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SAMMANFATTNING
Idag eftersträvar institutioner på olika nivåer i samhället parallellt bättre kvalitet på den naturliga
miljön. Internationella organisationer, riksdag, länsstyrelser och kommuner sätter upp miljö- och
hållbarhetsmål, uppföljningsplaner baserade på mätbara indikatorer, samt redovisar sitt arbete på
olika sätt. Från de högsta instanserna på internationell nivå ner till de lägsta på lokal nivå är kedjan
lång och det kan vara svårt att nå sammanlänkade resultat.
På kommunal nivå finns ett stort intresse att formulera lokala miljö- och hållbarhetsmål, men det
saknas fasta riktlinjer för hur detta bör gå till. Följaktligen har kommuner förhållit sig olika till
olika globala, nationella och regionala mål. Detta arbete syftade till att ta fram en modell för lokal
målformulering och uppföljning med förankring till högre instanser. Denna modell avsågs i sin
tur vara ett komplement till de verktyg som finns idag. Fokus i detta arbete låg på indikatorval.
Vidare genomfördes en fallstudie genom att undersöka hur Bodens kommuns redan antagna
lokala vattenrelaterade miljömål följde den framtagna modellen och assistera deras arbetet i uppföljningen genom att välja mätbara indikatorer. Metoden till arbetet utgjordes av en dokumentoch litteraturstudie tillsammans med en fallstudie. Med information från vetenskapliga artiklar
från databaser som Scopus, Science citation index, Social science citation index, Academic search
premier och Business source premier tillsammans med besök på statliga myndigheters websidor
med tillgång till offentliga dokument, kunde litteratur hittas som svarade mot syftet.
Resultatet av studien blev en modell baserad på litteraturstudien som testades i fallstudien, med
fokus på vattenrelaterade miljömål. Bodens kommuns målformuleringar länkade bra uppåt till
högre målinstansers formuleringar, främst till de nationella miljökvalitetsmålen.
Indikatorer som valdes till fokusområde vatten var för Bodens första delmål ”Andel kommunala
vattentäkter med vattenskyddsområde (%)”. För det andra delmålet om kartläggning av läckage
för näringsämnen till Bodensjöarna föreslogs indikatorn ”Gjord kartläggning eller inte
(Ja/Nej/Delvis)”. Det tredje delmålet avsåg en plan för att minska utsläppen från avlopp till
Bodensjöarna och fick den föreslagna indikatorn ” Framtagen plan eller inte (Ja/Nej/Delvis)”.
För det sista målet gällande synkronisering av Bottenvikens vattendistrikt förvaltningsarbete föreslogs de två indikatorerna ”Uppnådd God ekologisk status i Bodensjöarna” samt ”Halten totalfosfor ska inte överstiga den teoretiska målhalten”. I resultatet finns även ett exempel på visualisering av uppföljningen, med ett diagram för totalfosfor med tillhörande beräknad teoretisk målhalt för att bidra till att uppnå God ekologisk status i Svartbyträsket.
Slutsatsen från studien var att de mål som Bodens kommun hade formulerat visades ha en bra
förankring i målformuleringarna till det nationella steget i målhierarkin. Däremot hade uppföljningsarbetet underlättats om Bodens kommun hade fastställt indikatorer samtidigt som målen
formulerades. Vidare har Bodens kommun uppmärksammat belastade lokala system i enlighet
med teorin för de planetära gränserna då många mål behandlar belastningen av näringsämnen till
Bodensjöarna.
Om kommuner kan förankra sina miljö- och hållbarhetsmål mer till regionala, nationella och
globala instansers mål går det att skapa ett mer enhetligt arbete då samma mål eftersträvas och
samma indikatorer mäts, vilket kan leda till att fler mål uppnås. Samtidigt är det viktigt att arbetet
alltid anpassas efter lokala förutsättningar och tillåter prioriteringar efter egna behov. Arbetet med
fallstudien visade att den föreslagna modellen med fördel kan användas vid formulering av kommunala miljömål.
Nyckelord: Lokala miljömål, Kommun, Miljökvalitetsmål, Agenda 2030, Indikatorer

ABSTRACT
Today, institutions on different levels in society strive parallelly for better quality in the natural
environment. International organizations, parliament, county administrative boards and municipalities formulate environmental objectives and sustainability goals, follow-up plans based on
measurable indicators and report their work in different ways. From the highest instances at
international level down to the lowest at local level, the chain is long and it can be challenging
to achieve interlinked results.
On the municipal level there is a great interest in formulating local sustainability and environmental objectives, but there are no fixed guidelines for how this should be done. Consequently,
municipalities have related differently to different global, national and regional goals. This work
aimed to develop a model for local target formulation and follow-up in relation to higher instances. This model, in turn, is a complement to the tools available today. The focus in this work
was on the choice of indicators. Furthermore, a case study was done by examining how Boden
municipality’s already adopted local water-related environmental objectives followed the model
and to assist their work in the follow-up by selecting measurable indicators. The method of work
consisted of a documentary and literature study together with a case study. With information
from scientific articles from databases such as Scopus, Science Citation Index, Social Science
Citation Index, Academic Search Prizes and Business Source Prizes along with visits to government agencies web pages with access to public documents, literature could be found that corresponded to the aim.
The result of the study was a model based on the literature study that was tested in the case study,
focusing on water-related environmental objectives. Boden municipality’s environmental objectives were to a great extent linked to goals and objectives at higher instances, mainly the national
environmental quality objectives.
The indicators selected for the focus area of water were for Boden’s first sub-target the "Share
of municipal water supply with water conservation area (%)". Secondly, the goal of mapping of
nutrient leaks to the lakes of Boden was proposed by the indicator "Mapping made or not (Yes
No/Partly)". The third sub-target referred to a plan to reduce the emissions from wastewater to
the lakes of Boden and received the proposed indicator "Plan made or not (Yes/No/Partly)".
For the final goal of having a synchronized work with Bottenviken’s district management plan,
the two indicators "Achieving good ecological status in the lakes of Boden" and "Total phosphorus levels should not exceed the theoretical target content” were proposed. The result also
contains a visual example of the follow-up, with a chart for total phosphorus with the associated
calculated theoretical target content to illustrate the progression of achieving good ecological
status in Svartbyträsket.
One conclusion from the study was that the environmental targets formulated by Boden municipality were clearly related to the national goals in the goal hierarchy of the different instances.
The follow-up of the targets would have been facilitated if Boden municipality had defined the
indicators while formulating the goals. Furthermore, Boden municipality have paid attention to
locally stressed systems in accordance with the theory of the planetary boundaries, as many targets
address the load of nutrients to the lakes of Boden.
If the municipalities could relate their sustainability and environmental objectives more to regional, national and global objectives it would be possible to create a more uniform work when
the same goals are sought and the same indicators are measured. At the same time, it is important
that the work is always adapted to local conditions and allows prio-drawings according to the

municipality’s own needs. The work with the case study showed that the proposed model can
be of good use when municipalities are formulating local environmental objectives.
Keywords: Local Environmental Objectives, Municipality, Environmental Quality Objectives,
Agenda 2030, Indicators
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INLEDNING

Idag eftersträvar institutioner på olika nivåer i samhället parallellt bättre kvalitet på den naturliga
miljön. Internationella organisationer, regeringen, länsstyrelser och kommuner sätter upp miljömål och uppföljningsplaner baserade på mätbara indikatorer, samt redovisar sitt arbete på olika
sätt. Från de högsta instanserna på internationell nivå ner till de lägsta på lokal nivå är kedjan lång
och det kan vara svårt att nå sammanlänkade resultat.
Internationellt har Förenta Nationerna (FN) nyligen formulerat 17 hållbarhetsmål - the
Sustainable Development Goals, som i Sverige går under namnet de Globala målen. Dessa är en
del av resolutionen Agenda 2030, som antogs i september 2015 med 169 tillhörande delmål.
Agenda 2030 behandlar frågor på många olika plan ur ett globalt hållbarhetsperspektiv. Målen
för en social och ekonomisk hållbarhet är i stort fokus i de Globala målen samtidigt som den
ekologiska hållbarheten, där miljökvaliteten är av betydelse, influerar också många av målen
(Svenska FN-förbundet, 2017). Under FN-nivå formuleras det för miljökvalitet på EU-nivå direktiv och förordningar som sätter upp mål för vad medlemsländerna ska uppnå, som till exempel
Ramdirektivet för vatten (Havs- och vattenmyndigheten, 2016b). Nationellt har Sverige ett miljömålssystem från 1999 som byggs upp av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och flera
etappmål med en ansvarsfördelning utbredd på flera olika myndigheter, med årliga uppföljningar
(Naturvårdsverket, 2018d).
På en mer lokal skala har kommunerna enligt Naturvårdsverket en mycket viktig roll i arbetet
för att nå de nationella miljökvalitetsmålen. De menar att de nationella och regionala miljömålen
bör översättas till lokala mål och åtgärder (Naturvårdsverket, 2018h). Det finns dock inga officiellt bestämda eller bindande riktlinjer för detta. Det kan vara förvirrande att veta vilka riktlinjer
som finns ovanifrån, hur de kan bidra till att de redan satta målen på högre nivå nås, veta vad
som redan övervakas, hur man skräddarsyr sitt arbete på kommunnivå eller hur det ska utvärderas.
Ternström & Severinsson (2014) har genom Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet (RUS) tagit fram vägledning till hur arbetet kan se ut i form av ”Guide till lokalt arbete
med miljömål” som ska ge stöd och inspiration. Sveriges kommuner och landsting (SKL) hänvisar till denna samt även till en guide som visar hur man på lokal skala kan förhålla sig till de
Globala målen, skapad av organisationerna Global Taskforce of Local and Regional Governments, UNDP och UN Habitat (Sveriges kommuner och landsting, 2018b).
Det finns ett stort intresse kring att arbeta med lokala miljömål enligt en mätning från SKL
(Sveriges kommuner och landsting, 2012). Resultatet visar att 9 av 10 kommuner redan år 2012
på olika sätt hade antagit egna miljömål, ställt sig bakom nationella eller regionala mål eller var
på gång att ta fram egna. Vissa utgår från de nationella och regionala målen medan andra har helt
egna eller inte har antagit några lokala miljömål alls. Ett förbättringsförslag från SKL är att kommunernas arbete borde stöttas när det kommer till att utveckla lokala miljömål genom att höja
kompetensen och utveckla arbetet med processer.
Den starka drivkraften tillsammans med nuvarande tillgängligt material har potential att driva
miljöarbetet snabbare framåt och mer enhetligt, genom att sätta upp relevanta lokala miljömål
med rätt indikatorer. Vikten av förankring till de nationella miljömålen och de nyligen satta
Globala målen blir viktig för att se resultat i det större perspektivet i längden. Ternström &
Severinsson (2014) menade att det väsentliga i processen är att knyta de lokala målen till de
nationella och regionala målen och att utgå från prioriterade miljöaspekter. Det blir då viktigt att
formulera målen med indikatorer i en liknande kedja samtidigt som det grundas på egna förutsättningar, så att resultat kan synas högre upp. Nuvarande system behöver analyseras för att se

1

vilka utmaningar som finns och identifiera eventuell förbättringspotential. I denna studie presenteras därför ett förslag på ett lokalt arbetssätt i form av modell baserat på en litteraturstudie med
fokus på hur indikatorer kan länkas ihop, som ett komplement till existerande guidning.
Bodens kommun i Norrbotten antog år 2017 lokala miljömål, vilka nu är i behov av uppföljning
(Bodens kommun, 2017). För att kunna följa upp målen finns även behov av indikatorer. Kommunen har delat in sina miljömål i fem fokusområden. Dessa är Klimat, Biologisk mångfald,
Giftfri miljö, God bebyggd miljö och Vatten. Detta arbete behandlar i en fallstudie Bodens kommuns fokusområde för vatten. Vattenrelaterade miljömål finns i alla instanser i samhällets nivåer
och kan behandla allt ifrån dricksvattenförsörjning och avlopp till försurning, övergödning och
andra föroreningar i recipienten. Det är upp till varje enskild kommun att välja var fokus ska
ligga eller hur mycket som ska omfattas av miljömål.

