
 

Annex till rapport AU 2021:02 – Från miljöstatistik till insikt 

• Annex A Antal internationella rapporteringskrav inom miljöområdet 
• Annex B: Kartläggning mål, strategier och handlingsplaner 
• Annex C Existerande ramverk och indikatorer 
• Annex D Kartläggning av statistik 
• Annex E: Lista av föreslagna indikatorer 

 

 

 

  



 

 

 

 

Annex A Antal internationella 
rapporteringskrav inom miljöområdet 
 

  



Namn på rapportering  
Antal rapporteringar per 
rapporteringsområde 

Arctic Council, AMAP Secretariat 1 
Baltic Marine Environment Protection Commission (Helsinki Commission) 57 
Basel Convention 1 
Bern Convention 11 
Biosafety Clearing House 2 
Bonn Agreement Secretariat 3 
CITES Secretariat 12 
Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources 1 
Commission on Sustainable Development 1 
Committee for Environmental Protection 7 
Convention on Biological Diversity 3 
Coordination Center for Effects 1 
Council of the European Union 2 
EUROBATS Secretariat 2 
European Commission 109 
European Commission, Directorate General Environment 25 
European Environment Agency 10 
Eurostat 4 
FAO Forestry Resources Assessment Programme 1 
Helsinki Commission 2 
International Maritime Organisation 2 
International Whaling Commission 5 
OSPAR Convention 20 
Programme Co-ordinating Centre 16 
Ramsar Convention 9 
Scientific Committee, via the IWC Secretariat 1 
UN Framework Convention on Climate Change 1 
UNCCD, Permanent Secretariat 1 
UNECE Environment and Human Settlements Division 10 
UNEP - Ozone Secretariat 2 
UNEP/AEWA Secretariat 2 
UNEP/ASCOBANS Secretariat 4 
UNEP-CMS Secretariat 1 
UNESCO World Heritage Centre 2 
United Nations Environment Programme 3 
World Heritage Committee, UNESCO World Heritage Centre 2 
Totalsumma 336 

Källa: Europeiska miljöbyrån 
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Sveriges regering och riksdag 
Sveriges miljömål (1999) 
Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal 
etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar 
stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella 
genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. 

Sedan miljömålen beslutades av riksdagen 1999 har våra nationella miljömål definierat 
vilken miljö den svenska politiken ska styra mot. 

Generationsmålet, de 16 miljömålen och etappmålen bildar tillsammans 
miljömålssystemet. Det övergripande syftet med miljöarbetet 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. 

Miljömålen med sina preciseringar beskriver vad som är en god miljö i Sverige. De är 
utgångspunkten för olika styrmedel och för hela samhällets arbete med miljöfrågor. För 
att visa hur miljöarbetet går och vad som måste göras finns indikatorer och etappmål 
som beskriver vad som behöver hända och när. 

Hittills har vi följt upp miljömålen mot årtalet 2020 som nu är här. De globala 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030 tar sikte på året 2030. Därför passar det årtalet bra som 
nästa hållpunkt för miljömålen. Det kommer därefter att bli aktuellt med nya 
uppföljningsår längre fram. 

Vi har fortfarande långt kvar till att nå de flesta av målen och för flera av miljömålen går 
utvecklingen åt fel håll. Under de närmaste tio åren behöver alla öka takten i arbetet för 
att nå miljömålen och genomföra den omvälvande och brådskande samhällsomställning 
som vi behöver göra. 

https://www.sverigesmiljomal.se/ 

Sveriges nationella mål inom Europa 2020 (2010-2020) 
Genom att sätta upp nationella mål blir medlemsstaternas ansvar för att driva igenom 
nödvändiga reformer tydlig. Utgångspunkten för den svenska regeringen är att de 
nationella målen ska vara ambitiösa men realistiska och förenliga med en uthållig tillväxt 
och sunda offentliga finanser. I 2016 års budgetproposition redovisas nya nationella mål 
för utbildningsområdet i syfte att bättre spegla regeringens ambitionsnivå.  

Sveriges nationella mål är: 

• Att eftersträva en höjning av sysselsättningsgraden till väl över 80 procent för 
kvinnor och män i åldrarna 20-64 till år 2020. Höjningen ska främst ske i grupper med 
en svag förankring på arbetsmarknaden, såsom unga och utrikes födda, och genom 
att motverka långa tider utan arbete. Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan kvinnor 
och män ska minska genom en ökning av kvinnors sysselsättningsgrad. 

• Att öka den sociala delaktigheten genom att minska andelen som är utanför 
arbetskraften (utom heltidsstuderande), långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna 
till väl under 14 procent 2020. 

https://www.sverigesmiljomal.se/


• Att andelen 18 till 24-åringar som inte avslutat gymnasiestudier och som inte 
studerar ska vara mindre än 7 procent 2020 och att andelen 30 till 34-åringar som har 
minst en tvåårig eftergymnasial utbildning ska uppgå till 45-50 procent 2020. 

• Att offentliga och privata investeringarna i FoU ska uppgå till ungefär 4 procent av 
BNP år 2020. 

På klimat- och energiområdet är Sveriges mål redan fastställda sedan tidigare. Sverige 
har åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 17 procent 2020 jämfört med 
2005. Sveriges nationella klimatmål är att våra utsläpp bör vara 40 procent lägre 2020 än 
utsläppen 1990. Målet gäller för de verksamheter som inte omfattas av systemet för 
handel med utsläppsrätter inom EU (EU-ETS). Sverige har också åtagit sig att andelen 
förnybar energi ska öka till 49 procent 2020. Det nationella målet är satt till minst 50 
procent av den totala energianvändningen 2020. Riksdagen har dessutom beslutat om ett 
mål för energieffektivitet, uttryckt som en minskad energiintensitet med 20 procent till 
2020 jämfört med 2008. 

Det nationella genomförandet av Europa 2020-strategin och redovisning av de nationella 
målen görs årligen till kommissionen i det nationella reformprogrammet. 

https://www.regeringen.se/sverige-i-eu/europa-2020-strategin/overgripande-mal-och-
sveriges-nationella-mal/ 

Nationell handlingsplan för energi från förnybara 
energikällor (2010) 
Den svenska energipolitiken bygger på samma grundpelare som energisamarbetet i EU 
och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. 
Visionen är att Sverige år 2050 har en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och 
inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Energipolitiken ska skapa villkoren för 
en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk 
energiförsörjning med låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta 
omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk 
och social utveckling i hela Sverige. Energipolitiken ska bidra till ett breddat energi-, 
miljö- och klimatsamarbete i Östersjöregionen. 

Riksdagen har på förslag från regeringen beslutat att andelen förnybar energi år 2020 ska 
vara minst 50 procent av den totala energianvändningen. Andelen förnybar energi i 
transportsektorn ska samtidigt vara minst 10 procent. Målet till år 2020 ska också ses i 
ljuset av regeringens långsiktiga ambition att Sverige år 2030 bör ha en fordonsflotta som 
är oberoende av fossila bränslen och inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. 
Riksdagen beslutade även att ett mål om 20 procent effektivare energianvändning sätts 
upp till år 2020. Målet uttrycks som ett sektorsövergripande mål om minskad 
energiintensitet om 20 procent mellan åren 2008–2020. 

https://www.regeringen.se/49bbbc/contentassets/2c8cc3806b2f4a2f9a3b8268d66d8776/sve
riges-nationella-handlingsplan-for-framjande-av-fornybar-energi 

https://www.regeringen.se/sverige-i-eu/europa-2020-strategin/overgripande-mal-och-sveriges-nationella-mal/
https://www.regeringen.se/sverige-i-eu/europa-2020-strategin/overgripande-mal-och-sveriges-nationella-mal/
https://www.regeringen.se/49bbbc/contentassets/2c8cc3806b2f4a2f9a3b8268d66d8776/sveriges-nationella-handlingsplan-for-framjande-av-fornybar-energi
https://www.regeringen.se/49bbbc/contentassets/2c8cc3806b2f4a2f9a3b8268d66d8776/sveriges-nationella-handlingsplan-for-framjande-av-fornybar-energi


Svensk handlingsplan för det internationella 
havsmiljösamarbetet samt åtgärder för minskad 
övergödning, ett rent och giftfritt hav och bevarande och 
hållbart nyttjande av havet och dess biologiska resurser 
(2010) 
 
Internationell samverkan är nödvändig för att förbättra havsmiljön. En handlingsplan 
upprättas för Sveriges internationella havsmiljöarbete. För Sveriges närliggande 
havsområden prioriteras arbetet inom EU, Helcom, Ospar, Internationella 
havsforskningsrådet ICES och den internationella sjöfartsorganisationen IMO samt arbete 
genom internationella finansiella organisationer.  
Att integrera havsmiljöaspekterna i andra politikområden som jord-bruks-, fiske-, 
kemikalie-, transportpolitiken och regional tillväxtpolitik både nationellt och inom EU är 
högt prioriterat. Havsmiljöarbetet är också ett prioriterat område i svenskt utvecklings- 
och grannlands-samarbete, både multilateralt och bilateralt. 
 
Svensk handlingsplan 2010–2012 för prioriterade havsmiljöprocesser 
Inledningsvis kommer Sverige under perioden 2010–2012 att arbeta aktivt och 
målmedvetet för att genomföra det marina direktivet, ramdirektivet för vatten, EU:s 
havspolitik och EU:s strategi för Östersjö-regionen. Vi kommer också att arbeta för att 
miljöaspekterna i än högre grad integreras i relevant sektorspolitik för fiske, jordbruk och 
sjöfart och därmed också med avseende på EU:s Strategi för Östersjöregionen och EU:s 
havspolitik. De regionala havskonventionerna Helcom och Ospar kommer att ha en 
viktig roll för att genomföra och anpassa arbetet till ett regionalt perspektiv samt för 
samarbetet med tredje land.  
 
EU:s integrerade havspolitik är en övergripande och viktig komponent för det svenska 
havsmiljöarbetet. Det marina direktivets roll som havspolitikens miljöpelare bör därför 
stärkas genom att havsmiljöaspekter fortsatt utvecklas i berörd marin sektors-politik, 
särskilt fiske- och sjöfartssektorerna. Förutom sektorsintegrationen bör planering av 
havsområden samt miljödatahantering prioriteras inom havspolitiken. 

Dessutom innehåller skrivelsen flertalet andra områden – här listas dessa: 

• Åtgärder för minskad övergödning 
• Åtgärder för ett rent och giftfritt hav 
• Åtgärder för bevarande och hållbart nyttjande av havet och dess biologiska mångfald 
• Kulturarv och kulturmiljö 

https://www.regeringen.se/49bba5/contentassets/6504bc82cb7e4439962b5d52870a605d/at
garder-for-levande-hav-skr.-200910213 

Strategi för utveckling och export av miljöteknik (2011–
2014) 
 Regeringen tar ett samlat grepp för att stödja utveckling och skapa goda förutsättningar 
för export av svensk miljöteknik – från forskning och utveckling via hemmamarknad till 
export. 

Regeringens miljöteknikstrategi har tre huvudmål:  

https://www.regeringen.se/49bba5/contentassets/6504bc82cb7e4439962b5d52870a605d/atgarder-for-levande-hav-skr.-200910213
https://www.regeringen.se/49bba5/contentassets/6504bc82cb7e4439962b5d52870a605d/atgarder-for-levande-hav-skr.-200910213


1. Att åstadkomma goda förutsättningar för framväxt och utveckling av 
miljöteknikföretag i Sverige.  

2. Att främja export av svensk miljöteknik och därmed bidra till hållbar ekonomisk 
tillväxt i Sverige och globalt.  

3. Att främja forskning och innovation inom miljöteknik och underlätta för innovationer 
att kommersialiseras. 

https://www.regeringen.se/49bbc4/contentassets/8c1762f59bfa41389cc969479fc06d01/strat
egi-for-utveckling-och-export-av-miljoteknik-2011-2014 

Strategi för att nå miljökvalitetsmålet giftfri miljö och 
generationsmålet (2013) 
Strategin består av de etappmål om farliga ämnen som regeringen har beslutat om samt 
insatser som bidrar till att nå etappmålen. Därutöver innehåller strategin vissa insatser 
som i övrigt behövs för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och generationsmålet. 

Strategin är målövergripande genom att de insatser som följer av etappmålen för farliga 
ämnen också förbättrar möjligheten att nå andra miljökvalitetsmål, däribland God bebyggd 
miljö, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv, Frisk luft, Grundvatten av god kvalitet 
och Hav i balans samt levande kust och skärgård. 

I propositionen föreslås ändringar i miljöbalkens straffregler med anledning av att en ny 
EU-förordning om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter 
har börjat gälla. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2014. I propositionen 
föreslås också en ändring i lagen om handel med utsläppsrätter. Ändringen görs för att 
tydliggöra att alla tillståndspliktiga 
utsläpp av växthusgaser ska täckas av utsläppsrätter. 

https://www.regeringen.se/49bb9c/contentassets/cbd3313f35c04abcb7c1132ac1556905/pro
position-20131439-pa-vag-mot-en-giftfri-vardag--plattform-for-kemikaliepolitiken 

Kemikalieinspektionen fortsätter på uppdrag av regeringen handlingsplanen för en giftfri 
vardag med planen för 2015–2020. Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg 
på vägen att nå riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö. 

Läs Handlingsplan för en giftfri vardag 2015-2020 – Rapport 5/14 

Sveriges mineralstrategi (2013) 
Visionen beskrivs som: Genom ett långsiktigt hållbart användande av landets 
mineralresurser, i samklang med miljö-, natur- och kulturvärden, skapas tillväxt i hela 
landet. Sverige förstärker sin position som EU:s ledande gruv- och mineralnation. 

Fem strategiska områden är identifierade: 

1. En gruv- och mineralnäring i samklang med miljö, kultur och andra näringar:  

Målbild: Utvinning och bearbetning av malm och mineral från den svenska berggrunden 
ska ske med ökad resurseffektivitet. Återvinningsgraden av uttjänta metalliska och 
mineraliska produkter och av processavfall ska öka och avfallsmängder ska minska 

https://www.regeringen.se/49bbc4/contentassets/8c1762f59bfa41389cc969479fc06d01/strategi-for-utveckling-och-export-av-miljoteknik-2011-2014
https://www.regeringen.se/49bbc4/contentassets/8c1762f59bfa41389cc969479fc06d01/strategi-for-utveckling-och-export-av-miljoteknik-2011-2014
https://www.regeringen.se/49bb9c/contentassets/cbd3313f35c04abcb7c1132ac1556905/proposition-20131439-pa-vag-mot-en-giftfri-vardag--plattform-for-kemikaliepolitiken
https://www.regeringen.se/49bb9c/contentassets/cbd3313f35c04abcb7c1132ac1556905/proposition-20131439-pa-vag-mot-en-giftfri-vardag--plattform-for-kemikaliepolitiken
https://kemi.se/publikationer/rapporter/2014/rapport-5-14-handlingsplan-for-en-giftfri-vardag-2015-2020


Målbild: Mineralutvinning ska bedrivas med respekt för och i samklang med andra 
näringar. Vid konkurrerande användning av mark ska dialog ske i tidiga faser och 
samförståndslösningar ska sökas. Synergier med andra näringar ska eftersträvas. 
Målbild: Nyetablering och utveckling av gruvsamhällen i Sverige ska ske utifrån en 
helhetssyn som främjar ett hållbart samhällsbyggande. Stor hänsyn ska tas till både 
kulturella och ekologiska dimensioner. Natur och kulturvärden bör tas till vara för att 
främja attraktiva livsmiljöer. 

2. Dialog och samverkan som främjar innovation och tillväxt 

Målbild: Varje gruvregion ska ha möjlighet att växa med utgångspunkt i sina specifika 
förutsättningar. Gruvregioner och gruvkommuner ska attrahera, behålla och utveckla 
verksamheter, kompetenser, företag och kapital så att de långsiktigt och 
konkurrenskraftigt bidrar till den nationella tillväxten.  
Målbild: Dialogen mellan aktörer som berörs av och bidrar till gruv- och 
mineralnäringens verksamhet ska främjas i syfte att förbättra informationsutbyte, 
möjliggöra proaktivt planeringsarbete och minska potentiella konfliktsituationer. 

3. Ramvillkor och infrastruktur för konkurrenskraft och tillväxt 

Målbild: Vid nyetablering eller ändring av en befintlig verksamhet ska 
tillståndsprövning ske i transparenta, effektiva och rättssäkra processer utan att avkall på 
miljökrav görs. 
Målbild: Robust och tillförlitlig infrastruktur som möter gruvnäringens behov. 

4. En innovativ gruv- och mineralnäring med en excellent kunskapsbas 

Målbild: Svensk forskning inom gruv och mineralrelaterade områden ska vara 
världsledande och präglas av ett väl fungerande samarbete mellan näringsliv och 
akademi. Forskningsresultat ska tillämpas av näringen och stärka gruv- och 
mineralnäringens konkurrenskraft. 
Målbild: Näringens och regionernas kompetensförsörjning ska tryggas i ett nära 
samarbete mellan näringen och aktörer på lokal, regional och nationellnivå. 

5. En internationellt välkänd, aktiv och attraktiv gruv- och mineralnäring 

Målbild: Sveriges attraktivitet som gruvland ska främjas och investeringsklimatet ska 
förbättras. 
Målbild: Sverige ska vara en internationellt välkänd gruvnation som aktivt och 
framgångsrikt medverkar i relevanta internationella grupperingar där gruv- och 
mineralfrågor diskuteras. Export av gruvutrustning och återvinnings- och 
underjordsteknologi ska främjas. 

https://www.regeringen.se/49bbbc/contentassets/b740a83ce76e4b1cad799c9e7fc573b6/sve
riges-mineralstrategi.-for-ett-hallbart-nyttjande-av-sveriges-mineraltillgangar-som-
skapar-tillvaxt-i-hela-landet-hela-dokumentet 

En svensk strategi för biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster (2014) 
Strategin har betydelse inte bara för flera av de svenska miljökvalitetsmålen och 
generationsmålet utan också för de internationella mål som kallas Aichimålen, dvs. 
målen i den strategiska plan för biologisk mångfald 2011–2020 som har antagits inom 
konventionen för biologisk mångfald, samt för målen i EU:s strategi för biologisk 

https://www.regeringen.se/49bbbc/contentassets/b740a83ce76e4b1cad799c9e7fc573b6/sveriges-mineralstrategi.-for-ett-hallbart-nyttjande-av-sveriges-mineraltillgangar-som-skapar-tillvaxt-i-hela-landet-hela-dokumentet
https://www.regeringen.se/49bbbc/contentassets/b740a83ce76e4b1cad799c9e7fc573b6/sveriges-mineralstrategi.-for-ett-hallbart-nyttjande-av-sveriges-mineraltillgangar-som-skapar-tillvaxt-i-hela-landet-hela-dokumentet
https://www.regeringen.se/49bbbc/contentassets/b740a83ce76e4b1cad799c9e7fc573b6/sveriges-mineralstrategi.-for-ett-hallbart-nyttjande-av-sveriges-mineraltillgangar-som-skapar-tillvaxt-i-hela-landet-hela-dokumentet


mångfald till 2020. Strategin består av de etappmål för biologisk mångfald, 
ekosystemtjänster och hållbar markanvändning som regeringen har beslutat samt 
insatser som bidrar till att nå miljökvalitetsmålen, generationsmålet, Aichimålen och EU-
målen. De miljökvalitetsmål som berörs är framför allt Levande sjöar och vattendrag, Hav i 
balans samt levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt 
odlingslandskap, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv. I varierande utsträckning 
berörs även Begränsad klimatpåverkan, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Giftfri 
miljö, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö. 

Strategin utgörs av tio etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster:  

• etappmål om ekosystemtjänster och resiliens, 
• etappmål om betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av 

ekosystemtjänsterna, 
• etappmål om hotade arter och naturtyper, 
• etappmål om invasiva främmande arter, 
• etappmål om kunskap om genetisk mångfald, 
• etappmål om helhetssyn på markanvändningen, 
• etappmål om skydd av landområden, sötvattensområden och marina 
• områden, 
• etappmål om miljöhänsyn i skogsbruket, 
• etappmål om ett variationsrikt skogsbruk, och 
• etappmål om ett nationellt skogsprogram. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2015/04/strategi-for-biologisk-mangfald-och-
ekosystemtjanster/ 

Sveriges fjärde nationella handlingsplan för 
energieffektivisering (2014) 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om 
energieffektivitet (benämns hädanefter energieffektiviseringsdirektivet och förkortas 
EED) implementerades i Sverige år 2014. Detta direktiv ersätter i stora delar 
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv 
slutanvändning av energi och om energitjänster (benämns hädanefter 
energitjänstedirektivet och förkortas ESD). Enligt artikel 24(2) ska varje medlemsstat 
lämna in en nationell handlingsplan1 för energieffektivisering i april 2014 och vart tredje 
år därefter.  

Denna handlingsplan ska omfatta betydande åtgärder för förbättring av 
energieffektivisering samt förväntade och/eller uppnådda energibesparingar, inklusive 
sektorerna omvandling, överföring och distribution liksom även slutanvändning för att 
uppnå det nationella mål för energieffektivisering som satts upp under artikel 3 (1) i EED. 
Handlingsplanen ska även innefatta uppskattad total användning av primärenergi år 
2020 liksom nivån på användning av primärenergi i sektorerna industri, transport, 
hushåll och tjänster.  

I denna handlingsplan redovisas även i detalj för utvecklingen av effekterna av energi- 
och koldioxidskatter på energieffektivisering. Detta då Sverige uppfyller kraven i artikel 
7 i EED genom beräkningar av skatternas effekter. 

https://www.regeringen.se/artiklar/2015/04/strategi-for-biologisk-mangfald-och-ekosystemtjanster/
https://www.regeringen.se/artiklar/2015/04/strategi-for-biologisk-mangfald-och-ekosystemtjanster/


https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&
ved=2ahUKEwjNi_n7rMPsAhVFiIsKHbdaAXoQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2F
ec.europa.eu%2Fenergy%2Fsites%2Fener%2Ffiles%2Fdocuments%2Fse_building_renov_
2017_annex_5_of_neeap_se.pdf&usg=AOvVaw3zvv6dfFQgEarxjemPDgdS 

En svensk maritim strategi (2015) 
Strategin anger riktningen för att förverkliga den vision som regeringen har för de 
maritima näringarna. För att ta tillvara utvecklingspotentialen behöver offentliga aktörer 
bidra till genomförandet. De offentliga insatserna presenteras i åtgärder inom sex 
åtgärdsområden: Friskt och säkert hav, Kunskap och innovation, Planering med marint 
perspektiv, Funktionella regler och väl fungerande tillståndsprocesser, Internationellt samarbete 
och Förutsättningar för näringslivet och branschspecifika åtgärder. För att realisera regeringens 
vision behöver offentliga aktörer, enskilda företag och branschorganisationer samverka. 

Den maritima strategin kommer att koordineras med insatser inom ramen för andra 
områden, till exempel strategier för export, livsmedel och nyindustrialisering. Ett flertal 
insatser kan också tjäna på att genomföras i samarbete med andra kuststater, till exempel 
med hjälp av EU:s Östersjöstrategi. 

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/08/en-svensk-maritim-strategi--
for-manniskor-jobb-och-miljo/ 

Hållbart företagande (2015) 
En ny politik för hållbart företagande Regeringen har aviserat en mer ambitiös politik för 
hållbart företagande. 

I denna skrivelse redovisas regeringens syn på en rad av frågor kopplade till ett hållbart 
företagande, såsom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljöhänsyn och antikorruption, 
men också jämställdhet, barnrättsperspektivet, mångfald, affärsetik och beskattning. 

I skrivelsen görs klart att hållbart företagande inte bara är en självklar del av 
näringspolitiken utan också en del av många andra områden, såsom 
finansmarknadspolitiken, miljöpolitiken, regionala tillväxtpolitiken, 
arbetsmarknadspolitiken, handelspolitiken och biståndspolitiken. 

Av skrivelsen framgår även regeringens förväntningar på företagens hållbarhetsarbete 
och rekommendationer om hur arbetet bör bedrivas. Skrivelsen har utarbetats med stöd 
av en interdepartemental arbetsgrupp i Regeringskansliet och efter dialog med 
intressenter – företag, myndigheter, fackföreningar, civilsamhället, akademi m.fl. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNi_n7rMPsAhVFiIsKHbdaAXoQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fenergy%2Fsites%2Fener%2Ffiles%2Fdocuments%2Fse_building_renov_2017_annex_5_of_neeap_se.pdf&usg=AOvVaw3zvv6dfFQgEarxjemPDgdS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNi_n7rMPsAhVFiIsKHbdaAXoQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fenergy%2Fsites%2Fener%2Ffiles%2Fdocuments%2Fse_building_renov_2017_annex_5_of_neeap_se.pdf&usg=AOvVaw3zvv6dfFQgEarxjemPDgdS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNi_n7rMPsAhVFiIsKHbdaAXoQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fenergy%2Fsites%2Fener%2Ffiles%2Fdocuments%2Fse_building_renov_2017_annex_5_of_neeap_se.pdf&usg=AOvVaw3zvv6dfFQgEarxjemPDgdS
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjNi_n7rMPsAhVFiIsKHbdaAXoQFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fenergy%2Fsites%2Fener%2Ffiles%2Fdocuments%2Fse_building_renov_2017_annex_5_of_neeap_se.pdf&usg=AOvVaw3zvv6dfFQgEarxjemPDgdS
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/08/en-svensk-maritim-strategi--for-manniskor-jobb-och-miljo/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2015/08/en-svensk-maritim-strategi--for-manniskor-jobb-och-miljo/


Figur 1 Översiktlig modell för hållbart företagande och tillhörande rekommenderade riktlinjer 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjL
k7iH75XsAhXxsosKHQ5qA-
MQFjADegQIDBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2F4af4f9%2Fcontentass
ets%2Fb692b43679c54e0aa9ec33d05c348adf%2Fhallbart-foretagande---plattform-for-
svenskt-agerande&usg=AOvVaw2r4htjTq8-AD6jAu2Fi8m2  

Fossilfritt Sverige (2015) 

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 
med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och ska 
arbeta fram till december 2024. 

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner 
och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet 
samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det 
klimatarbete som sker runt om i landet. Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda 
omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt 
lönsamt. 

Fossilfritt Sverige ska skapa förutsättningar för genomförande av branschernas 
färdplaner för fossilfri konkurrenskraft. Genom att ta fram konkreta strategier för 
centrala utmaningar i färdplanerna tar man nu ett helhetsgrepp på klimatomställningen 
av den svenska industrin. 

För att möjliggöra genomförandet av färdplanerna har Fossilfritt Sverige redan inlett 
arbetet med att ta fram strategier för nyckelområden som produktion av hållbara 
batterier och hur den begränsade biomassan på bästa sätt kan användas inom olika 
sektorer. Fokus kommer även ligga på att stötta näringslivet i att använda färdplanerna 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjLk7iH75XsAhXxsosKHQ5qA-MQFjADegQIDBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2F4af4f9%2Fcontentassets%2Fb692b43679c54e0aa9ec33d05c348adf%2Fhallbart-foretagande---plattform-for-svenskt-agerande&usg=AOvVaw2r4htjTq8-AD6jAu2Fi8m2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjLk7iH75XsAhXxsosKHQ5qA-MQFjADegQIDBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2F4af4f9%2Fcontentassets%2Fb692b43679c54e0aa9ec33d05c348adf%2Fhallbart-foretagande---plattform-for-svenskt-agerande&usg=AOvVaw2r4htjTq8-AD6jAu2Fi8m2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjLk7iH75XsAhXxsosKHQ5qA-MQFjADegQIDBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2F4af4f9%2Fcontentassets%2Fb692b43679c54e0aa9ec33d05c348adf%2Fhallbart-foretagande---plattform-for-svenskt-agerande&usg=AOvVaw2r4htjTq8-AD6jAu2Fi8m2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjLk7iH75XsAhXxsosKHQ5qA-MQFjADegQIDBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2F4af4f9%2Fcontentassets%2Fb692b43679c54e0aa9ec33d05c348adf%2Fhallbart-foretagande---plattform-for-svenskt-agerande&usg=AOvVaw2r4htjTq8-AD6jAu2Fi8m2
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjLk7iH75XsAhXxsosKHQ5qA-MQFjADegQIDBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2F4af4f9%2Fcontentassets%2Fb692b43679c54e0aa9ec33d05c348adf%2Fhallbart-foretagande---plattform-for-svenskt-agerande&usg=AOvVaw2r4htjTq8-AD6jAu2Fi8m2


för att återstarta ekonomin efter coronakrisen och därmed påskynda omställningen till 
fossilfritt. 

