolkningen av de rådande miljöproblemen i dagens samhällsdebatt är skiljaktig. Miljö-

forskare har olika normativa utgångspunkter som speglar sig i deras metoder, resultat och 

rekommendationer. För en vetenskaplig öppenhet är det viktigt att beskriva de använda 

utgångspunkterna eftersom dessa hjälper även läsaren att bedöma texten. 

Grundläggande för detta arbete är att hållbar utveckling endast kan ske inom ekosystemens 

fysiska begränsningar. Människan begränsas alltså av naturtillgångarna och mänskliga 

aktiviteter måste därför anpassas så att de inte utgör något hot mot de livsuppehållande 

systemen. Vidare ska inte heller framtida generationers förmåga att tillgodose sina behov 

äventyras, vilket bland annat innebär att utarmning av naturresurser inte ingår i en hållbar 

utveckling. Försiktighetsprincipen är i detta avseende också relevant, då det inte är hållbart 

med verksamheter som innebär stora ekologiska risker (FN:s generalförsamling 1987). Detta 

innebär att ekologisk hållbarhet sätter ramen för både social hållbarhet och ekonomisk 

hållbarhet. 

Det Naturliga Steget har verkat sedan 1989 och är en organisation som bland annat gjort en 

analys över de ramar människan måste hålla sig inom för att samhället ska vara hållbart. 

Som resultat har de tagit fram fyra hållbarhetsprinciper som strategier och åtgärder bör utgå 

från. Dessa principer är att naturen inte systematiskt ska utsättas för koncentrationsökning 

av ämnen dels från berggrunden, dels från samhällets produktion. Naturen ska heller inte 

systematiskt utsättas för undanträngning med fysiska metoder och människor ska inte 

systematiskt hindras från att tillgodose sina behov (Det Naturliga Steget 2011). 
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Möjligheten att tillgodose sina behov, exempelvis god hälsa, är en viktig del av den sociala 

dimensionen av hållbarhet. Likt World Health Organization (WHO) (2011) definieras hälsa i 

detta arbete inte bara som avsaknad av sjukdom utan som fullständig fysiskt, psykiskt och 

socialt välmående. För människor som är fattiga är hälsofrågan ett stort problem. Fattigdom 

innefattar mer än bara brist på materiella tillgångar. Den omfattar bland annat även hunger 

och undernäring, brist på utbildning eller andra bastjänster, fler som lider eller dör av 

sjukdom, bristfälliga eller avsaknad av hem, social diskriminering eller uteslutande och 

osäker omgivning (FN:s världstoppmöte för social utveckling 1995).  

Hälsa är inte bara en social hållbarhetsfråga utan också en mänsklig rättighet. Specifikt 

utpekade faktorer som utgör grunden till fattigdom ur ett mänskligt rättighetsperspektiv är 

diskriminering, ojämnlikhet, maktlöshet och brist på ansvarsskyldighet (Office of the United 

Nations High Commissioner for Human Rights och WHO 2008). För att en global social 

hållbarhet ska uppnås, och därmed möjligheten att tillgodose sina behov i fattiga länder 

förbättras, måste också fattigdomen bekämpas. 

Social hållbarhet och människors möjlighet att tillgodose sina behov involverar en global 

rättviseaspekt: alla människors lika rätt till jordens resurser.  Organisationen Jordens 

Vänners (Friends of the Earths) nederländska systerorganisation myntade begreppet rättvist 

miljöutrymme. Detta är den mängd resurser befolkningen i ett land kan nyttja utan att andra 

människor i världen får minskade resurser, utan att äventyra ekosystemens produktions-

förmåga och utan att ha en negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Detta avser både 

nu levande och framtida generationer (Möllersten 2009). 

Den här studien kommer att behandla resultaten, diskussionen och slutsatserna utifrån dessa 

nämnda utgångspunkter. I och med att utgångspunkterna kan anses vara allt från självklara 

till mycket diskuterbara är det av stor relevans att framhålla dem. Syftet med detta arbete 

skulle upphöra om vissa av utgångspunkterna inte var angelägna.  

Metod 
En litteraturstudie har genomförts över den svenska konsumtionens påverkan på miljön. 

Först utreddes två olika perspektiv som finns för att beräkna miljöpåverkan, produktions- 

och konsumtionsperspektivet. Vidare studerades källor som undersökt den svenska konsum-

tionens negativa effekter. De områden som behandlas är klimat, luft, vatten, mark och 

kemikalier. Deras påverkan på människor och den biologiska mångfalden åskådliggörs samt 

skillnader mellan hur kvinnor och män påverkar och påverkas presenteras. Påverkans-

områdena indelades på detta sätt för att de då får en mer övergripande karaktär och visar på 

var i naturen svårigheterna uppstår. Områdena hade kunnat indelas utefter våra befintliga 

miljökvalitetsmål, men detta hade inte gett en lika bra och överskådlig bild. Utifrån litteratur-

studien och arbetets utgångspunkter utformades ett sjuttonde miljökvalitetsmål, på samma 

sätt som de redan befintliga miljökvalitetsmålen. Relevanta etappmål formulerades också, på 

det sätt etappmålen är tänkta att utformas. Metod för utformning har beskrivits i 

inledningen. 

Ytterligare undersöktes metoder för att mäta vår miljöpåverkan. Utformning av indikatorer i 

allmänhet granskades vid framtagandet av indikatorer för att följa upp det föreslagna miljö-

kvalitetsmålet. Endast DPSIR-modellen beskrevs i och med att det är den som använts för 

miljömålssystemets befintliga indikatorer. Valda mätmetoder kan beräkna den svenska 

konsumtionens miljöpåverkan och är därav användbara ur konsumtionsperspektivet. Detta 
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villkor valdes eftersom metoder som mäter något annat än vår konsumtions påverkan är 

svåra att relatera till antingen vår konsumtion eller dess påverkan. Kan denna koppling inte 

göras blir inte metoden funktionell som indikator. Vidare är metoden kompatibel med 

konsumtionsperspektivet i så fall och kan därför mäta effekterna av vår totala konsumtion. 

Slutligen presenteras ett redan framtaget förslag på ett sjuttonde miljömål, Begränsad 

miljöpåverkan i andra länder, som Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) utvecklat. Att 

redovisa deras mål är av relevans då det möjliggör en jämförelse med tidigare verk inom 

området för detta arbete. 

Avgränsning 

En förändrad metod för att formulera målen och utforma indikatorer diskuteras inte i detta 

arbete. Ingen djupgående undersökning genomfördes på hur de redan befintliga miljö-

kvalitetsmålen skulle kunna förändras för att integrera konsumtionens globala miljö-

påverkan. Däremot kan etappmålen bli aktuella för fler miljökvalitetsmål än det föreslagna 

sjuttonde målet. 

Vidare behandlar inte detta arbete den svenska konsumtionens påverkan på miljön och 

metoderna att mäta denna allt för djupgående. I resultatdelen presenteras huvuddelarna av 

frågeställningarnas svar, vilket gör att mycket information faller bort. Arbetet avgränsas på 

detta sätt för att fokus inte är på att analysera vare sig påverkan eller mätmetoder, utan 

snarare konsumtionens integrering med miljömålssystemet.  

Det finns ingen möjlighet att inom ramen för detta arbete lösa alla brister gällande mät-

metoder och tillgång till statistik. Bristen på kunskap gällande vår miljöpåverkan i andra 

länder är ett stort problem. Det är viktigt att arbetet inte fastnar i att kartlägga de 

kunskapsluckor som finns i beräkningsmodellerna eftersom en fullständig bild är svår att nå 

fram till. I dagsläget har vi nog med kunskap för att påbörja arbetet med att undersöka den 

negativa påverkan som vår konsumtion ger upphov till. I denna rapport har förslag på 

användbara metoder givits. I och med att metoder hela tiden utvecklas kan fler komma att bli 

av intresse i framtiden. 

Resultat 
För att besvara frågan om hur den svenska konsumtionen påverkar miljön måste också 

tillvägagångssätt för att beräkna miljöpåverkan diskuteras. Produktionsperspektivet och 

konsumtionsperspektivet är olika metoder att beräkna detta. 

Resultatdelen tar också upp konsumtionens negativa effekter och metoder att mäta dessa. 

Avslutningsvis presenteras MJV:s förslag på ett sjuttonde miljömål gällande vår negativa 

miljöpåverkan i andra länder. 

Beräkning av produktionens eller konsumtionens miljöpåverkan? 

Det internationella utbytet av varor och tjänster ökar. Sedan 1970 har den internationella 

handeln tredubblats, sett som andel av världens bruttonationalprodukt (BNP). Betydelsen av 

utrikeshandeln i ett land mäts genom exporten som andel av BNP. Den svenska utrikes-

handeln har ökat avsevärt, med hela 6 % per år under de senaste 15 åren och i dagsläget 

ligger denna på 50 % av BNP.  Sveriges import ligger på 43 % av BNP. (Ekonomifakta 2010 A, 

Ekonomifakta 2010 B, Ekonomifakta 2010 C). 
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I dagsläget genomförs ofta de första leden i produktionen i länder med svaga institutioner 

och sedan följer en lång produktionskedja vilket gör det svårt bedöma den totala miljö-

påverkan. Många av de fattiga länderna som har stor råvaruproduktion och tillverknings-

industri har också ringa möjlighet att mäta miljö- och hälsoeffekter. Mycket av den miljö-

belastande produktionen som skett i rika länder har omlokaliserats till länder som är fattiga 

(Miljövårdsberedningen 2007). Detta innebär en minskad kunskap om varor och tjänsters 

totala miljöpåverkan.  

Produktionsperspektivet är ett sätt att beräkna utsläppen som produkter och tjänster ger 

upphov till inom ett visst geografiskt område, exempelvis ett land, oavsett var slut-

produkterna hamnar. Detta är det vanliga sättet att titta på utsläpp och är fördelaktigt vid 

internationella förhandlingar eftersom varje land har rådighet över sina egna utsläpp.  

Konsumtionsperspektivet beräknar de totala utsläppen eller den totala miljöpåverkan från 

produkter och tjänster som konsumeras inom ett visst geografiskt område. Detta innebär att 

alla steg i produktionskedjan inräknas oavsett var i världen dessa sker. Det som exporteras ut 

ur landet dras från de nationella utsläppen och fördelas istället på konsumenterna i andra 

länder. Det som importeras läggs till. Konsumtionsperspektivet har brister i och med 

svårigheten att mäta produkters och tjänsters miljöpåverkan i exempelvis fattiga länder. 