1.1 Syfte
Syftet med detta arbete var att ta fram en modell baserad på en litteraturstudie för att visa hur
man på kommunal nivå kan arbeta med målformuleringar och uppföljning inom miljöområdet,
genom att länka ihop mål och indikatorer till högre instanser på regional, nationell och global
nivå. Mer specifikt utgjordes syftet av att
-

Åskådliggöra en process med utformning och uppföljning av lokala miljömål, genom en
visualisering av olika lämpliga delsteg och överväganden
o Fokus på hur indikatorval hänger ihop med målformulering för att ge bra underlag till uppföljning

-

Utvärdera hur väl Bodens kommuns sedan innan antagna miljömål följer den föreslagna
modellens steg för målformulering

-

Analysera i vilken omfattning Bodens kommun har förankrat och kan förankra sitt arbete till de regionala, nationella och globala målen för de vattenrelaterade miljömålen

-

Assistera Bodens kommun i uppföljningen av de redan antagna lokala vattenrelaterade
miljömålen genom att föreslå mätindikatorer för en effektiv uppföljning av de lokala
miljömålen

Modellen testades på Bodens kommun i en fallstudie med tillhörande insamlade data för att bidra till att ta fram en uppföljning som kunde appliceras på deras tidigare antagna vattenrelaterade miljömål. Formuleringen av existerande miljömål analyserades tillsammans med att nya indikatorer valdes, i enlighet med teorin baserad på litteratur- och dokumentstudien.

1.2 Avgränsningar
Av de tre dimensionerna Ekologisk, Ekonomisk och Social hållbarhet inom begreppet Hållbar
utveckling fokuserar studien endast på den Ekologiska dimensionen och miljökvalitet, även om
kommuner kan kombinera dessa tre dimensioner i ett gemensamt hållbarhetsarbete. Denna studie
behandlar inte heller aktiviteter för att uppfylla miljömål. Fallstudien är avgränsad till att endast
behandla vattenrelaterade miljömål.
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2

METOD

2.1 Bakgrund till litteratur- och dokumentstudie
En litteraturstudie kan användas både som en inledande del till ett arbete men även vara ett arbete
i sig själv, samtidigt som båda varianterna är en typ av datainsamling (Bryman, 2016). Den bör
till exempel behandla frågor om vad som redan är känt på området, undersöka vilka former av
forskningsdesign som har tillämpats och om det finns några motsättningar eller inkonsekventa
resultat (Bryman, 2016). Den ska kritiskt jämföra vad som finns och inte lista existerande information, samt se hur långt andra författare har kommit att besvara liknande frågeställningar
(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2016). Detta aktuella examensarbete grundar sig på en litteraturstudie.
Generellt kan en forskningsstudie ha olika strategier, syften och vara av olika typ. Dessa val påverkar hur studien säkerställer reliabilitet och validitet. En studies syfte kan sägas vara utforskande,
beskrivande, förklarande, utvärderande eller en kombination (Saunders et al., 2016). Detta arbete
gjordes i förklarande och utforskande syfte eftersom systemet för miljömålsformulering och uppföljning tolkas olika kommuner emellan samt att kombinationer av nya metoder utforskades.
En studie kan vara av kvantitativ typ, kvalitativ eller både och. Det som ofta skiljer det kvantitativa och kvalitativa åt är om datainsamlingen involverar numeriska eller icke-numeriska data,
eller om en eller flera enheter undersöks. (Saunders et al., 2016). En kvalitativ studie är mer
inriktad på ord än på siffror, mer teorigenerering än teoriprövning och mer processinriktad än
statisk (Bryman, 2016). En kvantitativ studie samlar in eller analyserar numeriska data genom till
exempel formulär eller experiment för att testa en teori, medan den kvalitativa studien kan sägas
vara en sorts tolkande filosofi (Saunders et al., 2016). Denna studie klassas främst som en kvalitativ
studie eftersom en modell arbetades fram likt en teorigenerering samt att enbart Bodens kommun
undersöktes i fallstudien. Datainsamlingen till fallstudien hade dock även kvantitativa inslag.
2.1.1 Studiens strategi
När studier har både kvalitativa och kvantitativa inslag, som i detta fall, kan vanliga strategier att
använda i arbeten vara arkiv- och dokumentstudier i kombination med fallstudier (Saunders et
al., 2016). En annan strategi, kallad grundad teori, kan användas för att utveckla teoretiska förklaringar, där data samlas in och analyseras successivt. Data kan omorganiseras till kategorier,
förhållanden mellan kategorier kan identifieras samt att kategorier integreras för att producera en
teori. Det kan ses som en process av att samla insikter för att skapa nya konceptuella möjligheter,
följt av en slutlig utvärdering (Saunders et al., 2016). Guvå & Hylander (2003) menade att det
går att förstå och förklara sammansatta fenomen genom att urskilja mönster av samvarierande
processer med strategin grundad teori. Strategin kan på så sätt sägas hantera komplexiteten och
är applicerbart i detta fall. De menar att det handlar om att undersöka om och hur fenomen
samvarierar där teorin blir en kärnprocessmodell som i sig kan variera i olika sammanhang med
skilda förutsättningar, som i detta fall, för kommuner.

2.2 Utformning av modell
Utöver att bara testa en teori kan en studie använda data för att utveckla en teori (Saunders et
al., 2016). I aktuell studie togs en modell fram från litteraturstudien som en visualisering av väsentliga överväganden. En litteraturstudie kan också ibland sägas använda en tratteknik, där ett
brett angreppssätt först används innan man går in på mer specifika detaljer och den egna forskningen (Saunders et al., 2016). Utformningen av modellen i detta arbetet gjorde detsamma, där
globalt till lokalt perspektiv gicks igenom. Detta är ett exempel på ett induktivt angreppssätt, där
en teori mynnar ut från observationer och inte tvärt om, deduktivt (Bryman, 2016).
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I aktuell studie har frågeställningar och delsteg valts och prioriterats utifrån en egen bedömning
av vad som var relevant utifrån litteraturstudien. Här har det breda perspektivet fått vara taket i
modellen för att de lokala aktörerna enkelt ska kunna förankra sitt arbete uppåt i kedjan av
målformuleringar till regional, nationell och global nivå.

2.3 Fallstudie
Som nämnt ovan är fallstudie en underkategori till en studies strategi. Fallstudier hör ofta ihop
med kvalitativa studier (Bryman, 2008). En fallstudie kan sägas pröva teorier och den teoretiska
relevansen. Generaliserbarhet mäts i huruvida en slutsats kan dras från resultatet om en hel grupp
eller kategori, medan överförbarhet mäts i hur fynden kan tänkas relatera till andra situationer
(Denscombe, 2002). I detta fall kan de andra situationerna till exempel vara andra kommuner.
En fallstudie kan också vara singel eller multipel samt holistisk eller inbäddad (Saunders et al.,
2016).
Den aktuella studien är en singelfallstudie eftersom Bodens kommun är ett unikt fall och inte
flera. Studien är även inbäddad då flera delar av organisationen i kommunen är involverade istället för bara en. Den specifika kontext som undersöktes var kommuner, vid den specifika organisationen Bodens kommun, inom det specifika ämnet miljömål.

2.3 Datainsamling och databearbetning
Material till underlaget hämtades från statliga websidor, offentliga dokument och vetenskapliga
artiklar. Exempel på statliga websidor är Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och
Sveriges miljömål. Offentliga dokument som användes var utgivna av miljö- och energidepartementet samt vetenskapliga artiklar som söktes fram via databaser som Scopus, Science citation
index, Social science citation index, Academic search premier och Business source premier.
Officiella dokument från statliga myndigheter klassas som en typ av datakälla (Bryman, 2016).
När det kommer till information hämtad från statliga websidor, klassas dessa dock som sekundär
data eftersom de i först hand skapades i ett annat syfte än forskning (Saunders et al., 2016).
Urvalet av information i detta arbete baserades på vad som varit den röda tråden för studien och
gett underlag till modellen. Data till fallstudien involverade interna provtagningsdata för fosfor i
Bodensjöarna, antal kommunala vattenskyddsområden, statusklasser hämtade från VISS och Bodens kommuns egna arkiv. Övrig information till fallstudien har hämtats från personliga möten
med personer arbetandes på Bodens kommun.
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2.3.1 Beräkning av målhalt för totalfosfor
Metoden för beräkning av målhalt för totalfosfor för ytvattenförekomster har utgått ifrån en författningssamling om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (Havs- och
vattenmyndigheten, 2013) enligt
𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒

(1)

𝐸𝐾 = 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡 𝑃
där EK-värdet avgör statusklass, se tabell 1 nedan,
referensvärdet = ytvattenförekomstens unika referensvärde (µg/l)
observerad tot-P = den uppmätta halten totalfosfor i vattenförekomsten (µg/l).

Det är till stor del värdet på den uppmätta halten totalfosfor i en sjö som avgör vilken statusklass
sjön får i ekvation (1). En ny variant på ekvation (1) skulle i teorin därför kunna vara att sätta en
fast gräns på det EK-värde och den statusklass som önskas, för att sedan lösa ut den observerade
halten tot P som skulle krävas för att uppnå den specifika statusklassen. Den teoretiska målhalten
löses därför ut enligt ekvation (2) nedan, fortfarande under namnet observerad tot P enligt
𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡 𝑃 =

𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒

.