Fossilfritt Sverige kommer också bland annat arbeta vidare med hur den offentliga 
upphandlingen kan driva omställningen och dessutom vidgas nu uppdraget till att även 
bidra till ett antal internationella processer som till exempel den globala ledarskapsgrupp 
som Sverige och Indien startat för att driva på klimatomställningen inom den tunga 
industrin. 

Därutöver fortsätter arbetet med utmaningar till kommuner och näringsliv och för att 
inspirera fler att höja och nå sina klimatmål. 

Färdplaner som lämnas över till regeringen 2020 

• Dagligvaruindustrin 
• Elbranschen 
• Fordonsindustrin personbilar 
• Gasbranschen 
• Lantbruksbranschen 
• Petroleum- och biodrivmedelsbranschen 
• Skidanläggningsbranschen 
• Återvinningsindustrin 

Överlämnade färdplaner: 

• Bergmaterialindustrin 
• Betongbranschen 
• Bygg- och anläggningssektorn 
• Cementbranschen 
• Dagligvaruhandeln 
• Digitaliseringskonsultbranschen 
• Flygbranschen 
• Gruv- och mineralbranschen 
• Sjöfartsnäringen 
• Skogsnäringen 
• Stålindustrin 
• Uppvärmningsbranschen 
• Åkerinäringen 

http://fossilfritt-sverige.se/om-fossilfritt-sverige/ 

Strategi för hållbar konsumtion (2016) 
Regeringen avser att i högre utsträckning beakta konsumtionens konsekvenser för enskil-
da, för samhället och för miljön. Exempelvis är den genomsnittliga konsumtionen i 
Sverige långt ifrån miljömässigt hållbar, inte minst när det gäller utsläppen från svensk 
konsumtion som sker i andra länder.  

Strategin tar sikte på att  

http://fossilfritt-sverige.se/fardplan-dagligvaruindustrin/
http://fossilfritt-sverige.se/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft/fardplan-elbranschen/
http://fossilfritt-sverige.se/fardplan-fordonsindustrin/
http://fossilfritt-sverige.se/fardplan-gasbranschen/
http://fossilfritt-sverige.se/fardplan-lantbruksbranschen/
http://fossilfritt-sverige.se/fardplan-drivmedelsbranschen/
http://fossilfritt-sverige.se/fardplan-skidanlaggningsbranschen/
http://fossilfritt-sverige.se/fardplan-atervinningsbranschen/
http://fossilfritt-sverige.se/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft/fardplan-bergmaterialindustrin/
http://fossilfritt-sverige.se/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft-betongbranschen/
http://fossilfritt-sverige.se/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft-byggbranschen/
http://fossilfritt-sverige.se/fardplan-cementbranschen/
http://fossilfritt-sverige.se/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft-dagligvaruhandeln/
http://fossilfritt-sverige.se/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft/fardplan-digitaliseringskonsultbranschen/
http://fossilfritt-sverige.se/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft-flygbranschen/
http://fossilfritt-sverige.se/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft-gruv-och-mineralbranschen/
http://fossilfritt-sverige.se/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft-sjofartsnaringen/
http://fossilfritt-sverige.se/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft-skogsnaringen/
http://fossilfritt-sverige.se/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft-stalbranschen/
http://fossilfritt-sverige.se/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft-uppvarmningsbranschen/
http://fossilfritt-sverige.se/fardplaner-for-fossilfri-konkurrenskraft-akerinaringen/
http://fossilfritt-sverige.se/om-fossilfritt-sverige/


• öka kunskaperna om konsumtionens konsekvenser för enskilda, samhället och 
miljön, såväl nationellt som globalt,  

• fördjupa samverkan mellan offentliga aktörer, näringslivet och det civila samhället, 
på såväl lokal och nationell som global nivå,  

• stimulera beteendemönster som beaktar hållbarhetsaspekter,  
• främja ett effektivt utnyttjande av resurser,  
• motverka att varor och tjänster är skadliga för hälsa och miljö,  
• beakta olika konsumenters förutsättningar utifrån bl.a. ekonomi, ålder, kön eller 

funktionsnedsättning, och  
• lägga särskild vikt vid konsumtion av livsmedel, transporter och boende.  

Avseende företag:  

Företagens och de finansiella aktörernas arbete med hållbarhet, inklusive rättvis handel 
Konsumenter kan genom efterfrågan och engagemang påverka företag i en mer hållbar 
riktning när det gäller såväl produktion och distribution som affärsupplägg. Regeringen 
har föreslagit nya regler som innebär att stora företag ska rapportera om hur de arbetar 
med hållbarhetsfrågor, exempelvis miljö, mänskliga rättigheter och motverkande av 
korruption. 

När företag lämnar hållbarhetsupplysningar blir det lättare för bl.a. konsumenter att ta 
ställning till vilka företag de vill handla av eller investera i. Det civila samhällets aktörer 
kan spela en betydande roll i detta sammanhang. Som ett led i regeringens arbete med att 
pröva frågan om Sverige ska bli ett föregångsland för fri och rättvis handel har synpunk-
ter inhämtats från bl.a. det civila samhället. Ett arbete bedrivs för närvarande inom 
Regeringskansliet. Med det som grund kommer lämpliga åtgärder att övervägas. Den 
finansiella sektorn är betydelsefull för möjligheterna att nå hållbarhetsrelaterade mål. Re-
geringen gav därför Utredningen om en översyn av fondregelverket (dir. 2014:158) i 
uppdrag att föreslå åtgärder som förbättrar jämförbarheten när det gäller vilka 
hållbarhetsaspekter som beaktas i fondförvaltningen. Utredningen har redovisat sitt 
uppdrag och föreslår bl.a. nya och skärpta informationskrav (En hållbar, transparent och 
konkurrenskraftig fondmarknad, SOU 2016:45. Se utg. omr. 2 avsnitt 3.5).  

Nordiska ministerrådet har, vilket tidigare berörts, beviljat ekonomiskt stöd till arbete 
med att ta fram kriterier för Svanen-märkning av fonder. 

https://www.regeringen.se/4a6f9d/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartement
et/pdf/2016/strategi-for-hallbar-konsumtion/strategi-for-hallbar-konsumtion.pdf 

Klimatpolitiska ramverket (2017) 
Syftet med ramverket är att skapa en tydlig och sammanhängande klimatpolitik för att 
säkerställa långsiktiga förutsättningar för näringsliv och samhälle att genomföra den 
omställning som krävs för att Sverige ska nå sina klimatmål. Ramverket antogs med bred 
majoritet i riksdagen och är utformat på ett sätt som ska klara av politiska förändringar. 
Det klimatpolitiska ramverket är en nyckelkomponent i Sveriges ansträngningar att leva 
upp till Parisavtalet. 

Klimatlag  

https://www.regeringen.se/4a6f9d/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/pdf/2016/strategi-for-hallbar-konsumtion/strategi-for-hallbar-konsumtion.pdf
https://www.regeringen.se/4a6f9d/globalassets/regeringen/dokument/finansdepartementet/pdf/2016/strategi-for-hallbar-konsumtion/strategi-for-hallbar-konsumtion.pdf


Klimatlagen trädde i kraft den 1 januari 2018. Lagen ålägger ett ansvar på nuvarande och 
framtida regeringar att föra en politik som utgår från klimatmålen och att regelbundet 
rapportera om utvecklingen. En central utgångspunkt för klimatlagen är att 
klimatpolitiska och budgetpolitiska mål ska ges förutsättningar att samverka med 
varandra. 

Enligt klimatlagen ska regeringen varje år presentera en klimatredovisning i 
budgetpropositionen. Redovisningen underlättar för uppföljning och bedömning av de 
samlade klimateffekterna av alla politikområden och ska innehålla en beskrivning av 
utsläppsutvecklingen i relation till målen. Redovisningen ska också beskriva de 
viktigaste besluten under året och dessas effekt för utvecklingen av växthusgasutsläppen, 
samt innehålla en bedömning av om det finns behov av ytterligare åtgärder. 

Klimatlagen anger också att regeringen vart fjärde år ska ta fram en klimatpolitisk 
handlingsplan. Syftet med handlingsplanen är att visa hur regeringens samlade politik 
inom alla relevanta utgiftsområden sammantaget bidrar till att nå etappmålen till 2030 
och 2040 och det långsiktiga utsläppsmålet till 2045. Om regeringen bedömer att 
beslutade mål inte kan nås med nuvarande styrmedel, ska handlingsplanen innehålla en 
redogörelse för skälen till detta och vilka ytterligare åtgärder som regeringen avser att 
vidta. Planen ska också innehålla en redogörelse för hur andra beslut och åtgärder, både 
på nationell och på internationell nivå, påverkar möjligheten att nå klimatmålen. 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/ 

Nationell strategi för klimatanpassning (2018) 
Regeringen presenterade en nationell klimatanpassningsstrategi i mars 2018. Strategin 
omfattar Sveriges mål med klimatanpassning, vägledande principer för arbetet, 
organisation och ansvarsfördelning, uppföljning, finansieringsprincip samt 
kunskapshöjande insatser. Den nationella klimatanpassningsstrategin ska uppdateras 
vart femte år. 

Regeringens mål för samhällets anpassning till ett förändrat klimat är att utveckla ett 
långsiktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att 
minska sårbarheter och ta tillvara möjligheter. Målsättningarna om klimatanpassning i 
Parisavtalet och Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling ska också 
uppnås. Målen bör beaktas i politik, strategier och planering på nationell nivå och 
integreras i ordinarie verksamhet och ansvar. Ytterligare behov av mål eller 
förtydliganden av regeringens mål för klimatanpassning för olika politikområden, 
sektorer eller identifierade sårbarheter bör analyseras. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/nationell-strategi-
for-klimatanpassning_H503163 

Plattform internationellt hållbart företagande (2018) 
År 2013 presenterade regeringen en första plattform för hållbart företagande. Den följdes 
2015 av en skrivelse till riksdagen Politik för hållbart företagande (2015/16:69). Samma år 
beslutade regeringen om Handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter 
(UD2015/3494/IH). År 2018 gjordes en uppföljning av handlingsplanen. På regeringens 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Sveriges-klimatlag-och-klimatpolitiska-ramverk/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/nationell-strategi-for-klimatanpassning_H503163
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/nationell-strategi-for-klimatanpassning_H503163


uppdrag utvärderade Statskontoret efterlevnaden av handlingsplanen, FN:s vägledande 
principer för företag och mänskliga rättigheter – utmaningar i statens arbete (2018:8). 

I plattformen för internationellt hållbart företagande beskriver regeringen samlat vad den 
gör inom området och vilka ambitioner som finns. Ordet plattform syftar på arenor,  
samarbeten, aktörer, instrument och riktlinjer som är viktiga inom området 
internationellt hållbart företagande utifrån vilka regeringen bedriver sin politik. 
internationellt hållbart företagande bygger på en aktiv närings och handelspolitik med 
stärkt konkurrenskraft som ska skapa fler jobb och växande företag i hela landet. 

Åtgärdsområden inom plattformen är: 
• En hållbar handelspolitik 
• Jämställdhet och demokrati 
• Skärpt efterlevnad av OECD:s riktlinjer för multinationella företag 
• Global compact – näringslivets plattform i FN 
• Risker kopplade till efterlevnad av och uppfyllande av mänskliga rättigheter, 

arbetsvillkor och social dialog 
• Hållbara, transparanta och konkurrensneutrala spelregler 
• Agenda 2030 och bredare relationer 
• Klimatsmart och fossilfritt företagande 
• Arbetet med hållbarhetsrapportering 
• Stärkt kompetens 
• Bättre koordinering och rutiner för att hantera risker på komplexa marknader 
• Stärkt samverkan med näringslivet och i civilsamhällets plattformar 
• Stärkt kommunikation 

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2019/12/plattform-for-internationellt-
hallbart-foretagande/ 

Export- och investeringsstrategin (2019) 
Den utvecklade export- och investeringsstrategin, 2019 bygger vidare på den strategi 
som beslutades år 2015. Då baserades strategin på fem utmaningar för det svenska 
näringslivets internationalisering:  
• Svensk export måste i högre utsträckning nå tillväxtmarknaderna  
• Fler små och medelstora företag måste kunna, våga och vilja exportera  
• Svenska varor, tjänster och system måste nå ännu högre upp i förädlingskedjan  
• Sveriges attraktionskraft för utländska investeringar, turister och talanger måste öka  
• Den globala handeln måste hållas öppen  

Den utvecklade export- och investeringsstrategin är inte regeringens enda svar på de 
utmaningar som påverkar Sveriges konkurrenskraft, handel, klimat- och 
hållbarhetsarbete. Det arbetet sker löpande inom flera politikområden. Infrastruktur, 
forskning, utbildning, kompetensförsörjning, villkoren för entreprenörskap och 
innovation, tillgång till bostäder, energiförsörjning, miljö- och klimatanpassning är 
exempel på områden med stor betydelse för den internationella konkurrenskraften. 

Fem strategiska målsättningar. 

1. Sveriges export ska öka, både i absoluta tal och som andel av BNP 
2. Fler små och medelstora företag ska exportera 

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2019/12/plattform-for-internationellt-hallbart-foretagande/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2019/12/plattform-for-internationellt-hallbart-foretagande/


3. Sverige ska vara pådrivande för en fri, hållbar och rättvis internationell handel 
4. Sveriges innovationsledarskap ska användas för att stärka näringslivets 

exportförmåga och internationella konkurrenskraft 
5. kompetens, talanger och besökare ska öka 

Vikten av långsiktighet i olika satsningar liksom nyttan för näringslivet har varit väg-
ledande kriterier. Likaså att insatserna är uppföljningsbara och kan effektutvärderas. 
Genomförandet av insatserna ska bidra till uppfyllandet av Parisavtalet och de globala 
målen i Agenda 2030. För att tydliggöra hur insatserna i strategin länkas till de globala 
målen så anges det specifikt under varje mål. 

https://www.regeringen.se/4a83ba/contentassets/767f609718b44d9c9415cf4b82f44a09/final
_exportstrategi_191209.pdf 

Cirkulär ekonomi i Sverige (2020) 
För Sverige, som är ett litet och exportberoende land, är EU och det internationella 
sammanhanget viktiga för marknaden för svenska cirkulära produkter och tjänster.EU-
gemensamma regler är viktiga för att gå mot en cirkulär ekonomi med giftfria och 
resurseffektiva kretslopp inom EU:s inre marknad. EU-kommissionen konstaterade i sitt 
meddelande om den gröna given som presenterades i december 2019, att det behövs 
särskilda satsningar och en ny handlingsplan för cirkulär ekonomi för att nå de 
övergripande klimatmålen.  

Kommissionens främsta åtgärd i handlingsplanen är ett kommande lagstiftningsinitiativ 
om hållbara produkter, där kärnan är att utvidga ekodesigndirektivet för att bland annat 
åstadkomma en mer hållbar produkt-design och ökad konsumentinformation.  

Nyckeln till en väl fungerande cirkulär ekonomi är både innovation längs hela 
värdekedjan och framgångsrika cirkulära affärsmodeller i näringslivet baserade på utbud 
och efterfrågan, samt samverkan med andra centrala aktörer i samhället. Många företag, 
organisationer och aktörer har redan börjat ställa om och utveckla cirkulära flöden och 
affärsmodeller.  

Figur 2 Fyra pelare för cirkulär ekonomi 

 

https://www.regeringen.se/4a83ba/contentassets/767f609718b44d9c9415cf4b82f44a09/final_exportstrategi_191209.pdf
https://www.regeringen.se/4a83ba/contentassets/767f609718b44d9c9415cf4b82f44a09/final_exportstrategi_191209.pdf


Sverige och svenska företag kan, genom att erbjuda cirkulära varor och tjänster, vara med 
att utveckla och driva på omställningen till en cirkulär ekonomi i det internationella 
arbetet, inom Norden, EU och globalt. Digitaliseringens möjligheter kan främja svenska 
företags omställning till en cirkulär ekonomi, i linje med regeringens 
digitaliseringsstrategi. Digital och datadriven innovation skapar nya tekniker och digitala 
tjänster.  

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2020/07/cirkular-ekonomi---strategi-
for-omstallningen-i-sverige/  

Strategi för den arktiska regionen (2020) 
Syftet med regeringens strategi för den arktiska regionen är att ur ett internationellt 
perspektiv presentera Sveriges förhållande till Arktis, prioriteringar och hur Sveriges 
Arktispolitik bör utvecklas. Strategin bygger vidare på arbetet 2011.  

I samband med etablerandet av Arktiska rådet antog dess medlemmar en gemensam 
politisk definition. Enligt denna definition omfattar Arktis allt område norr om polcirkeln 
och de tillhörande åtta arktiska staterna, det vill säga Danmark/Grönland, Finland, 
Island, Kanada, Norge, Ryssland, USA och Sverige. De länder som är observatörer i 
Arktiska rådet har de facto accepterat samma definition. 

Tre huvudområden finns med i strategin: 

• Klimat och miljö 
• Ekonomisk utveckling 
• Mänskliga dimensionen.  

https://www.regeringen.se/land--och-regionsstrategier/2011/05/sveriges-strategi-for-den-
arktiska-regionen/ 

Europeiska Kommissionen 
Lisbon strategy (2000-2010) 

The aim of the Lisbon Strategy, launched in March 2000 by the EU heads of state and 
government, was to make Europe "the most competitive and dynamic knowledge-based 
economy in the world, capable of sustainable economic growth with more and better jobs 
and greater social cohesion". 

In 2000, the strategy was based on economic and social pillars. One year later, at the 
European Summit in Gothenburg, a third pillar has been added: the environmental 
dimension. The underlying idea was that only a common action could lead to success, 
but several competences were actually at national level, not the European one. The 
Lisbon Strategy then adopted the Open Method Coordination to provide a common 
framework for coordinating actions to be taken at the Member states level. A ten year 
period (2000-2010) was set to reach the main target, with yearly monitoring to be carried 
out by the Spring European Council.  

https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2020/07/cirkular-ekonomi---strategi-for-omstallningen-i-sverige/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2020/07/cirkular-ekonomi---strategi-for-omstallningen-i-sverige/
https://www.regeringen.se/land--och-regionsstrategier/2011/05/sveriges-strategi-for-den-arktiska-regionen/
https://www.regeringen.se/land--och-regionsstrategier/2011/05/sveriges-strategi-for-den-arktiska-regionen/


The 2005 revised Lisbon Strategy- European Council set Integrated guidelines and 
specific areas for priority actions 
The renewed Lisbon strategy focused on growth and jobs and a three-year cycle was set 
out for more focused and effective action. Integrated Guidelines were set by the Spring 
European Council in 2005, providing guidance at the microeconomic, macroeconomic 
and employment level. Within those guidelines, the 2006 Spring European Council 
agreed on the following areas for priority action:  

• Investing more in knowledge and innovation  
• Unlocking business potential, especially for SMEs  
• Increasing employment opportunities for priority categories 
• Climate change and energy policy for Europe 

https://portal.cor.europa.eu/europe2020/Profiles/Pages/TheLisbonStrategyinshort.aspx 

Raw materials initiative (2008) 
In 2008, the Commission adopted the raw materials initiative which set out a strategy for 
tackling the issue of access to raw materials in the EU. This strategy has 3 pillars which 
aim to ensure 

1. Fair and sustainable supply of raw materials from global markets 
2. Sustainable supply of raw materials within the EU 
3. Resource efficiency and supply of  'secondary raw materials' through recycling 

The strategy covers all raw materials used by European industry except materials from 
agricultural production and materials used as fuel. Ensuring sustainable access to these 
raw materials is crucial to the competitiveness and growth of the EU economy and to the 
objectives of the Europe 2020 strategy. 

The Commission also regularly publishes a list of critical raw materials in the EU. 

A Commission expert group - the raw materials supply group, with representatives from 
EU countries, European Economic Area countries, EU candidate countries, and 
organisations representing stakeholders - industry, research and civil society - advises the 
Commission and oversees the initiative’s implementation. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0699&from=EN 

EU:s Östersjöstrategi (2009) 
EU:s strategi för Östersjöregionen (EUSBSR) är ett samarbete mellan EU:s länder runt 
Östersjön. Strategin har tre huvudsakliga mål: rädda havsmiljön, länka samman regionen 
och öka välståndet. 

De tre målen för EU:s Östersjöstrategi är: 

1. Rädda havsmiljön 
2. Länka samman regionen 
3. Öka välståndet 

Varje mål har i sin tur fyra delmål. 

https://portal.cor.europa.eu/europe2020/Pages/Investing.aspx
https://portal.cor.europa.eu/europe2020/Pages/Unlocking.aspx
https://portal.cor.europa.eu/europe2020/Pages/Increasing.aspx
https://portal.cor.europa.eu/europe2020/Pages/Climatechangeandenergy.aspx
https://portal.cor.europa.eu/europe2020/Profiles/Pages/TheLisbonStrategyinshort.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0699&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0699&from=EN


Strategins mål ska bli verklighet genom ett antal åtgärder och projekt. Dessa är 
uppdelade i tretton policyområden och fyra övergripande åtgärder (så kallade 
"horisontella åtgärder") som beskrivs i strategins handlingsplan. 

1. Rädda havsmiljön 

Östersjöns sårbarhet för övergödning, föroreningar och överfiske ställer särskilt höga 
krav på tillämpningen av EU:s regelverk och på samarbetet inom regionen. Målet att 
rädda havsmiljön handlar om att med stöd till olika insatser uppnå en god miljöstatus 
och biologisk mångfald i havet. 

Det kan till exempel ske genom en minskning av tillförseln av näringsämnen och genom 
att minska sjöfartens miljöpåverkan genom att göra Östersjöregionen till en 
föregångsregion för ren sjöfart. Det handlar också om att skapa förutsättningar för en 
säkrare sjöfart genom att exempelvis minska riskerna för oljeutsläpp i Östersjö och att 
främja hållbar tillväxt i stort. 

Delmål:  

• Östersjön ska ha rent vatten. 
• Östersjön ska ha en rik och levande biologisk mångfald. 
• Östersjön och dess utlopp trafikeras av en ren och säker sjöfart. 
• Förbättra samarbetet för en god havsmiljö. 

2. Länka samman regionen 

Stora delar av regionen är glest befolkad, med stora avstånd till andra marknader. 
Transportsystemen och energimarknaderna har av historiska skäl utvecklats oberoende 
av varandra och är ännu inte sammanlänkade i tillräcklig utsträckning för att bäst ta 
tillvara regionens potential för konkurrenskraft och livskvalitet. Det krävs ett bättre 
samarbete för att förbättra regionens transportsystem och energiförsörjningstrygghet. 

Att länka samman regionen handlar även om att föra människor närmare varandra. Det 
kan ske exempelvis genom student- och forskningsutbyte samt ökat samarbete för att 
bekämpa människosmuggling och annan gränsöverskridande brottslighet. 

• Goda transportvillkor i Östersjöområdet. 
• EU:s hela Östersjöregion ska ha pålitliga energimarknader. 
• Sammanlänka människor i regionen. 
• Bättre samarbete i brottsbekämpning. 

3. Öka välståndet 

Den ekonomiska krisen har slagit hårt mot regionen, särskilt i vissa av de nya 
medlemsstaterna på andra sidan Östersjön. 

Men staterna kan stärka sin konkurrenskraft och sitt välstånd genom att samverka bättre 
när det gäller forskning och utveckling samt genom att fördjupa och fullborda den inre 
marknaden och målen i Europa 2020-strategin om smart och hållbar tillväxt för alla. 
Målet om ökat välstånd inbegriper en bred omsättning frågor, till exempel även en social 
dimension med ökat samarbete inom bland annat hälsoområdet. 

• Östersjöregionen som föregångare i förverkligandet av en gemensam inre marknad. 



• EU:s strategi för Östersjöregionen bidrar till Europa 2020-strategin. 
• Förbättra regionens globala konkurrenskraft. 
• Klimatanpassning och förbättrad krisberedskap. 

En makroregional strategi 

EU:s strategi för Östersjöregionen är det första exemplet på en makroregional strategi för 
en grupp av medlemsstater med vissa gemensamma territoriella utmaningar och behov 
som tjänar på att hanteras i ett gemensamt, makroregionalt sammanhang. 

https://www.regeringen.se/sverige-i-eu/eus-ostersjostrategi/  

Europa 2020 (2010-2020) 
En viktig del av Europa 2020-strategin är de övergripande mål som slagits fast på EU-
nivå. Målen beslutades av EU:s stats- och regeringschefer i juni 2010 och ger en allmän 
bild av var EU bör befinna sig 2020. 

• Att eftersträva en höjning av sysselsättningsgraden till 75 procent för kvinnor och 
män i åldrarna 20-64 år, bland annat genom ett ökat deltagande av ungdomar, äldre 
arbetstagare och lågkvalificerade arbetstagare samt en bättre integration av lagliga 
migranter. 

• Att förbättra villkoren för forskning och utveckling, särskilt i syfte att höja de 
kombinerade offentliga och privata investeringarna inom denna sektor till 3 procent 
av BNP. 

• Att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent i förhållande till 1990 års 
nivåer. Att öka de förnybara energikällornas andel av den slutliga 
energikonsumtionen till 20 procent och eftersträva en ökning av energieffektiviteten 
med 20 procent. Att uppnå energi- och klimat 

• målen 20/20/20. 
• Att förbättra utbildningsnivån, särskilt genom att sträva efter att minska antalet 

elever som i förtid avbryter sin skolgång till mindre än 10 procent och genom att öka 
den andel 30-34 åringar som har avslutat en eftergymnasial utbildning eller 
motsvarande utbildning till minst 40 procent. 

• Att främja social delaktighet, framför allt genom fattigdomsminskning, genom att 
sträva efter att åtminstone 20 miljoner människor ska komma ur en situation där de 
riskerar att drabbas av fattigdom och social utestängning. 

De övergripande målen inom Europa 2020 följs löpande upp av EU:s statistikorgan 
Eurostat. 

https://www.regeringen.se/sverige-i-eu/europa-2020-strategin/ 

Europa 2020 – resource efficiency roadmap (2010-2020) 
The Resource Efficiency Roadmap is part of the Resource Efficiency Flagship of the 
Europe 2020 Strategy. The Europe 2020 Strategy is the European Union's growth strategy 
for the next decade and aims at establishing a smart, sustainable and inclusive economy 
with high levels of employment, productivity and social cohesion. 

https://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/about/roadmap/index_en.htm 

https://www.regeringen.se/sverige-i-eu/eus-ostersjostrategi/
https://www.regeringen.se/sverige-i-eu/europa-2020-strategin/
https://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/about/roadmap/index_en.htm


Eco-Innovation Action Plan (2006, uppdaterad 2011) 
Denna plan utvecklades 2006 inom Europeiska kommissionen via Decision N° 
1639/2006/EC establishing a Competitiveness and Innovation Framework Programme.  

Handlingsplanen innehåller 7 olika delar som beskrivs nedan. 

Action 1. Policy and regulation 

European environmental policy has moved European industries towards greater 
sustainability.  

The goal now is to integrate eco-innovation in environmental and industrial policies by 
focussing on its contribution to economic growth, job creation and EU industry 
competitiveness. 

Action 2. Demonstration projects and partnerships 

However promising they may look on paper, many eco-innovation technologies still fail 
to make the leap from lab to market.  

Through programmes such as Horizon 2020, the Commission works to ensure 
appropriate funding for market replication and demonstration projects, clusters and 
public-private partnerships, and networks implementing innovative public procurement. 

Action 3. Standards and performance targets 

Eco-innovation benefits from ambitious standards and performance targets.  

Working with Member States and international standardisation bodies, the Commission 
works to identify areas where standards and performance targets could have the biggest 
impact and to propose their development. 

Action 4. Funding and SME support 

Public sector finance is crucial to accelerate eco-innovation in the private sector, 
especially in SMEs (small and medium-sized enterprises). To bring new investors 
onboard, the Commission aims to trigger support to SMEs from the public sector and 
financial intermediaries and accelerate the take-up of eco-innovation in the private sector.  

Measures include a European network of eco-innovation financiers, new funding 
instruments that offer targeted debt and equity facilities, and expansion of other services 
to SMEs, to help find and exploit eco-innovation opportunities. 