Detta perspektiv ger dock en mer komplett bild av den svenska konsumtionens miljö-

påverkan. (Naturvårdsverket 2008, Naturvårdsverket 2010). 

Konsumtionens negativa effekter 

Den svenska konsumtionens negativa effekter på miljön kan delas in i fem huvudområden: 

klimat, luft, vatten, mark och kemikalier (Naturvårdsverket 2010). Det är viktigt att 

poängtera att alla dessa områden har en stor påverkan på människor och den biologiska 

mångfalden och därför diskuteras detta också i den här rapporten. Hur människor berörs 

beskrivs under de fem huvudområdena i och med att varje område har en distinkt inverkan 

på människan. Effekter på den biologiska mångfalden beskrivs lite under de fem områdena, 

men främst under en egen rubrik. Detta för att påverkan av de olika områdena sammanvävts 

för att åskådliggöra de totala effekterna på biodiversiteten. Vidare åskådliggörs hållbarhet ur 

ett genusperspektiv separat där könsspecifika skillnader med avseende på hur individer 

påverkar miljön och påverkas av förändringar av den diskuteras. Endast en mycket kort 

introduktion till de olika områdena kommer att beskrivas nedan. För ytterligare information 

hänvisas läsaren till använda källor. 

Klimat 

Oavsett var växthusgaser släpps ut i världen är påverkan på klimatet lika stor. Växthus-

gaserna leder till en temperaturökning på jorden, vilket förändrar klimatet och påverkar alla 

jordens ekosystem. Bland annat förändras tillgängligheten av sötvatten då exempelvis blöta 

regioner blir blötare och torra blir torrare. Vidare påverkas ekosystemens återhämtnings-

förmåga och om den globala medeltemperaturen ökar med 1,5-2,5°C ökar också risken för 

utrotning av ungefär 20-30 % av de växt- och djurarter som fastställts idag. Vissa områden 

får en bättre tillväxt av grödor medan andra får en sämre. Potentialen för att producera mat 

ökar globalt om den lokala medeltemperaturen ökar med 1-3°C, men ökar denna ytterligare 

förväntas produktionen minska. Vidare är korallreven väldigt känsliga och en ökning av 1-

3°C kan innebära bleknade koraller och omfattande dödlighet om de inte kan acklimatisera 

sig. Lågland kommer att få översvämningar i och med att havsnivån stiger. Men det är inte 

bara miljön som påverkas, utan även samhällen och människors hälsa. Människor med låg 
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adaptiv förmåga kommer att få ökade problem med undernäring. I och med att fler 

värmeböljor, översvämningar, stormar, bränder och torkor kommer att inträffa ökar också 

dödsfall, sjukdomar och antal skadade (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

2007). 

Jordens medeltemperatur från år 1990 till år 2100 förväntas öka mellan 1,4°C-5,8°C (IPCC 

2007). EU har satt ett mål på att temperaturen inte ska öka mer än 2°C jämfört med 

förindustriell tid, vilket myndigheten Vetenskapliga rådet tycker är rimligt trots att mindre 

temperaturökningar också ger allvarliga effekter (2007). Detta innebär att koncentrationen 

av växthusgaser i atmosfären bör stabiliseras på ca 400 miljondelar koldioxidekvivalenter 

(ppmv CO2e) eller lägre för att målet ska kunna uppnås. De globala medelutsläppen per 

capita bör understiga 5,6 ton CO2e 2020, 1,8 ton CO2e 2050 och 0 ton CO2e 2100. 

Naturvårdsverket (2008) har undersökt den svenska konsumtionens klimatpåverkan. De har 

bland annat använt sig av Statistiska centralbyråns (SCB) miljöräkenskaper från 2003, men i 

och med brister i statistiken ska data tolkas i storleksordningar. Växthusgaserna koldioxid, 

lustgas och metan är inkluderade i deras analys. De kom fram till att det krävs 95 miljoner 

ton CO2e för att tillgodose den svenska konsumtionen, vilket motsvarar ca 10 ton CO2e per 

capita och år. För den svenska konsumenten innebär det alltså att det krävs nästan en 

halvering av växthusgasutsläpp inom 10 år för att begränsa klimatförändringarna. 

En av indikatorerna som redovisas på miljömålsportalen (2010 A) och följer upp miljö-

kvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan är Klimatpåverkande utsläpp. Där inkluderas 

koldioxid, lustgas, metan och sex fluorerade gaser. Räknat som CO2e uppgick utsläppen år 

2008 till 64 miljoner ton totalt i Sverige. Detta motsvarar 6,9 ton per capita. Jämfört med de 

beräknade utsläppen från 2003 är det en klar minskning. 

I stort sett allt som vi konsumerar genererar utsläpp av växthusgaser. Den offentliga 

konsumtionen står för 20 % av de svenska utsläppen av växthusgaser medan den privata står 

för 80 %. Naturvårdsverket (2008) delar in den privata konsumtionen i fyra poster som 

tillsammans täcker in all privat konsumtion. Äta är en av posterna och till denna räknas alla 

de utsläpp som uppkommer för att få maten till butiken. Här inräknas alltså utsläpp från 

jordbruk, industri och godstransporter men inte hushållens inköpsresor och tillagning. Bo 

består till största del av uppvärmning och hushållsel. Resa inkluderar alla sorters person-

resor. Shoppa är en restpost och inbegriper diverse olika varor och tjänster såsom kläder, 

husdjur och IT-tjänster. Av de privata konsumtionsutsläppen motsvarar äta drygt 25 %, bo 

drygt 30 %, resa knappt 30 % samt shoppa knappt 15 %. Detta visar att den enskilda 

konsumenten har stor möjlighet att påverka mängden utsläpp. Ungefär hälften av utsläppen 

uppstår på grund av endast fem enskilda aktiviteter, vilka därför är viktiga att poängtera för 

att få en minskning. Dessa är val av bil och mängden bilåkande, hur bostaden uppvärms, 

mängden använd el i bostaden, val av och mängd kött som äts samt längd och frekvens på 

flygresor. 

Klimatförändringar innebär stora konsekvenser för människor. Känslighet beror inte endast 

på geografiska och miljömässiga variabler, utan även ekonomiska och sociala förutsättningar. 

De fattiga har inte bara begränsat mycket pengar, landyta, skydd och makt, utan är också i 

regel mer beroende av deras närmiljö och naturresurserna i denna. Kvinnor, barn, 

urbefolkning samt socialt eller ekonomiskt uteslutna minoriteter är överrepresenterade 

bland de fattiga. Detta resulterar i att fattiga länder och dessa grupper i samhällen över hela 

världen både är mer utsatta för klimatförändringarna och har mindre förmåga att anpassa 
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sig. Vidare påverkas de fattiga negativt inte bara av självaste klimatförändringarna, utan även 

aktiviteterna som förorsakar denna utveckling och åtgärderna som sätts in för att stoppa 

dessa förändringar. Dock kan handlingarna för att stoppa klimatförändringarna ge upphov 

till nya möjligheter för de fattiga, såsom ökad tillgänglighet av energi för de som inte i 

dagsläget har någon tillgång och nya tänkbara områden för inkomst (Eklöf 2008). 

Klimaträttvisa handlar om att de som står och har stått för utsläppen av växthusgaser och de 

som har råd att hjälpa till måste ansvara för anpassningsarbetet. Fattiga länder ska kunna 

fokusera på att utveckla sitt land mot högre levnadsstandarder. Problemet är att det finns 

brist på tillit i klimatförhandlingar och politiska dialoger gällande att Polluter Pays Principle 

(principen om att förorenaren betalar) till fullo ska infrias. Å ena sidan finns det en rädsla 

som grundar sig i årtionden av ouppfyllda åtaganden gällande utveckling och handel, och å 

andra sidan fasar de rika länderna för att de fattiga länderna med snabbt ökande 

utsläppsmängder inte gör nog för att hindra dem (Nilsson 2008, Commission on Climate 

Change and Development 2009). 

Luft 

Utsläpp av exempelvis svavel- och kväveoxider till luft sker bland annat vid förbränning av 

fossila bränslen, främst kol och olja, vilket resulterar i försurning av mark och vatten. 

Områden där markens mineraler är svårvittrade är extra känsliga för detta. Markens 

produktionsförmåga försämras vid försurning i och med att näringsämnen urlakas. Svavel- 

och kväveföroreningar är väldigt flyktiga och kan färdas tusentals kilometer i lufthavet. Detta 

betyder att utsläppen kan ske i ett land och effekterna i ett annat. 

Dessutom har luftföroreningarna också indirekta effekter. Bland annat ökar metallers 

rörlighet i miljöer som är sura vilket innebär en ökad risk att människor få i sig dem. Det kan 

ske via exempelvis försurat brunnsvatten eller via grödor som fått ett ökat metallupptag. 

Många av metallerna är giftiga och därför är detta ett problem i och med att det resulterar i 

negativa hälsoeffekter. Även den biologiska mångfalden kan påverkas negativt. Vidare 

påskyndas korrosionen, vilket gör att kulturarvet vittrar och byggnader skadas. (AirClim 

2007 C, AirClim 2007 D). 

Kväveoxiderna medverkar i bildningen av marknära ozon och ger dessutom också upphov till 

övergödning på land och i hav. Vissa växter gynnas av en ökad mängd kväve, men på 

bekostnad av andra, vilket utarmar ekosystemen. Värst drabbat är områden med intensivt 

jordbruk i och med att kvävet till största delen faller ner nära utsläppskällan. Det är svårt att 

bedöma hur känsligt ekosystemet är för kvävet. Ett sätt att mäta det på är med hjälp av 

massbalanser då beräkningar görs på vilken nivå kväve börjar läcka ut från systemet till 

grundvattnet. Ett annat är att titta på förändringar i artsammansättning (AirClim 2007 E). 

Utsläpp av partiklar till luft är också ett problem då det har mycket negativa hälsoeffekter. 

Medellivslängden i Europa beräknas bli åtta månader kortare på grund av förekomsten av 

partiklar. Genom bättre rening i förbränningsanläggningar och fordon samt förbättrad 

bränslekvalitet kan halten av partiklar minskas. Riktvärden, gränsvärden och lågrisknivåer 

har satts i Sverige för att skydda människors hälsa (AirClim 2007 B).  