𝐸𝐾

(2)

Referensvärdet för varje vattenförekomst beräknas enligt
𝑙𝑜𝑔(𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒) = 1,627 + 0,246 ∗ log(𝐴𝑏𝑠𝐹) − 0,139 ∗ log(𝐻ö𝑗𝑑) − 0,197 ∗ log(𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑑𝑗𝑢𝑝)

(3)

där
AbsF=absorbans vid 420 nm i 5 cm kuvett,
Höjd=sjöns höjd över havet (m)
medeldjup=sjöns medeldjup (m).
Beräkningarna av de teoretiska målhalterna i denna studie baserades på två olika absorbanser, den
högsta och den lägsta uppmätta i sjöns ytvatten de senaste åren. Genom att sätta in två varianter
av dessa fås två referensvärden för Svartbyträsket. Detta kan sedan tillsammans med klassgränsen
för god status EK=0,5 ge ett spann mellan två målhalter, som en önskad observerad halt i sjön
bör ligga mellan.
De fastställda klassgränserna återfinns i tabell 1 enligt
Tabell 1. Klassgränser (Havs- och vattenmyndigheten, 2013)

Status
Hög
God
Måttlig
Otillfredsställande
Dålig

Klassgräns (EK-värde)
0,7≤EK
0,5≤EK<0,7
0,3≤EK<0,5
0,2≤EK<0,3
EK<0,2
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3

LITTERATUR- OCH DOKUMENTSTUDIE

3.1 Agenda 2030
Agenda 2030 antogs 2015 av FN:s medlemsländer för att börja gälla 1 januari 2016, som en
fortsättning och påbyggnad av de ej uppnådda milleniemålen. Agenda 2030 ämnar till att balansera en ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling med 17 globala mål inom flera olika
områden till år 2030, varav många representerar miljödimensionen i begreppet (Förenta
Nationerna, 2015). Målen till 2030 är: Ingen fattigdom, Ingen hunger, Hälsa och välbefinnande,
God utbildning för alla, Jämställdhet, Rent vatten och sanitet, Hållbar energi för alla, Anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri, Innovationer och infrastruktur, Minskad
ojämlikhet, Hållbara städer och samhällen, Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringen, Hav och marina resurser, Ekosystem och biologisk mångfald, Fredliga och inkluderande samhällen samt Genomförande och globalt partnerskap. När dessa 17 mål formulerades var aktörer såsom forskare, akademiker, företag och det civila samhället med och bidrog
under tre års tid. Alla 193 medlemsländer har i en transparent process deltagit vilket gör detta
arbete unikt (Svenska FN-förbundet, 2017). Till dessa finns 169 delmål med tillhörande mätbara
indikatorer som återfinns i Bilaga 4 (Svenska FN-förbundet, 2018b).

Figur 1. De 17 Globala målen för Hållbar utveckling (UNDP Sverige, 2018).

Respektive medlemslands regering ansvarar för uppföljning och utvärdering på nationell och
regional nivå för åren fram till 2030 (Förenta Nationerna, 2015). I Sverige är det Statistiska
Centralbyrån (SCB) som har fått i uppdrag att göra den statistiska uppföljningen av Agenda 2030
i Sverige (Finansdepartementet, 2017). FN samordnar den globala övervakningen genom det
politiska högnivåforumet där huvudorgan som Generalförsamlingen och Ekonomiska och Sociala rådet övervakar arbetet (Förenta Nationerna, 2015).
Svenska FN-förbundet (2018a) menar att ett stort engagemang krävs från såväl civilsamhällesorganisationer som kommuner, landsting, forskare och näringsliv för att målen ska kunna uppnås.
De har som vision att kommuner ska börja arbeta mer med Agenda 2030 och har i samverkan
med SKL startat ett kommunikationsprojekt för att man på kommunal och regional nivå ska
utbilda och engagera sig.
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3.2 EU
Sveriges miljöarbete grundar sig till stor del på beslut som tas på EU-nivå. Naturvårdsverket
(2018c) menar att ett aktivt EU-arbete är en förutsättning för att vi ska kunna nå generationsmålet, miljökvalitetsmålen samt bidra till måluppfyllelse för Agenda 2030. EU-kommissionen tar
fram strategier för hur miljöarbetet kan utvecklas, tillsammans med att Sverige genom bland
annat Naturvårdsverket bidrar med kunskapsunderlag. Det mesta av utbytet sker genom den
europeiska miljöbyrån (EEA) vilket är det organ som på EU-nivå arbetar med miljön.
Från EU-nivå går direktiv samt förordningar ut till medlemsländerna. Ett direktiv ger det egna
landet ansvaret att införliva det som behövs i aktuell nationell lagstiftning för att uppnå direktivet,
medan en förordning gäller alla medlemsländer oavsett tidigare lagstiftning (Naturvårdsverket,
2018a). Direktiven kan innehålla målformuleringar inom olika områden, med tillhörande EEAindikatorer. Idag finns det 120 sådana indikatorer som täcker 22 miljöområden (Europeiska
miljöbyrån, 2017a), se Bilaga 3 för ett antal utvalda EEA-indikatorer.

3.3 Sveriges miljömålssystem
Sveriges miljömålssystem består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 17 etappmål,
Dessa antogs år 1999 och har successivt byggts på med nya etappmål (Naturvårdsverket, 2018g).
Riksdagens definition av generationsmålet lyder ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är
att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”(Naturvårdsverket, 2018i). Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i miljön som eftersträvas. Se tabell 2 nedan för de 16
miljökvalitetsmålen med ansvariga myndigheter.
Tabell 2. De 16 svenska miljökvalitetsmålen med ansvariga myndigheter (Naturvårdsverket, 2018).

Miljökvalitetsmål

Ansvarig myndighet

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Naturvårdsverket
Naturvårdsverket
Naturvårdsverket
Kemikalieinspektionen
Naturvårdsverket
Strålsäkerhetsmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten
Havs- och vattenmyndigheten
Sveriges Geologiska Undersökning
Havs- och vattenmyndigheten
Naturvårdsverket
Skogsstyrelsen
Jordbruksverket
Naturvårdsverket
Boverket
Naturvårdsverket

Etappmålen ska hjälpa till att uppnå generationsmålet och miljökvalitetsmålen men är inte direkt
bundna till specifika mål, utan är indelade i olika områden som i sin tur kan bidra till att uppnå
flera mål samtidigt (Naturvårdsverket, 2018f), se Bilaga 2 för etappmålen. Hittills finns det etappmål inom områdena Avfall, Klimat, Hållbar stadsutveckling, Farliga ämnen och Luft. Det sker
en årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen och etappmålen, tillsammans med en fördjupad utvärdering en gång vart fjärde år (Naturvårdsverket, 2018d). Naturvårdsverket ansvarar för att
lämna den samlade redovisningen tillsammans med en analys av utvecklingstrenden till regeringen (Naturvårdsverket, 2018j). Indikatorerna som mäts i varje miljökvalitetsmål återfinns i
Bilaga 1. Olika myndigheter har också ett speciellt utpekat ansvar för att följa upp olika mål innan
sammanställningen. Naturvårdsverket ansvarar för sammanställningen för generationsmålet och
för flera miljökvalitetsmål. Det finns även ytterligare myndigheter med ansvar för själva genomförandet av målen.
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Generationsmålet är formulerat så att nuvarande miljömålssystem kunde tolkas upphöra gälla
ungefär år 2020-2025 (Ericsdotter, 2009), men regeringen överlämnade en skrivelse till riksdagen
i maj 2018 som menade att arbetet med miljömålen ska fortsätta med sikte mot 2030 och att nya
etappmål inom fler områden ska tas fram (Miljö- och energidepartementet, 2018). Detta möjliggör för kommuner att ha god tid på sig att formulera och arbeta med mål i enlighet med dagens
miljömålssystem.

3.4 Regionalt och lokalt
Länsstyrelserna har en övergripande och samordnande roll som regionala miljömyndigheter
(Naturvårdsverket, 2018h). Det finns län med regionala målsättningar, som kan se olika ut från
län till län. Vissa länsstyrelser har definierat fokusområden med tillhörande regionala mål medan
andra inte har några regionala mål, utan arbetar enbart efter de nationella målen. Ternström &
Severinsson (2014) menar dock att länen bara vid behov ska anpassa de nationella miljömålen
efter regionala förutsättningar.
Den regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålen sker av länsstyrelserna och skogsstyrelserna
tillsammans. Detta blir underlag till den nationella uppföljningen (RUS, 2018b). Alla miljökvalitetsmål följs upp och bedöms regionalt förutom tre mål, som bedöms nationellt av Naturvårdsverket. Dessa tre är Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt och Säker strålmiljö
(Ternström & Severinsson, 2014). När den regionala bedömningen sker förser RUS varje länsstyrelse med regionalt underlag. Sedan kan varje länsstyrelse använda mer underlag än bara de
nya nationella indikatorerna, som till exempel annan miljöövervakningsdata som ett komplement.
Ternström & Severinsson (2014) menar att kommunerna har goda möjligheter att hjälpa till att
uppnå de nationella miljökvalitetsmålen genom att översätta nationella och regionala miljömål
till lokala mål och åtgärder. De menar att kommunerna kan formulera en lokal politik utifrån
egna förutsättningar, prioriteringar och behov. Det ligger alltså ett frivilligt ansvar på lokal nivå
för regional och global måluppfyllelse.

3.5 Den svenska kopplingen till Agenda 2030
Det är sagt att miljökvalitetsmålen är Sveriges verktyg för att arbeta med den miljömässiga dimensionen av de globala målen. Regeringen gav en nationell delegation i uppdrag att stödja och
stimulera arbetet med Sveriges genomförande av agendan, kallad Agenda 2030-delegationen, bestående av elva ledamöter (Agenda 2030-delegationen, 2016a). Denna delegation fick i uppdrag
att till 2019 successivt ta fram en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av
Agenda 2030, sprida kunskap och information om agendan till samhällets aktörer och redovisa
huruvida Sverige uppfyller agendans mål och delmål. Delegationen har genom enkätundersökningar, i samarbete med SKL och Svenska FN-förbundet funnit att många kommuner, landsting
och regioner uppmärksammat agendan och tagit ställning till den, implementerat den eller samarbetar med näringslivet kring den (Agenda 2030-delegationen, 2016b).
Utöver Agenda 2030-delegationens arbete finns det ytterligare arbeten genomförda med den
svenska kopplingen till de Globala målen. Annika Helker Lundström blev tillförordnad nationell
miljömålssamordnare för näringslivet under perioden 2015-2017 och granskade hur de svenska
miljömålen och Globala målen kunde kopplas ihop, illustrerad genom en matris (Helker
Lundström, 2017b). Se tabell 3 nedan.
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Begränsad klimatpåverkan

12.2,
12.3,
12.5,
12.6

3.9

Bara naturlig försurning
3.9

Skyddande ozonskikt

3.4

Säker strålmiljö

3.4

11.4,
11.6

15.2

6.1,
6.3,
6.6

8.8

12.4,
12.5

14.1

8.8
6.3,
6.6
6.3,
6.6

Grundvatten av
god kvalitet

6.1,
6.3,
6.6

14.1,
14.2
15.1, 15.5,
15.8, 15.9
12.2,
12.4

15.1

Hav i balans samt
levande kust och
skärgård

14.1,
14.2,
14.4
3.4

6.4,
6.6,
6.8

2.4

Storslagen fjällmiljö

3.4

God bebyggd
miljö

Generationsmålet

15.1, 15.4,
15.5, 15.7 15.8,
15.9
6.3

Ett rikt växt- och
djurliv

9.1

3.4
2.3,
2.4,
2.5

3.9

15.5, 15.8, 15.9

15.1, 15.3,
15.5, 15.7,
15.8, 15.9
15.1, 15.2,
15.7, 15.8
15.1, 15.5,
15.7, 15.8

Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap

15.1, 15.3,
15.4, 15.5

12.4,
12.5

Ingen övergödning
Levande sjöar och
vattendrag

Myllrande våtmarker

17. Genomförande och globalt partnerskap

13.2

6.3
2.1,
2.4

15 Ekosystem och biologisk mångfald

14. Hav och marina resurser

13. Bekämpa klimatförändringen

12. Hållbar konsumtion och produktion

11. Hållbara städer och samhällen

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

7.2,
7.3

Frisk luft

Giftfri miljö

7. Hållbar energi för alla

6. Rent vatten och sanitet

3. Hälsa och välbefinnande

2. Ingen hunger

Tabell 3. Kartläggning av Sveriges miljömål (y-axeln) i relation till de globala målen (x-axeln). De globala målen Ingen fattigdom, God utbildning, Jämställdhet, Minskad ojämlikhet samt Fredliga och inkluderande samhällen är inte med eftersom
de saknar motsvarigheter i Sveriges miljömål (Helker Lundström, 2017).