Action 5. International cooperation 

Emerging economies such as China, India and Brazil offer new market and partnership 
opportunities for European eco-investors. To capitalise on these opportunities, the 
Commission works to promote global sustainable consumption and production patterns, 
technology transfer and exchange of best practices with developing and emerging 
economies to help European eco-innovators access international markets. 

Action 6. New skills and jobs 



The EU Skills Panorama is a Commission initiative mapping out current and future skills 
needs in Europe, with a focus on green jobs.  

The aim is to ensure that the labour force is equipped with the appropriate skills and 
knowledge to drive forward the green economy transition. 

Action 7. European Innovation Partnerships 

European Innovation Partnerships are initiatives that aim to bring together public and 
private actors to promote breakthrough innovations with big market potential in key 
sectors that could contribute to greater resource efficiency.  

Under the Innovation Union, such Partnerships are being set up for raw materials, 
sustainable agriculture, water and smart cities. 

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/frontpage_en  

European Innovation Partnerships (2013) 
EIPs are partnerships that bring together relevant parties at EU, national and regional 
levels to streamline, simplify and better coordinate existing financial instruments and 
initiatives. They focus on challenges that can benefit society, modernise sectors and 
markets. 

They are launched in areas where it is clear that combining EU, national and regional 
efforts in research and development will produce effective results.  

The European innovation partnership on raw materials is a stakeholder platform that 
brings together representatives from industry, public services, academia and NGOs. Its 
mission is to provide high-level guidance to the European Commission, EU countries and 
private actors on innovative approaches to the challenges related to raw materials. 

The EIP targets non-energy, non-agricultural raw materials. Many of these are vital 
inputs for innovative technologies and offer environmentally-friendly, clean-technology 
applications. They are also essential for the manufacture of the new and innovative 
products required by our modern society, such as batteries for electric cars, photovoltaic 
systems and devices for wind turbines. With about 30 million EU jobs depending on the 
availability of raw materials the EIP will have a clear, positive impact on European 
industrial competitiveness. 

The EIP's strategic implementation plan (SIP) set out specific objectives and targets. 
Actions to achieve these include research and development, addressing policy 
framework conditions, disseminating best practices, gathering knowledge and fostering 
international cooperation. 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-
innovation-policy/open-innovation-resources/european-innovation-partnerships-eips_en 

EU:s strategi för klimatanpassning (2013) 
EU:s strategi för klimatanpassning som beslutades i juni 2013 är att bidra till ett mer 
klimattåligt Europa. Det handlar om att förbättra beredskapen och kapaciteten att 

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/frontpage_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-innovation-resources/european-innovation-partnerships-eips_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/goals-research-and-innovation-policy/open-innovation-resources/european-innovation-partnerships-eips_en


anpassa sig till klimateffekterna på lokal, regional och nationell nivå samt på EU-nivå, att 
utveckla en sammanhängande strategi och att förbättra samordningen. 

Strategin föreslår åtta åtgärder inom tre områden: 

1. Främja åtgärder i medlemsstaterna genom nationella anpassningsstrategier 

och åtgärdsplaner, tillhandahållande av finansiering genom EU:s miljöfond (Life) samt 
åtgärder i linje med det så kallade Borg- Prop. 2017/18:163 mästarinitiativet. Detta för att 
uppnå koordination och sammanhållning på olika nivåer av planering och styrning. 

2. Bättre underlag för beslutsfattande genom en strategi för att åtgärda följande 
kunskapsluckor: information om skador, kostnader för klimatanpassningsåtgärder och 
åtgärdernas nytta, riskbedömningar på regional och lokal nivå samt stöd för 
beslutsfattande i effektivitetsbedömningen av olika anpassningsåtgärder. Området syftar 
också till att vidareutveckla webbsidan Climate-ADAPT som gemensam kontaktpunkt 
för information om klimatanpassning i Europa. 

3. Klimatsäkring på EU-nivå genom att integrera ett klimatanpassningsperspektiv i den 
gemensamma jordbruks-, fiskeri- och sammanhållningspolitiken, öka infrastrukturens 
motståndskraft mot klimatförändringar samt främja produkter och tjänster genom 
försäkringar och finansiella marknader. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/nationell-strategi-
for-klimatanpassning_H503163 

Open innovation , Open science and Open to the world - a 
vision for Europe (2016) 
Europe must get better at making the most of its innovation talent, and that’s where open 
Innovation comes into play. This chapter describes the initiatives that the Commission is 
taking and will take to create an Open Innovation ecosystem where innovation can 
flourish. 

But, first, what is meant by Open Innovation? The basic premise of Open Innovation is to 
open up the innovation process to all active players so that knowledge can circulate more 
freely and be transformed into products and services that create new markets, fostering a 
stronger culture of entrepreneurship. 

Open Innovation was defined by Henry Chesbrough as the “use of purposive inflows 
and outflows of knowledge to accelerate internal innovation”. This original notion of 
Open Innovation was largely based on transferring knowledge, expertise and even 
resources from one company or research institution to another. This assumes that firms 
can and should use external ideas as well as internal ideas, and internal and external 
paths to market, as they seek to improve their performance. 

  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/nationell-strategi-for-klimatanpassning_H503163
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/nationell-strategi-for-klimatanpassning_H503163


Figur 3 EU kommissionens tre aktivitetspelare  

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/open-innovation-open-science-open-
world-vision-europe  

A European strategy for plastics in a circular economy 
(2018) 
In December 2015, the Commission adopted an EU Action Plan for a circular economy. 
There, it identified plastics as a key priority and committed itself to ‘prepare a strategy 
addressing the challenges posed by plastics throughout the value chain and taking into 
account their entire life-cycle’. In 2017, the Commission confirmed it would focus on 
plastics production and use and work towards the goal of ensuring that all plastic 
packaging is recyclable by 2030.  

The strategy presents key commitments for action at EU level. Yet the private sector, 
together with national and regional authorities, cities and citizens, will also need to 
mobilise. Similarly, international engagement will be necessary to drive change outside 
Europe’s borders. With decisive and concerted efforts, Europe can turn challenges into 
opportunities and set the example for resolute action at global level. 

‘A vision for Europe’s new plastics economy’  
 
• A smart, innovative and sustainable plastics industry, where design and production 

fully respects the needs of reuse, repair, and recycling, brings growth and jobs to 
Europe and helps cut EU's greenhouse gas emissions and dependence on imported 
fossil fuels. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/open-innovation-open-science-open-world-vision-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/open-innovation-open-science-open-world-vision-europe


• In Europe, citizens, government and industry support more sustainable and safer 
consumption and production patterns for plastics. This provides a fertile ground for 
social innovation and entrepreneurship, creating a wealth of opportunities for all 
Europeans. 

https://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm 

EU Bioeconomy strategy (2018) 
Bioekonomin omfattar alla sektorer och system som förlitar sig på biologiska resurser 
(djur, växter, mikroorganismer och biomassa från dessa, bl.a. organiskt avfall), deras 
funktioner och principer. Den omfattar och kopplar samman följande: ekosystem på land 
och till havs och de tjänster som de tillhandahåller, alla primärproduktionssektorer där 
man använder och producerar biologiska resurser (jordbruk, skogsbruk, fiske och 
vattenbruk) och alla ekonomiska och industriella sektorer där man använder biologiska 
resurser och processer för att producera livsmedel, djurfoder, biobaserade produkter, 
energi och tjänster1. För att den europeiska bioekonomin ska fungera måste hållbarheten 
och cirkulariteten stå i centrum. På så sätt kommer vi att kunna förnya våra industrier, 
modernisera våra primärproduktionssystem, skydda miljön och öka den biologiska 
mångfalden. 

Målen: 

• att säkerställa livsmedels- och nutritionstryggheten 
• att förvalta naturresurserna på ett hållbart sätt, 
• att minska beroendet av icke-förnybara, ohållbara resurser, oavsett om de kommer 

från inhemska eller utländska källor, 
• att mildra klimatförändringen och anpassa sig till den 
• att skapa arbetstillfällen och öka den europeiska konkurrenskraften 

För att främja de fem målen i ljuset av de utvecklade politiska prioriteringarna innehåller 
denna uppdaterade strategi förslag på tre huvudsakliga åtgärdsområden: 

1. Att stärka och utöka de biobaserade sektorerna och öppna för investeringar och 
marknader. 

2. Att snabbt genomföra lokala bioekonomier i hela Europa. 
3. Att förstå bioekonomins ekologiska gränser. 

https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy  

Long-term low greenhouse gas emission development 
strategy of the European Union and its Member States 
(2019) 
The European Union (EU) and its Member States are fully committed to the Paris 
Agreement and its long-term goals, and call for urgently enhanced global ambition in 
light of the latest available science including the recent reports released by the 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). The EU urges all Parties to the Paris 
Agreement to communicate by 2020 their mid-century long-term low greenhouse gas 
emission development strategies to the secretariat of the United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC), in accordance with the Article 4, paragraph 
19 of the Paris Agreement. 

https://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy


On 12 December 2019 the European Council2, taking note of the Communication of the 
European Commission on the European Green Deal, endorsed the objective of achieving 
a climate-neutral EU by 2050, in line with the objectives of the Paris Agreement and in the 
light of the latest available science and of the need to step up global climate action. 

The EU and its Member States stand ready to engage with all Parties to ensure the timely 
delivery of robust and ambitious long-term low greenhouse emission development 
strategies in line with the objectives of the Paris Agreement. These strategies must reflect 
the need to step up collective ambition and provide the long-term policy guidance 
necessary to limit the intensifying impacts of climate change. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en 

Den europeiska gröna given (2020) 
Klimatförändringarna och miljöförstöringen är ett hot mot Europas och världens fortsatta 
existens. EU behöver därför en ny tillväxtstrategi för att ställa om till en modern, 
resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi där 

• Det inte finns några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050 
• Ekonomisk tillväxt har frikopplats från resursförbrukning 
• Inga människor eller platser lämnas utanför 

Den europeiska gröna given är vår färdplan för en hållbar ekonomi i EU. Vi kommer att 
lyckas genom att omvandla miljöutmaningarna till möjligheter inom alla politikområden 
och se till att omställningen blir rättvis för alla. 

Men det krävs åtgärder inom alla ekonomiska sektorer: 

Investeringar i ny och miljövänlig teknik, Stöd till innovativ industri, Renare, billigare 
och hälsosammare former av privata och offentliga transporter, Utfasning av fossila 
bränslen i energisektorn, Energieffektivare byggnader, Samarbete med internationella 
partner för att förbättra globala miljöstandarder.  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv 

EU Biodiversity strategy (del av den gröna given) (2020) 
6 industries depends on nature for their supply: 

Chemicals and materials, Aviation, tourism and travel, Real estate, Mining and metals, 
supply chain and transport, retail, consumer goods and life style.  

Of the 25% of the EU budget dedicated to climate action, a significant proportion will be 
invested in biodiversity and nature-based solutions. 

The new EU-wide Biodiversity Strategy will: 

Establish protected areas for at least 30% of land and 30% of sea in Europe with stricter 
protection of remaining EU primary and old growth forests legally binding nature 
restoration targets in 2021. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv


Unlock 20 billion EUR/year for biodiversity through various sources, including EU funds, 
national and private funding. Natural capital and biodiversity considerations will be 
integrated into business practices. 

Put the EU in a leading position in the world in addressing the global biodiversity crisis. 

The Commission will mobilise all tools of external action and international partnerships 
for an ambitious new UN Global Biodiversity Framework at the Conference of the Parties 
to the Convention on Biological Diversity in 2021. 

Restore degraded ecosystems at land and sea across the whole of Europe by: 

Increasing organic farming and biodiversity rich landscape features on agricultural land, 
Halting and reversing the decline of pollinators,  Restoring at least 25 000 km of EU rivers 
to a free flowing state Reducing the use and risk of pesticides by 50% by 2030, Planting 3 
billion trees.  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-
being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_sv 

Cirkulär ekonomi i EU (2020) 
Denna handlingsplan från Europeiska kommissionen presenterades under 2020 för den 
cirkulära ekonomin innehåller en framtidsinriktad agenda för att skapa ett renare och 
mer konkurrenskraftigt Europa i samarbete med de ekonomiska aktörerna, 
konsumenterna, allmänheten och det civila samhällets organisationer.  

Centrala åtgärder innefattar följande rubriker: 

• En policyram för hållbara produkter 
• Viktiga produktvärdekejdor  
• Mindre avfall, mer värde 
• En cirkulär ekonomi som fungerar för människor, regioner och städer 
• Övergripande åtgärder 
• Leda insatserna på global nivå 
• Övervakning av framstegen 

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/ 

En SMF-strategi för ett hållbart och digitalt EU (2020) 
Strategin presenterades under 2020 av Europeiska Kommissionen och åtgärderna inom 
strategin bygger på följande tre pelare: 

• Kapacitetsuppbyggnad och stöd i omställningen till hållbarhet och digitalisering. 
• Minskad regelbörda och förbättrat marknadstillträde. 
• Förbättrad tillgång till finansiering. 

Målet är att göra det möjligt för alla slags små och medelstora företag i EU att leda de 
båda omställningarna. Den syftar också till att avsevärt öka antalet företag med hållbara 
affärsmetoder och antalet som använder digital teknik. Ytterst är målet att EU ska bli det 
mest attraktiva stället att starta ett småföretag, få det att växa och expandera på den inre 
marknaden. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_sv
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_sv
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/


För att ge resultat måste strategin drivas både av åtgärder på EU-nivå och ett starkt 
engagemang från medlemsstaternas sida. Det är avgörande att de små och medelstora 
företagen, både som grupp och enskilt, blir aktivt involverade. Strategin kommer därför 
att bygga på ett kraftfullt partnerskap för genomförande mellan EU och 
medlemsstaterna, inklusive regionala och lokala myndigheter. 

Strategin bygger på en mycket stabil grund, nämligen EU:s befintliga ram och 
stödprogram för små och medelstora företag: småföretagsakten från 2008, initiativet för 
uppstartsföretag och expanderande företag från 2016, programmet för företagens 
konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme) samt åtgärder för stöd till små 
och medelstora företag som finansieras genom Horisont 2020 och de europeiska struktur- 
och investeringsfonderna. Den kommer att bli avgörande för genomförandet av bl.a. den 
europeiska gröna given, handlingsplanen för den cirkulära ekonomin, den europeiska 
strategin för data och den europeiska pelaren för sociala rättigheter. 

Strategin ingår i industripaketet som omfattar meddelandet om att kartlägga och åtgärda 
hinder på den inre marknaden (nedan kallat meddelandet om hinder på den inre 
marknaden, den långsiktiga handlingsplanen för bättre genomförande och efterlevnad av 
inremarknadsreglerna (nedan kallad handlingsplanen för efterlevnad och den nya 
industristrategin för EU. Den bygger på många slutsatser från meddelandet om hinder 
på den inre marknaden när det gäller hinder som drabbar de små och medelstora företag 
som vill arbeta över gränserna. Det är viktigt att införlivande, tillämpning och 
efterlevnad av EU-lagstiftningen sker korrekt för att underlätta de små och medelstora 
företagens tillväxt på den inre marknaden. Handlingsplanen innehåller olika initiativ för 
att genomföra detta. I industristrategin betonas de små och medelstora företagens roll för 
en konkurrenskraftig och innovativ EU-industri. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/en-
smf-strategi-for-ett-hallbart-och-digitalt-eu_H706FPM27  

EUs industristrategi (2020) 
I mars 2020 presenterade Europeiska Kommissionen en ny strategi för industrin. Den 
innehåller följande delar (EC 2020/102): 

En globalt konkurrenskraftig och världsledande industri 
En industri som bryter väg för klimatneutralitet 
En industri som formar EU:s digitala framtid 

Nedan följer några exempel på vad EU har föreslagit för att arbeta med strategin:  

• Handlingsplan för efterlevnad på den inre marknaden och rapport om hinder på 
den inre marknaden, som antas i dag.  

• Inrättande av en arbetsgrupp för efterlevnad på den inre marknaden, där 
medlemsstaterna och kommissionen ingår. 

• En strategi för små och medelstora företag för ett hållbart och digitalt EU, som 
antas i dag.  

• Utvärdering, översyn och vid behov anpassning av EU:s konkurrensregler från och 
med 2021, bl.a. den pågående utvärderingen av kontroll av företagskoncentrationer 
och kontroll av ändamålsenligheten i riktlinjerna för statligt stöd. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/en-smf-strategi-for-ett-hallbart-och-digitalt-eu_H706FPM27
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/en-smf-strategi-for-ett-hallbart-och-digitalt-eu_H706FPM27


• Handlingsplan för immaterialrätt för att bedöma behovet av att uppgraderade 
regler, säkerställa en smart användning av immateriella rättigheter och förbättra 
beivrandet av immaterialrättsliga intrång. 

• Uppföljning av den europeiska datastrategin för att utveckla en dataekonomi i EU, 
bl.a. genom gemensamma europeiska dataområden i enskilda sektorer och 
värdekedjor. 

• Lag om digitala tjänster för att uppdatera och stärka den rättsliga ramen för den inre 
marknaden för digitala tjänster. 

• Initiativ för att förbättra arbetsvillkoren för plattformsarbetstagare. 
• Vitbok om instrument för utländska subventioner senast i mitten av 2020, som 

också handlar om utländsk tillgång till offentlig upphandling och EU-finansiering. 
• Stärkta globala bestämmelser om industrisubventioner inom 

Världshandelsorganisationen. 
• Snabbt antagande av instrumentet för internationell upphandling. 
• Ett gemensamt europeiskt energidataområde ska utnyttja möjligheterna med data 

för att förbättra energisektorns innovationsförmåga. 
• Den nya plattformen för en rättvis omställning erbjuder tekniskt stöd och 

rådgivning till koldioxidintensiva regioner och industrier.  
• EU:s strategi för rent stål och kemikaliestrategin för hållbarhet. 
• Översyn av förordningen om transeuropeiska energinät. 
• EU:s strategi för förnybar energi till havs. 
• Övergripande strategi för hållbar och smart rörlighet. 
• Initiativet ”renoveringvåg” och strategi för den bebyggda miljön. 
• Mekanism för koldioxidjustering vid gränserna för att minska koldioxidläckage, i 

full överensstämmelse med Världshandelsorganisationens regler.  
• Handlingsplan för den cirkulära ekonomin, som antas samtidigt med den här 

strategin, inbegripet en ny ram för hållbara produkter. 
• Nytt regelverk för hållbara batterier. 
• EU-strategi för textilier. 
• Initiativ för cirkulär elektronik. 
• Meddelande om framtiden för forskning och innovation och det europeiska 

forskningsområdet för att skissa en ny hållning till innovation och se till att EU-
budgeten får största möjliga genomslag.  

• Framläggning av en EU-pakt för kompetens. 
• Meddelande om en strategisk ram för det europeiska området för utbildning. 
• Handlingsplan för digital utbildning. 
• Genomförande av EU:s jämställdhetsstrategi, som antogs i mars 2020. 
• Samarbeta med parlamentet och rådet för ett snabbt antagande och genomförande av 

nästa långtidsbudget. 
• Överväga möjligheterna till samordnade investeringar av medlemsstaterna och 

näringslivet i nya viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse och eventuell 
uppföljning av de första projekten om batterier och mikroelektronik. 

• Se över reglerna om statsstöd till viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse, 
däribland projekt för energiomställning. 

• Förnyad strategi för hållbar finansiering. 
• Ny strategi för digital finansiering. 



• Handlingsplan för kapitalmarknadsunionen 2020, med åtgärder för integrerade 
kapitalmarknader och fler finansieringsmöjligheter för enskilda och företag. 

• Uppföljning av meddelandet om 5G1 och rekommendationen om it-säkerhet i 5G-
nät2. 

• Handlingsplan för samverkansfördelar mellan den civila industrin och försvars- 
och rymdindustrierna, bl.a. när det gäller program, teknik, innovation och 
uppstartsföretag.  

• En handlingsplan för råvaror av avgörande betydelse, inbegripet insatser för att 
utvidga internationella partnerskap om tillgång till råvaror. 

Med de framgångsrika industriallianserna som förebild ska en ny europeisk allians för 
ren vätgas starta. Allianser för industrier med låga koldioxidutsläpp, industrimoln och 
industriplattformar samt råvaror kan följa senare när de är klara. 

Ett inkluderande och öppet industriforum ska starta senast i september 2020 för att stödja 
detta arbete. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=SV  

Nordiska ministerrådet 
Det nordiska bioekonomiprogrammet (2018) 
Det nordiska bioekonomiprogram som presenteras för samman miljömässiga, sociala och 
ekonomiska ambitioner för ett mer hållbart Norden. Vi står inför en ny era av 
bioekonomi där nya branscher och jobb kommer att skapas och nya standarder för 
resurseffektivitet uppnås. En ny era där, om vi gör på rätt sätt, primär produktion 
potentiellt kan dra nytta av det mervärde som skapas genom att uppgradera biomassa till 
värdefullare produkter och biobaserade industrier och livsmedelsindustrier får en chans 
att bli mer konkurrenskraftiga. 

För att bidra till den här utvecklingen kallade Nordiska ministerrådet samman den 
nordiska bioekonomipanelen under det isländska ordförandeskapet 2014. Panelens 
primära mål var att föreslå ett strategiskt program för den nordiska bioekonomin. 
Programmet har diskuterats både av panelen vid flera möten och av relevanta 
ministerråd och kommittéer med högre tjänstemän. Här presenteras resultaten i form av 
flera olika aktiviteter som syftar till att främja bioekonomin i Norden och på andra 
platser. Primärt fokus ligger på tidsperioden 2018–2022. Syftet är att underlätta 
utvecklingen av nya värdekedjor och att vägleda övergången från traditionella 
biobaserade industrier till tekniskt avancerade industrier samt att optimera produktionen 
och värdeskapandet av biomassa. 

 
1 COM(2020) 50 final. 
2 C(2019) 2335 final. 

Kommissionen kommer att göra en grundlig genomlysning och bedömning av 
industrins behov för att se vilka ekosystem som behöver skräddarsydda lösningar.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0102&from=SV


Programmet innehåller en vision för den nordiska bioekonomin baserat på fyra pelare: 

• Konkurrenskraftiga biobaserade industrier 
• Hållbar resurshantering 
• Motståndskraftiga och variationsrika ekosystem 
• Inkluderande ekonomisk utveckling 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/nordisk-strategi-for-bioekonomi-
antagen-vid-ministerradsmote-i-haparanda/ 

Nordisk vision 2030 (2019) 
Norden är vårt hem, vår värld. Havet förbinder oss, skogar och sjöar ger oss skydd och 
näring, friska vindar blåser in över grönskande ängar, kobbar och skär. Vi har fjäll och 
fjordar, glaciärer och vulkaner, svart sand och djupa dalar. Över hela Norden, i städer 
och på landsbygden, strävar vi efter att leva i harmoni med naturen och skapa hållbara 
samhällen. Men vi måste göra mer. Klimatförändringar, föroreningar och hot mot den 
biologiska mångfalden påkallar vår uppmärksamhet, vår energi. Samtidigt står den 
nordiska modellen inför växande utmaningar, där demokrati, integration och 
inkludering är under press. Vi i Norden – Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, 
Färöarna, Grönland och Åland – är fast beslutna att visa vägen för att hitta bra lösningar 
för framtiden. Vi ska lyssna på de unga och håller med dem om att tiden är inne för 
konkreta åtgärder för klimatet. 

Den goda nyheten är att det är möjligt. Vi kan ändra vår livsstil, produktion och 
konsumtion, säkerställa balansen mellan användning och skydd av naturresurser på land 
och till havs, och därmed uppnå en hållbar utveckling för framtiden. Vi kan garantera 
demokrati, inkludering, integration och rörlighet. Därmed skickar vi en tydlig signal till 
omvärlden om att en verklig och positiv utveckling är möjlig, och att vi ska gå från ord 
till handling. 

Lösningarna finns – de ligger rätt framför oss. Hållbar energiproduktion och 
klimatneutralitet, gröna transporter och investeringar, bioekonomi och cirkulär ekonomi. 
Det finns inte bara en lösning, utan många, och på många områden samtidigt. Grön 
ekonomi är baserad på innovation, skapar jobb och säkrar konkurrenskraft. 

I Norden har vi gång på gång visat att vi är starkare tillsammans. Jämställdhet och 
välfärd är förutsättningar som tryggar arbete och dynamiska ekonomier. Kultur och 
språk stödjer våra värderingar och utveckling av den gemensamma nordiska identiteten. 
Utbildning, innovation och forskning är framtidens fundament. Rörlighet och integration 
gör att vi kan studera, resa, arbeta och starta företag hos varandra. Våra fredliga, 
demokratiska och inkluderande samhällen, där alla medborgare deltar och har ansvar 
och rättigheter, är starka samhällen som kan hantera även de största utmaningarna. 

Nu är tiden inne för att använda Nordens styrka i klimatets och samhällets tjänst och ge 
det högsta prioritet. Agenda 2030 och Parisavtalet visar vägen, men vi måste arbeta ännu 
mer ambitiöst och ännu snabbare. Med kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte hittar 
vi nya och innovativa nordiska lösningar. Vi uppnår resultat genom att engagera folk, 
organisationer och företag – oss själva.  

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/nordisk-strategi-for-bioekonomi-antagen-vid-ministerradsmote-i-haparanda/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/nordisk-strategi-for-bioekonomi-antagen-vid-ministerradsmote-i-haparanda/


Vi i Norden har som vision att vara världens mest hållbara och integrerade region år 
2030. Samarbetet i Nordiska ministerrådet ska bidra till att nå målet. 

För att förverkliga visionen kommer vi att satsa särskilt på följande: 

• Ett grönt Norden - Tillsammans ska vi främja en grön omställning av våra samhällen 
och arbeta för koldioxidneutralitet och en hållbar cirkulär och biobaserad ekonomi. 

• Ett konkurrenskraftigt Norden - Tillsammans ska vi främja grön tillväxt i Norden 
baserad på kunskap, innovation, mobilitet och digital integration. 

• Ett socialt hållbart Norden - Tillsammans ska vi främja en inkluderande, jämställd 
och sammanhängande region med gemensamma värderingar och stärkt kulturutbyte 
och välfärd. 

Satsningen på dessa tre strategiska prioriteringar sträcker sig fram till 2024. 

Arbete som utförs inom ramen för Nordiska ministerrådet ska bidra till de strategiska 
prioriteringarna och därmed till att nå målen och förverkliga visionen. Alla ministerråd 
och institutioner ska bidra med konkreta insatser och se till att vi tillsammans 
förverkligar visionen. 

En tydlig vision och strategiska prioriteringar för Nordiska ministerrådets verksamhet de 
kommande åren innebär dessutom en tydligare och förenklad styrning. För att skapa 
långsiktighet och förutsägbarhet ska de strategiska prioriteringarna ligga fast i fyra år och 
styra Nordiska ministerrådets budget och aktiviteter. På så sätt ska en betydande del av 
Nordiska ministerrådets budget direkt stödja genomförandet av visionen och de 
strategiska prioriteringarna. Samtidigt måste vi ha kvar en viss flexibilitet för att kunna 
möta plötsliga politiska utmaningar. 

Tydliga mål för vårt arbete är viktigt, och lika viktigt är det att vi följer upp resultaten. 
För att lyckas med det måste alla delar av Nordiska ministerrådets verksamhet formulera 
tydliga mål kopplade till visionen. För att säkerställa detta kommer samarbetsministrarna 
att genomföra en inkluderande process med fackministerråden för att identifiera de 
huvudsakliga mål som ska ligga till grund för tvärsektoriella handlingsplaner för de 
strategiska prioriteringarna. I handlingsplanerna ska det också anges vilka sektorer som 
ska svara för respektive strategisk prioritering. 

Visionen och de strategiska prioriteringarna ska utgöra grunden för ökad information om 
och profilering av nordiskt samarbete – både hemma och globalt. 

De nordiska statsministrarna har det övergripande ansvaret för det nordiska samarbetet. 
Den löpande samordningen av det nordiska regeringssamarbetet har delegerats till de 
nordiska samarbetsministrarna (MR-SAM). Samarbetsministrarna har därmed ett 
övergripande ansvar för att följa upp genomförandet av visionen och de strategiska 
prioriteringarna. 