Genom bland annat SCB:s miljöräkenskaper från 2003 har den svenska konsumtionens 

utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider kunnat beräknas. Enligt SCB:s siffror var utsläppen 

av svaveldioxid som den svenska konsumtionen då genererade på 108 tusen ton. 80 tusen ton 

av dessa släpptes ut utomlands och 28 tusen ton i Sverige. I och med att svaveldioxid är ett 
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flyktigt ämne är det svårt att veta exakt var påverkan av den svenska konsumtionen hamnar. 

Däremot är det intressant att titta på var utsläppen sker eftersom vissa av dessa länder skulle 

kunna förbättra sina standarder och därmed skulle vår konsumtion generera mindre utsläpp. 

Utsläppen av kväveoxider låg på 292 tusen ton. 156 tusen ton av dessa släpptes ut utomlands 

och 136 tusen ton i Sverige (Wadeskog 2009). Viktigt att peka på är att produktionsområdena 

också får ökade nivåer av partiklar på grund utav vår konsumtion. 

I och med att storleken på effekterna beror på hur luftsituationen ser ut, hur känsligt 

ekosystemet är och vilken den tidigare belastningen är finns stora svårigheter att mäta de 

faktiska miljöeffekterna av den svenska konsumtionen. 

Vatten 

Sverige konsumerar och förorenar stora mängder vatten utomlands i och med att vi 

importerar mycket varor. Exempelvis är odlingen av grödor för kläder och mat vatten-

krävande. I dagsläget kommer 49 % av den totala svenska vattenanvändningen från Sverige 

och 51 % från någon annanstans på jorden. 

En minskad vattenkonsumtion har mer eller mindre positiva effekter beroende på var 

minskningen av vattenanvändning sker. Världens vattenresurser är inte jämnt fördelade, 

vilket gör att olika produktionsområden är bättre och andra sämre lämpade ur 

vattensynpunkt. (Naturvårdsverket 2010, WWF 2010 A, UNICEF 2009). 

Brist på rent vatten har stora negativa hälsokonsekvenser för människor, då barn är extra 

känsliga.  Över 4500 barn under fem år dör dagligen på grund av smutsigt vatten, frånvaro av 

toaletter och bristande hygien. Vidare hindras flickor att gå i skolan i och med att det är 

kvinnans uppgift att hämta vatten. Måste de gå flera kilometer varje dag för att få tag på 

vattnet har de inte tid att också gå i skolan. Vidare är vatten en källa till konflikter i områden 

där det är en bristvara. 

I dagsläget saknar närmare en miljard människor tillgång till rent vatten. Det finns många 

olika orsaker till vattenbrist i olika områden.  Torka är en orsak, då utebliven regnperiod 

innebär att vattendragen torkar ut. Vidare orsakar ökenbildning vattenproblem. Det är inte 

bara klimatförhållandena som bidrar till ökenbildningen, utan även hur naturen brukas. Träd 

och växter skyddar jord som är bördig mot vind- och vattenerosion, och huggs dessa ner kan 

det orsaka ökenbildning. Människor som bor i områden med brist på bränsle kan bli tvungna 

att hugga ner träd som skyddar mot ökenbildning. Ytterligare kan industrier i andra länder 

som producerar vissa av de varor vi i Sverige konsumerar ha bristfällig rening. De som inte 

renar sina utsläpp sprider giftiga ämnen i vattendrag vilket förgiftar vattnet och därmed alla 

som lever i eller vill bruka det. I krig kan förstörelse av vattenresurser användas som vapen. 

Exempelvis kan vattenreningsverk bombas och i och med att reservdelar är svåra att få tag på 

måste människorna använda sig av smutsigt vatten. Även avsaknad av toaletter och därmed 

bristande hygien orsakar vattenbrist. Över hälften av människorna som bor i ett fattigt land 

måste använda sig av öppna fält, sjöar och floder som latriner, vilket förorenar de ringa 

vattenresurserna som finns. (Sida 2010, UNICEF 2009). 

Mark 

I takt med en ökad befolkningsmängd och en ökad levnadsstandard växer också behovet av 

mark. Av jordens totala yta är endast en tredjedel täckt av land. Av denna yta är en tredjedel 

jordbruksmark, varav knappt en tredjedel odlingsbar. För att klara av nivån på det globala 

behovet av bland annat mat har mer mark i form av naturskogar, betesmarker, savanner och 
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sumpmark tagits i anspråk för odling, och odlingen har måsta intensifieras för att få ökad 

avkastning. Vidare tas mark i anspråk för att bygga upp städer och kommunikationer, för 

gruvdrift och dalar har blivit översvämmade för konstbevattning och vattenkraft. 

Brukas marken hårt får det konsekvenser. Det finns rikligt med bevis att intensifiering av 

odling kan leda till förändringar i jordens fysik, kemi samt i artbalansen och artantalet av 

jordens flora och fauna. Dessa förändringar är inte nödvändigtvis negativa och olika områden 

har olika förmåga att klara dem. Vidare påverkas skogen negativt av överexploatering. 

Degraderingen innebär att skogsmarkerna inte längre kan förse oss med alla de varor och 

tjänster som de idag gör. Den förändrade markanvändningen innebär också ökad vatten-

användning för konstbevattning, ökad mängd utsläpp av bekämpningsmedel, hot mot bio-

diversiteten och bidrar till ökade utsläpp av koldioxid och därmed bidrar den till klimat-

förändringarna. Det är dessutom alltid en konkurrens mot annan möjlig markanvändning. 

(Bennett 2000, Koning m.fl. 2008).  

Allt fler av de matvaror vi ser i svenska livsmedelsbutiker är importerade. Detta innebär att 

den påverkan som markanvändningen ger upphov till sker någon annanstans i världen. 

Johansson (2005) diskuterar hur mycket landyta den svenska matkonsumtionen kräver.  I 

dagsläget ligger denna på 0,41 hektar per capita. År 2025 beräknas den tillgängliga arealen 

per capita vara 0,19 hektar. Detta innebär en halvering av vad den svenska konsumenten 

kräver för endast mat idag. Av landarealen som svensk matkonsumtion fordrar just nu ligger 

mellan en tredjedel och hälften i andra länder. 

Det ökade behovet av mark på grund av befolkningstillväxt uppkommer främst i fattiga 

länder, vilket ytterligare ökar trycket på dem att ordna så att människor som lever där kan få 

sina basala behov av bland annat mat och vatten tillfredställda. Att befolkningstillväxten sker 

mestadels i de områdena kan bero på många olika faktorer, bland annat att fattiga människor 

och människor med osäker tillgång till föda anser att barn utgör en ekonomisk säkerhet när 

de själva har blivit för gamla för att försörja sig (Dasgupta 1995). Fattigdom orsakar svält och 

kan bero på många olika faktorer såsom torka eller översvämning, väpnade konflikter, 

politiska, sociala eller ekonomiska oroligheter. Svält å andra sidan orsakar fattigdom i och 

med att människor blir inkapabla att arbeta, vilket inte bara påverkar de enskilda individerna 

utan är undernäringen utbredd påverkas hela landets ekonomi (The Food and Agriculture 

Organization of the United Nations 2002). 

Det ökade markbehovet som uppstår vid befolkningstillväxt konkurrerar med det markbehov 

som de rika länder har, exempelvis för den svenska konsumtionen. Ökat tryck på odlings-

mark kan slutligen innebära att regnskog huggs ner för att få mer odlingsmark, med alla de 

negativa effekter som uppkommer med det. Möllersten (2009) har genomfört fallstudier på 

elva områden: Trä och papper, bomull, etanol, palmolja, soja, brasilianskt nötkött, kaffe, 

kakao, bananer, jätteräkor samt fiskolja och fiskmjöl. Dessa är exempel på hur den svenska 

konsumtionen tar andra länders mark i anspråk. 

Kemikalier 

I dagens samhälle har kemikalier en mycket viktig roll. Under de senaste 50 åren har den 

globala kemikalieproduktionen och kemiindustrin ökat markant. År 2000 hade den årliga 

världsproduktionen ökat från ca 7 miljoner ton till ca 400 miljoner ton. På EU:s marknad 

finns det ca 30 000 ämnen, tillverkade eller importerade, som överstiger ett ton per år. 

Mindre än 1500 av dessa har genomgått en ingående bedömning gällande deras påverkan på 

miljö och hälsa. Många kemiska produkter används vid produktion av material, komponenter 
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och varor. De kan användas i syfte att bevara en viss funktion, påverka egenskaper, förbinda 

delar eller fungera som ytbehandling. 

Fler och fler fattiga länder står för kemikalieproduktionen och varutillverkningen. Detta 

innebär en ökning av utsläpp i dessa länder, samtidigt som utsläpp som är produktions-

relaterade minskar i rika länder. Problemet är att många av de områden som har den största 

produktionstillväxten av kemikalier, exempelvis länder i Asien och Latinamerika, också har 

en bristande kemikaliekontroll, kemikalieinformation och skyddsåtgärder. Det förekommer 

även användning av kemikalier som på grund av sina farliga egenskaper är förbjudna i EU. 

Utsläppen av kemikalier kan ske utan rening direkt ut i luft och vattendrag vilket påverkar 

området mycket negativt. Det får effekter på försörjningen av dricksvatten, förhållanden för 

jordbruk och fiske och den biologiska mångfalden. Utsläpp av kemiska ämnen kan även 

orsaka klimatförändringar, uttunnat ozonskikt och övergödning av hav. Vidare påverkas 

människornas hälsa på så sätt att akut förgiftning, skador på nervsystemet eller störd 

fortplantningsförmåga kan uppstå samt att olika sjukdomar kan uppkomma såsom cancer, 

astma och allergier.  

Dessutom har dessa länder också sämre möjlighet att kontrollera att själva varorna är i 

huvudsak fria från farliga kemikalier, vilket ökar spridningen av de farliga kemiska ämnena. 

Detta beror inte bara på var i världen varan är producerad utan också på att omsättningen av 

konsumtionsvaror har ökat avsevärt, produktsortimentet har blivit bredare av jämförbara 

produkter och produkterna har fått kortare livslängd. I regel är inte avsikten att kemikalierna 

ska frisläppas vid användningen av varor, men detta förekommer till exempel när varan slits 

(gäller bland annat däck), sköts (såsom vid tvätt), återvinns eller vid avfallshanteringen. Den 

svenska konsumtionen påverkar spridningen av farliga kemikalier i och med att en stor del av 

varorna som importeras kommer från de länder som har bristande kontroll och hänsyn till 

både miljö- och hälsopåverkan. (Kemikalieinspektionen 2009, Naturvårdsverket 2010).  