6.1,
6.3,
6.6

7.2,
7.3

8.4

9.4

9

11.6

12.3,
12.5

11.4,
11.7

12.2

11.6

12.2,
12.6,
12.8

13.1

14.2

15.1, 15.5, 15.7
15.8, 15.9

14.1,
14.2,
14.4

15.3, 15.9

17.7
17.16

Helker Lundström gjorde kopplingen genom att utgå från de ansvariga myndigheternas egna
kartläggningar som grund och innefattade även inslag från näringslivets perspektiv (Helker
Lundström, 2017b). De globala målen Ingen fattigdom, God utbildning, Jämställdhet, Minskad
ojämlikhet samt Fredliga och inkluderande samhällen saknar motsvarighet i Sveriges miljömål
och inkluderas därför inte.
Vissa miljömålsansvariga myndigheter har gjort mera djupgående kartläggningar där fler delmål i
agendan sägs var aktuella, vilket betyder att kartläggningen i tabell 3 är en något nerskalad version. SGU menar till exempel att deras miljökvalitetsmål Grundvatten av god kvalitet även kopplar till agendans delmål 6.4: ”Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara vattenuttag och en hållbar vattenförsörjning med sötvatten för att
angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal som lider av vattenbrist” samt delmål 6.5:
”Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning av vattenresurser på alla nivåer, när så är lämpligt genom gränsöverskridande samarbete”, vilket inte Helker har kartlagt (Dahlgren et al., 2016).
Havs- och vattenmyndigheten menar också till exempel att målet Hav i balans samt levande kust
och skärgård också kopplar till delmål 14.5: ”Senast 2030 skydda minst 10 procent av kust- och
havsområdena, i överensstämmelse med nationell och internationell rätt och på grundval av bästa
tillgängliga vetenskapliga rön” (Havs- och vattenmyndigheten, 2016a). Naturvårdsverket med
andra ansvariga myndigheter diskuterar även indirekta kopplingar mellan målen, men dessa är
inte redovisade här. Redovisning visar dock hur vissa etappmål kopplar till de globala målen
(Naturvårdsverket, 2016).
3.6.1 Nationella, regionala och lokala indikatorer till Agenda 2030
SCB fick i regeringsuppdrag att ta fram kompletterande nationella indikatorer till Agenda 2030
(Finansdepartementet, 2017), eftersom alla nuvarande globala indikatorer inte alltid är helt aktuella
för Sverige. Resultatet av dessa presenteras i Bilaga 2. Successivt har det även efterfrågats lokala
indikatorer, vilket uppmärksammats av Sveriges kommuner och landsting. Rådet för främjande
av kommunala analyser (RKA) ska ta fram nyckeltal (indikatorer) till kommuner, landsting och
regioner, vilka ska presenteras i mars 2019 (Sveriges kommuner och landsting, 2018c). Sveriges
Kommuner och landsting (2018) har också gjort en sammanställning på hur man lokalt och regionalt runt om i landet arbetar med Agenda 2030, som visar att de globala målen på många håll
redan är utgångspunkt i arbetet i framtagningen av nya klimat- och miljöstrategiska program.
I den senaste årliga uppföljningen av de svenska miljökvalitetsmålen är också en koppling gjord
till hur insatserna för varje mål bidrar till genomförandet av Agenda 2030 (Naturvårdsverket,
2018c). Det är dock ännu inte fastställt hur någon detaljerad uppföljning ska länkas ihop mellan
dessa.

3.7 Datahantering
Det cirkulerar mycket miljödata i samhället baserat på olika övervakningsprogram, och för varje
indikator till miljökvalitetsmålen kan datahanteringsprocessen se olika ut. Det finns utsedda dataleverantörer för varje indikator till miljökvalitetsmålen, se Bilaga 1. Det finns även nationella
datavärdar (Naturvårdsverket, 2018e), som ofta också är dataleverantörer. Om kommunerna och
andra inblandade besitter relevant miljöövervakningsdata för miljömålens indikatorer, kan detta
skickas till de nationella datavärdarna. Där kan RUS hämta ut data till den regionala uppföljningen, som sedan delas ut till länsstyrelserna samt att miljömålssansvariga myndigheter kan hämta
material till den nationella miljömålsuppföljningen, tillsammans med underlaget som sedan skapas
av länsstyrelserna. För till exempel datavärden SLU, ska all data gällande sjöar och vattendrag
skickas in från kommunerna. Sedan kan vattenmyndigheterna hämta ut relevant data för sina
statusklassningar av sjöar och vattendrag som samlas i Vatteninformationssystem Sverige (VISS).
VISS drivs av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten. Vattenmyndigheterna är ansvarig dataleverantör till indikatorn ”Andel vattenförekomster per statusklass
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av god ekologisk, kemisk och kvantitativ status för sjöar, vattendrag och grundvatten enligt vattenförvaltningsförordningen”. Eftersom det i stort sett är olika dataleverantörer för alla 87 indikatorer som hör till miljökvalitetsmålen, går det inte säga att det finns ett generellt flöde mellan
specifika parter.
Ställen där kommunerna kan hämta data från till sina miljömålsformuleringar och uppföljningar
är bland annat hos SCB, VISS och RUS med flera (Ternström & Severinsson, 2014). VASS är
ytterligare en databas som är VA-branschens statistiksystem, som drivs av Svenskt Vatten. Dit
kan kommunala huvudmän rapportera in nyckeltal för VA-verksamhet och hållbarhetsindex årligen (Svenskt Vatten, 2018).
Internt hos kommuner kan lämpliga data till uppföljning återfinnas på en mängd olika enheter,
såsom upphandlingsenheten, inköpsenheten med flera. Kommuner emellan kan också jämföra
sina data i kommun och landstingsdatabasen Kolada (Sveriges kommuner och landsting, 2015).
Till målformuleringar är det därför aktuellt att se över vilken data som finns tillgänglig. Data som
kommunerna inte själva skapar kan alltså vara lättillgänglig någon annanstans, regionalt eller nationellt.

3.8 Målformulering
Det är sedan länge känt att specifika mål inom organisationer leder till bättre prestationer och
även att svåra mål, om accepterade, resulterar i ytterligare bättre prestationer än vad enkla mål
gör (Latham & Yukl, 1975). För en kommunal organisation, menar Ternström & Severinsson
(2014), är den politiska viljan och ambitionsnivån en viktig faktor för ett framgångsrikt arbete
med lokala miljömål.
Ett första steg vid målformulering och grunden till ett miljöprogram är att förbereda och bygga
upp kunskap, få en överblick över det aktuella miljötillståndet och avgöra om prioriteringar behövs (Ternström & Severinsson, 2014). Sedan kan arbetet utformas efter en PDCA-princip,
plan-do-check-act (Deming, 1993), vilket även Ternström & Severinsson valt att uppmuntra till.
Principen går ut på att just planera, genomföra, följa upp och förbättra sitt arbete i en cirkulär
process. I planeringsfasen med utformningen av förslag, där målformuleringen ingår, kan kommunen även välja att ha övergripande, detaljerade och utredningsmål.
När resurser är begränsade i det miljöstrategiska arbetet kan antalet mål och åtgärder alltid begränsas, tillsammans med antalet indikatorer som ska mätas (Ternström & Severinsson, 2014).
Ternström & Severinsson (2014) trycker på att indikatorer bör väljas inom kommunens rådighetsområden, vilket är viktigt. Det är dock lika viktigt att inte bli avskräckt från att arbeta med
de globala och nationella målen på lokal skala, eftersom det är där framstegen kan göras. När
målen på lokal skala uppfylls, bidrar det samtidigt till de högre instansernas måluppfyllelse.
Det finns även färdigutformade ledningssystem för kommuner och regioner. Fördelarna med
dessa är att det blir bättre riktade insatser för ett systematiskt förbättringsarbete, men det innebär
också att hela processen med beslutsvägar, rapporteringsvägar, rutiner, kompetens och roller
måste ses över, tillsammans med tillsatt extern revision. Det kan vara tidskrävande och lättare att
istället skräddarsy sina egna mål och se vilka åtgärder som blir aktuella successivt. År 2014 kom
en standard som heter SS 85 40 00 Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting
och regioner och utgår från det kvalitetsarbete som redan görs och omfattar också de sociala och
ekonomiska aspekterna utöver miljömål (Sveriges kommuner och landsting, 2013).
3.8.1 S.M.A.R.T.A. mål
S.M.A.R.T-modellen är ett koncept som organisationer kan arbeta efter vid formulering av mål.
Kombinationen av bokstäver står för att mål bör vara Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsbestämda (Fielding, 1999). Azapagic (2003) menar att denna modell underlättar när
det sedan ska göras en bedömning om målen är uppnådda eller inte. Samtidigt som målen är
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realistiska bör de dock även vara ansträngande (Azapagic, 2003). Om hänsyn tas till det också
kan modellen formuleras enligt S.M.A.R.T.A mål, där den tillagda bokstaven står för just Ansträngande. Sveriges kommuner och landsting (2018a) har hänvisat till S.M.A.R.T-konceptet
när det gäller mål i offentlig sektor.
3.8.2 Planetära gränser
Rockström et al. (2009) presenterade nio planetära gränser för system och processer som styr
jordens stabilitet, som mänskligheten kan verka säkert inom för att undvika stora globala miljömässiga förändringar. Om dessa överskrids finns det risk för oönskade tröskeleffekter. De identifierade systemen är klimatförändringar, havsförsurning, ozonskiktets uttunning i stratosfären, biogeokemiska flöden (fosfor- och kvävecykler), färskvattenanvändning, förändrad markanvändning, förlust av biologisk mångfald, aerosoler (luftpartiklar) i atmosfären och nya kemiska substanser. Steffen et al. (2015) gjorde en uppdaterad version av de planetära gränsernas belastning,
se Figur 2 nedan.

Figur 2. De nio planetära gränserna med belastningar (Steffen et al., 2015).