Samarbetsministrarna kommer att rapportera till de nordiska regeringscheferna om hur 
arbetet med att genomföra visionen och de strategiska prioriteringarna fortskrider. En 
första rapportering sker hösten 2022. Den ska ligga till grund för att fastställa nya eller 
reviderade strategiska prioriteringar för den kommande perioden. 

https://www.norden.org/sv/declaration/var-vision-2030 

https://www.norden.org/sv/declaration/var-vision-2030


FN 
Agenda 21 (1992) 
Agenda 21 är ett handlingsprogram antaget vid FN:s konferens om miljö och utveckling i 
Rio de Janeiro år 1992. Programmet beskriver hur arbetet för att motverka natur- och 
miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati skall utvecklas för att våra samhällen 
skall få en hållbar utveckling. Dokumentet omfattar 1 400 paragrafer fördelade på 40 
kapitel. Handlingsprogrammet poängterar vikten av lokalt medborgarengagemang och 
varje lands lokala myndigheter skall i samarbete med ortsbefolkningen upprätta och följa 
varsin lokal Agenda 21. Talet 21 syftar på det tjugoförsta århundradet, det vill säga 2000-
talet. Genom Parisavtalet som fastställdes under Förenta nationernas klimatkonferens 
2015 övergick Agenda 21 och milleniemålen i de globala målen. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Agenda_21 

Green economy initiative/Inclusive green economy 
(2008) 
A green economy is defined as low carbon, resource efficient and socially inclusive. In a 
green economy, growth in employment and income are driven by public and private 
investment into such economic activities, infrastructure and assets that allow reduced 
carbon emissions and pollution, enhanced energy and resource efficiency, and prevention 
of the loss of biodiversity and ecosystem services. 

Figur 4 Initiativet för den gröna ekonomin 

 

The Green Economy provides a macro-economic approach to sustainable economic 
growth with a central focus on investments, employment and skills. 

The three main areas for the current work on Green Economy are: 

https://sv.wikipedia.org/wiki/FN
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rio-konferensen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
https://sv.wikipedia.org/wiki/1992
https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5llbar_utveckling
https://sv.wikipedia.org/wiki/2000-talet
https://sv.wikipedia.org/wiki/2000-talet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Parisavtalet_(F%C3%B6renta_nationernas_klimatavtal)
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6renta_nationernas_klimatkonferens_2015
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6renta_nationernas_klimatkonferens_2015
https://sv.wikipedia.org/wiki/Millenniem%C3%A5len
https://sv.wikipedia.org/wiki/Globala_m%C3%A5len
https://sv.wikipedia.org/wiki/Agenda_21


1. Advocacy of macro-economic approach to sustainable economic growth through 
regional, sub-regional and national fora 

2. Demonstration of Green Economy approaches with a central focus on access to green 
finance, technology and investments 

3. Support to countries in terms of development and mainstreaming of macro-economic 
policies to support the transition to a Green Economy 

An Inclusive Green Economy is an alternative to today's dominant economic model, 
which generates widespread environmental and health risks, encourages wasteful 
consumption and production, drives ecological and resource scarcities and results in 
inequality. It is an opportunity to advance both sustainability and social equity as 
functions of a stable and prosperous financial system within the contours of a finite and 
fragile planet. It is a pathway towards achieving the 2030 Agenda for Sustainable 
Development, eradicating poverty while safeguarding the ecological thresholds, which 
underpin human health, well-being, and development. 

https://www.unenvironment.org/explore-topics/green-economy  

10-åriga ramverket för hållbar konsumtion och 
produktion (2012) 
Syftet är att höginkomstländerna ska ta täten i en global omställning till hållbar 
konsumtion och produktion som en del av Agenda 2030. Tillsammans verkar vi för: 

• En effektivare resursanvändning 
• Frikoppla ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkan 
• Att avfallsmängderna och spridningen av farliga ämnen minskar 
• Att det skapas goda förutsättningar för jobb och ekonomisk utveckling 
• Att utvecklingen bidrar till minskad fattigdom och ökad välfärd 

Målen med 10YFP är att: 

• uppmuntra till hållbar konsumtion och produktion 
• öka kunskapen i samhället generellt om behovet att säkerställa hållbar konsumtion 

och produktion 
• öka samarbetet och erfarenhetsutbytet mellan aktörer och regioner, särskilt med 

tanke på behov i utvecklingsländer 
• uppmuntra samverkan mellan offentligt och privat 
• uppmuntra offentliga och privata beslut som gagnar hållbar konsumtion och 

produktion. 

Naturvårdsverket är Sveriges kontaktpunkt i One Planet Network Det innebär att vara en 
samlingspunkt för Sveriges arbete med att implementera 10YFP bland annat genom att 
rapportera vad regeringen och svenska myndigheter gör för att katalysera omställningen 
till hållbar konsumtion och produktion. Vi lyfter fram goda exempel på styrmedel och 
åtgärder och delar svenska erfarenheter inom One Planet Network. 

Globala samverkansprogram inom One Planet Network: Samverkan mellan länder, 
näringsliv, NGO:s, myndigheter, regioner, kommuner pågår inom ramen för sex globala 
program: 

• konsumentinformation 

https://www.unenvironment.org/explore-topics/green-economy


• hållbara livsstilar och utbildning 
• hållbar offentlig upphandling 
• hållbara byggnader och konstruktion 
• hållbar turism 
• hållbara livsmedelssystem 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-
internationellt/Internationellt-miljoarbete/Multilateralt-samarbete/10yfp/ 

Strategisk plan för biologisk mångfald, inklusive Aichi 
målen (2011-2020) 
Konventionens formella namn är Convention on Biological Diversity (CBD), på svenska 
konventionen om biologisk mångfald, ibland kallad Mångfaldskonventionen. Den 
omfattar de tre dimensionerna av biologisk mångfald, ekosystem, arter och genetisk 
mångfald, i såväl land- som vattenmiljöer, både marint och i sötvatten.  

Konventionen har arbetats fram inom FN-systemet. Den undertecknades vid FN:s 
konferens om miljö och utveckling i Rio, 1992, och trädde i kraft 1993, då även Sverige 
undertecknade den. Målen för arbetet inom konventionen är bevarande och hållbart 
nyttjande av den biologiska mångfalden samt att nyttan av att använda genetiska 
resurser ska fördelas rättvist.  

Två protokoll är kopplade till CBD. I Cartagenaprotokollet specificeras hur man ska 
skydda den biologiska mångfalden från tänkbara risker med att levande modifierade 
organismer, som utvecklats med modern bioteknik, kommer ut i den naturliga miljön. 
Protokollet trädde i kraft 2003. Nagoyaprotokollet reglerar tillträde till genetiska resurser 
och rättvis fördelning av vinster som kan uppstå då de används. Protokollet trädde i 
kraft 2014. 

År 2010 antog världens länder en strategisk plan för biologisk mångfald fram till 2020. 
Planen innehåller en vision, samt målsättningar och arbetsprogram för att rädda den 
biologiska mångfalden och därigenom säkra fungerande ekosystem. I fokus för arbetet 
står de 20 Aichimålen som beslutats gemensamt av CBD :s parter.1 Målen i planen ska 
nås genom att varje land sätter upp egna mål, anpassade efter sina nationella 
förutsättningar. Resultatet från FN-mötet ledde år 2011 även fram till en EU-strategi för 
biologisk mångfald2. Sveriges arbete utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och 
beskrivs i regeringens proposition 2013/14:141 En svensk strategi för biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster.  

Sverige har signerat och ratificerat konventionens artiklar, och deltagit i de 
konsensusbeslut som antagit en lång rad arbetsprogram och två protokoll 
(Nagoyaprotokollet och Cartagenaprotokollet). Allt detta representerar bindande 
åtaganden. Sverige var också med och beslutade om CBD:s strategi och mål till år 2020, 
de så kallade Aichimålen. Dessa är formulerade som globala mål, men varje part har 
förbundit sig att bidra till målens uppfyllande. 

http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/regeringsuppdrag/2020/ru-redovisning-konventionen-om-
biologisk%20mangfald.pdf 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-miljoarbete/Multilateralt-samarbete/10yfp/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationellt-miljoarbete/Multilateralt-samarbete/10yfp/
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2020/ru-redovisning-konventionen-om-biologisk%20mangfald.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2020/ru-redovisning-konventionen-om-biologisk%20mangfald.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2020/ru-redovisning-konventionen-om-biologisk%20mangfald.pdf


Aichimålen:  

Strategic Goal A: Address the underlying causes of biodiversity loss by mainstreaming 
biodiversity across government and society 
Strategic Goal B: Reduce the direct pressures on biodiversity and promote sustainable 
use 
Strategic Goal C: Improve the status of biodiversity by safeguarding ecosystems, species 
and genetic diversity 
Strategic Goal D: Enhance the benefits to all from biodiversity and ecosystem services 
Strategic Goal E: Enhance implementation through participatory planning, knowledge 
management and capacity building 

More details at www.cbd.int/sp 

Agenda 2030 (2015) 
Framtagandet av de Globala målen har letts av FN:s 193 medlemsstater. Processen har 
varit den mest transparenta i FN:s historia och har genomförts tillsammans med 
representanter från regeringar, näringslivet, forskare och aktörer från civilsamhället.  

Arbetet med att genomföra de Globala målen följer tre viktiga principer:  

Målen är universella, vilket innebär att de gäller alla världens länder, och att alla länder 
harr ett gemensamt ansvar för genomförandet.  

Målen är integrerade och odelbara, vilket betyder att inget mål kan nås utan framgång 
inom ett annat – därför behövs alla mål för att agendan ska kunna uppnås.  

Ingen ska lämnas utanför! Det innebär att de Globala målen ska genomföras med särskild 
hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar, alla ska med i 
utvecklingen.  

Världens ledare har genom Agenda 2030 förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå 
fyra fantastiska saker till år 2030.  

• Att avskaffa extrem fattigdom.  
• Att minska ojämlikheter.  
• Att lösa klimatkrisen.  
• Att främja fred och rättvisa.  

Med sina 17 mål och 169 delmål är Agenda 2030 den mest ambitiösa överenskommelsen 
för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.  

De Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av 
hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.  

Alla behövs!  

De Globala målen förenar världens länder genom en universell agenda och kräver att alla 
länder - såväl rika som fattiga - agerar både nationellt och globalt för att målen ska 
uppnås fram till år 2030.  

http://www.cbd.int/sp


Det är inte FN som ansvarar för målens genomförande, utan respektive land. I Sverige 
har alla ministrar i regeringen ett ansvar för genomförandet, men agendan kräver att 
även näringslivet, akademin, civilsamhället och privatpersoner engagerar sig. 

https://www.globalamalen.se/material/ 

OECD 
Green growth strategy (2011) 
OECD utvecklade 2011 en verktygslåda för länder att påbörja egna arbeten kring 
strategier för grön tillväxt. Nedan följer några riktlinjer som OECD pekar på är viktiga i 
arbetet. 

• Countries must integrate the natural resource base into the same dynamics and 
decisions that drive growth, 

• Develop ways of creating economic payoffs which fully reflect the value of the 
natural resource base of the economy 

• Focus on the mutually reinforcing aspects of economic and environmental policy.  

Some key issues that is required to be captured are: policy design, market instruments, 
regulations and regulatory environment, enabling changes in consumer behavior, 
innovation, investing in infrastructure, institutions and governance.  

https://read.oecd-ilibrary.org/environment/towards-green-growth_9789264111318-
en#page7 

Ocean economics (2013) 
To support government efforts to transition to a more sustainable ocean economy, the 
OECD is mobilising expertise across multiple policy fronts, covering environmental, 
economic, financial and social dimensions. Working with both developed and developing 
countries, the OECD aims to ensure that all societies can harness the benefits of the ocean 
on a sustainable and inclusive basis. 

The ocean and its resources are increasingly seen as indispensable to addressing the 
multiple challenges the planet is set to face in the coming decades. By 2050, the world’s 
population is projected to be at least 9 billion, with corresponding demands for food, 
jobs, energy, raw materials and economic growth. The potential of the ocean to help meet 
these requirements is huge, but the ocean is already under stress from overexploitation, 
pollution, declining biodiversity and climate change. Care needs to be taken to increase 
the sustainability of the ocean economy while harnessing its benefits. 

The ocean economy is defined by the OECD as the sum of the economic activities of 
ocean-based industries, together with the assets, goods and services provided by marine 
ecosystems. These two pillars are interdependent, in that much activity associated with 
ocean-based industry is derived from marine ecosystems, while industrial activity often 
impacts marine ecosystems. 

https://www.globalamalen.se/material/
https://read.oecd-ilibrary.org/environment/towards-green-growth_9789264111318-en#page7
https://read.oecd-ilibrary.org/environment/towards-green-growth_9789264111318-en#page7


Figur 5 OECD:s ansats för havsbaserad ekonomi 

 

The interdependency of ocean-based industries and marine ecosystems combined with 
increasingly severe threats to the health of the ocean, have led to a growing recognition of 
the need for an integrated approach to ocean management. Several management 
strategies have been suggested to achieve this, including Integrated Coastal Zone 
Management (ICZM), Marine Spatial Planning (MSP) and Marine Protected Areas 
(MPA). An accurate and extensive information base on ocean economic activity, the 
marine environment and the interactions between the two is crucial to each of these 
strategies, but is often still lacking. Greater understanding of the economic value of 
marine ecosystems could help spur integrated ocean management in support of 
sustainability goals, and is gaining more attention at national and international levels. 

Robust data will be fundamental to ensuring ocean-based industries and marine 
ecosystems are managed in an integrated manner. The OECD, in close cooperation with 
national and international stakeholders, is currently assessing how to improve the socio-
economic evidence on ocean industries, building on lessons-learned from its initial ocean 
economy database, developed in the context of an original OECD foresight project on the 
ocean economy to 2030. 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1f798474-
en/index.html?itemId=/content/component/1f798474-en 

Branschorganisationer 
Nationell biogasstrategi (2018) 
Biogas är en etablerad energiprodukt med potential att utgöra en betydande del i den 
förnybara energimixen. Ökad produktion och användning av biogas och biogödsel ger 
många samhällsnyttor inom ramen för den cirkulära ekonomin. I dagens samhälle är 
denna hållbara näringsgren en självklarhet. 

  

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1f798474-en/index.html?itemId=/content/component/1f798474-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/1f798474-en/index.html?itemId=/content/component/1f798474-en


MÅL 

• År 2030 ska minst 15 TWh biogas användas i Sverige. 

GENOM ATT UPPNÅ DETTA MÅL KAN 

• biogas bli en avgörande framgångsfaktor i arbetet med att nå de svenska miljömålen 
och bidra till FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

• organiskt avfall och organiska restprodukter ingå i en cirkulär ekonomi för att 
maximera samhällsnyttan av biogas och biogödselproduktion. 

• Sveriges försörjningstrygghet öka genom inhemsk produktion av biogas och 
biogödsel som blir drivmedel för transporter, råvara och bränsle för industrin samt 
växtnäring till jordbruket. 

https://www.energigas.se/publikationer/rapporter/nationell-biogasstrategi-2-0/ 

 

  

https://www.energigas.se/publikationer/rapporter/nationell-biogasstrategi-2-0/
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Svenska existerande ramverk och indikatorer 

Agenda 2030 i Sverige och EU 
Agenda 2030 består av 17 mål och 169 delmål. FN har kommit överens med 
medlemsländerna om att följa 232 indikatorer. I den svenska uppföljningen följs ca 100 
indikatorer.  

Nedan redovisas de indikatorer med bäring på miljöekonomi som redovisas i Sverige och 
inom EU. Hela listan av svenska indikatorer går att läsa här: https://scb.se/hitta-
statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/indikatorer-for-
hallbar-utveckling/ 

Tabell 1 Mål 7: Hållbar energi 

Sverige  EU  
7.2.1 Andel förnybar energi i Sverige 2005-2017, 
procent  Primary energy consumption   

7.3.1 Tillförd energi (temperaturkorrigerad) per 
BNP i 2009 års prisnivå, procent (basår 2008), 
2008–2017 

Final energy consumption  
  

7.a.1 Internationella finansiella flöden till 
utvecklingsländer till stöd för forskning och 
utveckling inom ren energi och förnybar 
energiproduktion 

Final energy consumption in households 
per capita  
  

Tabell 2 Mål 8: Arbetsvillkor och tillväxt 

Sverige 
 

EU 
 

8.1.1 BNP per capita, procentuell utveckling, 
referensår 2015 Real GDP per capita  

  8.2.1 BNP per sysselsatt, procentuell utveckling 
Investment share of GDP by institutional 
sectors  

8.3.1(P) Löner för svart arbetskraft, procentuell 
andel av totala löner exklusive jordbruk 

Young people neither in employment nor 
in education and training by sex (NEET)  

8.4.1 Totala nationella materialfotavtryck, 
materialfotavtryck per capita och 
materialfotavtryck per BNP 

Young people neither in employment nor 
in education and training (NEET), by 
citizenship   

8.4.2 Materialkonsumtion (t.ton), 
matererialkonsumtion per capita (ton/pp) och 
materiallkonsumtion per BNP (ton/mkr) 

Employment rate by sex  
 
  

8.5.1 Genomsnittlig timlön för kvinnliga och 
manliga anställda fördelat på sysselsättning och 
ålder Employment rate, by citizenship   

https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/indikatorer-for-hallbar-utveckling/
https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/indikatorer-for-hallbar-utveckling/
https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hallbar-utveckling/indikatorer-for-hallbar-utveckling/


8.5.2 Huvudsaklig sysselsättning: arbetslös, 
befolkningen 16-64 år. Skattade andelar i procent 
samt felmarginal (95-procentigt 
konfidensintervall). Redovisning efter kön och 
ålder för personer med funktionsnedsättning och 
övriga i befolkningen. 

Long-term unemployment rate by sex  
 
 
 
 
  

8.6.1 Unga 15 - 24 år som varken arbetar eller 
studerar (NEET) People killed in accidents at work, by sex  
8.8.1 Anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och 
arbetsolyckor med dödlig utgång efter kön, år 2015 
- 2018 

In work at-risk-of-poverty rate 
  

8.9.1 Turismens direkta bidrag till BNP som andel 
av total BNP och i tillväxttakt 

Inactive population due to caring 
responsibilities by sex   

8.10.1 (a) Antalet bankkontor per 100 000 vuxna. 
(b) Antalet uttagsautomater (ATM) per 100 000 
vuxna. 

Resource productivity and domestic 
material consumption (DMC)  

8.a.1 Åtaganden och utbetalningar som 
handelsrelaterat stöd (Aid for Trade)  

Tabell 3 Mål 9: Industri, innovation och infrastruktur 

Sverige  EU  

 9.1.2 Passagerar- och godsvolymer fördelat på 
trafikslag 

Gross domestic expenditure on R&D by 
sector 

9.1.3(N) Andel av befolkningen som har enkel 
tillgång till kollektivtrafik 

Human resources in science and 
technology  

9.2.1 Tillverkningsindustrins förädlingsvärde som 
andel av BNP och per capita R&D personnel by sector  

9.2.2 Sysselsatta inom tillverkningsindustrin som 
andel av den totala sysselsättningen 

Patent applications to the European 
Patent Office (source: EPO)  

9..3.1 Andel småskaliga industriföretag av 
industrins totala förädlingsvärde 

Share of busses and trains in total 
passenger transport  

9.3.2 Andel småskaliga företag med lån eller 
kreditram av totala antalet småföretag 

Share of rail and inland waterways in 
total freight transport  

9.4.1 Koldioxidutsläpp per enhet förädlingsvärde 
Average CO2 emissions per km from new 
passenger cars (source: EEA, DG CLIMA) 

9.4.2(N) Antal arbetsställen, omsättning, export 
och förvärvsarbetande inom miljösektorn i 
Sverige    
9.4.3(N) Industrins investeringar i miljöskydd per 
miljöområde   
9.5.1 Utgifter för forskning och utveckling som 
andel av BNP   
9.5.2 Forskare per miljon invånare   



9.a.1 Totala offentligt utvecklingsbistånd till 
infrastruktur   
9.b.1 Andelen förädlingsvärde för medel- och 
högteknologiska företag till totala näringslivets 
förädlingsvärde   

9.c.1 Andel av befolkningen som har tillgång till 
mobiltelefonnät   

Tabell 4 Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 

Sverige 
 

EU 
 

12.1.2 (N)Konsumtionsbaserade utsläpp av 
växthusgaser i Sverige och i andra länder 

Consumption of chemicals by 
hazardousness - EU aggregate  

12.2.1 Totala nationella materialfotavtryck, 
materialfotavtryck per capita och 
materialfotavtryck per BNP 

Resource productivity and domestic 
material consumption (DMC)  

12.2.2 Materialkonsumtion (ton), 
materialkonsumtion per capita (ton/pp) och 
materialkonsumtion per BNP (ton/mkr) 

Average CO2 emissions per km from new 
passenger cars (source: EEA, DG CLIMA)   

12.3.1 Matavfall per capita (kg/pp) fördelat efter 
hushåll, primärproduktion, storkök, 
restauranger, livsmedelsindustri och 
livsmedelsbutiker 

Circular material use rate 
 
  

12.4.2 Genererat farligt avfall per capita och 
Proportionen av farligt avfall behandlat fördelat 
på behandlingstyp  

Generation of waste excluding major 
mineral wastes by hazardousness   

12.4.3 (N) Kemikalieintensitet 
(kemikalieanvändning per BNP) fördelat för: 
Hälsö- och miljöfarliga kemikalier, 
Petroleumbränslen och Totala värde (2008-2016) 
Kemikalieintensitet (totala kemikalieanvändning 
per BNP) fördelat per bransch 

Gross value added in environmental 
goods and services sector 
 
 
  

12.5.1 Materialåtervinningsgrad (inkl. rötning 
och kompostering) och Materialåtervinning (inkl. 
rötning och kompostering) i ton 

Energy productivity 
  

Tabell 5 Mål 13: Klimatförändringar 

Sverige  EU  

13.1.1 Antalet döda, saknade personer och direkt 
drabbade till följd av katastrofer per 100 000 
invånare 

Greenhouse gas emissions (source: EEA) 
  

13.1.2 Förekomst av nationell strategi för 
katastrofriskreducering i linje med Sendai FDRR 
2015-2030 

Greenhouse gas emissions intensity of 
energy consumption (source: EEA and 
Eurostat)  



13.1.3 Andelen lokala myndigheter som antar och 
genomför lokala strategier för 
katastrofriskreducering i linje med nationella 
strategier för katastrofriskreducering 

Mean near-surface temperature deviation 
(source: EEA) 
  

13.2.2 Utsläpp av växthusgaser per bransch, 
territorium och ekonomisk utveckling 

Climate related economic losses by type of 
event - EU aggregate (source: EEA) 

Tabell 6 Mål 14: Hav och Marina resurser 

Sverige  EU  
14.4.1 Andelen fiskbestånd inom en biologiskt 
hållbar nivå 

Surface of marine sites designated under 
Natura 2000 (source: DG ENV, EEA) 

14.5.1 Täckning av skyddade områden i 
förhållande till marina områden 

Estimated trends in fish stock biomass in 
North East Atlantic (source: JRC-STECF) 

  

Assessed fish stocks exceeding fishing 
mortality at maximum sustainable yield 
(FMSY) in North East Atlantic (source: 
JRC, STECF) 

  
Bathing sites with excellent water quality 
by locality (source: EEA)  

Tabell 7 Mål 15 Ekosystem och Biologisk mångfald 

Sverige  EU  

15.1.1 Skogsmark som andel av total landareal Share of forest area 

15.2.1 Framsteg mot ett hållbart skogsbruk: 
Skogsmarkens årliga nettoförändringstakt, 
Skogens ovan jord biomassalager; Andel 
skogsmark belägna inom lagligt etablerade 
skyddade områden, Andel skogsmark som 
omfattas av långsiktig skogsförvaltningsplan, 
Skogsmark under oberoende verifierade 
certifieringssystem för skogsförvaltning 

Surface of terrestrial sites designated 
under Natura 2000 (source: DG ENV, 
EEA) 
 
 
 
 
  

15.2.2(N) Miljöhänsyn i skogsbruket Soil sealing index (source: EEA)  

15.3.1 Andelen mark som är degraderad i 
förhållande till den totala landarealen  

Estimated soil erosion by water - area 
affected by severe erosion rate (source: 
JRC) 

15.5.1 Rödlisteindex för arter i olka 
landskapstyper, Rödlisteindex för artgrupper 
(nationella indikatorer) samt sammanvägt 
rödlisteindex (används ej nationellt men data 
finns och kan ev läggas till som nationell 
indikator) 

Common bird index by type of species - 
EU aggregate (source: EBCC)  
 
 
  

15.b.1 Offentligt utvecklingsbistånd till att 
hållbart bevara och nyttja den biologiska 
mångfalden och ekosystemen 

Grassland butterfly index - EU aggregate 
(source: EEA, BCE)  



  
Biochemical oxygen demand in rivers 
(source: EEA) 

  Phosphate in rivers (source: EEA) 
Indikatorerna är hämtade ifrån:  

SCB 2019: Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige - Statistisk lägesbild 2019 

https://scb.se/contentassets/632aa89c7076419d8ec71340d738d761/mi1303_2019a01_br_x41
br1902.pdf 

Eurostat 2020: What are the sustainable development goals (SDGs)? (website) 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/overview 

BRP+ - ett mätsystem 
De senaste åren har Sveriges regioner fört en diskussion om BNP:s begränsningar 
för att fånga samhällsutvecklingen. BNP, och regionala BRP, följer den ekonomiska 
produktionen, men säger inte något om hållbarhet i ett längre perspektiv, eller om 
medborgarnas livskvalitet. 

Därför tog regionerna tillsammans med Tillväxverket 2013 initiativet till ett 
gemensamt utvecklingsprojekt inom Reglab. Resultatet blev BRP+ – ett långsiktigt 
mätsystem för regional livskvalitet, som vi hoppas ska bidra till en överblick över hur 
ekonomi, miljö och social utveckling hänger ihop, hur olika prioriteringar påverkar 
varandra och hur dagens beslut påverkar framtiden. BRP+ lanserades i januari 2016. 

BRP+ har lanat sitt konceptuella ramverk från OECD:s Better Life Initiative. Better Life, 
liksom BRP+, bestar av två delar. En första del som visar utfallet for livskvalitet har och 
nu, baserat på ett antal temaområden. Dessa temaområden omfattar såväl materiella som 
mer kvalitativa förutsättningar for livskvalitet. En andra del visar på förutsättningar for 
hållbar livskvalitet over tid utifrån fyra kapitalstockar, ”framtidsteman”: naturkapital, 
ekonomiskt  kapital, socialt kapital samt humankapital.  

Figur 6 Konceptuell översikt av BRP+ baserad på OECD:s ramverk Better Life 

 

https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/brp--breddat-matt-pa-
utveckling.html  

Indikatorerna som publiceras:  

https://scb.se/contentassets/632aa89c7076419d8ec71340d738d761/mi1303_2019a01_br_x41br1902.pdf
https://scb.se/contentassets/632aa89c7076419d8ec71340d738d761/mi1303_2019a01_br_x41br1902.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/overview
https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/brp--breddat-matt-pa-utveckling.html
https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/brp--breddat-matt-pa-utveckling.html


Tabell 8 Aspekt och tema 1 

Aspekt tema 1  
Tema 1: Medborgarengagemang och demokratisk 
delaktighet 

Engagemang i civilsamhälle Aktiva idrottsföreningar, antal per 10 000 inv. 

Demokratisk delaktighet Valdeltagande, andel av röstberättigande 

Tabell 9 Aspekt och tema 2 

Aspekt tema 2  Tema 2: Trygghet och säkerhet  

Utsatthet för brott 
Utsatthet för våldsbrott, misshandel, hot och personrån, andel av 
inv. 

Utsatthet för brott Utsatthet för egendomsbrott*, andel av tillfrågade 

Olycks-och skaderisk Trafikolyckor, antal per 10 000 inv. 

Olycks-och skaderisk Skador som kräver slutenvård, antal per 100 000 inv. 
Samhälls-och naturkatastrofer Fall av MRSA*, antal per 100 000 inv 

Tabell 10 Aspekt och tema 3 

Aspekt tema 3  Tema 3: Miljökvalitet  
Luft Partiklar ppm 2.5, ton per år 

Kemikalier Hälsofarliga kemiska ämnen*, ton per inv. 

Buller  Utsatta för buller*, andel av inv. 

Tabell 11 Aspekt och tema 4 

Aspekt tema 4  Tema 4: Tillgänglighet till tjänster  

Närhet till tjänster/service Tillgång till bredband med mer än 100 Mbt/s, andel av inv. 