I dagsläget finns det inga kvantitativa metoder att mäta den svenska konsumtionens totala 

kemikaliepåverkan i andra länder. Miljömålsportalen använder sig dock av en indikator 

kallad CRM-ämnen i varor. Mängden kemiska ämnen som är cancerframkallande, mutagena 

eller reproduktionstoxiska och finns i varor producerade i Sverige mäts (Miljömålsportalen 

2009 B). 

Däremot finns det kunskap om att Sverige exporterar produkter som innehåller farliga 

kemiska ämnen. Detta sker legalt då begagnade tekniska produkter exporteras för åter-

användning, men i många fall är de redan eller inom en snar framtid inte funktionella. Vidare 

exporteras produkter ibland illegalt när de blivit uttjänta. Kylskåp, TV-apparater och datorer 

är elektroniskt avfall (E-avfall) som är exempel på varor som kan exporteras till låg-

inkomstländer. E-avfallet kan innehålla miljö- och hälsofarliga ämnen såsom metaller, 

bromerade flamskyddsmedel eller ozonnedbrytande ämnen. De länder som tar emot 

produkterna saknar ofta kunskap, lagstiftning och resurser för säkert omhändertagande. Ur 

det importerade materialet omhändertas endast de värdefulla beståndsdelarna, bland annat 

metaller och eventuella reservdelar. Resten kan brännas öppet eller dumpas (Puckett m.fl. 

2002, Puckett m.fl. 2005). 

Konsekvenser för den biologiska mångfalden 

Människors behov av mark för att bygga upp samhällen och för mat, energi, och material 

utgör i stort hoten mot den biologiska mångfalden. Det finns fem stora områden som detta 
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indelas i och som direkt påverkar biodiversiteten. Det första handlar om förlust, alternering 

och fragmentering av habitat vilket uppkommer av aktiviteter såsom jordbruk, havsodling, 

industrier, urbanisering, förändring av vattenströmning för konstbevattning mm. Det andra 

berör överexploateringen av vilda djur och växtarter för föda, material eller medicin. Det 

tredje syftar till påverkan av föroreningar, främst från bekämpningsmedel i jordbruk och 

havsbruk, urbana och industriella avlopp, avfall från bergsbruk samt överdrivet bruk av 

gödningsmedel i jordbruket. Det fjärde området som har stor inverkan på den biologiska 

mångfalden är klimatförändringar. Det femte området handlar om introducering av icke 

ursprungliga arter vilka får rollen som parasit, predator eller konkurrent och påverkar de 

inhemska arterna negativt. 

Living Planet Index (LPI) mäter den globala trenden av förändringar i biodiversitet. Mellan 

1970 och 2007 har antalet arter av vertebrater minskat nästan 30 %. Förändringen är 

beroende på var arterna lever. Den tropiska LPI har minskat med 60 % medan den 

tempererade har ökat med nästan 30 %. Skillnaden beror troligen på när och hur mycket 

förändring som skett i markanvändning, och därav påverkat arternas habitat (WWF 2010 B). 

Ekosystemtjänster är de livsnödvändiga nyttor som mänskligheten erhåller av ekosystemen. 

Detta inkluderar varor som förvärvas direkt från ekosystemen såsom mat, medicin, trä mm. 

Vidare inräknas fördelarna som uppkommer genom reglering av naturliga processer 

exempelvis förmultning av avfall, reglering av klimat, pollinering, reglering av vissa 

mänskliga sjukdomar mm. Även reglering av basala ekologiska funktioner och processer som 

är nödvändiga för alla andra ekosystemtjänster inräknas, bland annat fotosyntes och 

näringsämnens kretslopp. Likaså inkluderas psykologiska och emotionella fördelar som 

människor upplever och kan kopplas till ekosystemen, förslagsvis rekreation, estetik och 

spirituella upplevelser (Millennium Ecosystem Assessment 2005, Regeringens proposition 

2009/10:155). 

Förlust av biodiversitet kan orsaka stress och degradering av ekosystem och slutligen kan de 

till och med kollapsa av detta, vilket hotar ekosystemtjänsterna. Om dessa i sin tur förändras, 

påverkar detta den biologiska mångfalden och ekosystemens hälsa. En rubbning av den 

biologiska mångfalden kan alltså vara starten på en neråtgående spiral (WWF 2010 B). 

Könsspecifika skillnader 

Kvinnor och män har olika konsumtionsmönster, livsstil, syn på välfärd, resurstillgång och 

inflytande. Detta gör att det finns skillnader i deras påverkan på miljön. Skillnaden har 

åskådliggjorts i både rika och fattiga länder, såväl i staden som på landsbygden. Kvinnor har 

en mindre miljöpåverkan, speciellt i fråga om påverkan från transporter. Detta är en följd av 

att de har mindre resurser och det beror även på sociala skäl. 

Vidare påverkas kvinnor och män på olika sätt av fattigdom. Bland de fattiga är kvinnor de 

mest utsatta då de saknar grundläggande rättigheter till sin egen kropp, utbildning, arv, 

egendom, respekt, rörlighet mm. Vidare arbetar fattiga kvinnor långa dagar men arbetet är 

ofta låg- eller oavlönat. I allmänhet har kvinnan det övergripande ansvaret för vård och 

omsorg, vilket gör att de får mindre tid till annat.  

Förutom att kvinnor och män bidrar i olika grad med växthusgasutsläpp så påverkas de också 

olika av förändringarna som sker till följd och ser olika lösningar på problemet. För en 

hållbar välfärd tenderar män att lyfta fram grön teknik och innovationer. Till skillnad från 

männen förespråkar kvinnor en förändrad livsstil. Många gånger kan en förbättrad teknik 
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som gör att varje enhet har mindre påverkan skuggas av den ökade miljöpåverkan den 

växande konsumtionen har. Därför är det av vikt att både satsa på tekniska lösningar och ett 

förändrat konsumtionsmönster. 

Skillnader mellan könen vad gäller påverkan på och hur individen påverkas av klimat-

förändringar ses både i rika och fattiga länder. Trots att Sverige anses vara jämställt kan 

skillnader ses vad gäller energikonsumtion mellan bland annat ensamstående män och 

ensamstående kvinnor. Männen har 22 % högre energikonsumtion till följd av val av 

transportmedel och mat. Det finns dåligt med motsvarande statistik från fattiga länder men 

det syns tydligt att kvinnor, speciellt på landsbygden, har sämre tillgång till ren och prisvärd 

energi och till transportsystem. För att få tillgång till energi måste dessa kvinnor förlita sig på 

naturtillgångarna i området. Till följd av klimatförändringar kan det bli svårare för kvinnorna 

att samla energi för hushållen. Som tidigare nämnts har även en minskad tillgänglighet av 

vatten stor negativ påverkan på kvinnor. För att få bukt med de könsspecifika orättvisorna 

bör den sociala dimensionen av hållbarhet utvecklas. Eftersom skillnader mellan könen finns 

är det också viktigt att ytterligare belysa och integrera detta i klimatpolitiken och annan 

miljöpolitik. (Johnsson-Latham 2007, Organisation for Economic Cooperation and 

Development 2008, Gender CC – Women for Climate Justice 2009).  

Att bedöma miljöpåverkan 

I dagsläget följs de svenska miljökvalitetsmålen upp med hjälp av bland annat indikatorer. 

Dessa ger information om miljöutvecklingen, men presenterar inte en heltäckande bild. 

Enligt Miljömålsportalen (2009 A) ska indikatorer följa upp miljömålsarbetets resultat, visa 

om arbetet går i rätt riktning och takt, visa hur miljön mår samt fungera som åtgärds- och 

beslutsunderlag. Miljömålsindikatorerna är utformade enligt Europeiska miljöbyråns 

internationellt vedertagna DPSIR-modell. Denna delar in indikatorerna i fem kategorier 

utefter vad de mäter. D står för drivkraft och anger de aktiviteter som orsakar miljö-

problemet. P innebär påverkan och beskriver den fysiska eller kemiska påverkan som orsakar 

problemet. S står för status och anger miljötillståndet. I innebär inverkan och mäter 

konsekvenserna av miljötillståndet. R står för respons och anger de åtgärder som genomförs 

för att minska miljöproblemet (Regional utveckling och samverkan i miljömålssystemet 

2011). 

Det finns många olika metoder för att bedöma miljöpåverkan, alla med sina för- och 

nackdelar. Nedan presenteras ett urval som gjorts. Dessa kan mäta den svenska konsum-

tionens miljöpåverkan och är därför användbara ur konsumtionsperspektivet. 

Miljöexpanderad input-output analys 

Det är ofta svårt att få tag på data som kan användas i olika verktyg som bedömer miljö-

påverkan. Input-output analys (IOA) är en metod för att ta fram sådana data. Detta verkställs 

genom att studera matriser som beskriver handeln mellan branscher i monetära termer. 

Input-output-matriserna tas fram från så kallade Use- och Supplymatriser. Dessa är en del av 

det internationella nationalräkenskapssystemet (SNA 93 och ESA 95) som Sverige följer. 

Exempelvis kan beräkningar göras för att få fram hur stor produktion av olika varor som 

behövs för att tillgodose konsumtionen av en vara. 

Miljöexpanderad IOA (MIOA) kan beräkna hur mycket resurser som krävs eller de utsläpp 

som sker i de producerande branscherna för att tillgodose en viss efterfrågan. Branscher eller 

aktiviteter som klassificeras enligt nationalräkenskapernas system och vars statistik är miljö-
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relaterad kan användas. Exempelvis kan det gälla bränsleförbrukning, beräknade utsläpp och 

vattenanvändning. Analysen gäller för ett visst geografiskt område. 

SCB:s miljöräkenskaper beskriver med hjälp av statistik sambandet mellan miljö och 

ekonomi. Miljödata fördelas branschvis och kopplas samman med den svenska ekonomin, på 

samma sätt som den beskrivs i nationalräkenskaperna. Detta gör att nationalräkenskaperna 

inte bara innehåller information om ekonomin, utan även om miljön. MIOA använder sig av 

miljöräkenskaperna för sina matriser. Systemet kan också användas för att analysera frågor 

gällande Sveriges produktion eller konsumtion. I och med att miljöstatistiken systematiseras 

och redovisas med ekonomisk statistik kan kopplingen däremellan tydliggöras. Detta gör att 

miljöeffekter av ekonomiska beslut och ekonomiska konsekvenser av miljöpolitiken kan 

redovisas.  