Sedan den första artikeln publicerades har det efterfrågats hur dessa planetära gränser kan skalas
ner och appliceras på individ-, företags-, eller landsnivå (Nykvist et al., 2013). Nykvist et al.
(2013) skrev en rapport åt Naturvårdsverket i syfte att undersöka huruvida konceptet kunde
användas som ett verktyg för att belysa interaktionerna mellan Sveriges och de globala drivkrafternas miljöpåverkan på olika skalor. Den globala utvecklingen påverkar om vi kan nå våra egna
miljömål, vilket Sverige har begränsad rådighet över. Nykvist et al. (2013) menade att även om
de planetära gränserna går att länka ihop med miljökvalitetsmålen, så fungerar teorin med planetära gränser just nu bäst i internationell skala. Konceptet med de planetära gränserna kan vara
användbart för att bedöma och jämföra länders miljöprestanda för att identifiera länder med negativa trender. I framtiden kanske det kan komma att bli aktuellt med regionala bedömningar
också. En viktig slutsats var dock att konsumtionsbaserade indikatorer och per capita-gränsvärden
skulle kunna komplettera indikatorerna som idag används för generationsmålet (Nykvist et al.,
2013).
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Helker Lundström (2017a) gjorde en förenklad koppling till de planetära gränserna i sitt regeringsuppdrag som nationell miljömålssamordnare. Konceptet med planetära gränser visar vilka
system i naturen som är hårt belastade av mänsklig aktivitet och kan därför ändå vara underlag
till prioriteringar i miljöarbetet, även på lokal skala om man vill.

3.9 Indikatorer
Dale & Beyeler (2001) menade att en uppsättning ekologiska indikatorer bör representera information om systemets struktur, funktion och komposition. De bör vara lätta att mäta, känsliga
för och svara förutsägbart på vissa påfrestningar, representera ekosystemets egenskaper, förutspå
ändringar som kan avvärjas genom managementhandlingar, ha en känd respons till störningar,
mänsklig påverkan och ändringar över tid. De bör också ha låg variabilitet. Eftersom det är komplicerat att arbeta med ekosystem är det bra om flera indikatorer används för att representera hela
systemet.
Dale & Beyeler (2001) menade dock att det finns tre aspekter som kan utgöra problem med
ekologiska indikatorer som ett verktyg för management. Det första är att övervakningsprogram
ofta bara representeras av ett fåtal indikatorer för ett system som egentligen är komplext. Det
andra är att valet av ekologiska indikatorer kan vara förvirrande i managementprogram som har
diffusa långsiktiga mål. Det tredje är att lednings- och övervakningsprogram sällan har bestämda
vetenskapligt baserade dokument eller riktlinjer för hur valet av indikatorer ska gå till.
Ternström & Severinsson (2014) lägger vikt vid att indikatorerna också bör vara intresseväckande
och anpassade för dem som de ska presenteras för. Indikatorerna bör också vara inom kommunens rådighetsområden för att kunna visa att framtida insatser kan ge resultat. De menar att ambitionen med indikatorerna kan anpassas till kommunens behov och resurser. De menar även att
för många indikatorer kan ge ett krävande och svåröverskådligt uppföljningsarbete.
3.9.1 DPSIR
DPSIR är ett ramverk som visar en förenklad koppling mellan ett samhälle och dess ekosystem,
och syftar enligt den Europeiska miljöbyrån (EEA) till att strukturera upp tänkandet kring interaktionen mellan miljömässiga och socioekonomiska faktorer (Ehara et al., 2018). De fem komponenterna i DPSIR står för drivers (drivkrafter), pressures (påverkan), state (status), impact (inverkan) och responses (responser). Påverkan på miljön orsakas av drivkrafterna från den socioekonomiska utvecklingen. Påverkan orsakar i sin tur ändringar i miljöns status. Detta skapar inverkan på ekosystemets funktion och människors hälsa. Slutligen kommer responsen, med andra
ord de åtgärder som kan vidtas som påverkar de fyra andra komponenternas utfall. Ramverket
har sitt ursprung i Kanadas motsvarighet till Statistiska centralbyrån där dessa först bara bestod av
status-respons (Ehara et al., 2018). Senare utvecklades systemet till att bli PSR av FN:s miljöprogram tillsammans med organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Nya kärnindikatorer är framtagna till de svenska miljökvalitetsmålen och är klassificerade enligt ramverket
DPSIR, se av snitt 3.7.2 samt Bilaga 1.
RUS (2018a) menar att detta ramverk ger beslutsfattare ett kretsloppsperspektiv för ett miljömål
eller ett miljöproblem och kan identifiera orsakssamband. De ger exempel på varje indikatortyp
där till exempel transporter och energianvändning hör till drivkraft, skogsavverkning hör till
påverkan, pH i vatten eller radonhalter i bostäder tillhör status, brunnar med otjänligt dricksvatten tillhör effekt samt att skyddade områden av olika slag tillhör den åtgärdsinriktade indikatorn
respons. Naturvårdsverket menar att framtida etappmål kan vara ett bra verktyg för det nationella
handlingsprogrammet för genomförandet av Agenda 2030 tillsammans med miljökvalitetsmålen
om etappmålssystemet kompletteras med just fler tydliga, åtgärds/responsinriktade målsättningar
(Naturvårdsverket, 2016).
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3.9.2 Nya nationella kärnindikatorer
År 2016 tog regeringen ett uppdragsbeslut gällande indikatorer för miljökvalitetsmålen och generationsmålet (Miljö- och energidepartementet, 2016). De målansvariga myndigheterna skulle
se över de befintliga indikatorerna och föreslå hur deras miljökvalitetsmål borde utformas i mer
begränsad version och så konstnadseffektivt som möjligt. Detta för att ge en uppdaterad bild av
utvecklingen mot miljökvalitetsmålen, generationsmålet samt inom relevanta delar av Agenda
2030. Förslagen skulle utformas så att en samlad uppföljning av Sveriges genomförande av
Agenda 2030 skulle kunna göras. I redovisningen blev det fastställt att varje miljökvalitetsmål nu
ska följas upp av fyra till fem indikatorer, klassade enligt DPSIR (Naturvårdsverket, 2017), se
Bilaga 1.
3.9.3 Lokala indikatorer
I redovisningen av uppdraget om indikatorer till miljökvalitetsmålen presenterades även förslag
på lokala indikatorer inom ett antal relevanta åtgärdsområden (transporter, kollektivtrafik, fysisk
planering och avfall) som togs fram av länsstyrelsernas samarbetsorgan RUS i dialog med SKL
(Naturvårdsverket, 2017). Dessa indikatorer är Körsträcka med bil, Miljöbilar, Tillgång till kollektivtrafik, Ny bebyggelse i kollektivtrafiknära lägen, Markanvändning i tätort, Exploatering av
jordbruksmark, Insamlat hushållsavfall samt Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning.
Utöver dessa presenterade de också en stor mängd nationella indikatorer som även kan användas
på regional eller lokal nivå. Exempel på dessa är Ekologisk och kemisk status enligt vattenförvaltningsförordningen, Partikelhalter i luft i tätort, Gammal skog och Efterbehandling förorenad
mark (Naturvårdsverket, 2017).
3.9.4 Uppföljning
Enligt Moldan, Janoušková, & Hák (2012) är en viktig aspekt inom uppföljningen av mål att
mäta avståndet till målet man just satt upp för att få information om det aktuella läget och trenden.
En fördel med specifika och tidsbestämda mål är att indikatorerna kan länkas till dessa och tolkas
utifrån avståndet till målet.

3.10 Vattenrelaterade miljömål
Vattenrelaterade miljömål är ett brett spektrum som involverar flera miljömål och indikatorer på
nationell nivå. Miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Bara naturlig försurning och Hav i balans samt levande kust och skärgård
har direkt koppling till vatten. Se Bilaga 1 för alla tillhörande indikatorer på nationell nivå.
Inom EU finns det också mycket information rörande vatten. De direktiv i EU som är klassade
som WAT (Water indicators) för sötvatten är Ramdirektivet för vatten, Badvattendirektivet,
Avloppsvattendirektivet, Nitratdirektivet och Vägen till ett resurseffektivt Europa (Europeiska
miljöbyrån, 2017a). Ramvattendirektivet har fokus på att alla ytvattenförekomster ska uppnå god
ekologisk status (Europeiska miljöbyrån, 2017b). Klassen över god status är hög status och klasserna under god status är måttlig, otillfredsställande och dålig status. Myndigheter och kommuner
ska enligt 5 kap 3 § miljöbalken ansvara för att miljökvalitetsnormer, de önskade miljötillstånden,
följs och inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs enligt fastställda åtgärdsprogram. Bottenvikens vattendistrikts förvaltningsplan antogs med förordningen om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljöer som grund och involverar statusklassning. Vid den ekologiska statusklassningen är det många parametrar som spelar in som exempelvis biologiska kvalitetsfaktorer,
fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer och hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Klassificeringen för
ekologisk status sker ofta genom att tot-P beräknas och uttrycks i EK (VISS, 2017), se metodavsnitt.
Det är oftast fosfortillgången som kraftigt reglerar primärproduktionen i sjöar och främst parametern totalfosfor som ska användas vid klassificering av fysikalisk-kemiska parametrar för näringsämnen (Naturvårdsverket, 2007). Kväve kan vara begränsande i vissa näringsfattiga sjöar och
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vattendrag i till exempel fjällen samt i kraftigt övergödda sjöar och vattendrag. Om tydliga indikationer finns på att mänsklig aktivitet styr algtillväxten görs en expertbedömning av lämplig
kvävehalt som gräns mellan god och måttlig status (Naturvårdsverket, 2007).