Köer till tjänster/service Väntetid på läkare*, andel av patienter 

Tabell 12 Aspekt och tema 5 

Aspekt tema 5  Tema 5: Inkomst och förmögenhet  
Levnadsstandard Barn i ekonomiskt utsatta hushåll, andel av barn 

Levnadsstandard Median av nettoinkomst, median 20+ 
Tabell 13 Aspekt och tema 6 

Aspekt tema 6  Tema 6: Arbete och löner  
Matchning Matchning utbildning-yrke, andel av arbetskraften 

Brist på arbete Arbetslöshet, andel av arbetskraften 

Integration 
Sysselsättningsgrad, födda utanför Europa, andel av födda 
utomlands 



Löneklyftor 
Kvinnors andel av lönesumman, (arbetskommun), kvinnors 
andel av lönesumma 

Tabell 14 Aspekt och tema 7 

Aspekt tema 7  Tema 7: Bostad  
Ekonomiska möjligheter Bostadskostnad överstiger 40 procent av disponibel inkomst 

Trångboddhet 
Genomsnittlig bostadsyta per person i hyresrätt (flerbostadshus), 
Medelyta per person i hyresrätt (flerbostadshus) 

Utbud av bostäder Bostadsbestånd som är ledigt (mätning saknas) 

Tabell 15 Aspekt och tema 8 

Aspekt tema 8  Tema 8: Balans arbete-fritid  
Arbetet påverkar livet utanför Långa arbetstider (mätning saknas) 

Livet utanför påverkar arbetet Närstående med sjukdom (mätning saknas) 

Tabell 16 Aspekt och tema 9 

Aspekt tema 9  Tema 9: Hälsa  

Allmänt hälsoläge Förväntad medellivslängd vid födsel, kvinnor år 

Allmänt hälsoläge Förväntad medellivslängd vid födsel, män, år 

Funktionsvariationer Funktionsnedsättning*, andel av tillfrågade 
Ohälsa Långvarig sjukdom*, andel av tillfrågade 
Ohälsa Nedsatt psykiskt välbefinnande*, andel av tillfrågade 

Tabell 17 Aspekt och tema 10 

Aspekt tema 10  Tema 10: Utbildning och kompentens  

Kompetens Genomsnittlig arbetserfarenhet, 30–34 år (mätning saknas) 

Formell utbildning Högskoleutbildning 30 
  



Tabell 18 Aspekt och tema 11 

Aspekt tema 11  Tema 11: Sociala relationer  

Utanförskap 
Unga som varken arbetar eller studerar 16–24 år (UVAS), andel av 
inv -16-24 år 

Utanförskap Lågt socialt deltagande*(andel av tillfrågade) 

Tabell 19 Aspekt och tema 12 

Aspekt tema 12  Tema 12: Subjektivt välbefinnande  
Upplevd livskvalitet Nöjd med livet (mätning saknas) 

Upplevd livskvalitet Känsla av lycka (mätning saknas) 

Upplevd livskvalitet Mål och mening med livet (mätning saknas) 

Tabell 20 Aspekt och framtidstema 1 

Aspekt framtidstema 1  Framtidstema 1: Naturkapital  
Miljöpåverkan Rödlistade arter, antal per 1000 ha 

Miljöpåverkan Bruten ballast, ton per ha 

Miljöpåverkan (vatten) mätning saknas 

Miljöpåverkan Utsläpp av kvicksilver, gram per ha 
Miljöpåverkan Resursproduktivitet, PPS per kg 
Miljöpåverkan Återvinning, andel av hushållsavfall 
Miljöpåverkan Andel skyddad landareal 
Miljöpåverkan Andel skyddad sötvattenareal 

Tabell 21 Aspekt och Framtidstema 2 

Aspekt framtidstema 2  Framtidstema 2: Ekonomiskt kapital  
Investeringar i fysiska 
tillgångar Bygginvesteringar, kr per inv. 
Investeringar i fysiska 
tillgångar Fasta bruttoinvesteringar, kr per inv. 

Investeringar i finansiella 
tillgångar Kapitalinkomst 30-64 år, kr per inv - 30-64 
Investeringar i finansiella 
tillgångar Pensionssparande, 20-64 år, Kr per inv. 20–64 år 
Investeringar i 
kunskapstillgångar FoU-utgifter företag, kr per inv. 
Investeringar i 
kunskapstillgångar FoU-utgifter offentligt, kr per inv. 
Investeringar i miljö Industrins miljöskyddsinvesteringar, kr per inv. 
Värdeförstörelse Klotter och skadegörelse mot stat 

Tabell 22 Aspekt och Framtidstema 3 

Aspekt framtidstema 3  Framtidstema 3: Humankapital  



Investeringar i kunskap Andel barn som går i förskola, andel av barn 1-5 år 

Investeringar i kunskap 
Andel som avslutat gymnasieskola, 19-24 år, andel av unga 19-25 
år 

Investeringar i kunskap Investering i grundskola, kr per elev 

Investeringar i hälsa Fysisk aktivitet minst 60 min per dag, andel, andel per tillfrågade 

Investeringar i hälsa 
Äter frukt och grönt minst tre gånger per dag, andel, andel av 
tillfrågade 

Investeringar i hälsa Tillgång till ungdomsmottagning, antal per 100 000 inv, 13-23 år 
Minskar humankapitalet Arbetsskador, antal per 100 000 sysselsatta 
hälsorisker Riskkonsumenter alkohol, andel av tillfrågade 
hälsorisker Röker dagligen, Andel av tillfrågade 

Tabell 23 Aspekt och Framtidstema 4 

Aspekt framtidstema 4  Framtidstema 4: Socialt kapital  
Ökar förtroende för och 
mellan människor Altruism, Andel av inkomsttagare 20+ 
Ökar förtroende för och 
mellan människor Mötesplatser, kr per inv. 

Ökar förtroende för och 
mellan människor Antal idrottsföreningar som får LOK-stöd per 100 000 inv. 

Minskat förtroende för och 
mellan människor Hot-, kränknings- och frihetsbrott, anmälningar per 100 000 inv. 
Minskat förtroende för och 
mellan människor Sexualbrott, anmälningar per 100 000 inv. 
Minskat förtroende för och 
mellan människor Mobbning (mätning saknas) 
Minskat förtroende för och 
mellan människor Politiker utsatta för hot, andel av tillfrågade politiker 
Ökar förtroende för och 
mellan organisationer Medborgardelaktighet, antal grupper 
Ökar förtroende för och 
mellan organisationer Social hållbarhet i företag, Andel av tillfrågade SMF 
Ökar förtroende för och 
mellan organisationer Juridiskt/granskande (mätning saknas) 
Minskar förtroende för och 
mellan organisationer Ekonomisk brottslighet, anmälningar per 100 00 inv. 

Informationen hämtades här: https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/brp--
breddat-matt-pa-utveckling.html 

Cirkulär ekonomi i Sverige 
Indikatorer är fortfarande under utveckling. Förslag och rapporter på området har 
kommit från ett par olika initiativ: 

https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/brp--breddat-matt-pa-utveckling.html
https://tillvaxtverket.se/statistik/regional-utveckling/brp--breddat-matt-pa-utveckling.html


Miljö & Avfallsbyrån 2020:"Att mäta och öka cirkularitet nationellt, i branscher och i 
verksamheter – genomförbarhetsstudie”. 

Rapporten ramar in området enligt följande bild: 

Figur 7 Circular economy: more than recycling 

 

José Potting and Aldert Hanemaaijer (eds.), Roel Delahaye, Jurgen Ganzevles, Rutger Hoekstra and 
Johannes Lijzen (2018), Circular Economy: what we want to know and can measure. Framework and baseline 
assessment for monitoring the progress of the circular economy in the Netherlands. PBL Netherlands 
Environmental Assessment Agency, The Hague. 

Tre indikatorer för att mäta cirkularitet i en ekonomi på nationell nivå har valts ut att 
presenteras för Sverige inom ramen för detta projekt. 

Indikatorerna är: 

4. Andel återvunnet material i produktionen (CMU, Circular Material Usage rate) 
5. Avfall/BNP 
6. Avfall/Råmaterialutvinning (Domestic material consumption, DMC) 

Dessutom testade rapporten att utveckla nya indikatorer med branschfördelade 
materialflöden.  
Återvinningsindustrierna 2019:  "Trender inom cirkulär ekonomi" 

Med ett fokus på återvinningsindustrierna visualiserar rapporten indikatorer som 
omfattar: plaståtervinning, Inhandlade volymer och prisfluktuationer, klimatnyttan av 
materialåtervinning för olika materialslag, hantering av hushållsavfall.  

https://www.recycling.se/wp-content/uploads/2020/01/%C3%85I_Trender-inom-
cirkul%C3%A4r-ekonomi_digital-003.pdf 

https://www.recycling.se/wp-content/uploads/2020/01/%C3%85I_Trender-inom-cirkul%C3%A4r-ekonomi_digital-003.pdf
https://www.recycling.se/wp-content/uploads/2020/01/%C3%85I_Trender-inom-cirkul%C3%A4r-ekonomi_digital-003.pdf


Ekonomifakta 
Näringslivets Ekonomifakta, förkortat Ekonomifakta, är en del av Svenskt Näringsliv. 
Ekonomifakta utvecklades år 2001. Svenskt Näringsliv är en arbetsgivarorganisation.  

Ekonomifakta samlar indikatorer inom följande områden från flertalet olika källor 
framför allt från SCB, OECD och Eurostat: 
Ekonomi 
• Tillväxt och BNP 
• Utrikeshandel 
• Frihandel 
• Produktion och produktivitet 
• Investeringar  
• Finansiell utveckling och inflation 
• Hushållens ekonomi  
• Bostäder 
• Globala utvecklingstrender 

Skatter  
• Skattetrycket 
• Skatt på arbete 
• Skatt på företagande och kapital 
• skatt på konsumtion och produktion 
• Skatt på fastigheter och förmögenhet 
• Räkna på dina skatter 

Arbetsmarknad 
• Arbetsmarknadens uppdelning 
• Befolkning 
• Sysselsättning 
• Arbetslöshet 
• Förtidspensionerade och sjukskrivna 
• Löner 
• Avtalsförhandlingar 
• Arbetstid 
• Integration 
• Arbetskraftsinvandring 
• Jämställdhet 

Företagande 
• Näringslivet 
• Entreprenörskap 

Företag inom välfärdssektorn 
Utbildning 
• Utbildningsnivå 
• Studieresultat och provresultat 
• Investeringar i utbildning 
• Forskning och utveckling 

Energi 
• Energibalans i Sverige 



• Energibalans internationellt 
• Energieffektivisering 
• Energikostnader 
• Skatter och subventioner 

Miljö 
• Utsläpp i Sverige 
• Utsläpp internationellt 
• Fördjupning: utsläppens drivkrafter 

Offentlig ekonomi 
• EU-budget 
• Offentlig sektor 
• Statsbudget och statsskuld 

Regional ekonomi 

Olika nyckeltal för jämförelse mellan kommuner och län  

För mer fördjupning läs här: https://www.ekonomifakta.se  

Energiindikatorer 
Energimyndigheten ger varje år ut rapporten Energiindikatorer som följer upp de 
energipolitiska målen och ger en bild av det svenska energisystemet och dess utveckling. 

I 2020 års rapport följdes 21 indikatorer:¨ 

• Andel energi från förnybara källor 
• Andelen förnybar elproduktion 
• Andel fossila bränslen 
• Energiintensitet 
• Andel förnybar energi i transportsektorn 
• Vägfordon och bränsleförbrukning i transportsektorn 
• Drivmedelspriser 
• El- och energianvändning per förädlingsvärde i industrin 
• Energipriser för industrin 
• Energikostnadens andel i industrin 
• Energianvändning i bostadssektorn 
• Energipriser för hushållskunder 
• Kraftvärme 
• Elcertifikatsystemet 
• Effektbalans 
• Elmarknadens struktur 
• Elavtal och leverantörsbyten 
• Elpris på spotmarknaden 
• Trygg energiförsörjning 
• Jämställdhet 
• Skatter och subventioner på energi 

http://www.energimyndigheten.se/statistik/energiindikatorer/  

https://www.ekonomifakta.se/
http://www.energimyndigheten.se/statistik/energiindikatorer/


Hållbar utveckling i Sverige 
Ett arbete under 2001, mellan SCB och Naturvårdsverket som utvecklade ett förslag till 
indikatorer för att mäta hållbar utveckling. Tre huvudområden identifieras– Bidrag och 
jämställdhet, Anpassningsförmåga och Värden och resurser för framtida generationer.  

Contribution and Equality 

• Population by age group 
• Gross regional product 
• Passenger and freight transport 
• Disposable income per consumption unit 
• Women’s salaries as percentage of men’s salaries 
• Electoral participation 
• Ratio of the population exposed to violent crime or threat of violence 
• Enterprises with EMAS or ISO 14000 certification, certified eco-schools; area with 

certified forestry 
• Purchases of ecolabelled products and services 

Adaptability 

• Primary energy supply mix 
• Investments in share of GDP 
• Newly started enterprises and bankruptcies 
• Level of education 
• Research and development expenditures in relation to GDP 
• Employment: Women and men by activity status 
• Organic farming, grazed pastures and hay meadows 

Values and resources for coming generations 

• General Government and Central Government Net Debt in per cent of GDP 
• Share of GDP spent on health, education, welfare and social security 
• Direct Material Consumption 
• Quantities of chemicals hazardous to health and/or the environment 
• Prevalence of allergic asthma among school children 
• Protected area 
• Exploitation of Baltic herring 
• Extinct and endangered species 
• Emissions of carbon dioxide 

Statistics Sweden and Swedish Environmental Protection Agency 2001: Sustainable 
development indicators for Sweden – a first set 2001 

http://share.scb.se/OV9993/Data/Publikationer/statistik/MI/MI1202/2003M00/MIFT0301_0
2.pdf 

Indikatorer för att följa konsumtionens klimatpåverkan 
Naturvårdsverket fick i regleringsbrevet för år 2018 i uppdrag att utveckla mätmetoder 
och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan.  Naturvårdsverket har 
inom ramen för uppdraget tagit fram indikatorer som kan användas för att följa upp 
konsumtionens klimatpåverkan inom fem konsumtionsområden;  

http://share.scb.se/OV9993/Data/Publikationer/statistik/MI/MI1202/2003M00/MIFT0301_02.pdf
http://share.scb.se/OV9993/Data/Publikationer/statistik/MI/MI1202/2003M00/MIFT0301_02.pdf


• Personbilsresor  
• Flygresor  
• Livsmedelskonsumtion  
• Bostadsbyggande och boende  
• Textil  
Tabell 24 Indikatorer per konsumtionsområde 

 

Naturvårdsverket 2019 Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens 
klimatpåverkan 

Kolada 
Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, är en ideell förening som bildats i 
samarbete mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Uppdraget består i 
att underlätta uppföljning och analys av olika verksamheter i kommuner och regioner 
genom att tillhandahålla statistik i en databas - Kolada. 

Kolada innehåller 5 000 nyckeltal, dvs mått som är lämpade för jämförelser i 
kommunsektorn. De har några olika verktyg som ska hjälpa att analysera och visualisera 
resultat. 



Områden som ingår: Agenda 2030, Effektivitet, Ekonomi, Om kommunen, Utbildning, 
Kultur/fritid, Individ och familjeomsorg, Funktionsnedsättning LSS och SoL, 
Äldreomsorg, Miljö, Samhällsbyggnad (Energi, Bostadsförsörjning, Avfall och 
Gatustatistik), och Näringsliv.  

För mer detaljer gå till Koladas hemsida: https://kolada.se/ 

Maritima näringar 
Havs- och vattenmyndigheten har i samarbete med SCB utvecklat olika indikatorer för 
att följa den maritima strategin. Under 2017 publicerades ett basutbud av ekonomisk 
statistik.  

Tabell 25 Indikatorer för att följa maritima näringar 

Ekonomiska variabler per näringsgrensgrupp 
Antal företag 

Transport maritim teknik och produktion, 
havet som naturresurs, fritid och turism, 

service 

Nettoomsättning 
Förbrukningsvärde 
Produktionsvärde 
Förädlingsvärde 
Totala intäkter 
Totala kostnader 
Bruttoinvesteringar 
Nettoinvesteringar 
Antal förvärvsarbetande  
Varuimport/export inklusive handelspartner  

Statistiska centralbyrån 2017: 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV0122/ 

Under 2020 redovisades ett bredare set av indikatorer med utgångspunkt från strategin. 
28 indikatorer på de tre områdena Hav i balans, konkurrenskraftiga näringar och 
attraktiva kustområden ingår i uppföljningen.  

Figur 8 Ramverk för den maritima strategin 

 

https://www.havochvatten.se/download/18.3b63ec651740ce15990a1ee8/1598970277210/ru
-redovisning-2919-19-maritima-strategin-2020-08-31.pdf 

https://kolada.se/
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV0122/
https://www.havochvatten.se/download/18.3b63ec651740ce15990a1ee8/1598970277210/ru-redovisning-2919-19-maritima-strategin-2020-08-31.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.3b63ec651740ce15990a1ee8/1598970277210/ru-redovisning-2919-19-maritima-strategin-2020-08-31.pdf


Hav i balans 
Indikator 1. Kväve- och fosforbelastning på havet 
Indikator 2: Miljögifter i sill och strömming 
Indikator 3. Hållbart nyttjade fisk- och skaldjursbestånd 
Indikator 4. Folkhälsa: Badvattenkvalitet 
Indikator 5. Marint skräp på stränder 
Indikator 6. Minskad risk för översvämning 
Indikator 7. Maritima näringars klimatpåverkan 
Indikator 8. Översiktsplanering 
Indikator 9. Marint områdesskydd 
Indikator 10. Olyckor och tillbud för fartyg 

Konkurrenskraftiga maritima näringar 
Indikator 11 Konkurrenskraftiga näringar (antal förvärvsarbetande, förädlingsvärde, 
Varuexport) 
Indikatorn 11 Konkurrenskraftiga näringar visar utvecklingen av de samlade maritima 
näringarnas konkurrenskraft. Indikatorn hör ihop med Indikator 12. Näringarnas 
konkurrenskraft som visar utvecklingen uppdelat i olika delbranscher och i relation till 
relevanta jämförelsebranscher. 
Indikator 12. Näringarnas konkurrenskraft (antal förvärvsarbetande, förädlingsvärde, 
Varuexport) 
Indikator 13. Maritimt innovationsindex 
Indikator 14. Trafikslagsregelverk 
Indikator 15. Sveriges fartygsflotta 
Indikator 16. Havsbaserad energiproduktion 
Indikator 17. Fångst av fisk och skaldjur 
Indikator 18. Vattenbruksproduktion 
Indikator 19. Uppkopplade kustområden 

Attraktiva kustområden 
Indikator 20. Attraktiva boendemiljöer 
Indikator 21. Tillgång till arbetstillfällen 
Indikator 22. Högutbildade i kustområden 
Indikator 23. Folkhälsa: Återstående medellivslängd 
Indikator 24. Folkhälsa: Låg ekonomisk standard 
Indikator 24. Maritim turism 
Indikator 26. Besöksattraktivitet 
Indikator 27. Maritima gästnätter 
Indikator 28. Säsongsförlängning 

Miljöindikatorer för bygg och fastighetssektorn  
Boverket ansvarar för att bygga upp och sprida kunskap om bygg och fastighetssektorns 
miljöpåverkan och utveckling. Det görs sedan 2009 och årligen sedan 2016 med hjälp av 
ett antal miljöindikatorer som utgår från de nationella miljökvalitetsmålen och som 
täcker in sektorns mest betydande miljöpåverkan. Indikatorerna bygger på tillgängliga 
data och används för uppföljning av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. 

Utsläpp till luft 

• CO2, CH4, N2O, summa växthusgaser (GHG), CO2-ekvivalenter 



• NOx, SO2, partiklar, ton  

Energianvändning (TJ) och (TWH) 

• Total användning av fossila bränslen 
• Total användning av biobränslen 

Kemikalier 

• Användning av miljöfarliga kemiska produkter 
• Användning av hälsofarliga kemiska produkter 

Avfall 

• Generering av icke-farligt avfall 
• Generering av farligt avfall 

Ekonomi 

• Sysselsättning 
• Förädlingsvärde 

Branschindelning enligt Svensk näringsgrensindelning (SNI): 

• Byggsektorn (exkl anläggningar av vägar och järnvägar) - SNI 41 och 43 
• Fastighetsförvaltning - SNI 68 
• Anläggning av vägar och järnvägar - SNI 42.1 

https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-
forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/  

Miljömålsindikatorer 
Generationsmålet 
Miljömålsansvarig: Naturvårdsverket 
• Behandlat avfall 
• Eco-innovation index 
• Ekologisk mat 
• Flygresor per invånare 
• Förnybar energi 
• Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per område 
• Materialflödesräkenskaper 
• Miljömotiverade subventioner 

Begränsad miljöpåverkan 

Miljömålsansvarig: Naturvårdsverket 
• Global medeltemperatur 
• Klimatpåverkande utsläpp 
• Koncentration av klimatpåverkande ämnen i atmosfären 
• Konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige och i andra länder 

Frisk luft 

Miljömålsansvarig: Naturvårdsverket 
• Kvävedioxid halter i gaturum 

https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/


• Kväveoxidutsläpp 
• Partikelutsläpp av PM2,5 
• PM2,5 halter i urban bakgrund 
• Resvanor 

Bara naturlig försurning 

Miljömålsansvarig myndighet: Naturvårdsverket 

• Försurade sjöar 
• Försurning från skogsbruk 
• Nedfall av svavel 
• Sjöfartens utsläpp av försurande ämnen 

 

Giftfri miljö 

Miljömålsansvarig myndighet: Kemikalieinspektionen 
• Allergiframkallande kemiska produkter 
• Farliga ämnen i slam 
• Förorenade områden 
• Miljögifter i modersmjölk och blod 
• Växtskyddsmedel i ytvatten 

Skyddande ozonskikt 

Miljömålsansvarig myndighet: Naturvårdsverket 
• Lustgasutsläpp 
• Nationella utsläpp av CFC 
• Ozonskiktets tjocklek 
• UV-strålning 

Säker strålmiljö 

Miljömålsansvarig myndighet: Strålsäkerhetsmyndigheten 
• Cesium i mjölk 
• Hudcancerfall 
• Radiovågor i allmän miljö 
• Stråldos 

Ingen övergödning 

Miljömålsansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten 
• Kväve- och fosforbelastning på havet  
• Miljöstatus för övergödning enligt havsmiljöförordningen 
• Nedfall av kväve till barrskog 
• Status för näringsämnen enligt vattenförvaltningsförordningen 
• Syrefattiga och syrefria bottnar 

Levande sjöar och vattendrag 

Miljömålsansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten 
• Föryngring av flodpärlmussla 
• God status för vatten 



• Skydd av limniska områden 
• Strandnära byggande 
• Åtgärdade fysiska hinder 

Ingen övergödning 

Miljömålsansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten 
• Kväve- och fosforbelastning på havet 
• Miljöstatus för övergödning enligt havsmiljöförordningen 
• Nedfall av kväve till barrskog 
• Status för näringsämnen enligt vattenförvaltningsförordningen 
• Syrefattiga och syrefria bottnar 

Grundvatten av god kvalitet 

Miljömålsansvarig myndighet: Statens Geologiska Undersökning (SGU) 
• Bevarandestatus för grundvattenberoende naturtyper 
• Enskilda brunnars vattenkvalitet 
• Naturgrusanvändning 
• Vattenskyddsområden 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Miljömålsansvarig myndighet: Havs- och vattenmyndigheten 
• Ekologisk och kemisk status för kustvatten 
• Hållbart nyttjade fisk- och skaldjursbestånd i kust och hav 
• Kustnära byggande 
• Marint skräp på stränder 
• Miljögifter i sill och strömming 

Storslagen fjällmiljö 

Miljömålsansvarig myndighet: Naturvårdsverket 
• Fjälleder 
• Fjällvegetation 
• Häckande fåglar i fjällen 

  



Myllrande våtmarker 

Miljömålsansvarig myndighet: Naturvårdsverket 
• Anlagda eller hydrologiskt restaurerade våtmarker 
• Genomförande av myrskyddsplanen 
• Hydrologisk restaurering av torvmarker 
• Torvutvinningens omfattning 

 

Levande skogar 

Miljömålsansvarig myndighet: Skogsstyrelsen 
• Formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv 

skogsmark  
• Gammal skog 
• Häckande fåglar i skogen 
• Miljöhänsyn i skogsbruk 
• Strukturer i skogen 

 

God bebyggd miljö 

Miljömålsansvarig myndighet: Boverket 
• Bostäder i kollektivtrafiknära lägen 
• Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan 
• Skyddad bebyggelse 
• Tillgång till service och grönska 

 

Ett rikt djur och växtliv 

Miljömålsansvarig myndighet: Naturvårdsverket 
• Bevarandestatus för naturtyper 
• Rödlistade arter 
• Skyddad produktiv skog 

 

Ett rikt odlingslandskap 

Miljömålsansvarig myndighet: Jordbruksverket 
• Betesmarker och slåtterängar 
• Ekologisk produktion i slättbygd 
• Fåglar och fjärilar 
• Jordbrukets utveckling 
• Skördenivåer vårkorn och höstvete 

Informationen är hämtad ifrån: https://www.sverigesmiljomal.se/fakta-och-statistik/  

Uppföljning av det långsiktiga klimatarbetet 
Naturvårdsverket följer upp utvecklingen av klimatarbetet inom fem nyckelområden: 
transporter, energi, industri, livsmedel och skogen. Indikatorer som följs är: 

• Antal laddbara, etanol och gasfordon i trafik 

https://www.sverigesmiljomal.se/fakta-och-statistik/


• Sveriges elproduktion per energislag 
• Bränsleanvändning för el- och fjärrvärmeproduktion per bränsleslag 
• Växthusgasutsläpp per bransch (stationära och processutsläpp) 
• Energianvändning inom industrin per energislag 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-
Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Klimatneutralt-Sverige/  

Panorama 
Panorama lanserades under 2019 i samarbete mellan Klimatpolitiska rådet, 
Naturvårdsverket och Energimyndigheten. Verktyget visualiserar de pågående 
omställningarna som kan minska utsläppen, aktuella styrmedel och åtgärder samt 
indikatorer som visar hur omställningen går. Verktyget har inbyggda scenarios över 
kvantifierad mängd utsläpp som är under planerade och kvarvarande åtgärdsområden.  

Varje sektor beskrivs även med hur många förslag, utredningar och beslutade åtgärder 
som kommer att påverka sektorns utsläppsmängder.  

https://app.climateview.global/public/board/ec2d0cdf-e70e-43fb-85cb-ed6b31ee1e09 

Europeiska kommissionen 
Cirkulär ekonomi i EU 
EU har utvecklat ett ramverk för uppföljning av cirkulär ekonomi enligt bild X nedan. De 
delar in 22 indikatorer i fyra huvudgrupper; i) produktion och konsumtion, ii) 
Avfallshantering, iii) Återvunna material, iv) Konkurrenskraft och innovation 

Figur 9 EU:s ramverk för uppföljning av cirkulär ekonomi 

 

Production and consumption 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Klimatneutralt-Sverige/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Klimatneutralt-Sverige/
https://app.climateview.global/public/board/ec2d0cdf-e70e-43fb-85cb-ed6b31ee1e09


• EU self-sufficiency for raw materials  
• Green public procurement 
• Generation of municipal waste per capita 
• Generation of waste excluding major mineral wastes per GDP unit 
• Generation of waste excluding major mineral wastes per domestic material 

consumption 
• Food waste 

Waste management 

• Recycling rate of municipal waste 
• Recycling rate of all waste excluding major mineral waste ( 
• Recycling rate of packaging waste by type of packaging 
• Recycling rate of e-waste  
• Recycling of biowaste 
• Recovery rate of construction and demolition waste 

Secondary raw materials 

Contribution of recycled materials to raw materials demand 

• Circular material use rate  
• End-of-life recycling input rates 

Trade in recyclable raw materials 

• Imports from non-EU countries 
• Exports to non-EU countries 
• Intra EU trade 

Competitiveness and innovation 

• Private investments, jobs and gross value added related to circular economy sectors 
• Gross investments in tangible goods  
• Persons employed 
• Value added at factor costs 
• Patents related to recycling and secondary raw materials 

Eurostat 2020: Circular economy (website) https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-
economy  

Eco Innovation scoreboard 
EU (DG miljö tillsammans med Eco-Innovation Observatory) publicerar regelbundet en 
resultattavla för miljöinnovationer. Indikatorerna delas in i fem områden: Eco-innovation 
inputs, Eco-innovation activities, Eco-innovation outputs, Resource efficiency outcomes, 
Socio-economic outcomes.  