Miljöpåverkan från ett land kan beskrivas genom statistik på ett lands naturresurser, 

produktion och konsumtion, import och export samt utsläpp, avfall och annan miljö-

belastning. Eftersom nationalräkenskaperna är ett internationellt system kan statistik från 

andra länder användas för att koppla den ekonomiska aktören, konsumenten, till miljö-

påverkan.  

Genom att koppla ihop IOA och miljöräkenskaperna kan konsumtionens miljöpåverkan 

beräknas. Detta gäller både den totala storleken av påverkan och hur den är fördelad 

nationellt och internationellt. MIOA kan användas i många olika sammanhang för 

beräkningar, bland annat vid livscykelanalyser som är en metod att studera en produkts 

miljöpåverkan från råmaterialutvinningen till avfallshanteringen. Vidare kan MIOA 

användas när organisationer ska införa ett standardiserat miljöledningssystem. Deras 

aktiviteter ska bedömas ur miljösynpunkt och genom att använda MIOA kan den annars 

svåra och tidskrävande processen med att få fram data förenklas. 

I dagsläget bör miljöräkenskaperna kunna i alla fall ge en översiktlig bild av den svenska 

konsumtionens globala miljöpåverkan. Om det statistiska systemet utvecklades globalt skulle 

MIOA kunna vara en metod att mäta miljöpåverkan i andra länder. Eftersom tillverkningen i 

dagsläget antas ha samma effekter som den skulle ha haft om den skedde i Sverige blir 

resultaten ibland missvisande. Vidare beräknar metoden vanligtvis utsläpp och resurser fram 

till slutanvändningen, men vissa typer av analyser kan även beräkna vad som händer efter 

denna. (SCB 2002, Finnveden m.fl. 2007). 

Ekologiskt fotavtryck 

Ekologiskt fotavtryck anges i enheten globala hektar (gha) är ett mått på hur stor areal av 

mark och vatten som behövs för att producera de resurser som en viss grupp av människor 

konsumerar, samt att omhänderta avfallet som bildas. I dagsläget är utsläpp av koldioxid det 

enda avfallet som kalkyleras. Mätningen kan göras på allt från individnivå till global nivå. 

Ytorna som beräknas för att få fram det ekologiska fotavtrycket indelas i olika kategorier. 

Bebyggd yta är den första och innefattar all landyta som tagits i anspråk för infrastruktur, 

boende, industrier och reservoarer för vattenkraft. Produktivt hav är den andra vilken 

uppskattar primärproduktionen som krävs för att vi ska kunna fånga den mängd fisk och 

skaldjur som vi gör. Åkermark är den tredje och baseras på ytan som används för att 

producera mat och fibrer till människan, foder till boskap, grödor för olja samt gummi. 

Betesmark är den fjärde och innefattar ytan som krävs för uppfödning av boskap ämnade för 

produktion av kött, mejeriprodukter, hud eller ull. Skogsyta är den femte och beräknas 

genom att mäta mängden av timmer, trämassa, timmerprodukter samt ved som konsumeras. 
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Koldioxidfotavtryck är den sjätte och sista kategorin. Denna uppskattar hur många hektar 

med nyplanterad skog som skulle behövas för att fånga upp koldioxidutsläppen som 

uppkommer från användningen av fossila bränslen, förändringar av markanvändning och 

kemiska processer. Beräkningen görs på den andel av utsläppen som inte absorberas av 

haven. 

Det sammanlagda globala ekologiska fotavtrycket som alla jordens invånare ger upphov till 

måste minskas. Emellertid skiljer det sig mellan länder. De med högt fotavtryck bör arbeta 

för att minska det utan att äventyra en ständigt ökad levnadsstandard och god hälsa. Länder 

med väldigt lågt fotavtryck bör däremot öka sin påverkan så att människornas levnads-

standard blir acceptabel, men på ett annat sätt än vi i västvärlden har gjort. Alla länder måste 

alltså arbeta för mer hållbara lösningar. Delas jordens produktiva yta upp per capita får var 

och en 1,8 gha. 

Hela tre jordklot skulle behövas om alla människor på jorden levde som vi i Sverige. Den 

genomsnittliga svensken har ett ekologiskt fotavtryck på 5,9 gha. Detta placeras oss på plats 

13 i listan med länder som har störst ekologiskt fotavtryck per person. Det ekologiska 

fotavtrycket av konsumtion mäter all användning av jordens resurser, oavsett var de 

ursprungligen kom från. Mätningen sker alltså i enighet med konsumtionsperspektivet. 

Takten som jordens resurser konsumeras och avfall produceras (ekologiskt fotavtryck) kan 

jämföras med hur fort naturen kan omhänderta vårt avfall och generera nya resurser 

(biokapaciteten). Sedan 1970-talet har jordens bärkraft överskridits. Vid den senaste 

mätningen som gjordes 2007 visades det att vi överskred jordens bärkraft med 50 %. Det tar 

alltså 1,5 år att återskapa det vi människor nyttjar på ett år och detta innebär att vi över-

utnyttjar vårt naturkapital. Under en kortare period är det inget större problem, men efter en 

tid börjar naturkapitalets resurser utarmas. Överutnyttjandet leder till degradering av eko-

system och kan innebära att biokapaciteten minskar. Hela det ekonomiska systemet vilar på 

naturkapitalet och för att ekosystemtjänsterna inte ska äventyras är det av stor vikt att 

nyttjandet av jordens resurser inte överskrider biokapaciteten. (Global Footprint Network 

2010, WWF 2010 B, WWF 2011). 

Kopplingen mellan välfärd och miljöpåverkan kan synliggöras om ekologiskt fotavtryck sätts i 

relation till Human Development Index (HDI). FN:s utvecklingsprogram, United Nations 

Development Programme (UNDP), tog fram HDI för att kunna mäta den mänskliga 

utvecklingen. Genom att titta på de tre dimensionerna hälsa, utbildning och levnadsstandard 

kan länder jämföras både ur ett ekonomiskt och ur ett socialt perspektiv. Undersöks HDI 

kopplat till ekologiska fotavtryck framkommer två olika samband. Det ena visar på att 

mindre utvecklade länder har en progression som är oberoende av det ekologiska fot-

avtrycket per capita. Det andra åskådliggör att när utvecklingen ökar till en viss nivå börjar 

också det ekologiska fotavtrycket per capita öka. Slutligen innebär endast små förbättringar i 

HDI stora ökningar i ekologiskt fotavtryck. Ligger HDI på 0,8 eller mer anses landet ha en 

hög nivå av mänsklig utveckling. Av dessa länder kan en stor skillnad urskiljas på det 

ekologiska fotavtrycket per person. Detta gäller även mellan länder som har den högsta nivån 

av utveckling. Vidare åskådliggörs det att ett flertal av de länder med hög nivå av utveckling 

har ett likvärdigt ekologiskt fotavtryck per person som länder med låg nivå av utveckling. 

Utifrån denna jämförelse har slutsatser dragits om att en hög konsumtionsnivå inte är 

nödvändig för en hög nivå av utveckling. (WWF 2010 B, UNDP 2010). 
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Koldioxidfotavtryck 

Begreppet koldioxidfotavtryck härstammar från ekologiska fotavtryck. Vanligtvis syftar 

användare till att koldioxidfotavtryck mäter gasutsläpp som påverkar klimatet och 

uppkommer från mänsklig produktion och konsumtion, men ingen konsensus om dess 

definition har nåtts. Vidare är det osäkert vilka ämnen som ska mätas, om hela livscykeln av 

varor och tjänster ska mätas eller endast de direkta utsläppen samt i vilken enhet begreppet 

ska mätas. 

Wiedmann och Minx (2008) har gett ett förslag på definition på koldioxidfotavtryck. De 

menar på att den totala mängden av endast koldioxidutsläpp ska beräknas. Skulle andra 

växthusgaser också inräknas bör metoden istället heta klimatfotavtryck. Den totala mängden 

mäts naturligt i massenheter (kg, ton osv) och att konvertera det till areaenheter är alltså inte 

aktuellt. Vidare inräknas både direkta och indirekta utsläpp som är orsakade av en aktivitet 

eller uppkommer någonstans i en produkts livscykel, såsom vid produktion, användning eller 

omhändertagande av en produkt. 

WWF har valt att mäta alla utsläpp av koldioxid som konsumtionen gett upphov till när de 

tittar på Sveriges koldioxidfotavtryck. På detta sätt kan det undersökas ur ett konsumtions-

perspektiv och få med hur den svenska livsstilen påverkar utsläppsmängden. Sveriges 

koldioxidfotavtryck är på 8,4 ton CO2 per capita. Den privata sektorn står för 76 % av 

koldioxidutsläppen som den svenska konsumtionen ger upphov till. 80 % av dessa är från 

sektorerna energi, transport och mat. I dagsläget är de globala utsläppen av koldioxid större 

än vad jorden kan absorbera, vilket innebär en ökad mängd växthusgaser som i sin tur leder 

till klimatförändringar (Minx m.fl. 2008). 

Vattenfotavtryck 

Vattenfotavtryck är ett mått på den totala mängden sötvatten som krävs för framställandet av 

de produkter och tjänster som ett land konsumerar. Här inräknas både direkt och indirekt 

vattenanvändning. Vidare studeras hela produktionskedjan. Både internt vattenfotavtryck 

(vatten från det egna landet) och externt vattenfotavtryck (vatten från annat land) kan mätas.  

Däremot mäts inte den lokala miljöpåverkan av konsumtion och förorening av vatten. Detta 

är beroende på vattensystemets känslighet och antalet som konsumerar och förorenar 

systemet. Vidare åskådliggörs resultaten på nationell nivå fastän vattenanvändningen i regel 

är mer på en lokal. Detta gör att länder som inte anses vara vattenfattiga kan ha lokala 

områden som har stor brist på vatten, och vise versa. 

Vattenfotavtryck indelas i tre färger. Blått vattenfotavtryck mäter förbrukningen av yt- och 

grundvatten som inte återförs i en produkts framställning. Grönt vattenfotavtryck mäter 

förbrukning av regnvatten som annars lagras i jorden som jordfuktighet. Grått vatten-

fotavtryck mäter föroreningar och definieras som mängden sötvatten som behövs för att 

föroreningsnivån inte ska överstiga existerande vattenkvalitetsstandarder. 