3.11 Empiri: Hur gör andra?
För att sätta Bodens kommuns miljömål i perspektiv till något har Jönköpings kommun och
Stockholm stad använts som jämförelse. Jönköping har ett program för hållbar utveckling för
åren 2018-2025 med tre delar, varav en del behandlar miljö (Jönköpings kommun, 2017). Miljöprogrammet är indelat i Vår livsmiljö, Boende och stadsutveckling, Energi och transporter samt
Produktion och konsumtion. För alla områden finns visioner, mål och åtgärder. Jönköping har
även i sitt miljöprogram illustrerat sin struktur i miljömålsarbetet med hjälp av de globala målen,
de nationella miljömålen, lokala mål och åtgärder (programmet för hållbar utveckling – miljö)
samt mindre förvaltningars och verksamheters mål och åtgärder. De visar vilka miljökvalitetsmål
och mål inom Agenda 2030 som berör varje område samt att de i sitt miljöprogram belyser de
planetära gränserna.
Jönköpings kommuns område Vår livsmiljö har miljömål inom klimat, luft, buller, friluftsliv,
giftfri miljö, vatten och våtmarker samt djur och växter. Målen för varje undergrupp är tidsbestämda och specifika. För vatten och våtmarker har de mål inom försurning, övergödning och
vandringshinder. För övergödning lyder målet ”I vattenförekomster där vattendraget inte uppnår
vattenmyndighetens kvalitetskrav eller där det finns risk för försämring ska kommunen arbeta
aktivt för att uppfylla kraven senast 2021”. I Jönköpings kommuns uppföljning redovisas alla mål
och åtgärder som skulle varit uppnådda eller genomförda föregående år tillsammans med ett stort
antal nyckeltal samt att det går att följa utvecklingen på deras hemsida (Jönköpings kommun,
2017).
Stockholm stad arbetar också inom många olika miljöområden. För område vatten genomför de
nu ett omfattande arbete med att förbättra vattenkvaliteten i stadens 23 vattenförekomster. De
har som mål att Stockholms sjöar, vattendrag och kustvatten ska uppnå god ekologisk och kemisk
status enligt EU:s vattendirektiv senast 2027 (Stockholm stad, 2018). En av flera indikatorer för
ekologisk status är totalfosfor i sjöar. Även Stockholm stad redovisar statusen i sitt arbete på
hemsidan vilket gör det möjligt för medborgarna att följa.
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4

RESULTAT OCH ANALYS

4.1 Modell för miljömålsformulering och uppföljning lokalt
Eftersom kommunerna har en mycket viktig roll för att miljö- och hålbarhetsmål ska kunna nås
på högre nivåer, regionalt, nationellt och även internationellt, är det önskvärt att skapa ett enhetligt arbete vid formuleringen av lokala miljömål. I resultatet i detta avsnitt illustreras först en
sammanställning över de inblandade nivåerna i målhierarkin (Figur 3) och därefter en framtagen
modell för miljömålsformulering och uppföljning lokalt (Figur 4), följt av en fallstudie.
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Figur 3. Illustration av inblandade nivåer i målhierarkin.

Längst ner i målhierarkin finns den lokala nivån, som arbetet utgår ifrån. Ovanför finns den
regionala nivån som utgörs av Länsstyrelserna. Miljökvalitetsmålen på nivån ovanför består av de
16 måltillstånd för miljön som eftersträvas nationellt, med tillhörande indikatorer, se Bilaga 1,
och även etappmål, se Bilaga 2. Näst högst upp finns EU-nivån, som bedriver internationellt
arbete i form av direktiv och förordningar, med mätbara indikatorer och som Sverige anpassar
sig efter. Se Bilaga 3 för utvalda indikatorer på EU-nivå. Högst upp återfinns FN:s Agenda 2030
med tillhörande 17 globala mål, delmål och indikatorer, se Bilaga 4.
Det är ovanstående instansers mål och indikatorer som stegvis kan gås igenom för att ett enhetligt
arbete för målformulering kan ta form på lokal nivå. Genom sammanställd teori från litteraturoch dokumentstudien erhölls ett resultat i form av en modell för miljömålsformulering och uppföljning, som illustreras i Figur 4 på nästa sida.
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MÅLFORMULERING

SpecifikaMätbaraAccepteradeRelevantaTidsbestämdaAnsträngande

Lokala förutsättningar

Utvärderingssätt

❖ Dagens miljöläge. Belastade system?

❖ Vad finns redan i miljöövervakningsprogram?

Planetära och lokala gränser.
❖ Vad är av skyddsvärde i kommunen?
❖ Egna fokusområden

❖ Ansvarsfördelning i hierarkin, vad
övervakas t.ex. redan av Länsstyrelsen?
❖ Vad är syftet med målen?

INDIKATORVAL
Målhierarkier

Lokala indikatorer

❖ Relevanta målformuleringar uppåt?

❖ Hur ska målet mätas?

❖ Kommun→Länsstyrelse→Nation-

❖ Vilken indikatortyp? DPSIR

ellt→-EU→Globalt

❖ Vem tillhandahåller data?

❖ Anta samma mål, delmål och indikato-

❖ Nya provtagningsplaner aktuella?

rer eller egna?

UPPFÖLJNING ~ 1 gång/år
❖ Uppföljningsform och program. Hur ska arbetet redovisas?
❖ Insamling av indikatordata
❖ Visa lokal utvecklingstrend. Gör det möjligt för invånarna att följa

REVIDERING ~ 1 gång/år
❖ Har det tillkommit nya etappmål till miljökvalitetsmålen? Nya

nationella eller lokala indikatorer till Agenda 2030? Ändrade
regionala mål?
❖ Har det blivit nya lokala förutsättningar?

Figur 4. Modell för miljömålsformulering och uppföljning.
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I steget målformulering ska dagens lokala miljöläge i kommunen granskas för att få underlag till
målformuleringarna. De lokala förutsättningarna och den lokala miljöbelastningen bör först relateras till teorin med planetära gränser (Rockström et al., 2009). Där ska belastade lokala och
planetära system uppmärksammas. Teorin kan skalas ned på lokal nivå genom att identifiera system med uppmätta överstigna gränsvärden (till exempel enligt miljökvalitetsnormerna), synligt
belastade system och problemområden. Kommunen kan fundera på vad som är av specifikt
skyddsvärde och väga det mot de egna förutsättningarna, prioritera vid behov och därefter kategorisera mål i fokusområden.
Parallellt med det arbete som behöver göras initialt för att utröna de lokala förutsättningarna är
det nödvändigt att samtidigt att ta hänsyn till på vilket sätt det är möjligt att utvärdera tänkta mål
(utvärderingssätt). Vad finns redan i övervakningsprogram inom organisationen och vad övervakas redan av till exempel Länsstyrelsen. I och med den årliga regionala och nationella uppföljningen av miljökvalitetsmålen är det redan mycket som övervakas. Därtill bör teorin med
S.M.A.R.T.A. mål beaktas och rama in arbetet så att de framtagna målen blir specifika, mätbara,
accepterade, relevanta, tidsbestämda och ansträngande enligt Fielding (1999) och Azapagic
(2003), samt att kommunen bör fundera på vad syftet med målen är.
Nästa steg är indikatorval och utgör kärnan i modellen och är kopplad till målhierarkin i Figur
3. Stegen med målformulering och indikatorval bör arbetas fram tillsammans, för att säkerställa
att målen blir utvärderingsbara och för att se om det finns relevanta formuleringar av mål och
indikatorer på högre instanser (Länsstyrelse, nationella miljökvalitetsmål, EU eller FN:s Globala
mål i Agenda 2030). Därav dubbla pilar i modellen mellan dessa två steg. Kommunen avgör vilka
mål, delmål och indikatorer som är intressanta att anta på lokal nivå (se målhierarkier). Vissa mål
som identifieras kan vara relevanta enbart på den lokala nivån, men det är önskvärt att på lokal
nivå ställa frågorna ”Hur kan vi bidra till att de nationella miljökvalitetsmålen nås?”, ”Hur kan
vi som kommun hjälpa länsstyrelsen att nå sina mål?”, ”Kan vi formulera de lokala målen och
indikatorerna så att vi bidrar till uppföljning av mål och indikatorer på högre nivåer?
I steget i modellen som avser lokala indikatorer utreds hur ett specifikt mål bör mätas och vilken
typ av indikatorklass det gäller, enligt DPSIR (Ehara et al., 2018). Representerar indikatorn
drivkraft, påverkan, status, inverkan eller respons i systemet? Genom att ha olika indikatortyper
blir bilden tydligare av ett orsakssamband eller genom att till exempel välja indikatortypen respons blir det ett mer åtgärdsinriktat arbete. När det bestäms vad som ska mätas är det också bra
att se över vem som tillhandahåller tillgängliga data och/eller om det behövs nya provtagningsplaner och dylikt.
När målen är fastställda med tillhörande mätbara indikatorer behövs en plan för uppföljning tas
fram. I denna ska det fastställas hur arbetet ska redovisas, till exempel i vilket program och i vilken
form resultatet ska sammanställas samt hur ofta det ska redovisas. En årlig uppföljning kan vara
lämpligt. När data sedan kommer in successivt kommer avståndet till målet att synas, vilket kan
kommuniceras ut till valda intressenter, till exempel kommuninvånare.
Slutligen följer en revidering eftersom det successivt kan komma nya etappmål till miljökvalitetsmålen, lokala indikatorer till Agenda 2030 eller ändrade regionala mål. De lokala förutsättningarna kan också ha ändrats vilket kanske gjort vissa mål onödiga eller att fler behöver adderas
till samlingen. Förslagsvis kan en revidering göras en gång per år. Det kan därför vara bra att ha
dokument som kan uppdateras med tiden. Om förutsättningar har förändrats bör stegen med
målformulering och indikatorval ses över igen för eventuell omformulering vilket i sin tur också
kan innebära att förändringar behöver göras i uppföljningsplanen.
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4.2 Fallstudie Bodens kommun
4.2.1 Analys av Bodens kommuns målformuleringar för fokusområde Vatten
Nedan följer en analys över hur väl den framtagna modellen passar in på Bodens kommuns sedan
tidigare antagna målformuleringar inom vattenområdet.
Bodens kommuns fokusområde för vatten är hämtat från dokumentet ”Lokala miljömål för Bodens kommun och prioriteringar i miljömålsarbetet” (Bodens kommun, 2017), och formuleras
enligt
”Mål

Nationell målsättning: Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och grundvattnet ska ge en säker och hållbar
dricksvattenförsörjning. Vattenmiljöers ekologiska och vattenhållande funktioner, produktionsförmåga, biologiska
mångfald, kulturmiljövärden samt värden för friluftsliv ska bevaras.
Övergripande mål för Boden
Miljökvalitetsnormerna för vatten ska uppfyllas enligt den förvaltningsplan som beslutats för Bottenvikens vattendistrikt.
Delmål
Mål 2020
1. Samtliga kommunala vattentäkter har ett fullgott skydd med tillräckliga skyddszoner
2. Kartläggningen av läckaget av näringsämnen från åkrar och skogsmark till Bodensjöarna är gjord
3. Plan för att minska utsläpp från avlopp till Bodensjöarna och andra vatten är framtagen
Mål 2025
4. Restaurering av våtmarker, vattendrag och andra värdefulla vattenmiljöer har påbörjats
5. Utsläpp av näringsämnen synkroniseras med Bottenvikens vattendistrikts förvaltningsarbete”

Målen ovan analyseras med den framtagna modellen som grund. Genom att använda delen i
modellen som beskriver Målformulering kan Bodens kommuns val av formulerade miljömål
utvärderas i efterhand. Se Figur 5 nedan för steget Målformulering ur modellen.

MÅLFORMULERING

SpecifikaMätbaraAccepteradeRelevantaTidsbestämdaAnsträngande

Lokala förutsättningar

Utvärderingssätt

❖ Dagens miljöläge. Belastade system?

❖ Vad finns redan i miljöövervakningsprogram?

Planetära och lokala gränser.

❖ Ansvarsfördelning i hierarkin, vad

❖ Vad är av skyddsvärde i kommunen?

övervakas t.ex. redan av Länsstyrel-

❖ Egna fokusområden

sen?
❖ Vad är syftet med målen?

Figur 5. Del ur modellen som beskriver målformulering.