Eco-innovation Inputs 

Eco-innovation inputs comprise investments (financial or human resources) aiming to trigger eco-
innovation activities. 

The indicators in the Eco-IS include: 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy
https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy


• Governments environmental and energy R&D appropriations and outlays (% of 
GDP) 

• Total R&D personnel and researchers (% of total employment) 
• Total value of green early stage investments (USD/capita) 

Eco-innovation Activities 

Eco-innovation activities includes indicators to monitor the scope and scale of eco-innovation 
activities undertaken by companies. The component focuses on efforts and activities rather than on 
actual results of innovation activity. 

The indicators in the Eco-IS include: 

• Firms declaring to have implemented innovation activities aiming at a reduction of 
material input per unit output (% of total firms) 

• Firms declaring to have implemented innovation activities aiming at a reduction of 
energy input per unit output (% of total firms) 

• ISO 14001 registered organisations (per mln population) 

Eco-innovation Outputs 

Eco-innovation outputs describe the immediate results of eco-innovation activities. Indicators in 
this component are used to monitor the extent to which knowledge outputs generated by 
businesses and researchers relate to eco-innovation. 

The indicators in the Eco-IS include: 

• Eco-innovation related patents (per mln population) 
• Eco-innovation related academic publications (per mln population) 
• Eco-innovation related media coverage (per numbers of electronic media) 

Eco-innovation Socio-economic outcomes 

Socio-economic outcomes of eco-innovation depict wider effects of eco-innovation activities for 
society and the economy. This includes changes in employment, turnover or exports that can be 
related to broadly understood eco-innovation activities. 

The indicators in the Eco-IS include: 

• Exports of products from eco-industries (% of total exports) 
• Employment in eco-industries and circular economy (% of total employment across 

all companies) 
• Revenue in eco-industries and circular economy (% of total revenue across all 

companies) 

Eco-innovation Resource efficiency outcomes 

Resource efficiency outcomes relate to wider effects of eco-innovation on improved resource 
productivity. Eco-innovation can have a twofold positive impact on resource efficiency: it can 
increase the generated economic value, while at the same time decrease pressures on the natural 
environment. 

The indicators in the Eco-IS include: 

• Material productivity (GDP/Domestic Material Consumption) 



• Water productivity (GDP/Water Footprint) 
• Energy productivity (GDP/gross inland energy consumption) 
• GHG emissions intensity (CO2e/GDP) 

Informationen hämtades här: 
https://ec.europa.eu/environment/ecoap/indicators/index_en 

Europa 2020 
Indikatorerna utvecklades av Eurostat för att följa måluppfyllelsen av EU:s 2020 strategi. 
De är sedan 2021 avslutade  

Headline indicators 

Employment 

• Employment rate by sex, age group 20-64  

Research and development 

• Gross domestic expenditure on R&D 

Climate change and energy 

• Greenhouse gas emissions, base year 1990 
• Share of renewable energy in gross final energy consumption  
• Primary energy consumption 
• Final energy consumption  
• Greenhouse gas emissions in ESD sectors  

Education 

• Early leavers from education and training by sex  
• Tertiary educational attainment by sex, age group 30-34 

Poverty and social exclusion 

• People at risk of poverty or social exclusion 
• People living in households with very low work intensity 
• People at risk of poverty after social transfers 
• Severely materially deprived people 

Informationen hämtades här: https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-
indicators/europe-2020-strategy/overview   

Raw Materials scoreboard 
EU kommissionen (DG Internal market, Industry, Entrepreneurship and SME’s och JRC) 
utformade under 2012 European Innovation Partnership med fokus på råmaterial. Deras 
arbete utmynnade bland annat i ett ramverk för råmaterial. Ramverket följs med flertalet 
indikatorer i intervaller (2016 och 2018).  

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/indicators/index_en
https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/overview
https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/europe-2020-strategy/overview


Figur 10 Ramverk för uppföljning av råmaterial 

 

Raw materials in the global context 

EU share of global production 

• World regions share of global production (for different material categories, 1984-
2015). 

• Non-ferrous metals (excluding bauxite) (million tonnes) 
• Precious metals 
• Industrial minerals 
• Industrial Roundwood 
• Five-year average global production (2010-14) of selected raw materials and metals: 

aluminium, chromium, copper, lead, nickel, iron ore, zinc and industrial roundwood 
for selected countries and world regions 

Mining equipment exports 

• Net exports of mining equipment by region and country (2011-2015) 
• Top 10 global exporters of mining equipment (EU-28 as trade bloc, 2015 
• Top ten destinations of EU-28 exports of mining equipment to the rest of the world 

(extra EU-28 exports, 2015) 

Import reliance 

• Import reliance in the EU-28 for raw materials in the initial stage of supply chain 
(2000-2016) 

• Import reliance for selected raw materials. 

Geographical concentration and governance 



• Geographical concentration of global production (lower bars) and supply to the EU 
(upper bars) and the corresponding governance level (2014) 

Export restrictions 

• Annual breakdown of total number of export restriction imposed on exports of raw 
materials commodities and still in force in 2014, by year of introduction (world, 1961-
2014). 

• Share of primary production subject to export restrictions for a selection of raw 
materials (world, 2014) 

Competitiveness and Innovation 

Domestic production 

• Domestic extraction of raw materials by raw material category (EU-28, 1970-2015) 
• Domestic production of a selection of metals (EU-28, 2004-2015) Production of 

aluminum (bauxite, alumina and primary aluminum), Production of zinc (mine zinc 
and zinc slab), Production of iron and steel (iron ore, pig iron and crude steel), 
Production of copper (mine, smelter, and refined) 

Value added and jobs 

• Value added and jobs trends for a selection of raw materials sectors (EU, 2008-2014) 
• Value added and jobs across the production chain for a selection of raw materials and 

downstream sectors (EU-28, 2014)93.  
• Downstream manufacturing – value added and jobs 

Corporate R&D investment 

• Annual R&D investment by key EU-based investing companies, by raw materials 
sector group (EU-28, 2006-2016) 

Patent applications 

• Comparison of the number of patent applications by the raw materials sector (sum) 
and its five contributing raw material categories (for the EU and a selection of non-EU 
reference countries, 2000-2013) 

Financing 

• Share of total equity in total assets of companies from the metals and mining sector 
and its two sub-sectors (world and EU-28-based company aggregates, 2010-2016) 

• Return on average equity in the mining sector and its two sub-sectors (world and EU-
28-based company aggregates, 2011-2016) 

Framework conditions for mining 

Mining activity in the EU 

• Mine production of metal and selected industrial minerals in the EU (2017) 

Mineral exploration 

• Mineral exploration activities the EU (2017)11 



• Mineral deposits, occurrences and showings in the EU-28 (2010)114. 
• Exploration budget by world mining region (1997-2017)  and distribution of 

exploration budget among various metals in the EU (2017)  

National minerals policy Framework 

• Policy Perception Index and Investment Attractiveness Index (based on Fraser 
Institute Annual Survey of Mining Companies, 2016) 

Public acceptance 

• Relationships between concepts related to public awareness 

Circular economy and recycling 

Material flows in the circular economy 

• Material flows in the economy (EU-28, 2014) 
• Material flows for single material categories in the EU-28 economy (in Gt/yr (billion 

tons/year) in 2014 
• Domestic material consumption by resource category (EU-28, 2002-2016). (A: main 

raw materials groups; B: non-metallic minerals; C: metals; and D: biomass). 

Recycling’s contribution to meeting material demands 

• End-of-life recycling input rates (EOL-RIR) in the EU-28170 
• The current EOL-RR in comparison to EOL-RIR for a range of materials 

Waste electrical and electronic equipment (WEEE) management 

• WEEE officially reported as collected (total and from households), prepared for re-
use and recycled (amounts per capita); and collection targets of WEEE from 
households for all Member States in 2015 (EU-28, 2015) 

• Amount of WEEE ‘prepared for re-use and recycled’, and percentages per WEEE 
category (EU-28, 2015) Preparation for re-use’ rate and recycling rate (in percentage) 
per WEEE category; and number of Member States achieving the targets of the WEEE 
Directive (set starting from 15 August 2015) (EU-28, 2015) 

Trade in waste and scraps 

• Trade of selected waste and scraps — ‘iron and steel’, ‘paper and cardboard’, ‘copper, 
aluminum and nickel’ and ‘precious metals’, intra and extra EU export and imports 

• Trade in selected waste and scraps (in volume and value) exports to non-EU 
countries and imports from non-EU countries in 2016 

Construction and demolition waste 

• Recovery rate of construction and demolition waste in the EU. 

Environmental and social sustainability 

Greenhouse gas emissions 

• GHG emissions trends from the raw materials industry (EU-28 and world total, 1970-
2012) 



• GHG emissions trends per selected raw materials sector (EU-28, 1970-2012) Iron and 
steel production, Non-metallic minerals production, Paper, pulp and print 
production, Non-ferrous metals production, Mining*, Wood products* 

Air pollutant emissions 

• PM10 and NMVOC emissions trends by the raw materials industry (EU-28 and world 
total, 1970-2012) 

• PM10 and NMVOC emissions trends broken down by raw materials sectors (EU-28, 
1970-2012), Non-metallic minerals production, Paper, pulp and print production, 
Non-ferrous metals production, Mining*, Wood products* 

Water 

• Water use trends by raw materials sector (selection of EU countries, 2000-2015), 
Mining and quarrying, Manufacture of basic metals, Manufacture of paper and paper 
products,  

Extractive waste 

• Volumes of extractive waste and extracted materials (EU-28, 2004-2014) 

Wood supply 

• Wood growing stock in FAWS per country area (m3/ha) (EU-28, 1990-2015) 

Occupational safety 

• Incidence rate of non-fatal accidents for a selection of economic sectors (EU-28, 2015) 
• Incidence rate of non-fatal accidents of selected raw materials sectors (2009-2015) 

Sustainability reporting 

• Raw materials companies publishing GRI reports by world region (2016) 
• EU companies publishing GRI reports in the raw materials and other economic 

sectors (2005-2016 

Informationen hämtades här: European Commission, EIP on raw materials, raw materials 
scoreboard 2018 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/117c8d9b-e3d3-11e8-b690-
01aa75ed71a1 

Resource efficient scoreboard 
Detta arbete utvecklades av European Innovation Partnership (EIP) on Raw Materials och 
publiceras vartannat år, hitintills 2016 och 2018.  

Lead indicator 

Resource productivity 

Materials 

• Domestic material consumption per capita 

Land 

• Productivity of artifical land 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/117c8d9b-e3d3-11e8-b690-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/117c8d9b-e3d3-11e8-b690-01aa75ed71a1


• Productivity of artifical land 

Water 

• Water exploitation index 
• Water productivity 

Carbon 

• Greenhouse gas emissions per capita  
Energy dependence 
• Energy productivity 
• Share of renewable energy in gross final energy consumption 

Transforming the economy 

Turning waste into a resource 

• Generation of waste excluding major mineral wastes 
• Landfill rate of waste excluding major mineral wastes  
• Recycling rate of municipal waste 
• Recycling rate of e-waste 

Supporting research and innovation 

• Eco-innovation index 

Getting the prices right 

• Environmental tax revenues 
• Energy taxes 
• Energy taxes by paying sector 

Nature and ecosystems 

Biodiversity 

• Common bird index 
• Area under organic farming 
• Landscape fragmentation 

Safeguarding clean air 

• Urban population exposure to air pollution by particulate matter 
• Urban population exposed to PM10 concentrations exceeding the daily limit value (50 

µg/m3 on more than 35 days in a year 

Land and soils 

• Estimated soil erosion by water - area affected by severe erosion rate 
• Gross nutrient balance on agricultural land 

Key areas 

Addressing food 

• Daily calorie supply per capita by source 

Improving buildings 



• Final energy consumption in households 
• Final energy consumption in households by fuel  

Ensuring sufficient mobility 

• Average carbon dioxide emissions per km from new passenger cars ( 
• Pollutant emissions from transport 
• Modal split of passenger transport  
• Modal split of freight transport 

Informationen hämtades här: https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-
indicators/scoreboard  

OECD 
Better Life Index(OECD) 
OECD utvecklade “Better life Index” som ett led i att nyansera bilden av vad som är 
viktigt ur välfärdsaspekter och bygger på ramverket ”OECD Well-being”. Indexet är 
uppbyggt kring 11 områden som spänner över samhällsbyggnad, inkomster, utbildning, 
arbete, miljö mm.  

Figur 11 OECD Well-being framework 

 

https://www.oecd.org/statistics/measuring-well-being-and-progress.htm 

Housing 

• Rooms per person 
• Dwellings with basic facilitates 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/scoreboard
https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/scoreboard
https://www.oecd.org/statistics/measuring-well-being-and-progress.htm


• Housing expenditure 

Income 

• Household net disposable income 
• Social inequality 
• Household net wealth 

Jobs 

• Employment rate 
• Long term unemployment rate 
• Personal earning 
• Job security 

By Gender inequality and Social inequality 

Community 

• Quality of support network 

by gender inequality 

Education  

• Educational attainment 
• Student skills 
• Years in education 

By Gender inequality and Social inequality 

Environment 

• Air pollution 
• Water quality 

Civic engagement 

• Voter turnout 
• Stakeholder engagement for developing regulations 

By Gender inequality and Social inequality 

Health 

• Life expectancy 
• Self-reported health 

By Gender inequality and Social inequality 

Life satisfaction 
• Life satisfaction 

By Gender inequality  

Work-life balance 

• Employees working very long hours 
• Time devoted to leisure and personal care 



By Gender inequality  

Informationen hämtades här: http://www.oecdbetterlifeindex.org/#/11111111111  

Green Growth  
OECD lanserade strategin för grön tillväxt under 2011. Ramverket omfattar fem olika 
områden med delområden som fylls med indikatorer.  

Figur 12 OECD:s ramverk för grön tillväxt 

 

Environmental and resource productivity  

• CO2 Productivity 
• Production-based CO2 productivity, GDP per unit of energy-related CO2 emissions 
• Production-based CO2 intensity, energy-related CO2 per capita 
• Production-based CO2 emissions, index 2000=100 
• Production-based CO2 emissions, tonnes 
• Demand-based CO2 productivity, GDP per unit of energy-related CO2 emissions 
• Demand-based CO2 productivity, disposable income per unit of energy-related CO2 

emissions 
• Demand-based CO2 intensity, energy-related CO2 per capita 
• Demand-based CO2 emissions 
• CO2 emissions from air transport per capita 
• CO2 emissions from air transport per unit of GDP 

Energy productivity 

• Energy productivity, GDP per unit of TPES 
• Energy intensity, TPES per capita 
• Total primary energy supply, index 2000=100 
• Total primary energy supply 
• Renewable energy supply, % TPES 
• Renewable electricity, % total electricity generation 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/#/11111111111


• Energy consumption in agriculture, % total energy consumption 
• Energy consumption in services, % total energy consumption 
• Energy consumption in industry, % total energy consumption 
• Energy consumption in transport, % total energy consumption 
• Energy consumption in other sectors, % total energy consumption 

Non-energy material productivity 

• Non-energy material productivity, GDP per unit of DMC 
• Biomass, % of DMC 
• Non-metallic minerals, % of DMC 
• Metals, % of DMC 
• Municipal waste generated, kg per capita 
• Municipal waste recycled or composted, % treated waste 
• Municipal waste disposed to landfills, % treated waste 
• Nitrogen balance per hectare 
• Phosphorus balance per hectare 

Environmentally adjusted multifactor productivity 

• Environmentally adjusted multifactor productivity growth 
• Contribution of natural capital 
• Adjustment for pollution abatement 

Natural asset base 

• Freshwater resources 
• Total renewable freshwater per capita 
• Total freshwater abstraction per capita 
• Water stress, total freshwater abstraction as % total available renewable resources 
• Water stress, total freshwater abstraction as % total internal renewable resource 
• Permanent surface water, % total surface 
• Seasonal surface water, % total surface 
• Conversion of permanent water to not-water surface, % permanent water, since 1984 
• Conversion of permanent to seasonal water surface, % permanent water, since 1984 
• Conversion of not-water to permanent water surface, % permanent water, since 1984 
• Conversion of seasonal to permanent water surface, % permanent water, since 1984 

Land resources 

• Natural and semi-natural vegetated land, % total 
• Bare land, % total 
• Cropland, % total 
• Artificial surfaces, % total 
• Water, % total 
• Loss of natural and semi-natural vegetated land, % since 1992 
• Loss of natural and semi-natural vegetated land, % since 2004 
• Gain of natural and semi-natural vegetated land, % since 1992 
• Gain of natural and semi-natural vegetated land, % since 2004 
• Conversion from natural and semi-natural land to cropland, % since 1992 
• Conversion from natural and semi-natural land to artificial surfaces, % since 1992 
• Conversion from cropland to artificial surfaces, % since 1992 



• Built up area, % total land 
• Built up area per capita 
• New built up area, % since 1990 
• New built up area, % since 2000 
• Irrigated land, % agricultural land 

Forest resources 

• Forests under sustainable management certification FSC, % total forest area 
• Intact forest landscape, km2 
• Intact forest landscape loss, % since 2000 

Wildlife resources 

• Threatened mammal species, % total known species 
• Threatened bird species, % total known species 
• Threatened vascular plant species, % total known species 
• Sales of pesticides per unit of agricultural land 

Atmosphere and climate 

• Annual surface temperature, change since 1951-1980 

Environmental dimension of quality of life 

• Exposure to environmental risks 
• Mean population exposure to PM2.5 
• Percentage of population exposed to more than 10 micrograms/m3 
• Percentage of population exposed to more than 35 micrograms/m3 
• Mortality from exposure to ambient PM2.5 
• Welfare costs of premature mortalities from exposure to ambient PM2.5, GDP 

equivalents 
• Mortality from exposure to ambient ozone 
• Welfare costs of premature deaths from exposure to ambient ozone, GDP equivalents 
• Mortality from exposure to lead 
• Welfare costs of premature deaths from exposure to lead, GDP equivalent 
• Mortality from exposure to residential radon 
• Welfare costs of premature mortalities from exposure to residential radon, GDP 

equivalent 

Access to drinking water and sewage treatment 

• Population with access to improved sanitation, % total population 
• Population connected to public sewerage, % total population 
• Population connected to sewerage with primary treatment, % total population 
• Population connected to sewerage with secondary treatment, % total population 
• Population connected to sewerage with tertiary treatment, % total population 

Economic opportunities and policy responses 

Technology and innovation: Patents 

• Development of environment-related technologies, % all technologie 
• Relative advantage in environment-related technolog 



• Development of environment-related technologies, % inventions worldwide 
• Development of environment-related technologies, inventions per capita 

Technology and innovation: R&D 

• Environmentally related government R&D budget, % total government R&D 
• Environmentally related R&D expenditure, % GDP 
• Renewable energy public RD&D budget, % total energy public RD&D 
• Energy public RD&D budget, % GDP 
• Fossil fuel public RD&D budget (excluding CCS), % total energy public RD&D 

International financial flows: Official Development Assistance 

• Environmentally related ODA, % total ODA 
• ODA - all sectors - biodiversity, % total ODA 
• ODA - all sectors - climate change mitigation, % total ODA 
• ODA - all sectors - climate change adaptation, % total ODA 
• ODA - all sectors - desertification, % total ODA 
• ODA - renewable energy sector, % total allocable ODA 
• ODA - water supply and sanitation sector, % total allocable ODA 
• ODA - environment sector, % total allocable ODA 
• Net ODA provided, % GNI 

Environmental taxes and transfers 

• Environmentally related taxes, % GDP 
• Environmentally related taxes, % total tax revenue 
• Energy related tax revenue, % total environmental tax revenue 
• Road transport-related tax revenue, % total environmental tax revenue 
• Emissions priced above EUR 30 per tonne of CO2, % total emissions 
• Emissions priced above EUR 60 per tonne of CO2, % total emissions 
• Petrol tax, USD per litr 
• Petrol end-user price, USD per litr 
• Diesel tax, USD per litre 
• Diesel end-user price, USD per litr 
• Residential electricity price, USD per kWh 
• Mean feed-in tariff for solar PV electricity generation 
• Mean feed-in tariff for wind electricity generation 
• Fossil fuel consumer support, % total tax revenue 
• Fossil fuel consumer support, % energy related tax revenue 
• Fossil fuel consumer support, % total fossil fuel support 
• Fossil fuel producer support, % total fossil fuel support 
• Fossil fuel general services support, % total fossil fuel support 
• Petroleum support, % total fossil fuel support 
• Coal support, % total fossil fuel support 
• Gas support, % total fossil fuel support 
• Electricity support, % total fossil fuel support 
• Total fossil fuel support, % of total tax revenue 

Regulations and management 

• Terrestrial protected area, % land area 



• Marine protected area, % total exclusive economic zone 

Socio-economic context 

Economic context 

• Real GDP, Index 2000=100 
• Value added in industry, % of total value added 
• Value added in agriculture, % of total value added 
• Value added in services, % of total value added 
• Real GDP per capita 
• Labour tax revenue, % GDP 
• Labour tax revenue, % total tax revenue 

Social context 

• Population 
• Population, ages 0-14, % total 
• Population, ages 15-64, % total 
• Population, ages 65 and above, % total 
• Women, % total population 
• Total fertility rate, children per woman 
• Life expectancy at birth 
• Net migration 
• Population density, inhabitants per km2 

Informationen är hämtad här: 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GREEN_GROWTH 

Sustainable Ocean Economy 
OECD har utvecklat ett uppföljningsverktyg för hållbar havsekonomi sedan 20xx för att 
analysera och fördjupa kunskaperna kring ekonomins påverkan på havsmiljön, att förstå 
vilka policyområden och konflikter som uppstår kring skydd och en hållbar användning 
av naturresurserna.  

Figur 13 OECD:s ansats över havsbaserad ekonomi 

 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GREEN_GROWTH


Natural capital  

Biodiversity and ecosystems: Wildlife resources, Threatened marine species 

• Threatened marine fish species (last available year), number 

Biodiversity and ecosystems: Coastal zone resources and ecosystems, Coastal land cover change 

• Built-up area within 10km of coast, sqkm 
• Built-up area within 10km of coast as share of land within 10km of the coast, % 
• Built-up area within 1km of coast, sqkm 
• Built-up area within 1km of coast as share of land within 1km of the coast, % 
• Built-up area, all land, sqkm 
• Built-up area, all land, as share of all land, % 

Environmental and resource productivity 

Carbon and energy: CO2 Productivity, CO2 emissions from international maritime bunkers 

• International marine bunker CO2 emissions, thousand tonnes 
• International marine bunker CO2 emissions as share of CO2 emissions from total 

CO2 from fuel combustion and international bunkers, % 

Economic opportunities 

Technology and innovation: Research, development and deployment (RD&D), Offshore/ocean 
renewable energy RD&D public budgets 

• Offshore wind technology (excl. low wind speed) RD&D, million USD 2018 PPP 
• Tidal energy RD&D, million USD 2018 PPP 
• Wave energy RD&D, million USD 2018 PPP 
• Salinity gradient power RD&D, million USD 2018 PPP 
• Other ocean energy RD&D, million USD 2018 PPP 
• Unallocated ocean energy R&D, million USD 2018 PPP 
• All ocean energy (excl. offshore wind) RD&D, million USD 2018 PPP 
• All ocean and offshore energy (offshore wind + ocean energy) RD&D, million USD 

2018 PPP 
• All ocean and offshore energy (offshore wind + ocean energy) RD&D, share of total 

energy RD&D budget, % 
• Total energy RD&D, million USD 2018 PPP 

Policy responses 

Market-based approaches, (economic) policy instruments: Taxes, fees and charges, tradable permit 
systems, subsidies, deposit refund schemes, etc. directed at ocean sustainability 

•     Ocean-related taxes, number 
•     Ocean-related fees or charges, number 
•     Ocean-related tradable permit systems, number 
•     Environmentally motived ocean subsidies, number 
•     Ocean-related deposit refund schemes, number 
•     Ocean-related voluntary approaches, number 
•     Ocean-related policy instruments, number 
•     Ocean-related policy instruments as share of all policy instruments, % 



Market-based approaches: Payments from Government, Ocean-related fossil fuel support reform 

•  Ocean-related fossil-fuel support benefitting general services (GSSE), million USD 
nominal 

• Ocean-related fossil-fuel support benefitting general services (GSSE) as share of 
ocean-related FFS, % 

• Ocean-related fossil-fuel support benefitting the hydrocarbon sector as share of 
ocean-related FFS, % 

Regulations & management approaches: Protected area designation 

• Total marine protected area, sqkm 
• Total marine protected areas as share of exclusive economic zone, % 
• Marine protected area designated with IUCN management objectives I-III which 

generally preclude commercial fishing and other extractive industries, sqkm 
• Marine protected area designated with IUCN management objectives I-III which 

generally preclude commercial fishing and other extractive industries, as share of 
exclusive economic zone, % 

• Marine protected area designated with IUCN management objectives IV-VI or with 
no management category provided, sqkm 

• Marine protected area designated with IUCN management objectives IV-VI or with 
no management category provided, as share of exclusive economic zone, % 

• Total protected area within 1km of coastline (both terrestrial and marine), sqkm 
• Total protected area within 1km of coastline (both terrestrial and marine) as share of 

1km buffer area, % 
• Total protected area within 10km of coastline (both terrestrial and marine), sqkm 
• Total protected area within 10km of coastline (both terrestrial and marine) as share of 

10km buffer area, % 

Socio-economic context 

Fisheries and aquaculture 

• Total marine landings, all species, thousand tonnes 
• Total marine landings, all species, million USD 
• Total aquaculture production, marine and partly-marine species, thousand tonnes 
• Total aquaculture production, marine and partly-marine species, million USD 
• People employed in fishing sectors excluding inland fisheries, total by occupation 

rate, thousands 
• People employed in aquaculture sector (marine and inland), total by occupation rate, 

thousands 
• Total number of fishing vessels, all sizes 
• Gross tonnage of fishing vessels of all sizes, thousand tonnes 
• Total exports of fisheries products, million USD 
• Total imports of fisheries products, million USD 

Maritime transport 

• Total coastal shipping, freight, million tonne-kilometers 
• Total maritime container transport, number of TEUs, thousands 
• Total maritime container transport, million tonnes 



Population 

• Population resident within 100km of coast, millions 
• Population resident within 10km of coast, millions 
• Population resident within 100km of coast as share of total population, % 
• Population resident within 10km of coast as share of total population, % 

Informationen är hämtad här: https://stats.oecd.org/index.aspx?datasetcode=OCEAN  

Trade and Environment 
Under 2019 publicerade OECD indikatorer för att möta efterfrågan på information om 
relationen mellan handel och miljö. Indikatorerna är valda utifrån tillgänglighet och de 
större policyfrågorna kring ekonomins påverkan och arbete med miljö och klimat.   

Policy indicators on trade and environment  

• Carbon emissions embedded in trade 
• Carbon emissions embedded in trade under the Equal Carbon Intensity Assumption 
• Scale, composition and Technique Effects of imported Carbon emissions 
• Embodied materials in trade 
• Nutrient balance of trade 
• Support measures of fossil fuels 
• Tariffs on Environmental goods 
• Trade in environmental goods 
• Trade in waste and scrap 

https://stats.oecd.org/ - Policy indicators on Trade and environment 

OECD 2019, REPORT ON A SET OF POLICY INDICATORS ON TRADE AND 
ENVIRONMENT. Joint Working Party on Trade and Environment. TRADE AND 
AGRICULTURE DIRECTORATE ENVIRONMENT DIRECTORATE. 
COM/TAD/ENV/JWPTE(2018)2/FINAL 

Övriga 
Climate change dashboard 
Under 2021 publicerade IMF sitt första verktyg för att följa klimatförändringar ur ett 
miljöekonomiskt perspektiv. Indikatorerna är indelade i fyra områden – Ekonomisk 
aktivtitet och klimatet, Över gränser, Finansiell, fysisk och omställningsrisker samt Statlig 
policy.  