Det globala vattenfotavtrycket är 7450 Gm3 per år vilket motsvarar 1240 m3 per capita och år. 

Det finns stora skillnader mellan olika länders vattenkonsumtion. Sverige har ett fotavtryck 

på 1620 m3 per capita och år varav 53 % ligger utanför landets gränser. USA:s vatten-

fotavtryck ligger på 2480 m3 per capita och år medan Kinas är 700 m3 per capita och år. Det 

finns fyra faktorer som kan förklara ett stort vattenfotavtryck. För det första kan det handla 

om den totala volymen av konsumtion, vilket är nära kopplat till landets bruttonational-

inkomst. För det andra kan det bero på att befolkningen har vattenintensiva konsumtions-

vanor, vilket bland annat gäller för länder som äter mycket kött. För det tredje beror 
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vattenfotavtrycket på klimatet. Länder med hög avdunstning ökar grödornas vattenbehov. 

Den fjärde faktorn som kan förklara stort vattenfotavtryck är vattenineffektivt jordbruk. 

Rent tekniskt kan vattenfotavtrycket reduceras till noll. För att minska det bör användningen 

först och främst undvikas. Därefter bör den reduceras och slutligen kompenseras. Områden 

som har störst problem med lite vatten ska prioriteras. Vattenkonsumtionen är hållbar när 

varje individ på jorden inte förbrukar mer än lika tilldelad blått och grönt vattenfotavtryck 

och konsumtionen inte är på en plats eller vid en tid då flöde eller kvalitet av vattnet hotas. 

(Hoekstra och Chapagain 2007, Hoekstra m.fl. 2009, WWF 2010 B, Water Footprint 

Network 2011). 

Rättvist miljöutrymme 

Som tidigare nämnt är begreppet rättvist miljöutrymme den mängd resurser befolkningen i 

ett land kan nyttja utan att andra människor i världen nu eller i framtiden får minskade 

resurser, utan att äventyra ekosystemens produktionsförmåga och utan att ha en negativ 

påverkan på den biologiska mångfalden. Uttag av resurser och mängden utsläpp som naturen 

tål uppskattas och fördelas sedan mellan länder efter deras folkmängd. Därefter sker en 

jämförelse med nuvarande konsumtion och mängd utsläpp. MJV har analyserat dessa 

resultat och diskuterat hur påverkan på miljön kan minskas och resurserna omfördelas. 

Varken rättvist eller miljöutrymme har en vetenskaplig definition. MJV betraktar rättvist 

som att alla länder eller regioner ska ha lika rätt till miljöutrymme, räknat per capita. 

Miljöutrymme förklaras som förbrukningen av naturresurser, och utsläppen som därav 

uppstår, vilka accepteras och inte äventyrar möjligheten till försörjning för framtida 

generationer eller den biologiska mångfalden.  Att inte hota biodiversiteten innebär att 

undanträngning från artens främsta livsmiljö och en snabb klimatförändring inte får 

förekomma. 

De resurser och utsläpp som rättvist miljöutrymme mäter är inom nio områden. Det första är 

primärenergi som indelas i fossila bränslen, kärnenergi, förnyelsebar energi och avfall. Det 

andra är koldioxidutsläpp. Det tredje är försurande utsläpp där svavel- och kväveoxider mäts. 

Det fjärde är icke-förnybara råmaterial där cement, råjärn, aluminium och klor beräknas. Det 

femte är total markareal indelat i jordbruksmark, produktiv skogsmark, övrig mark (fjäll, 

våtmarker och lågproduktiv skog), bebyggd mark samt skyddade landområden. Det sjätte är 

sjöar och vattendrag. Det sjunde undersöker nettoimporten av jordbruksmark. Den åttonde 

tittar på skog, både vad gäller uttag av stamvirke och inhemsk konsumtion. Det nionde och 

sista området undersöker vattenanvändningen. 

Skulle rättvist miljöutrymme genomföras betyder det att en väldig omfördelning av resurser 

som används behöver ske från de rika nordliga länderna till de fattiga sydliga länderna. Vi i 

Sverige skulle bland annat behöva halvera vår energiförbrukning och använda en tiondel så 

mycket nytillverkade metaller. Viktigt är också att resurserna som vi tidigare förbrukade 

kommer de fattiga till hands och inte fastnar i den utbredda korruption som pågår i världen. 

MJV menar att rättvist miljöutrymme ska mer ses som en idé än en genomförbar modell. 

(MJV 1998, Möllersten 2009).  

Metoder som kan bli intressanta i framtiden 

Några av de metoder som undersökts i detta arbete har fallit bort. Nedan redogörs kort för 

dessa. I diskussionsavsnittet resoneras det om varför de inte är aktuella samt hur de skulle 

kunna vara av relevans i framtiden. 
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Planetary Boundaries är ett koncept som presenterar de ekologiska ramarna vi måste hålla 

oss innanför för att jordens system ska fortgå som idag och för att undvika risken för 

katastrofala miljömässiga förändringar på kontinental till global skala. Nio områden för 

gränslinjer har valts: klimatförändringar, försurning av hav, stratosfäriskt ozon, atmosfärisk 

aerosol, störning av fosfors och kvävets kretslopp, global sötvattensanvändning, förändring 

av landsystem, förlust av biologisk mångfald samt kemisk förorening.  

Sju av dessa har kvantifierats, endast atmosfärisk aerosol och kemisk förorening har inte 

kunnat få en fastställd gränsdragning. Av de sju som har fått en kvantifierad gränsdragning 

bedöms tre redan överskridits, nämligen klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald 

och förändringar av det globala kretsloppet av kväve. Problemet är att gränserna är beroende 

av varandra och överskrids en av dem kan det innebära en förändrad dragning av andra 

gränser eller att även de överskrids. Vidare är de presenterade gränserna endast grova första 

uppskattningar som har många stora osäkerheter och kunskapsluckor (Rockström m.fl. 

2009).  

The International Union for Conservation of Nature (IUCN) är en organisation som bland 

annat tar fram en rödlista på hotade arter. Denna har som mål att identifiera de arter som är i 

störst behov av insatser för bevarande, för att kunna minska takten av förlust av biologisk 

mångfald, och syftar till att ta fram ett globalt index på hur biodiversiteten förändras. Utefter 

artens status klassificeras den i en av de olika kategorierna, vilka är följande: Utdöd, Utdöd i 

vilt tillstånd, Akut hotad, Starkt hotad, Sårbar, Nära hotad, Livskraftig, Kunskapsbrist eller Ej 

bedömd (IUCN 2001, IUCN 2011). 

Rödlisteindex har tagits fram som indikator och mäter andelen arter som kan förväntas 

fortsätta existera under den närmsta framtiden. I dagsläget mäts förändringar av hotstatus 

för världens arter av fåglar och amfibier (groddjur) i och med att endast dessa två grupper 

blivit fullständigt värderade vid minst två tillfällen. Rödlisteindex för fåglar har mellan 1988-

2004 minskat med 0,4 % per år. För amfibier har det mellan 1980-2004 minskat med 0,6 % 

per år. Detta betyder att förlusttakten av biodiversitet har ökat, i alla fall vad gäller arter av 

fåglar och amfibier (IUCN 2011, Butchart m.fl. 2005). 

Hur stor andel av konsumerade varor som är miljöklassade är statistik som hade kunnat vara 

intressant. SCB har ingen statistik rörande konsumtion av miljöklassade varor (John Kling,  

muntl.).  Jordbruksverket publicerar endast den totala konsumtionen av livsmedel i Sverige 

under ett år och delar inte upp statistiken på dessa sätt (Monica Eidstedt, muntl.). På miljö-

målsportalen presenteras ett antal indikatorer som mäter produktionen i Sverige av miljö-

klassade varor. Ekologisk animalieproduktion är en indikator som visar andelar KRAV-

godkända djur av total produktion (Miljömålsportalen 2010 B). Vidare mäter indikatorn 

Ekologisk mjölk andelen mjölk som produceras ekologiskt (Miljömålsportalen 2011). 

Tidigare förslag på ett sjuttonde miljökvalitetsmål 

Björn Möllersten (2007), via MJV, har uppmärksammat luckan i det svenska miljömåls-

systemet som finns gällande ett globalt perspektiv. Därför har de formulerat det saknade 

miljökvalitetsmålet Begränsad miljöpåverkan i andra länder: 

Sverige ska inte genom sin import bidra till skövling av natur eller förgiftning av människor och 

miljö i andra länder. Svenska banker och finansiella institutioner ska inte bidra till finansiering 

av miljöskadliga projekt i andra länder. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en 

generation. 
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Till detta förslag presenterar Möllersten och MJV även åtta exempel på hur delmål kan se ut. 

Dessa handlar mycket om en förändrad finansiering och genom dialog ska förändrade 

konsumtionsvanor beslutas. 

1. År 2015 ska dialoger mellan myndigheter och livsmedelssektorn ha resulterat i en bindande 

överenskommelse, som innebär att miljöskadlig import ersätts med miljöanpassade alternativ. 

2. År 2015 ska dialoger mellan myndigheter och skogssektorn ha resulterat i en bindande 

överenskommelse, som innebär att miljöskadlig import ersätts med miljöanpassade alternativ. 

3. År 2015 ska systemet med gröna certifikat för elproducenterna ha utvidgats till att ha en 

motsvarighet inom livsmedelssektorn och skogssektorn. 

4. År 2015 ska svenska banker och andra finansiella institutioner ha upphört att bidra till 

finansiering av miljöskadliga projekt i andra länder. 

5. Från och med år 2015 ska den offentliga upphandlingen inte bidra till miljöskadlig produktion 

eller utvinning i andra länder. 

6. Sverige ska verka för att frågan om negativ miljöpåverkan av expanderande jordbruks-

produktion senast 2015 förs upp på mellanstatliga och överstatliga organisationers dagordning. 

7. Sverige ska verka för att multilaterala förhandlingar om internationellt bindande minimiregler 

rörande företags ansvar för en globalt hållbar utveckling inleds, så att en internationell 

konvention kan antas senast 2015. 

8. Sverige ska i de internationella finansiella institutioner där landet är medlem verka för att 

dessa senast 2015 har upphört att bidra till finansiering av miljöskadliga projekt. 