Boden antog sina lokala miljömål utifrån den egna bedömningen av vad som var aktuellt och av
värde inom kommunen. Miljömålen har delats in i fokusområden vilket den föreslagna modellen
uppmuntrar till. De har inom fokusområde Vatten valt att lägga vikt vid näringsämnen i tre av
fem delmål, eftersom Bodensjöarna är utsatta för årliga algblomningar. Detta är ett exemplariskt
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exempel på hur hänsyn kan tas till lokala belastade system, i detta fall kväve- och fosforgränser,
och även i enlighet med teorin för de planetära gränserna (Rockström et al., 2009). Genom att
sträva efter att minska denna belastning, bidrar man inte bara till det lokala, regionala och nationella utan även det globala hållbarhetsarbetet.
Bodens kommun har länkat sina miljömål till det nationella steget i hierarkin. De belyser den
nationella målsättningen och har ett övergripande mål för kommunen. De nämner även EU:s
ramvattendirektiv i dokumentets introduktionstext till fokusområdet (Bodens kommun, 2017),
som dock inte presenterats ovan. Detta visar på att kommunen medvetet har länkat sitt arbete
till mål i högre instanser, vilket uppmuntras i den föreslagna modellen. De har inte gjort direkta
kopplingar till Agenda 2030 men belyser i dokumentet att miljömålen utgör den ekologiska
dimensionen i hållbar utveckling.
Med S.M.A.R.T.A. mål avses att målen ska vara specifika, mätbara, relevanta, tidsbestämda och
ansträngande (Azapagic, 2003; Fielding, 1999). Delmålen i fokusområdet är specifika, med vissa
undantag för vad som ska mätas i vissa delmål. De är tidsbestämda att vara uppfyllda till år 2020
respektive 2025. Det är upp till Bodens kommun om de kan bedömas vara accepterade, relevanta
och ansträngande. Målen har antagits i kommunfullmäktige och är utformande med hänsyn till
egna behov. Det finns mål framtagna till 2030 inom andra av kommunens fokusområden, men
inte just inom fokusområdet Vatten. De lokala miljömålen har i dokumentet också en uttalad
funktion och ett syfte. Det är det mätbara som hade kunnat specificeras ytterligare, vilket behandlas mer i detalj nedan.
4.2.2 Val av indikatorer till antagna miljömål
Bodens kommun har inte några tillhörande indikatorer till sina miljömål. I detta avsnitt föreslås
därför specifika indikatorer till respektive miljömål. Indikatorer och målformuleringar som antagits i högre instanser har därför setts över för att avgöra hur Bodens kommun kan förankra sitt
arbete mer till de nationella och globala målen för vattenrelaterade miljömål med hjälp av hierarkin i modellen i Figur 3, tillsammans med Bilaga 1–4. Norrbottens länsstyrelse har antagit de
nationella miljökvalitetsmålen som de är oavsett ämnesområde, vilket medför att den regionala
nivån i alla figurer har samma formulering som den nationella nivån, då Bodens fokusområde
Vatten granskas. Figur 6 nedan visar steget i modellen som behandlar indikatorval.

INDIKATORVAL
Målhierarkier

Lokala indikatorer

❖ Relevanta målformuleringar uppåt?

❖ Hur ska målet mätas?

❖ Kommun→Länsstyrelse→Nation-

❖ Vilken indikatortyp? DPSIR

ellt→-EU→Globalt

❖ Vem tillhandahåller data?

❖ Anta samma mål, delmål och indikato-

❖ Nya provtagningsplaner aktuella?

rer eller egna?

Figur 6. Del ur modellen som behandlar indikatorval.
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När indikatorer väljs behöver mätbarheten beaktas och även sträva efter liknande formuleringar
som gjorts på högre instanser. Nedan följer förslag till indikatorval för Bodens kommuns fem
delmål, med Figur 6 som utgångspunkt. En sammanställning av alla indikatorer återfinns längst
ner i avsnittet.
Delmål 1: Samtliga kommunala vattentäkter har ett fullgott skydd med tillräckliga skyddszoner

I Tabell 4 nedan ses mål, delmål och indikatorval på olika nivåer i relation till Bodens kommuns
delmål om kommunala vattentäkter. Detta delmål har en tydlig förankring uppåt i alla instanser.
Tabell 4. Hierarki med mål och indikatorer för Bodens kommuns delmål 1.

Målnivå
Globalt

Mål och delmål

Indikator
SCB: Antal/andel vattenskyddsområden för
kommunala vattentäkter

Nationellt

SDG 6
Delmål 6.3 och 6.6
Europeiska miljöbyråns samlade arbete
Grundvatten av god kvalitet

Regionalt

Grundvatten av god kvalitet

Lokalt

”Samtliga kommunala vattentäkter
har ett fullgott skydd med tillräckliga
skyddszoner”

EU

Antal kommunala yt-och grundvattentäkter
med/utan vattenskyddsområden
Antal kommunala yt-och grundvattentäkter
med/utan vattenskyddsområden

-

Analysen visar att på regional och nationell nivå är miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet med indikatorn ”Antal kommunala yt- och grundvattentäkter med/utan vattenskyddsområden” mest relevant i relation till Bodens kommuns mål om skydd av kommunala vattentäkter.
Vad gäller nationella etappmål finns det mål om utökade skyddade områden i form av reservat
eller motsvarande till 2020 inom biologisk mångfald, men dessa mål är inte direkt kopplade till
dricksvattenförsörjning.
På EU-nivå behandlas dessa frågor men det finns ingen konkret EEA-indikator för detta. På
global nivå finns delmål 6.3 och 6.6 som syftar till att förbättra vattenkvaliteten genom att vidta
åtgärder samt att skydda och återställa vattenrelaterade ekosystem. SCB har sin tillagda nationella
indikator ”Andel kommunala vattentäkter med vattenskyddsområden” som tolkning av Agenda
2030 vilken också passar bra till Boden kommuns målformulering.
För Bodens mål om skydd av kommunala vattentäkter föreslås därför att indikatorn formuleras
enligt

”Andel kommunala vattentäkter med vattenskyddsområde (%)”.
På nationell nivå är denna indikator klassad som Respons enligt DPSIR-ramverket, eftersom den
är åtgärdsrelaterad. Indikatorn på lokal nivå kategoriseras därför också som Respons. Data kring
antalet vattentäkter finns att tillgå internt i Bodens kommuns organisation.
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Delmål 2: Kartläggningen av läckaget av näringsämnen från åkrar och skogsmark till Bodensjöarna är gjord

I Tabell 5 nedan ses mål, delmål och indikatorval på olika nivåer i relation till Bodens kommuns
delmål 2 som rör läckage av näringsämnen från omgivande mänskliga aktiviteter, med delen ur
modellen i Figur 6 som utgångspunkt.
Tabell 5. Hierarki med mål och indikatorer för Bodens kommuns delmål 2.

Målnivå
Globalt

Mål och delmål

Indikator

SDG 2 och 6
Delmål 2.4 och 6.3

EU
Nationellt

Europeiska miljöbyråns samlade arbete
Ingen övergödning

2.4.1 Andel jordbruksareal under produktivt och
hållbart jordbruk samt 6.3.2 Andel vattenförekomster med god omgivande vattenkvalitet
Näringsämnen i färskvatten (mg P/l i sjöar).

Regionalt

Ingen övergödning

Lokalt

”Kartläggningen av läckaget av näringsämnen från åkrar och skogsmark
till Bodensjöarna är gjord”

Nedfall av kväve till barrskog (kg N/ha) samt
Status för näringsämnen enligt vattenförvaltningsförordningen
Nedfall av kväve till barrskog (kg N/ha) samt
Status för näringsämnen enligt vattenförvaltningsförordningen

-

Analysen pekar på skillnader mellan delmål 2 och det första delmålet. Delmål 2 kan ses ha ett
annat syfte. En direktöversatt indikator till detta skulle bli, ”gjord kartläggning eller inte”, vilket
enkelt går att mäta. Ett alternativ kunde vara att gå in mer i detalj i vad denna plan skulle kunna
tänkas innehålla. På regional och nationell nivå är miljökvalitetsmålet Ingen övergödning aktuellt
med de tillhörande indikatorerna ”Nedfall av kväve till barrskog (kg N/ha) samt ”Status för
näringsämnen enligt vattenförvaltningsförordningen”. Det finns inga specifika etappmål kring
detta ännu. På EU-nivå mäts näringsämnen i sötvattenförekomster (mg P/l i sjöar). Globalt sett
är bland annat delmål 2.4 i Agenda 2030 som lyder ”Senast 2030 uppnå hållbara system för
livsmedelsproduktion samt införa motståndskraftiga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten
och produktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen” aktuellt. Detta innebär att inte
belasta kringliggande ekosystem med för mycket näringsämnen.
Bodens kommun menar att de behöver en plan för att kartlägga problemet, vilket i sig förblir
det specifika målet med indikatorn

”Gjord kartläggning eller inte (Ja/Nej/Delvis)”.
Klassificeringen av indikatorn blir Respons enligt DPSIR-ramverket eftersom detta är ett exempel på en åtgärd i steg mot att förbättra vattenkvaliteten på Bodensjöarna. Information kring
kartläggningen finns att tillgå internt i Boden kommuns organisation.
Om Bodens kommun fortsättningsvis reviderar enligt den framtagna modellen kan det övervägas
om mål och indikatorer inom detta område ska stärkas med stöd från ovanstående resonemang,
med tillägg av extra indikatorer.
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Delmål 3: Plan för att minska utsläpp från avlopp till Bodensjöarna och andra vatten är framtagen

I Tabell 6 nedan ses mål, delmål och indikatorval på olika nivåer i relation till Bodens kommuns
delmål 2 som rör delmål 3 som behandlar utsläpp från avlopp, klassade som enskilda avlopp och
dagvatten.
Tabell 6. Hierarki med mål och indikatorer för Bodens kommuns delmål 3.

Målnivå
Globalt

Mål och delmål

Indikator

Nationellt

SDG 6
Delmål 6.3 och 6.6
Europeiska miljöbyråns samlade arbete
Ingen övergödning

Regionalt

Ingen övergödning

6.3.1 Andel avloppsvatten som behandlas på ett
säkert sätt
Andel av befolkningen med avloppsvattenbehandling av olika slag
Status för näringsämnen enligt vattenförvaltningsförordningen
Status för näringsämnen enligt vattenförvaltningsförordningen

Lokalt

”Plan för att minska utsläpp från avlopp till Bodensjöarna och andra vatten är framtagen”

EU

-

En direkt kopplad indikator till detta delmål kunde vara ”Framtagen plan eller inte”. Vatten från
avloppssystem kan innehålla andra föroreningar än bara näringsämnesöverskott, men den indikator i Tabell 6 som är främst relevant i detta sammanhang är Status enligt vattenförvaltningsförordningen. I Tabell 6 ses att miljökvalitetsmålet Ingen övergödning på regional och nationell
nivå kopplas till indikatorn ”Status för näringsämnen enligt vattenförvaltningsförordningen”. Det
finns inga specifika etappmål rörande näringsämnen ännu. Indikatorer på EU och Agenda 2030nivå behandlar avloppsvattenbehandling, vilket också skulle vara en möjlig indikator till delmål
3 samt även ett underlag till planen för att minska utsläppen till Bodensjöarna.
Boden har ett behov att ta fram planen som nämns i målet, vilket inte nödvändigtvis behöver
länkas till högre instanser. Indikatorn kunde således vara

”Framtagen plan eller inte (Ja/Nej/Delvis)”.
Klassificeringen för denna indikator är även här Respons enligt DPSIR-ramverket eftersom detta
är ett exempel på en åtgärd i steg mot att förbättra vattenkvaliteten på Bodensjöarna. Information
kring framtagen plan finns att tillgå internt i Bodens kommuns organisation.
Om Bodens kommun fortsättningsvis reviderar enligt den framtagna modellen kan det även här
övervägas om mål och indikatorer inom detta område ska stärkas med stöd från ovanstående
resonemang. Ett exempel på ytterligare en indikator att mäta inom planen skulle kunna vara
”andel åtgärdade små avloppssystem” vilket går i linje med indikatorerna på högre målnivåer.
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Delmål 4: Restaurering av våtmarker, vattendrag och andra värdefulla vattenmiljöer har påbörjats

I Tabell 7 nedan ses mål, delmål och indikatorval på olika nivåer i relation till Bodens kommuns
delmål 2 som rör delmål 4 som rör restaurering av vattenmiljöer.
Tabell 7 Hierarki med mål och indikatorer för Bodens kommuns delmål 4.