Economic Activity and climate Indicators 

• Greenhouse gas emissions 
• Quarterly greenhouse gas (GHG) air emissions accounts 
• Annual greenhouse gas (GHG) air emissions accounts 
• Greenhouse gas (GHG) emissions national inventories by source 
• Carbon emissions per million $US of output by industry 
• Annual Mean Global Surface Temperature 

https://stats.oecd.org/index.aspx?datasetcode=OCEAN
https://stats.oecd.org/


• Monthly Atmospheric Carbon Dioxide concentrations 
• Change in mean sea level [mm] 

Cross-border Indicators 

• CO2 emissions embodied in domestic final demand, production, and trade 
• Trade in environmental goods 
• Direct investment-related indicators 

Financial, Physical and Transition Risk Indicators 

• Carbon footprint-adjusted loans to total loans for deposit takers 
• Green Bonds 
• Climate related disasters frequency 
• Non-life insurance penetration 
• Climate-driven INFORM Risk 
• Preparedness of countries for a low-carbon transition 

Government Policy Indicators 

• Environmental Taxes 
• Government Expenditure on Environmental Protection 

https://climatedata.imf.org/ 

Global Set of Climate Change Statistics and Indicators 
FN:s ekonomiska Kommission för Europa (UNECE) har tillsammans med en 
expertgrupp utvecklat ett förslag till ramverk och uppföljning av klimatförändringar. 
Arbetet som pågick mellan 2014-2017, resulterade i en ansats baserad på 5 områden – 
Drivkrafter, Utsläpp, Inverkan, Undvikandeåtgärder och Anpassningsåtgärder.  

Tabell 26 UNECEs indikatorer för att mäta och följa klimatförändringar 

 

https://climatedata.imf.org/


 

 
* SF DRR = Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030 

** AFF = SEEA Agriculture, Forestry and Fisheries 

Economic Commission for Europe, Conference of European statisticians, 65th plenary 
session Geneva, 19-21 June 2017, Item 7(c) of the agenda: Set of key climate change-
related statistics and indicators using the System of Environmental-economic Accounting  

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2017/CES_3-
Climate_change_related_statistics_-_set_of_indicators_for_upload.pdf  

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2017/CES_3-Climate_change_related_statistics_-_set_of_indicators_for_upload.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2017/CES_3-Climate_change_related_statistics_-_set_of_indicators_for_upload.pdf
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Det här annexet beskriver vem som tar fram statistiken, om det är en statistikansvarig 
myndighet eller en branschorganisation. Dessutom listas variablerna av intresse för varje 
statistikprodukt och typ av datainsamlingsverktyg.  

För den statistikansvariga myndigheten beskrivs även vilka områden som ingår i 
ansvaret.  

Statistikansvariga myndigheter 

Brottsförebyggande rådet 
Ansvarar för officiell statistik på området  
Rättsväsende: 
Brott 
För brott lagförda personer 
Kriminalvård 
Återfall i brott  

Statistik med miljörelation 

Brott mot miljöbalken 

Typ av undersökning: Administrativa data  

Variabler: Anmälda och uppklarade brott: miljöbrott, miljöstörning, kemikalier, otillåten 
miljöverksamhet, försvårande av miljökontroll, bristfällig miljöinformation, 
nedskräpning, mm. 

Ekonomistyrningsverket  
Ansvarar för officiell statistik på området  
Offentlig ekonomi: 
Utfallet av statsbudgeten 

Statistik med miljörelation 

Utfallet av statsbudgeten 

Typ av undersökning: Administrativa data 

Variabler: Utgiftsområde, anslagsnamn, myndighet, typ av monetärt flöde (lämnade 
bidrag, investeringar, löner osv.), anslagscofog, belopp mm.  

Statens Energimyndighet 
Ansvarar för officiell statistik på området  
Energi: 
Tillförsel och användning av energi 
Energibalanser 
Prisutvecklingen inom energiområdet 

Statistik med miljörelation 

Industrins energianvändning (ISEN) 

Typ av undersökning: Totalundersökning från >10 anställda 



Variabler:  Använd energi, tillförsel (även egenproducerad), inköpspris per energivara 

Kvartalsvis bränslestatistik (Kvbr) 

Typ av undersökning: totalundersökning från >10 anställda 

Variabler: Förbrukningen av olika bränslen, bruttoproduktion, förbrukning av bränslen 
som råvara, lager tillförsel och avgång av olika bränsleslag 

Månatlig elstatistik och byte av elleverantörer (Manel) 

Typ av undersökning: blandad undersökning 

Variabler: Elproduktion, kraftutbyte med utlandet, elanvändning, stamnätsförluster och 
övriga förluster, antal leverantörsbyten och årsvolymer 

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik (MåBra) 

Typ av undersökning: totalundersökning 

Variabler: Förbrukningen av olika bränslen, bruttoproduktion, förbrukning av bränslen 
som råvara, lager tillförsel co avgång av olika bränsleslag, import/export 

Oljeleveranser kommunvis redovisning (komolj) 

Typ av undersökning:  Totalundersökning   >500 ton per år 

Variabler: Leveranserna av motorbensin, dieselbränsle och eldningsoljor per 
förbrukarkategori 

Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) (AREL) 

Typ av undersökning: Totalundersökning  

Variabler: Kraftstationer: Uppgift om teknisk utrustning, bruttoproduktion och 
egenförbrukning av elenergi samt bränsle (kvantitet och värde) – Värmeverk: Uppgifter 
om produktion och omsättning av värme, förbrukning av el samt bränslen (kvantitet och 
värden). Försäljning och intäkter, överförd el på förbrukarkategorier mm. 

Energianvändning i fritidshus 

Typ av undersökning: urvalsundersökning 

Variabler: Totala antalet fritidshus: per byggår, temperaturzon, storleksklass, total 
elförbrukning, vedförbrukning, bakgrundsinfo om fritidshusen, elinstallationer, 
uppvärmningsmöjligheter. 

Energianvändning inom byggsektorn 

Typ av undersökning: Urvalsundersökning  

Variabler: Förbrukning av olika bränslen för transport och stationära ändamål, inkl 
fjärrvärme och el 

Energianvändning inom skogsbruket 

Typ av undersökning: modellbaserat 



Variabler: Dieselbränsle- respektive bensinförbrukning för olika moment i skogsbruket. 

Energianvändningen inom fiskesektorn 

Typ av undersökning: Urvalsundersökning  

Variabler: Uppgifter om respektive fiskebåt/fartyg enligt Fiskeriverkets register., licensen, 
farttygsuppgifter, bränsleanvändning 

Energianvändningen inom jordbruket 

Typ av undersökning: Urvalsundersökning (växtodling och djurproduktion.) 

Variabler: Använd, el, olja, ved inklusive för uppvärmning, bensin diesel, antal företag 
med solceller, m spannmålstork, använd olja till spannmålstork 

Energistatistik för flerbostadshus 

Typ av undersökning: urvalsundersökning 

Variabler: Antal lägenheter, area, uppvärmd totalyta, total energianvändning, genomsnitt 
per m2 yta, normalårskorrigerad m2 yta, genomsnitt per lägenhet 

Energistatistik för lokaler 

Typ av undersökning: urvalsundersökning  

Variabler: Areor fördelade på användningsområden, total och genomsnittlig 
energianvändning per uppvärmningssätt 

Energistatistik för småhus 

Typ av undersökning: urvalsundersökning  

Variabler: Befintlig värmekälla, använd värmekälla, färdigställande år, totala använda 
energimängder, energianvändning per färdigställande år, totala använda energimängder, 
energianvändning per m2 

Energipriser på naturgas och el 

Typ av undersökning: urvalsundersökning 

Variabler: Produktpris och uppgift om levererad kvantitet, dvs vägda genomsnittspriser 
per kalenderhalvår för slutkonsumenter gällande el och naturgas för olika kundtyper. 

Omförhandling och byten av elavtal (produkten avslutad 2019) 

Typ av undersökning: urvalsundersökning  

Antal personer i hushållet, Typ av elhandelsavtal, elanvändning, byte av elhandlare och 
anledning till byte, ändrat elhandelsavtal och försök att ändra avtal 

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 

Typ av undersökning: Totalundersökning 



Variabler: Fast och rörlig avgift för elenergi respektive nättjänst för typkunderna: 
Lägenhet, villa utan elvärme, villa med elvärme, jord- eller skogsbruk, 
näringsverksamhet, småindustri Avtalstyp (Tillsvidareavtal (normalprisavtal), avtal om 
rörligt pris, avtal om fast pris med 1-, 2- eller 3-års löptid), antal avtal per typ, antal 
omförhandlade avtal 

Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten (produkten avslutad 2019) 

Typ av undersökning: Blandad undersökning 

Variabler: Energipriser, leverantörsbyten, nättariffer 

Kvartalsvisa energibalanser  

Typ av undersökning: modellbaserat 

Variabler:  Energivarubalanser, tillförsel, omvandling per energibärare 

Årliga energibalanser 

Typ av undersökning: modellbaserat 

Variabler: Energivarubalanser, tillförsel, omvandling per energibärare 

Kommunal och regional energistatistik 

Typ av undersökning: modellbaserat 

Variabler: Energivarubalanser, tillförsel, omvandling per energibärare 

Leveranser av fordonsgas 

Typ av undersökning Totalundersökning 

Variabler: totala levererade volymer av biogas2, naturgas3, flytande biogas (LBG) och 
flytande naturgas (LNG), fördelade (för helår) på län och på typ av tankstation. 

Oförädlat trädbränsle 

Typ av undersökning: Urvalsundersökning  

Variabler: Produktion, import och export av sönderdelat oförädlade trädbränslen 
fördelade på bränsle-kategorier, råvarukategorier och råvarans geografiska ursprung 

Nätanslutna solcellsanläggningar 

Typ av undersökning: Totalundersökning 

Variabler: Installerad effekt, typ av anläggning 

Trädbränsle och torvpriser 

Typ av undersökning: Totalundersökning  

Variabler: Kvartalsvisa medelvärden av priser (kr/MWh) i Sverige för vissa trädbränslen 
och torv, som används för energiändamål hos svenska industrier respektive 
energiproducenter inklusive användning av dessa bränslen 



Elcertifikatsystem 

Typ av undersökning: Registerdata (Ceasar)  

Variabler: Utfärdade, totalt och per energikälla annullerade, ackumulerade, kvot 
medelpris, uppskattad kostnad av elkonsumenten, produktion, installerad effekt per 
kraftslag, nya drifter, planerade vindkraftsprojekt, antal vindkraftverk, installerad effekt 
samt produktion, tilldelade certifikat från vindkraft, godkända biobränsleanläggningar, 
mm. 

Industrins energianvändning i småföretag (Lisen) 

Typ av undersökning: Urvalsundersökning  

Variabler: Energianvändningen för små industrier med färre än 10 anställda 

Nätpriser på naturgas och byten av naturgasleverantör 

Typ av undersökning: Totalundersökning 

Variabler: Byten av naturgasleverantörer 

Transportsektorns energianvändning 

Typ av undersökning: Modellbaserat 

Variabler: Elanvändning, bränsleanvändning fördelat per bränsleslag inom 
transportsektorn. 

Produktion och användning av biogas och rötrester 

Typ av undersökning: Totalundersökning 

Variabler: Produktion av biogas fördelning på anläggningstyp. Användning av 
producerad biogas per typ av användning, import, Antal biogasanläggningar i Sverige, 
fördelning mesofila/termofila anläggningar, genomsnittlig metanhalt i råbiogasen samt 
total rötkammarvolym. 

Havs- och vattenmyndigheten 
Ansvarar för officiell statistik på områdena 
Miljö: 
Havs- och vattenmiljö 
Jord- och skogsbruk, fiske: 
Fiske 

Statistik med miljörelation 

Fångststatistik för yrkesfiske 

Typ av undersökning: Registerdata (loggböcker och kustfiskejournaler) 

Variabler: Fångst ombord: fångstområde,  kuststräcka där fångsten är landad fiskart som 
fångats,  typ av fiskeredskap som använts, fartygssegment. Försåld fisk: kuststräcka där 
fångsten är landad, fiskart som fångats 



Områden skyddade enligt fiskvattendirektivet 

Typ av undersökning: Geografiska data, GIS 

Variabler: Hektar skyddade områden 

Prövningsgrupper för vattenkraftverk 

Typ av undersökning: geografiska data, GIS 

Variabler: Data innehåller sammanslagning av SMHI:s delavrinningsområden för 
huvuddelen av Sverige 

Områden av riksintresse för yrkesfiske 

Typ av undersökning: geografiska data, GIS  

Variabler: Riksintresset omfattar havsområden, inlandsvatten och hamnar som bedöms 
vara av särskilt stor betydelse för näringen 

Områden skyddade av fiskvattendirektivet 

Typ av undersökning: geografiska data, GIS  

Variabler: Hektar skyddade områden 

Prövningsgrupper för vattenkraftverk - geografiska data 

Typ av undersökning: geografiska data, GIS  

Variabler: Data innehåller sammanslagning av SMHI:s delavrinningsområden för 
huvuddelen av Sverige 

Tillförsel av fosfor till kusten 

Typ av undersökning: Registerdata, Miljöövervakningen 

Variabler: Tillförsel av fosfor typ av område, typ av utsläppskälla 

Tillförsel av kväve till kusten 

Typ av undersökning: Registerdata, Miljöövervakningen 

Variabler: Tillförsel av kväve typ av område, typ av utsläppskälla 

Statens Jordbruksverk 
Ansvarar för officiell statistik på området 
Jord- och skogsbruk: 
Djurhälsa 
Jordbrukets ekonomi 
Jordbrukets produktion 
Jordbrukets struktur 
Sysselsättning i jordbruket 
Prisutveckling i jordbruket 
Vattenbruk 



Ett urval av Jordbruksverkets statistik redovisas här med särskilt intresse för 
miljörelaterad statistik:  

Prisindex och priser på livsmedelsområdet  

Typ av undersökning: Urvalsundersökning 

Variabler: Avräkningsprisindex och Produktionsmedelsprisindex, Producentprisindex 
för livsmedelsindustrin, jordbruksreglerade livsmedel och Konsumentprisindex för 
jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J) 

Animalieproduktion 

Typ av undersökning: Totalundersökning  

Variabler: Produktionen av mjölkprodukter, inklusive ekologiska mjölkprodukter, vid 
mejerier, Slakten vid slakterier, Partihandelns invägning av svenska ägg 

Ekologisk växtodling 

Typ av undersökning: totalundersökning  

Variabler: Arealer brukade med ekologiska produktionsmetoder, andel areal brukad med 
ekologiska produktionsmetoder i förhållande till total brukad areal samt, antal företag 
som brukar jordbruksmark med ekologiska produktionsmetoder. 

Ekologisk djurhållning 

Typ av undersökning: registerdata 

Variabler: Antal omställda ekologiska djur, andel omställda ekologiska djur av det totala 
antalet djur, och antal företag med omställda ekologiska djur 

Ekologisk animalieproduktion 

Typ av undersökning: Registerdata 

Variabler: Invägningen av ekologisk mjölk, produktion av ekologiska mjölkprodukter vid 
mejeri,- slakt av ekologiskt hållna nötkreatur, grisar, får och lamm, kycklingar samt 
partihandelns invägning av ekologiska ägg 

Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn, EEA 

Typ av undersökning: sammanställning av befintlig statistik 

Variabler: Produktionsvärde per produkt, Erhållet jordbruksstöd, Kostnad per 
kostnadsslag: Spannmål, industrigrödor, foderväxter, köks- och plantskoleväxter, potatis, 
frukt och bär samt andra växter och vegetabiliska produkter: 

- Djur och animaliska produkter 

- Jordbrukstjänster 

- Sekundära icke-jordbruksaktiviteter 

- Övriga produktionssubventioner 



- Insatsförbrukning 

- Kapitalförslitning 

- Löner och kollektiva avgifter 

- Arrende- och hyreskostnader 

- Räntekostnader och ränteintäkter 

Jordbrukarhushållens inkomster 

Typ av undersökning: Sammanställning av befintlig statistik 

Variabler: Antal brukare, per kön, antal hushållsmedlemmar, antal hushåll per 
hushållstyp, antal samtaxerade,  typ av taxering, avsättningar, periodiseringar, 
återföring, kapitalinkomster, och utgifter, skatter, transfereringar,  

Vattenbruk 

Typ av undersökning: Totalundersökning  

Variabler: Antal aktiva odlingar, produktion (ton), Försäljningsvärde(mkr), - Antal 
anläggningar med olika odlingstekniker och storlek för dessa (m, m2 respektive m3), 
sysselsättning 

Kemikalieinspektionen 
Ansvarar för officiell statistik på området  
Miljövård och naturresurshushållning: 
Kemikalier; försäljning och användning 

Statistik med miljörelation 

Användning av miljö-hälsofarliga kemikalier 

Typ av undersökning: Register (Produktregistret) 

Variabler: Användning i antal samt tonnage av miljö-och hälsofarliga kemikalier 

Flödesanalyser för kemiska ämnen 

Typ av undersökning: Register (Produktregistret) 

Variabler: I flödesschemat redovisas importerad, framställd och exporterad mängd av 
ämnet/ämnena, samt användningsmönster. Till varje schema finns också fakta om 
ämnets/ämnesgruppens framställningsmetoder och fysikaliska data. 

Försålda kvantiteter av bekämpningsmedel 

Typ av undersökning: Register (Produktregistret) 

Variabler: Försålda mängder växtskyddsmedel och biocider till slutanvändare 

Överblicksstatistik 

Typ av undersökning: Register (Produktregistret) 



Variabler: Förekomsten av kemikalier fördelade på funktionstyper (som till exempel lim, 
färg och bränslen) samt branscher som de säljs till. Den redovisar också de kemiska 
ämnen som omsätts mest i Sverige. Dvs totalomsättning, funktionstyp, bransch till vilken 
produkten avsätts, konsumenttillgänglighet, faroklass och enskilda ämnen. 

Översiktlig kortstatistik 

Typ av undersökning: Register (Produktregistret) 

Variabler: Indikatorer: t.ex. antal produkter per företag, rankinglistor, utveckling av 
faroklassade produkter mm. 

Naturvårdsverket 
Ansvarar för officiell statistik på området  
Miljö: 
Miljötillstånd 
Miljöbalkens tillämpning (avslutad) 
Avfall 
Utsläpp 

Statistik med miljörelation 

Avfall, el utrustning och batterier 

Typ av undersökning: Administrativa data  

Variabler: Sålda, insamlade och behandlade mängder elutrustning och batterier och efter 
behandlingstyp 

Avfall, förpackningar 

Typ av undersökning: Totalundersökning  

Variabler: Total mängd materialåtervunnen förpackningsavfall per förpackningsslag 
Total tillförd mängd samt mängd materialåtervunnen förpackning per förpackningsslag, 
Materialåtervinningsgrad per förpackningsslag 

Avfall, gränsöverskridande transporter 

Typ av undersökning: Administrativa data  

Variabler: farligt/icke farligt avfall, avfallsslag, mottagarland/avsändarland, typ av 
behandling och mängd i ton. 

Avfall, genererat och behandlat 

Typ av undersökning: Blandad undersökning 

Variabler: För genererat avfall: typ av avfall samt mängden avfall i ton. För behandlat 
avfall: typ av avfall, mängden avfall i ton samt behandlingstyp. 

Avfall vid illegala gränsöverskridande transporter 

Typ av undersökning: Administrativa data  



Variabler: Hur många transporter som stoppas på väg ut ur Sverige och hur många 
transporter från Sverige som stoppas i andra länder. Avfallsslag inkluderat 

Import och export av avfall  

Typ av undersökning: Administrativa data  

Variabler: import per land, mängd och avfallstyp 

Miljöledning i staten 

Typ av undersökning: Administrativa data 

Variabler: Antal och andel miljöcertifierade myndigheter, deras CO2 från transporter och 
energianvändning 

Miljökrav i myndigheters upphandlingar 

Typ av undersökning: Administrativa data  

Variabler: Andel miljökrav i upphandlingar (upphandlingsvärdet) 

Utsläpp till luft och klimat 

Typ av undersökning: modellbaserat 

Variabler: Utsläppsparametrar, t.ex. CO2, CO, SO2, Nox, CH4 mfl 

Handel med utsläppsrätter – fullgörande status 

Typ av undersökning: Register (SUS) 

Variabler: Utsläpp, – Överlämnade utsläppsrätter, differens utsläpp överlämnande, 
status 

Rapporterade utsläpp inom systemet för handel med utsläppsrätter 

Typ av undersökning: Register 

Variabler: Inrapporterade CO2, utfärdade och över/underskottet 

Utsläpp till vatten och slamproduktion – Kommunala reningsverk, skogsindustri samt 
viss övrig industri 

Typ av undersökning: Register 

Variabler: Reningsgrad, typ av utsläpp, användningsområden av slam 

Utsläpp i siffror (UTIS) 

Typ av undersökning: Register 

Variabler: utsläppsparametrar till luft och vatten, avfallsmängder per företag och 
anläggning, och år.  



Statistiska centralbyrån 
Ansvarar för officiell statistik på områdena 
Arbetsmarknad 
Befolkning 
Bostäder och byggande 
Handel med varor och tjänster 
Hushållens ekonomi 
Levnadsförhållanden 
Demokrati 
Miljö: Miljöekonomi och hållbar utveckling, Markanvändning, Vattenanvändning, 
Gödselmedel och kalk 
Nationalräkenskaper 
Näringsverksamhet: Näringslivets investeringar, Näringslivets struktur, 
Industriproduktionens utveckling, Industrins leveranser och order, Industrins lager, 
Industrins kapacitetsutnyttjande 
Offentlig ekonomi 
Priser och konsumtion 
Utbildning och forskning 
Här redovisas endast det urval av statistikprodukter som har någon information med 
anknytning till miljö och energifrågor.  

Befolkningens utbildning 

Typ av undersökning: Register 

Variabler: (med bäring på miljö/energi):  Högsta utbildningsnivå (enligt SUN 2020) för 
avklarade utbildningar, Utbildningsinriktning för högsta utbildning (enligt SUN 2020), 
Utbildningsgrupp (ett aggregat av utbildningsnivå och utbildningsinriktning) 

Företagens ekonomi FEK 

Typ av undersökning: Urvalsundersökning 

Variabler: (med bäring på miljö/energi):  v3281 Energikostnader inkl. värme, kyla och 
belysning, v3530 Kostnader fjärrvärme för uppvärmning av lokaler och fastigheter, v3530 
Kostnader fjärrvärme för uppvärmning av lokaler och fastigheter, v3531 Energikostnader 
för drift (vid produktion av varor), v3645 Energikostnader inkl. elavgifter, bransch 
(SNI2007) 

Innovationsverksamhet i Sverige CIS 

Typ av undersökning: Urvalsundersökning 

Variabler: 2008:Innovations with environmental benefits, Motivation to introduce an 
environmental innovation, Enterprises with procedures in place to regularly identify and 
reduce environmental impacts, 2014: Environmental benefits due to innovation in the 
enterprises by NACE Rev. 2 activity and size class, Importance of the drivers to introduce 
innovations with environmental benefits and procedures to reduce environmental 
impacts in the enterprises, by NACE Rev. 2 activity and size class  

IT användning i företag 



Typ av undersökning: Urvalsundersökning 

Variabler: IT lösningar för att minska energianvändning; digitalisering av arbetsflöden, 
intelligent styrning av ljus mm, intelligent styrning av transport, logisitik. Företag som 
har miljöpolicy för att välja; miljöcertifierade leverantörer, skärmsläckare mm, resfria 
möten, inköp av hårdvara mm efter energiförbrukning 

Kemikalieindikatorer 

Typ av undersökning: Register från KemI 

Variabler: ton hälso- och miljöfarliga kemikalier, per bransch (SNI2007) 

Lägenheter i nybyggnation – flerbostadshus och småhus 

Typ av undersökning: urvalsundersökning 

Variabler: antal lägenheter efter typ av fasadmaterial, stomme och takmaterial. 

Markanvändning i Sverige 

Typ av undersökning: GIS 

Variabler: hektar av marktyper (skog, jordbruksmark, bebyggd mark, mm), ägarkategori, 
mm.  

Miljösektorn (EGSS) 

Typ av undersökning: Register 

Variabler: omsättning, förädlingsvärde, export, sysselsättning (per kön) bransch 
(SNI2007) 

Miljöskyddskostnader i industrin (mkost) 

Typ av undersökning: Urvalsundersökning 

Variabler: i miljoner kronor: Investeringar: behandlande, förebyggande)  och löpande 
kostnader (egna, köpta tjänster) per miljöområde: luft, vatten, avfall biodiversitet, övrigt 
bransch (SNI2007) 

Mikrodata för Företagsregister och individdatabas (FRIDA) 

Typ av undersökning: Register 

Variabler: CO2- och energiskatter, energimängder, återbetalningar CO2 och 
energiskatter, bransch (SNI2007) 

Miljöskatter 

Typ av undersökning: modellbaserat 

Variabler: intäkter av miljöskatter till staten per skattebas och per skatteområde (energi, 
transport, miljöföroreningar), bransch (SNI2007) 

Miljömotiverade subventioner 



Typ av undersökning: Administrativa data, modellbaserat 

Variabler: Utbetalningar av investeringsbidrag och för konsumtion inom miljö, per 
områden 

Miljöpåverkan från konsumtion 

Typ av undersökning: bearbetning av befintlig statistik 

Variabler: utsläppsparametrar, t.ex. CO2, CO, SO2, Nox, CH4 mfl, indelat på slutlig 
användning, import/export, inhemsk produktion mm.  

Materialflöden (MFA) 

Typ av undersökning: modellbaserat 

Variabler: Import, export och uttag av naturresurser 

Markräkenskaper 

Typ av undersökning, Register, modellbaserat 

Variabler: hektar marktyper per bransch (SNI2007) (skog, gräs, våtmarker, mm) 

Utsläpp till luft och klimat (AEA) 

Typ av undersökning: Modellbaserat 

Variabler: Utsläppsparametrar, t.ex. CO2, CO, SO2, Nox, CH4, N2O, NH3,NMVOC mfl, 
per bransch (SNI2007)  

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 

Typ av undersökning: Blandad undersökning 

Variabler: Kommunalt vatten samt hushåll med enskilt vatten, Industrins 
vattenanvändning, Jordbrukets vattenanvändning 

Torv; produktion, användning och miljöeffekter 

Typ av undersökning: Bearbetning av befintlig statistik 

Variabler: Statistiken visar produktion och användning av torv i Sverige. Uppgifter 
redovisas om, import och export, koncessioner, produktion, lagstiftning, marknadsläge 
och miljöeffekter för skörd och användning. En internationell överblick görs också 

Utrikeshandel 

Typ av undersökning: Urvalsundersökning 

Variabler: import, export av varor, mottagarland. ton och kronor 

Bioekonomi (I samarbete med Nätverket för bioekonomi) 

Typ av undersökning: Modellbaserat 

Variabler: Förädlingsvärde, Omsättning, sysselsättning (per kön), CO2, bransch 
(SNI2007) 



Skogsstyrelsen  
Ansvarar för officiell statistik på området  
Jord- och skogsbruk, fiske: 
Miljö och sociala frågor i skogsbruket 
Sysselsättning i skogsbruket 
Produktion i skogsbruket 

Här redovisas ett urval av de statistikprodukter som publiceras – de med anknytning till 
ekonomi och miljöfrågor.  

Avverkningsanmälningar 

Typ av undersökning: Register (NAVET) 

Variabler. Registrerade avverkningsanmälningar och ansökningar om tillstånd för 
föryngringsavverkning, ägarklass, typ skog 

Biotopskydd och naturvårdsavtal 

Typ av undersökning: Register (NAVET) 

Variabler: Antal o areal för biotopskyddsområden, områden med naturvårdsavtal på 
skogsmark. Arealen per produktiv skogsmark och för skogligt impediment och andra 
ägoslag på land. Ersättningar för biotopskyddsområden och naturvårdsavtal. . 

Bruttoavverkningar 

Typ av undersökning: modellbaserat 

Variabler: Brutto- och nettoavverkningens fördelning per sortiment: sågtimmer, massa- o 
brännved, övrig avverkning 

Frivilliga avsättningar och certifierad areal  

Typ av undersökning: blandad undersökning 

Variabler: Areal frivilliga avsättningar samt produktiv skogsmarksareal som är 
certifierad enligt PEFC eller FSC. Arealerna fördelas per region, ägarkategori. 