Diskussion 
Frågeställningarna i detta arbete är båda av stor relevans. För att kunna integrera den 

svenska konsumtionens miljöpåverkan med miljömålssystemet måste det finnas kunskap om 

hur konsumtionen faktiskt påverkar miljön. Utan denna information är det svårt att utforma 

mål och åtgärder för att minska de negativa effekterna. Frågeställningen om hur den svenska 

konsumtionen påverkar miljön är därför mycket viktig. För att kunna veta i vilken ut-

sträckning påverkan sker krävs det en metod för att mäta denna, och därför är också den 

andra frågeställningen om hur miljöpåverkan kan mätas av stor relevans. Dock bör det 

poängteras att kunskapen om hur den svenska konsumtionen påverkar är bristfällig och att 

metoderna för att mäta utsträckningen också har sina brister. 

När det kommer till val av metod hade det också varit intressant att se vilka möjligheter som 

finns när det kommer till att integrera det globala perspektivet i de redan befintliga målen. 

Likt biologisk mångfald är konsumtion en fråga som berör alla de 16 miljökvalitetsmålen och 

därför bör också denna fråga kunna integreras i alla dessa. Eftersom konsumtionsfrågan är så 

pass viktig föredrogs det att den tas upp som ett separat mål. Att försöka integrera denna 

fråga i de andra målen är också viktigt och skulle kunna vara ett fortsatt arbete utifrån denna 

studie. Vidare kan de föreslagna etappmålen vara relevanta för de redan befintliga miljö-

kvalitetsmålen. 

Resultaten av denna studie gör det möjligt att föreslå en formulering av ett sjuttonde 

miljömål och tillhörande etappmål. Formuleringen gjordes utifrån arbetets utgångspunkter, 
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konsumtionsperspektivet och konsumtionens negativa påverkan. Metoden att formulera 

miljökvalitetsmål och etappmål som beskrevs i inledningen har använts. 

Både MJV:s förslag på ett nytt miljökvalitetsmål och det kommande grundar sig i bristen på 

ett globalt perspektiv på den svenska miljöpolitiken. I förhållande till deras förslag är detta 

mer i likhet med de redan befintliga miljökvalitetsmålen i och med dess öppenhet till hur 

problemet ska lösas. Vidare handlar de inte bara om vår konsumtions påverkan i andra 

länder, utan om den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan, där inkluderat effekter i 

Sverige. Ytterligare är MJV:s delmål väldigt konkreta inom begränsade områden, medan 

etappmålen som föreslås här mer handlar om vilka gränser konsumtionen bör röra sig inom 

utan att peka på exakt hur detta ska ske och inom vilka sektorer. Det är viktigt att tydliggöra 

vad som bör göras, men att formulera detta som miljökvalitetsmål eller delmål kanske inte är 

det bästa sättet att presentera det. MJV:s arbete skulle kunna vidareutvecklas och användas 

som åtgärdsförslag till miljökvalitetsmålet som nu kommer att beskrivas. 

Miljömål 17: Hållbar konsumtion 

 Nyttjandet av naturresurser ska hållas inom ekosystemens fysiska begränsningar och vara 

på en sådan nivå att alla människor i världen har lika stor tillgång till dessa resurser. 

Svenska befolkningens konsumtion ska inte ha en negativ påverkan på människors hälsa 

eller den biologiska mångfalden varken nationellt eller internationellt. 

Preciseringen av miljökvalitetsmålet gäller för den svenska konsumtionen och ser ut som 

följande: 

- Nivån för konsumtion sätts utifrån jordens bärkraft och delas sedan lika mellan alla 

människor i världen. 

- Utsläpp av växthusgaser ska begränsas till den nivå som innebär en ofarlig klimat-

påverkan. 

- Nivån på luftförorening ska vara under de gränsvärden, riktvärden och lågrisknivåer 

som satts i Sverige. 

- Vattenanvändningen ska ge upphov till så lite föroreningar som möjligt och begränsas i 

områden som lider av vattenbrist. 

- Nyttjandet av landareal ska inte förorsaka degradering. 

- Spridningen av farliga kemikalier ska minska och likaså ska kemikalieutsläppen. 

I och med att det är ekosystemens fysiska begränsningar som sätter ramen för ekologisk 

hållbarhet bör konsumtionsnivån ligga inom denna. Eftersom alla människor har lika stor 

rätt till jordens resurser kan inte den svenska befolkningens konsumtion ske på bekostnad av 

någon annans tillgång till dessa resurser. 

Konsumtionen ger upphov till ett förändrat miljötillstånd inom områdena klimat, luft, vatten, 

mark och kemikalier, som i sin tur resulterar i en påverkan på människor och den biologiska 

mångfalden. Så länge det förändrade miljötillståndet inte är ett problem är åtgärder 

omotiverade, om de inte är i förebyggande syfte. Ett förändrat miljötillstånd är ett problem 

när det påverkar människor och den biologiska mångfalden negativt. Detta motiverar 

formuleringen av den andra meningen. 
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Preciseringen av miljökvalitetsmålet utgår från ekosystemens fysiska begränsningar, alla 

människors lika rätt till jordens resurser och hur vår konsumtion har en negativ påverkan på 

de fem områdena som redovisats i resultatdelen: klimat, luft, vatten, mark och kemikalier. 

Möjliga etappmål 

Etappmålen ska formuleras inom prioriterade områden och är steg på vägen att nå 

generationsmålet och miljökvalitetsmålen som de berör. Följande förslag på etappmål 

uppfyller dessa kriterier. Likt preciseringen av miljökvalitetsmålet som tidigare föreslogs 

utgår formuleringarna av etappmålen från ekosystemens gränser, människors lika rätt och de 

fem huvudområdena som påverkan av vår konsumtion indelats i. De föreslagna etappmålen 

är tillsammans av relevans för alla de befintliga miljökvalitetsmålen förutom Säker strålmiljö. 

Nedan presenteras sex etappmål och motivationen till formuleringen samt vilka andra 

miljökvalitetsmål de är tillämpliga för. 

1. Ekologiskt fotavtryck: 

Senast år 2020 ska den genomsnittliga svenskens ekologiska fotavtryck vara högst 1,8 gha. 

Jordens produktiva yta begränsar mängden areal som kan användas för att producera 

resurser och omhänderta avfallet. 1,8 gha är vad som idag kan tilldelas jordens befolkning per 

capita. Detta begränsar den svenska konsumtionens påverkan på mark och vatten.  

Etappmålet är också angeläget för miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Levande 

sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande skogar, Ett rikt 

odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och djurliv. 

Detta för att ekologiska fotavtryck beräknar utsläpp och hur dessa områden nyttjas, vilket 

påverkar den biologiska mångfalden. 

2. Utsläpp av växthusgaser: 

Till år 2020 ska de svenska utsläppen av växthusgaser understiga 5,6 ton per capita. 

Detta etappmål baseras på EU:s tvågradersmål som kräver en stabilisering av växthusgas-

koncentrationen på ca 400 ppmv CO2e eller lägre. Genom gjorda uppskattningar av 

populationsmängden har de globala medelutsläppen per capita räknas ut.  

Etappmålet mäter utsläppsmängd och är därför även aktuellt för miljökvalitetsmålet 

Begränsad klimatpåverkan. 

3. Ren luft: 

Till år 2020 ska halterna av luftföroreningar som den svenska konsumtionen ger upphov 

till nationellt och internationellt inte överskrida de gränsvärden, riktvärden och lågrisk-

nivåer som satts i Sverige. 

Etappmålet ska förhindra de luftproblem som vi orsakar. Är gränsvärdena, riktvärdena eller 

lågrisknivåerna inte applicerbara på något av de länder där vår konsumtion påverkar luft-

föroreningarna ska en motsvarighet för det landet tas fram. 

Detta etappmål är även relevant för miljökvalitetsmålen Frisk luft, Bara naturlig försurning, 

Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Ingen övergödning samt Ett rikt växt- och djurliv. Detta 

för att utsläppen till luft påverkar huruvida dessa miljökvalitetsmål uppnås. 
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4. Bärkraftig vattenanvändning: 

Till år 2020 ska alla producenter av varor som konsumeras i Sverige ha rening på sina 

utsläpp till vatten och importen av vattenkrävande varor från länder med vattenbrist ska 

begränsas. 

Genom att kräva rening och söka alternativ för vattenkrävande varor som produceras i länder 

med vattenbrist reduceras vår konsumtions negativa påverkan på vattnet. 

Fler miljökvalitetsmål som etappmålet är relevant för är Levande sjöar och vattendrag, 

Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande 

våtmarker samt Ett rikt växt- och djurliv. Vattenanvändningen påverkar nämligen alla dessa 

mål inklusive biodiversiteten. 

5. Varaktig markanvändning: 

Till år 2025 ska nyttjandet av mark inte orsaka degradering och ligga på 0,19 hektar per 

capita. 

För att marken som kan användas för produktion inte ska minska krävs det att nyttjandet 

sker på en nivå som inte utarmar landytan. Vidare har uppskattningar gjorts som visar på att 

vid målåret kan varje individ tilldelas denna markyta. 

Etappmålet berör även fler miljökvalitetsmål, nämligen Myllrande våtmarker, Levande 

skogar, Ett rikt odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö, God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- 

och djurliv. Alla dessa mål har med markanvändningen att göra, och det sistnämnda 

påverkas av markanvändningen. 

6. Kemikaliekontroll: 

År 2020 ska export och import av varor som under produktionsprocessen brukar farliga 

kemiska ämnen ha upphört. 

För att farliga ämnen ska utfasas krävs det att dessa inte används. Genom totalstopp av 

handel med varor som brukar dessa uppstår starka incitament att leta efter alternativ. 

Detta etappmål kan också användas för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö eftersom det handlar 

om att minska giftmängden. 

Indikatorer 

Nedan presenteras hur väl de metoder som undersökts i resultatdelen kan användas som 

indikatorer för det presenterade miljömålet och dess tillhörande etappmål. Först analyseras 

de metoder som uppfyller uppsatt kriterium, alltså kan mäta den svenska konsumtionens 

miljöpåverkan och är därför användbara ur konsumtionsperspektivet. Sedan evalueras de 

mätmetoder som undersöktes men inte uppfyllde kriterierna. Ett resonemang dras kring 

varför de inte är aktuella och hur de skulle kunna eventuellt bli det i framtiden. 

Av de undersökta metoderna för att mäta påverkan på miljön har två fastställts som lämpliga, 

ekologiskt fotavtryck och koldioxidfotavtryck. Dessa metoder uppfyller arbetets kriterium för 

mätmetoder och ger relevanta mätresultat som reflekterar en global miljöpåverkan. 