Kostnader i det storskaliga jordbruket 

Typ av undersökning: Totalundersökning 

Variabler: Produktiv skogsmark: volym, drivning, anskaffning, skogsvård, vägar, 
Försäljning och transport: volym, Km, priser, Drivning av rundvirke; volym, drivning 
fördelad omkostnad, skogsvård på egen mark: typ av markarbete, omkostnad, Övriga 
åtgärder på egen skog: avverkning, vägbyggen, dikesunderhåll, naturvård mm 

Lager av sågtimmer, massaved och flis 

Typ av undersökning: Blandad undersökning 

Variabler: typ sågverk/industri, terminal, bilvägar, typ av ved/massa/timmer,  

Levererade skogsplantor 



Typ av undersökning: Totalundersökning 

Variabler: Trädslag, produktionssätt, förökningssätt, skyddsmetod, härkomstland och 
plantage/beståndsfrö 

Miljöhänsyn 

Typ av undersökning: urvalsundersökning (lotteriundersökning) 

Variabler: Arealtyp, substrattyp, trädslag och nedbrytningsklass. 

Rundvirkespriser 

Typ av undersökning: Administrativa data 

Variabler: genomsnittspriser på leveransvirke med fördelning på sågtimmer och 
massaved som i sin tur är uppdelade på trädslag och region. 

Sysselsättning i skogsbruket 

Typ av undersökning: Blandad undersökning 

Variabler: sysselsättning för storskaliga skogsbruket, skogsentreprenörer samt det 
småskaliga skogsbruket. 

Återväxternas kvalitet 

Typ av undersökning: Inventering 

Variabler: Ståndort, markberedningsmetod, föryngringsmetod, huvudplantor och 
betningsskador på huvudplantor. 

Åtgärder i skogsbruket 

Typ av undersökning: Totalundersökning 

Variabler: Arealer av markarbeten, volymer av avverkning/gallring mm, bilvägar 

Strukturstatistik  

Typ av undersökning: Register 

Variabler: Antal ägare, hektar, uppdelat på kön, län, ägarkategori etc. 

Granbarkborresvärmning 

Typ av undersökning: Inventeringar 

Variabler: Antal barkborrar per fälla 

Andra ekonomiska skattningar 

Typ av undersökning: bearbetning av befintlig statistik 

Variabler: Sammanblandning av flera produkter, priser, kostnader, avverkning för att 
beräkna nationella inkomster och kostnader för skogsbruket. 



Tillväxtverket 
Ansvarar för officiell statistik på området 
Näringsverksamhet: 
Inkvartering 

Här presenteras den statistikprodukt som Tillväxtanalys gör med bäring ekonomi och miljö.  

Företagens villkor och verklighet 

Typ av undersökning: Urvalsundersökning  

Variabler. Frågor om företaget har satt upp egna miljömål för verksamheten och om de 
säljer miljöanpassade produkter 

Trafikanalys 
Ansvarar för officiell statistik på området  
Transporter och kommunikationer: 
Bantrafik 
Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor 
Luftfart 
Postverksamhet 
Sjöfart 
Televerksamhet 
Vägtrafik 
Kommunikationsvanor 

Bantrafik 

Typ av undersökning: totalundersökning 

Variabler: Infrastrukturens omfattning, investeringar och underhåll, trafik och 
transporter fördelad på person och godstrafik, per varuslag, typ av lastenhet, antal och 
typ av fordon 

Järnvägstransporter 

Typ av undersökning: totalundersökning 

Variabler: godsmängd i ton och transportarbete i tonkilometer för godstrafik, samt antal 
resor och transportarbete i personkilometer för persontrafik 

Färdtjänst och riksfärdtjänst 

Typ av undersökning: Totalundersökning 

Variabler: Tillstånd, användning enkelresor, per person 

Kommersiell linjetrafik på väg 

Typ av undersökning: Totalundersökning 

Variabler: utbud, antal personkm, antal fordonskm, antal påstigningar, antal personkm 
av resande.  



Regional linjetrafik 

Typ av undersökning: Totalundersökning  

Variabler: avseende utbud av kollektivtrafik: fordonskilometer, tågkilometer eller 
fartygskilometer (beroende på transportslag) och sittplats- och platskilometer, • 
avseende resande: antal påstigningar och personkilometer per trafikslag, • uppgifter om 
ekonomi: intäkter och bidrag/tillskott respektive kostnader för de olika trafikslagen 
efterfrågas (efterfrågas endast för den subventionerade trafiken) 

Luftfart 

Typ av undersökning: Totalundersökning  

Variabler: Godkända och icke-godkända flygplatser, typ av flygplats, antal och 
landningsbanor, ytor, • Flygplatser där det bedrivs linjefart och chartertrafik,; typ, ytor, 
tjänster, start och landning, antal passagerare, passagerarkm, utbjudna flygstolar, 
fordonskm,  • Luftfartyg: antal, certifikat, • Luftfartsolyckor i Sverige oavsett 
nationalitet, svenskregistrerade, flygplansrörelser 

Postverksamhet 

Typ av undersökning: Totalundersökning  

Variabler. 1. Antal operatörer med tillstånd att bedriva postverksamhet a) huvudsaklig 
verksamhet,  2. Antal servicepunkter a) typ av servicepunkt 3. Antal postförsändelser 
a)typ, b) in-utrikes 

Resvanor 

Typ av undersökning: urvalsundersökning  

Variabler: Individen och hushållet: Kön, ålder, tillgång till cykel, funktionshinder: syn, 
hörsel, rörelseförmåga, färdtjänst, hemkommun, kommungrupp, hushållets 
sammansättning. Bilar/parkering: Hushållets bilinnehav: ägandeform, i trafik, parkering 
vid bostad., färdbevis för kollektivtrafik, färdlängder mm 

Sjötrafik 

Typ av undersökning: Totalundersökning (av svenska hamnar) 

Variabler: antal fartyg med IMO, flagg, namn, bruttodräktighet, som gått till/från en 
svensk hamn, - antal anlöp antal passagerare, ankom och avgående godsmängd totalt, 
varukod och lasttyp inrikes och utrikes 

Fartyg 

Typ av undersökning:  Blandad undersökning (administrativa data+enkät) 

Variabler. A.Bestånd den 31 december av, antalet svenska fartyg, per typ, 
bruttodräktighet, dödvikt, storlekt, ålder, inhyrda utländska fartyp per typ, 
bruttodräktigt mm för dessa, största hemmahamnar i Sverige, förändring av bestånd, av 
svensk handelsflotta, orskaker till förändring, användning av svenska och inhyrda 
utländska fartyg, sjödagar 



Tele 

Typ av undersökning: totalundersökning (avgiftspliktig verksamhet) 

Variabler: intäkter, antalet operatörer, rörelsekostnader, sysselsättning, abonnemang, 
trafikvolym,  

Varuflöden 

Typ av undersökning: Blandad undersökning 

Variabler: Godsvikt, fakturavärde, geokodning, varuslag, lasttyp, trafikslag, mottagande 
och avsändande bransch,  

Fordon på väg 

Typ av undersökning: Register (Transportstyrelsens vägtrafikregister) 

Variabler: beståndet av fordon, nyregistreringar, avregistreringar samt fördelningar på 
ägarkategori, tekniska egenskaper och regionalt. Här ingår även uppgifter om körkort. 

Körsträckor 

Typ av undersökning: Register (Transportstyrelsens vägtrafikregister) 

Variabler. körsträckor per fordonsslag, drivmedelstyp, juridisk, fysisk person, årsmodell, 
tjänstevikt, totalvikt, karosseri, busslast mm. 

Lastbilstrafik 

Typ av undersökning: urvalsundersökning  

Variabler: transporterad godsmängd, antal utförda transporter, trafikarbete (mätt som 
antal körda kilometer) samt transportarbete (mätt som tonkilometer) nationellt och 
internationellt med svenskregistrerade lastbilar med en maxlastvikt på 3,5 ton eller mer. 
Redovisningsgrupper: varuslag, lasttyp, farligt gods, inrikes respektive utrikes transport, 
med gods och utan gods. 

Utländska lastbilar 

Typ av undersökning: sammanställning av befintlig statistik 

Variabler: Lastbilens registreringsland, transportarbete, antal körningar utan last mm 

Vägtrafikskador 

Typ av undersökning: Registerdata (Polisens register) 

Variabler: Olyckor samt skadade och omkomna personer i vägtrafiken 

Trafikarbete 

Typ av undersökning: Register 

Variabler: Utrikes trafik av svenska fordon respektive trafik på svenska vägar av 
utländska fordon 



Transportbranschen 

Typ av undersökning: sammanställning av befintlig statistik 

Variabler: ekonomiska variabler, sysselsatta, nystartade företag, mm. 

Andra myndigheter som publicerar statistik 

Statens Geologiska Undersökning (SGU) 
Mineralresurser 

Typ av undersökning: Blandad undersökning: Inventering, litteratur mm.  

Variabler: Typ av mineraler, plats, typ av ekonomisk status kring förekomst, tonnage, 
produktion (om öppen), år för produktionsstart/stop, nationellt intresse,  mm 

Mineralrättigheter 

Typ av undersökning: Register 

Variabler: Ansökta, beviljade och förfallna undersökningstillstånd, • 
undersökningstillstånd under så kallade förbudsår, • ansökta och beviljade 
bearbetningskoncessioner, • beviljade torvkoncessioner, • markanvisningar (mark 
anvisad för gruvdrift), • innehavare av tillståndet namnet på tillstånd, valt 
förstahandsmineral, giltighetstid 

Bergverksstatistik 

Typ av undersökning: sammanställning av befintlig statistik 

Variabler: det mesta inom gruvindustrin inklusive miljöstatistik och prospektering, och 
tillstånd 

Trafikverket 
Öppna data  

Typ av undersökning: Sammanställning av befintlig statistik 

Variabler: Broar, tunnlar, miljö och landskap, olyckor, järnvägsdata, trafikdata, färja, väg, 
järnväg 

Transportstyrelsen 
Statistik 

Typ av undersökning: sammanställning av befintlig statistik 

Variabler: Luftfart, sjöfart, väg, järnväg - stora mängder data 

Branschorganisationer 

Biometria 
Virkesförbrukningsstatistik 

Typ av undersökning: Urvalsundersökning enkät, 



Variabler: Råvaruförbrukning av virkesprodukter, biprodukter, typ av trädslag, typ av 
ägarkategorier. 

Skogsbilvägar 

Typ av undersökning: Inventering 

Variabler: Skogsvägar, avstånd, vägstandarder mm 

Byggföretagen 
Fakta och statiskt 

Typ av undersökning: blandad undersökning 

Variabler:  konjunktur, sysselsättning, löner, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, 
byggkostnader, entreprenadindex, regionala prognoser 

Byggmaterialindustrierna 
100 byggmaterialinnovationer 

Typ av undersökning: lista på exempel 

Variabler: Byggmaterialindustrierna har gjort ett urval av 100 exempel på 
byggmaterialinnovationer som vi anser leder till ökad hållbarhet. Varje innovation 
stödjer ett av målen i Agenda 2030. 

Energiföretagen 
Statistik 

Typ av undersökning:  Blandad undersökning 

Variabler: olika indikatorer - priser, användning, utsläppsrätter mm 

Energigas Sverige 
Olyckor och incidenter med energigaser 

Typ av undersökning: Blandad undersökning: medlemsföretag rapporterar in, 
övervakning i media, MSB  

Variabler: Antal inrapporterade händelser per gastyp, orsaker, typ personskada 

IKEM 
Konjunkturbrev 

Typ av undersökning: Totalundersökning, Organisationens medlemmar  

Variabler: Inhemsk försäljning och export, samt olika frågor varje månad hur företagen 
anser olika aspekter ser ut, eller förväntas se ut.  

Lantbrukarnas Riksförbund 
Siffror om klimatet 

Typ av undersökning: sammanställning av befintlig statistik 



Variabler:  Blandad sammanställning av olika områden 

Skogsindustrierna  
Statistik om skog och industrin 

Typ av undersökning: blandad undersökning 

Variabler: Export, produktion, konsumtion, investeringar, sysselsättning, klimat mm 

SweBoat 
Statistik 

Typ av undersökning: Sammanställning av befintlig statistik 

Variabler: Sammanställning i rapporter om läget i branschen 

Svensk Betong  
Betongindikatorn 

Typ av undersökning: Totalundersökning (medlemsföretag rapporterar in) 

Variabler: Förändring över tid samt uppskattad total betongproduktion per månad i 
Sverige 

Svensk kollektivtrafik 
Fakta 

Typ av undersökning: sammanställning av befintlig statistik 

Variabler: olika barometrar, fordon som används,  

Svensk sjöfart 
Fakta och budskap 

Typ av undersökning: Sammanställning av befintlig statistik 

Variabler: Blandad sammanställning av olika områden 

Svensk vindenergi 
Statistik 

Typ av undersökning: Totalundersökning (medlemsföretag rapporterar in) 

Variabler: Den svenska vindkraftsutbyggnaden samt aktuell vindkraftsproduktion i hela 
Europa 

Svenska byggbranschens utvecklingsfond 
Lista på avslutade projekt  

Typ av undersökning: Lista på exempel 

Variabler: Databas över alla projekt som fått medel beviljade (Husbyggnad, kvalitet, miljö 
och arbetsmiljö, bro- och anläggningar, infrastruktur, byggmaterial, ledarskap, 
installation, digitalisering, klimat, vägledningar, underhåll)  



Drivkraft Sverige, (f.d. Svenska Petroleum och Biodrivmedels 
Institutet (SPBI)) 
Statistik 

Typ av undersökning; Blandad undersökning 

Variabler: Försäljningsställen, förnybara drivmedel, volymer, priser, skatter, 
import/export 

Petroleum och biobränslen 

Typ av undersökning: Blandad undersökning (Uppgifter från Energimyndigheten, SCB, 
Eurostat, BP Statistical Review, Nordea e-Markets och ARGUS) 

Variabler. Försäljningspris på Etanol, diesel och bensin, uppdelad på moms, skatt, 
produktkostnad, bruttomarginal, punktskattesatser, import/export av bränslen, 
försäljningsställen, levererad volym av oljeprodukter och förnybara drivmedel 

Svenskt vatten 
Fakta om vatten 

Typ av undersökning: Egenrapportering till VASS 

Variabler: ur VASS hämtas olika typer av information som sammanställs till statistik; om 
taxor, om drift av vatten-och avloppsreningsverk, om reningsverken, och om 
vattenverken.  

Taxiförbundet 
Branschläget 

Typ av undersökning: Sammanställning av befintlig statistik 

Variabler: sammanställning i rapporter om läget i branschen 

Transportföretagen 
Statistik om bussbranschen 

Typ av undersökning: Totalundersökning 

Variabler: Busstatistik 

  



Annex E: Lista av föreslagna indikatorer 
 

  



Förslag till indikatorer inom ramen för 
”näringslivets gröna omställning” 
Med utgångspunkt i 3 temaområden med 4 delområden vardera följer vi näringslivets 
gröna omställning: 

Figur 14 Tillväxtanalys förslag till att följa näringslivets gröna omställning 

 

Indikatorerna som föreslås nedan är baserade på existerande statistik – och vi ger även 
förslag på indikatorer som idag saknar befintligt och lättillgänglig statistik men som 
bedöms vara viktiga att följa i detta sammanhang.  

Tabellen är upplagd efter namn på indikatorn, ger en kort beskrivning av indikatorn, 
datakälla, om det finns en tidsserie, om branscher går att identifiera i indikatorn (främst 
svensk näringsgrensindelning), om statistiken finns på EU eller OECD nivå, och hur 
många mål, strategier, initiativ och handlingsplaner som omfattas av indikatorn.  

  



I kolumn Referens: (T)=tillgänglig statistik, (B)= bearbetning/beställning krävs 

*Indikatorerna ingår i OECD:s uppföljning av grön tillväxt (*) ingår delvis i OECD:s uppföljning av grön tillväxt 

Namn Tolkning Referens Tidserie Bransch EU/ 
OECD 

Område 
i mål/ 
strategi 

Produktionens påverkan på miljö och naturresurser 
Förändring av 
växthusgasutsläpp från 
produktion 

Intensiteter – dvs ton per SEK 
förädlingsvärde visar hur många ton 
utsläpp som genereras per krona 
resultat för en bransch. Intensiteteten 
ska vara så låg som möjligt – att 
produktionen leder till så låga utsläpp 
som möjligt. Att titta på årlig förändring 
av dessa intensiteter ger då kunskap om 
en frikoppling sker i branschen i 
genomsnitt.  

SCB (T) 2008-
2018 

2-siffersni i 
hög 
utsträckning 

Ja* 

12 
Förändring av utsläpp av 
växthusgaser nationellt och 
för näringslivet – jämfört 
målet 

Utsläpp av växthusgaser totalt och 
näringslivets utsläpp (exklusive sjöfart 
som inte ingår i territoriell total). Målet 
2045 syns och hur mycket nedgång som 
krävs för att nå målet.  

Naturvårdsver
ket och SCB 
(T) 

2008-
2018 

Territoriell 
total och tot. 
näringsliv 
exkl. sjöfart 

Ja(*) 12 

Förändrad användning av 
bränsleslagen 

Andel biobränsle av totala mängden 
förbrukat bränsle. Ger en bild över om 
mer biobränsle används utav den totala 
mängden bränsle.  

Energimyndig
heten, SCB (T) 

2008-
2018 

2-siffersni i 
hög 
utsträckning 

Ja (*) 

9 



Förändring av 
kemikalieanvändning i 
produktion 

Intensiteter, ton per SEK 
förädlingsvärde. Går det att producera 
varor utan hälsofarliga- och miljöfarliga 
kemikalier? Utvecklingspotential: 
kemikalier inbäddat i produkter 

Kemikalie-
inspektionen, 
SCB (T) 

2008-
2018 

2-siffersni i 
hög 
utsträckning 

Nej  

8 
Förändrad mängd 
genererad avfall  

Går det att producera varor med ett 
minskat tryck från avfall i 
produktionen? Omställning av 
resursnyttjande Utvecklingspotential med 
intensitet (avfall per SEK) 

Naturvårdsver
ket, SCB (T) 

2014, 
2016, 
2018 

1-2 siffersni Ja (*) 

       8 
Utveckling av växthusgaser 
inbäddade i 
produktgrupper (SPIN) per 
krona 

 
Växthusgasintensitet inbäddade i 
produktgrupper  

SCB (T) 2008-
2018 

SPIN Nej 5 

Handelns bidrag till 
växthusgaser 

Inbäddade växthusgaser i importerade 
produkter och vilka länder produkterna 
kommer ifrån respektive inbäddad 
växthusgas i exporterade 
produktgrupper 
 

SCB/Exiobase 
(T) 

2008-
2018 

Nej, Nej            4 

  



Namn Tolkning Referens Tidserie Bransch EU/ 
OECD 

Område 
i mål/ 
strategi 

Ekonomiska utfall och ekonomins struktur 
 
Utveckling ekonomi och 
utsläpp 

Index av BNP, import, export, 
sysselsättning och utsläpp av 
växthusgaser. Besvarar frågor som om 
en nationell frikoppling syns, och hur de 
individuella parametrarna utvecklas 

SCB, utsläpp: 
Naturvårds-
verket, 
alternativt 
SCB) (T) 

1990-
2018 

Total 
ekonom och 
beroende på 
utsläpps-
variabel 
territoriellt 
eller 
ekonomi 

Ja* 13 

Antal företag Ger en ögonblicksbild över förändring i 
företagspopulationen och 
strukturförändring av branscher 

SCB (T) 2008- 2-siffer SNI Ja 6 

Antal nystart/konkurs Ger en ögonblicksbild över förändring i 
företagspopulationen 
strukturförändring av branscher 

Tillväxtanalys 
(T) 

2008- 2-siffer SNI Ja 7 

Antal anställda Ger en ögonblicksbild över förändring i 
företagspopulationen 
strukturförändring av branscher 

SCB (T) 2008- 2-siffer SNI Ja  8 

Export Ger en ögonblicksbild över 
konkurrenssituationen 

SCB (T) 2008- 2-siffer SNI Ja 7 

Årets resultat Ger en ögonblicksbild över 
konkurrenssituationen, vilka branscher 
har gått med vinst/förlust 

SCB (T) 2008- 2-siffer SNI Ja  6 
 
 



Namn Tolkning Referens Tidserie Bransch EU/ 
OECD 

Område 
i mål/ 
strategi 

Investeringar i kapital 
 

Fysiskt kapital 
Investeringar i 
förebyggande åtgärder 

Ställer industrin om produktionen via 
systemförändringar? Investeringar i 
förebyggande tekniker handlar om att se 
till att utsläpp inte uppkommer vid 
produktion – att jämföra med end-of 
pipe som renar redan uppkommna 
flöden 

SCB (T) 2001-
2019 

1-2 siffersni Delvis 
(tot 
miljö-
skydd
s-
invest
ering) 

 
 
 
 
 

7 

Gröna obligationer 
utfärdade av näringslivet 

Saknas: Ger en bild över kapital som är 
öronmärkta åt olika former av miljöprojekt 
med kreditvärdighet 

Vem? (B)  Önskas Nej  2 

Miljötillståndsprövning Saknas: Ger en bild över nya investeringar 
som är på gång. Statistik är under 
utveckling – branschindelning osäker  

Naturvårdsver
ket (B) 
 
 
 

 Önskas Nej  3 

Humankapital 
Utexaminerade med 
miljörelaterad utbildning 

Saknas: Hur ser utvecklingen ut för 
tillgänglighet av miljökompetens? Från 
kandidat och upp? Andel och totala antalet 

SCB (B)  Per område Nej  

5 
Anställda med 
miljörelaterad utbildning 

Saknas: I vilken mån kan företagen 
möjliggöra förändring? Antal och andel  

SCB (B)  Önskas  Nej 
4 



Namn Tolkning Referens Tidserie Bransch EU/ 
OECD 

Område 
i mål/ 
strategi 

Företag som fortbildar 
personal i miljörelaterade 
frågor 

Saknas: Ger en bild över fortbildningen av 
personalstyrkan 
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-
efter-amne/utbildning-och-
forskning/befolkningens-
utbildning/personalutbildning-i-
foretagen/pong/statistiknyhet/personalutbild
ning-i-foretagen/  

Nordic 
Compass?/SCB
? (B) 

 Önskas Nej  2 

Immateriellt kapital 
Miljörelaterade FoU-
utgifter, % förädlingsvärde 

Saknas: ger en bild över monetära flöden 
riktade till omställning  
 

SCB? (B)  Önskas Ja* 
 
 6 

VC-bolagsinvesteringar i 
cleantech 

Här ingår statliga riskkapitalfonder, 
svenska privata VC-fonder och 
utländska VC-fonder – att utveckla – per 
mottagande bransch eller område 

Tillväxtanalys/
SVCA (T) 

2009-
2019 

Bransch Nej  2 

Miljörelaterade patent, % 
alla patent 

Saknas: Ger en bild över utveckling av 
miljötekniker/innovationer  

Tillväxtanalys? 
(B) 

 Ja Ja 2 

Organisatoriskt kapital 
Andel företag som har 
miljöpolicy, mål och 
uppföljning i 
värdekedjorna 

Saknas: Ger en bild över tillväxten av 
engagemang samt graden av 
upprätthållande av målen 

Nordic 
compass, 
SHoF (osäker 
datatillförsel) 

2017 Delvis, 
sektorer 

Nej  2 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningens-utbildning/personalutbildning-i-foretagen/pong/statistiknyhet/personalutbildning-i-foretagen/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningens-utbildning/personalutbildning-i-foretagen/pong/statistiknyhet/personalutbildning-i-foretagen/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningens-utbildning/personalutbildning-i-foretagen/pong/statistiknyhet/personalutbildning-i-foretagen/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningens-utbildning/personalutbildning-i-foretagen/pong/statistiknyhet/personalutbildning-i-foretagen/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningens-utbildning/personalutbildning-i-foretagen/pong/statistiknyhet/personalutbildning-i-foretagen/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningens-utbildning/personalutbildning-i-foretagen/pong/statistiknyhet/personalutbildning-i-foretagen/


Namn Tolkning Referens Tidserie Bransch EU/ 
OECD 

Område 
i mål/ 
strategi 

Ekonomiska incitament för en grön omställning 
 

       
Miljömotiverade 
subventioner 

Statens prioriteringar i 
bidragssammanhang. Statistiken kan 
delas upp i olika områden. – att utveckla 
– per bransch och per stöd 

SCB/ESV (T) 2000-
2019 

Sektor (stat, 
företag, row) 

Delvis 
(*) 

             3 

Miljöskatter, % BNP Environmentally related taxes, % GDP, 
OECD Green Growth 
 

SCB (T) 2012-
2017 

Ja – vissa 
skattesatser 

ja*              2 

Miljöskatter, % totala 
skatteintäkter 

Environmentally related taxes, % total 
tax revenue, OECD Green Growth 
 

SCB (T) 2008-
2019 

Ja Ja + 
OECD 

2 

Utsläpp per skattekrona Emissions priced above EUR 30/60 per 
tonne of CO2, % total emissions, OECD 
Green Growth – utvecklingspotential att 
titta på branschvis CO2/CO2 skatt. 
 

OECD (T)   OECD
* 

1 

Fossilsubventioner En studie finns – fortsättning behövs SCB (T &B)  2012-
2017 

Ja Nej* 4 

  



Namn Tolkning Referens Tidserie Bransch EU/ 
OECD 

Område 
i mål/ 
strategi 

Särskild utpekade delar av näringslivet 
 

Energisektorn 
Sysselsatta   SCB  SNI 35?  8 
Förädlingsvärde  SCB  SNI 35?  8 
Produktion av el per typ av 
energislag? 

 Energimyndig
heten 

 Bara SNI 35 
eller egen-
produktion 
också? 

 6 

Pris på el – per 
produktionstyp? (vind, sol, 
kärnkraft mm) 

 Energimyndig
heten 

 Bara SNI 35 
eller egen-
produktion 
också? 

 0 

Miljösektorn 
Konkurrens av miljöteknik 
och tjänster 

Export av miljöteknik – per 
exporterande EU land och miljöområde 
(miljöskydd; naturresurshantering) –  

Eurostat (T) 2008-
2018 

Ja Ja             8 

Utveckling av produktion 
av miljöteknik och tjänster 
(därav totala ekonomin) 

Utveckling av miljösektorns 
förädlingsvärde och sysselsatta 
(uppdelat på kvinnor och män). I stort 
sett alla strategier och planer pekar ut 
miljöteknik och tjänster som drivande i 
omställningen  
 

SCB (T) 2003-
2018 

2-siffersni, i 
hög 
utsträckning 

Ja             9 



Namn Tolkning Referens Tidserie Bransch EU/ 
OECD 

Område 
i mål/ 
Strategi 

Förädlingsvärde per 
produktrelaterat område i 
miljösektorn 

Vilka är de stora produkterna inom 
miljösektorn? – SPIN produkter för en bild 
över miljöteknikens andel av produktgrupper 

SCB (T) 2003-
2018 

Område Ja            9 

Bioekonomi 
Utveckling av bioekonomi 
(därav totala ekonomin) 

Utveckling av bioekonomins 
förädlingsvärde och sysselsatta 
(uppdelat kvinnor, män). Flertalet 
strategier pekar ut bioekonomin som en 
stor del i omställningen.  

Nätverk för 
bioekonomi, 
SCB (T) 

2008-
2017 

2-siffersni, i 
hög 
utsträckning 

Nej  
 
 
 
 

10 

Total avgång/tillväxt Det skogliga uttagets gränser SLU  Nej   3 
Transportsektorn 

Näringslivets 
klimatpåverkan från fordon 
och förändring av 
koldioxid-skattens 
påverkan 

Utsläpp av växthusgas per körd KM och 
inbetalade CO2 skatter per körd Km 
Intensiteter – dvs ger en bild över om 
CO2 utsläppen minskar pga att man kör 
mindre eller om fordonen blir 
effektivare. Att inkludera CO2 skatten 
kan ge information om hur skattetrycket 
förändras över tid per körd km.  

SCB, Trafa (T) 1990-
2018 

Totalt, 
Möjligt: 2-
siffersni, 
regionalt 

Nej 

7 
Växthusgaser från fordon 
per bransch – jämfört målet 

Utvecklingen av utsläpp från 
vägtransporter per bransch samt 
målnivån – 70% lägre än 2010.   

SCB (T) 2008-
2018 

2-siffernsi i 
hög 
utsträckning 

Nej  3 

Utveckling av 
transportindustrin 

Förädlingsvärde och sysselsatta inom 
åkerier, rederier och flyg  

SCB 2008-
2019 

Dessa tre 
grupper 

Ja  8 
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