Ekologiska fotavtryck reflekterar drivkrafter (D) och koldioxidfotavtryck visar på miljö-

tillståndet, det vill säga status (S) i DPSIR-modellen. 

Dock måste en definition av koldioxidfotavtryck tas fram. Förslagsvis kan den som 

Wiedmann och Minx (2008) presenterade användas då direkta eller indirekta utsläpp endast 
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av koldioxid inräknas för en produkt, från råvaruproduktion till avfallshantering. Denna 

definition är lämplig eftersom den mäter den svenska konsumtionens totala koldioxid-

utsläpp. För att kunna göra siffrorna jämförbara mellan olika år eller mellan olika länder är 

det mycket viktigt att en exakt definition på vilka utsläppskällor som ska tas med finns. 

Exempelvis finns det skillnader om en jämförelse görs mellan WWF:s siffror, 8,4 ton CO2 per 

capita, och miljömålsportalens siffror, 6,9 ton CO2e per capita. Trots att miljömålsportalen 

inräknar fler växthusgaser är deras siffra lägre. En möjlig anledning till detta är att olika 

bidragande utsläppskällor tas med, alternativt att WWF använt sig av äldre statistik.  

Ytterligare kan ekologiska fotavtryck och koldioxidfotavtryck anses vara något överlappande. 

Behov av yta som krävs för att omhänderta utsläppen av koldioxid beräknas nämligen i den 

förstnämnda. Emellertid mäter de lite olika saker. Ekologiska fotavtryck tittar på behov av 

landyta medan koldioxidfotavtryck mäter de reella utsläppen och kan användas för att mäta 

påverkan på klimatförändringarna. Används Wiedmann och Minx’s definition av koldioxid-

fotavtryck mäter metoderna dessutom påverkan i olika enheter. 

Egentligen är även rättvist miljöutrymme också en lämplig metod, men är för lik ekologiskt 

fotavtryck för att båda ska vara relevanta att använda som indikator. Ekologiskt fotavtryck 

valdes då denna metod i dagsläget är mer känd och välspridd. Vidare presenterar denna 

metod ett summerat värde på miljöpåverkan. Rättvist miljöutrymme presenterar resurs-

förbrukning och utsläpp inom de nio olika områdena i olika enheter vilket inte möjliggör en 

summering. Detta gör att det blir mindre övergripligt och striktare begränsningar inom de 

enskilda områdena. Vidare anser MJV att metoden är mer av en idé än en genomförbar 

modell, vilket gör att dess användbarhet kan ifrågasättas. Ytterligare har metoden rättvise-

aspekten inkorporerad, vilket är en etisk åsikt. Ekologiskt fotavtryck kan mätas utan att ta 

hänsyn till människors lika rätt till jordens resurser, vilket gör den mer användbar ifall denna 

utgångspunkt inte medhålls. Metoden kan då istället användas för att se att vi i Sverige 

exempelvis inte överskrider vårt lands biokapacitet. 

Vidare klarade ytterligare två metoder arbetets kriterium, men fastställdes som olämpliga i 

dagsläget på grund av ofullständighet. Den första metoden som anses bristfällig är MIOA. 

Denna kan användas som indikator om det statistiska systemet utvecklas globalt. Just nu är 

ekologiskt fotavtryck en mer lämplig metod att använda, trots att det inte mäter specifikt 

påverkan utomlands utan snarare mäter all påverkan. MIOA är användbar ur konsumtions-

perspektivet men det saknas global data för MIOA vilket tvingar till en förenklad analys. 

Effekterna av produktionen underskattas i denna då effekterna beräknas som om 

tillverkningen skett i Sverige. Detta gör metoden för tillfället mindre lämplig. 

Den andra metoden som klassades som bristfällig är vattenfotavtryck. Det är ett bra sätt att 

mäta hur mycket vatten som konsumtionen kräver och hur stor andel som krävs från andra 

länder, men för att denna metod ska vara relevant som indikator måste länders tillgång till 

vatten också vara en faktor som är med i beräkningen av fotavtryck. Annars kan samma 

minskning av fotavtryck vara av helt olika relevans beroende på varifrån uttaget av vatten 

minskat. 

Ytterligare tre intressanta och relevanta metoder undersöktes, men dessa uppfyllde inte 

arbetets utsatta kriterier. Planetary Boundaries är en av dessa metoder. I och med att den 

mäter påverkan som jorden tål och inte påverkan av den svenska konsumtionen är metoden 

inte aktuell för det här arbetet. Däremot bör gränslinjerna vara i åtanke när nivån av hållbar 
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konsumtion sätts och metoder att mäta den svenska konsumtionens bidrag inom de nio 

områdena bör utvecklas för att indikera om den är hållbar eller inte. 

Rödlisteindex är den andra mätmetoden som inte klarade kriteriet. Eftersom det inte går att 

koppla just den svenska konsumtionen till förändringar av den biologiska mångfalden 

fungerar den inte som indikator i det här fallet. Däremot är förändringar i den biologiska 

mångfalden en konsekvens av det förändrade miljötillståndet som bland annat vår 

konsumtion ger upphov till. Skulle det gå att beräkna hur den svenska konsumtionen 

påverkar skulle detta kunna bli en indikator som motsvarar inverkan (I) i DPSIR-modellen. 

Mätning av miljöklassade varor är den tredje metoden som fallit bort. Detta är för att 

metoden inte har utvecklats ännu. Att mäta produktionen av miljöklassade varor hjälper inte 

vid mätningar av konsumtionen av dessa. Utvecklades statistiken kring konsumerade varor 

som är miljöklassade skulle det kunna formas en indikator som reflekterar drivkrafter (D) i 

DPSIR-modellen och mäter konsumentbeteende. Denna indikator kan inte byta ut de 

befintliga indikatorerna Ekologisk animalieproduktion och Ekologisk mjölk, eftersom de 

mäter andra faktorer. Däremot skulle dessa indikatorer bli något överlappande. 

Vissa områden saknar mätmetod för att visa storleken på påverkan. Detta gäller för mätning 

av kemikaliepåverkan av konsumtionen. Likaså bör en metod utvecklas som kopplar den 

svenska konsumtionen till påverkan på människors hälsa och den biologiska mångfalden.  

Effekter av ett sjuttonde miljömål? 

Införandet av ett sjuttonde miljömål kräver en omställning av vårt samhälle. Kollektiv-

trafiken skulle behöva utvecklas, bostäder byggas så att det blir mindre värmeförluster, 

utbudet av upplevelser öka för att konsumtionen av varor ska kunna minskas utan att 

ekonomin i landet ska stagnera. Attityder behöver förändras och en ökad medvetenhet krävs. 

Därför erfordras ökade satsningar på utbildning inom hållbar konsumtion. 

Vidare kommer det ekonomiska systemet genomgå viss förändring. Kostnaden för varor kan 

antas komma att förändras. I och med att vi inte alltid betalar för en miljö- och hälsomässig 

korrekt hantering idag bör priserna för vissa varor stiga. Detta bör i sin tur leda till att 

produkter som har en mindre negativ påverkan också kommer att efterfrågas i en större 

utsträckning. För att främja ett grönt alternativ skulle skatter på miljö- och hälsofarliga varor 

kunna ökas medan de som är ett grönare alternativ skulle kunna få skattelättnader eller 

subventioner.  

Konsumtionen måste förändras för att minska vår påverkan på jorden. Först och främst är 

det viktigt att vi faktiskt använder oss av tekniken som är framtagen idag. På så sätt kan vår 

påverkan minskas utan att vi gör någon egentlig förändring av vårt beteende. Bland annat 

skulle mer material kunna återvinnas och varor tillverkas så att de håller bättre. Sen bör 

mängden och vad som konsumeras ifrågasättas. Tills tekniken möjliggör något annat måste 

vi förändra vårt sätt att leva idag. Att studera det egentliga behovet är ett första steg i rätt 

riktning. Det finns många små bekvämlighetsfaktorer som vi kan leva utan. Äta mindre kött, 

flyga mindre och åka mer kollektivt är exempel på mindre uppoffringar. De som idag har 

störst inkomst, och därav konsumerar mest, kommer också att behöva göra mer omfattande 

förändring av sin livsstil. 

Trots att vi i Sverige har begränsat inflytande på vår miljöpåverkan utomlands kan vi inte 

frånsäga oss vårt ansvar. Därför är det viktigt att arbeta med många kanaler för att kunna 
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påverka. Importförbud på varor innehållandes farliga kemikalier, ekonomiska styrmedel, 

dialog med och stöd till både producenter och producentländer och internationella 

överenskommelser är olika metoder för detta. En nationell strategi för att minska den 

svenska konsumtionens påverkan utomlands bör tas fram, då miljökvalitetsmålet Hållbar 

konsumtion kan vara en del av arbetet. 

Förslag till fortsatt arbete 

Detta arbete skulle kunna tas vidare genom att fördjupa kunskapen om den svenska 

konsumtionens globala miljöpåverkan. Denna rapport har bara ytligt studerat problemen 

inom de fem områdena och dess effekter på människan och den biologiska mångfalden. Detta 

gör att många aspekter kan ha fallit bort. Med en heltäckande kunskap om hur vi påverkar 

kan en väl motiverad prioritering göras över vilka mätmetoder som behöver utvecklas och var 

åtgärder behöver sättas in. 

Att utveckla de indikatorerna som föreslås, de som fallit bort på grund av vissa brister och de 

som kan bli relevanta i framtiden är också av intresse. Vidare bör det undersökas ifall det 

finns fler möjliga indikatorer. 

En annan fortsättning på detta arbete är att studera hur en regional anpassning skulle kunna 

ske. De indikatorer som inte redan är möjliga att använda regionalt behöver utvecklas och 

likaså bör en regional anpassning göras av miljökvalitetsmålet och etappmålen som är 

relevanta. 

Som tidigare nämnts kan det vara av intresse att studera hur det globala perspektivet skulle 

kunna integreras i de redan befintliga miljömålen. Vidare skulle de kunna studeras ur ett 

genusperspektiv för att se både skillnader och likheter mellan hur män och kvinnor påverkar 

och påverkas. Detta är extra intressant om miljökvalitetsmålen integrerar den svenska 

konsumtionens globala påverkan eftersom effekten på specifikt fattiga kvinnor kan vara 

väldigt allvarlig. 
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