Målnivå
Globalt
EU
Nationellt

Mål och delmål
SDG 15
Delmål 15.1
Europeiska miljöbyråns samlade arbete
Levande sjöar och vattendrag och
Myllrande våtmarker

Regionalt

Levande sjöar och vattendrag och
Myllrande våtmarker

Lokalt

”Restaurering av våtmarker, vattendrag och andra värdefulla vattenmiljöer har påbörjats”

Indikator
Åtgärdade fysiska hinder (antal fiskvägar och utrivningar) Anlagda eller restaurerade våtmarker
med statliga medel (ha)
Åtgärdade fysiska hinder (antal fiskvägar och utrivningar) Anlagda eller restaurerade våtmarker
med statliga medel (ha)

Analysen visar, precis som för det andra och tredje delmålet, att delmål 4 direkt kan skrivas om
till en indikator med formuleringen ”påbörjad restaurering eller inte”. Om delmålets formulering
utvecklas kan mer information fås ut kring hur arbetet med restaureringen går.
Den lokala formuleringen om Restaurering av vattenmiljöer kan direkt relateras till de nationella
miljömålen Levande sjöar och vattendrag och Myllrande våtmarker. De tillhörande nationella
indikatorerna har liknande formulering som den lokala formuleringen i Boden.
Indikatorerna på nationell nivå behandlar åtgärdade fysiska hinder i antal fiskvägar och utrivningar samt anlagda eller restaurerade våtmarker med statliga medel i hektar. På EU-nivå finns
det inga specifika EEA-indikatorer som motsvarar restaurering. I Agenda 2030 finns delmålet
15.1 som behandlar att återställa ekosystem på land och i sötvatten, men inga specifika indikatorer
som går att länka till det lokala målet.
För att få en lite djupare förståelse av hur arbetet med restaureringen fortlöper, kunde därför
indikatorn för Bodens kommuns delmål 4 specificeras enligt

”Andel restaurerade vattenmiljöer av det totala antalet planerade (%)”.
Detta blir också en indikator klassad som Respons enligt DPSIR-ramverket, eftersom den är
åtgärdsinriktad. Den föreslagna indikatorn kräver en analys av vilka vattenmiljöer som behöver
åtgärdas, vilket skulle kunna dokumenteras med hjälp av inventeringar. En stor del data kring
antalet redan restaurerade vattenmiljöer finns att tillgå internt i Boden kommuns organisation.
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Delmål 5: Utsläpp av näringsämnen synkroniseras med Bottenvikens vattendistrikts förvaltningsarbete

I Tabell 8 nedan ses mål, delmål och indikatorval på olika nivåer i relation till Bodens kommuns
delmål 5 om utsläpp av näringsämnen och synkronisering med Bottenvikens vattendistrikts förvaltningsarbete.
Tabell 8. Hierarki med mål och indikatorer för Bodens kommuns delmål 5.

Målnivå
Globalt

Mål och delmål

Nationellt

SDG 6
Delmål 6.3 och 6.6
Europeiska miljöbyråns samlade arbete
Ingen övergödning

Regionalt

Ingen övergödning

Lokalt

”Utsläpp av näringsämnen synkroniseras med Bottenvikens vattendistrikts
förvaltningsplan”

EU

Indikator
Ekologisk status och potential i sjöar och floder
enligt vattenförvaltningsförordningen
Status för näringsämnen enligt vattenförvaltningsförordningen
Status för näringsämnen enligt vattenförvaltningsförordningen

Det femte delmålets direkt översatta indikator skulle kunna vara ”Synkroniserat eller inte” vilket
kan utvecklas. Genom att först till viss del synkronisera arbetet går det sedan att välja mer representativa indikatorer.
Bottenvikens vattendistrikts förvaltningsplan har antagit vattenförvaltningsförordningen om ekologisk status. Målet i vattenförvaltningsförordningen är att alla ytvattenförekomster ska uppnå
god status. Det används också som indikator på regional och nationell nivå och hör samman med
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. På EU-nivå mäts den Ekologiska statusen och potentialen (benämningen för modifierade vattenförekomster) i sjöar enligt vattenförvaltningsförordningen, vilket visar att Bodens kommuns delmål 5 länkar uppåt i högre instanser. Delmål 5 berör
som flera andra av de lokala delmålen även delmål 6.3 och 6.6 i Agenda 2030, men utan specifika
indikatorer.
Två tänkbara mål som skulle kunna ersätta det nuvarande lokala målet i Boden är ”Uppnådd
God ekologisk status i Bodensjöarna” samt ”Halten totalfosfor ska inte överstiga den teoretiska
målhalten”. Halten totalfosfor är av intresse i Boden eftersom det är en parameter som till stor
del ofta styr algtillväxten. Halten totalfosfor är inte den enda indikatorn som är underlag till den
ekologiska statusklassnigen, men det är en bra parameter att övervaka, då den också redan mäts.
Indikatorerna kunde således vara:

”Andel sjöar med uppnådd god status (%)” och
”Observerad halt totalfosfor under eller över teoretisk målhalt (Ja/Nej)”.
Dessa båda indikatorer klassas enligt DPSIR-ramverket som status samt påverkan. Data kring
andelen sjöar med uppnådd God status finns att tillgå på VISS websida samt att observerade halter
totalfosfor återfinns i provtagningsresultat för sjöarna internt i Bodens kommuns organisation.
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4.2.3 Datahantering och uppföljning
Efter målformulering och indikatorval är det steget Uppföljning som kommer härnäst i den föreslagna modellen för målformulering och uppföljning.
UPPFÖLJNING ~ 1 gång/år
❖ Uppföljningsform och program. Hur ska arbetet redovisas?
❖ Insamling av indikatordata

❖ Visa lokal utvecklingstrend. Gör det möjligt för invånarna att följa
Figur 7. Del ur modellen som beskriver uppföljning.

Under Uppföljning behöver uppföljningsform och program tillsammans med en lokal utvecklingstrend bestämmas och sedan genomföras. Som nämnt ovan är ett förslag på tidsintervall årligen.
Programmet Hypergene används i flera delar av Bodens interna arbete och skulle även kunna
användas till uppföljningen av de lokala miljömålen. Bodens kommun har vidare som vision att
kunna redovisa sitt arbete med de lokala miljömålen på hemsidan för kommunmedborgarna som
de sedan kan följa. Detta stämmer väl överens med det som uppmuntras i föreslagen modell och
i enlighet med exempelvis vad man gör i Jönköpings kommun och Stockholm stad.
Tabell 9 på nästa sida visar ett förslag på redovisningsform till programmet, som sammanställer
indikatorvalen som föreslagits i avsnittet innan tillsammans med delmålsformuleringar, indikatortyper enligt DPSIR-ramverket, målvärden, olika utfall och gällande trender.
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Tabell 9. Uppföljningstabell för Fokusområde Vatten.
Delmål
2020
Samtliga kommunala vattentäkter
har ett fullgott
skydd med tillräckliga skyddszoner
Kartläggningen av
läckaget av näringsämnen från åkrar
och skogsmark till
Bodensjöarna är
gjord
Plan för att minska
utsläpp från avlopp
till Bodensjöarna är
framtagen
2025
Restaureringen av
våtmarker, vattendrag och andra värdefulla vattenmiljöer har påbörjats
Uppnådd God status i Bodensjöarna
Halten totalfosfor
ska inte överstiga
den teoretiska målhalten

Indikator

Indikatortyp

Mål

Andel kommunala
vattentäkter med
vattenskyddsområde
(%)

Respons

100 %

Kartläggning gjord
eller inte
(Ja/Nej/Delvis)

Respons

Ja

Plan framtagen eller
inte (Ja/Nej/Delvis)

Respons

Ja

Andel vattenmiljöer
med påbörjad restaurering av det totala
antalet som planeras
(%)
Andel sjöar med
uppnådd god ekologisk status (%)
Andel sjöar med observerad halt totalfosfor under teoretisk målhalt (%)

Respons

Status

Utfall 2018

Utfall 2019

Trend

100 %

Påverkan

4.2.4 Exempel på visualisering av lokal utvecklingstrend
För att kunna få en visuell uppfattning om hur det går med ett specifikt delmål kan man göra
olika typer av diagram. Det föreslagna delmålet om halten totalfosfor används nedan som exempel, där önskad målhalt för en av Bodensjöarna, Svartbyträsket, redovisas. Se metodavsnittet för
beräkning av målhalter.
Beräkningarna av två målhalter baseras på två olika absorbanser, högst och lägst uppmätta i sjöns
ytvatten under de uppmätta åren. Genom att sätta in ett värde för AbsF=0,142 och ett annat
värde AbsF=0,065, höjd=7m och medeldjup=3,8m i ekvation (2) respektive (1) erhålls först två
referensvärden för Svartbyträsket, vilka uppgår till 15,4 µg/l respektive 12,7 µg/l. Med detta kan
sedan målhalterna beräknas för EK=0,5 vilket är gränsen för god status. Detta ger ett spann på
två beräknade målhalter mellan 25,4 µg/l samt 30,8 µg/l. Se Bilaga 5 för insättning av data i
ekvationer enligt metodavsnittet. I Figur 8 nedan illustreras spannet mellan de två målhalterna.
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Figur 8. Medelvärdeshalter för sjöns båda provpunkter för totalfosfor, med tillhörande målhaltslinjer
för att bidra till att uppnå God status enligt vattenförvaltningsförordningen.

Figur 8 ovan visar ett exempel på hur man kan få en illustrativ bild av dagsläget och hur man
ligger till. För varje år och provpunkt beräknades ett medelvärde av den observerade halten
totalfosfor från kommunens internt insamlade data från olika provtagningspunkter i sjön. De
inlagda linjerna representerar spannet mellan de målhalter som Svartbyträsket har för totalfosfor
för att bidra till att uppnå god ekologisk status. Dit behöver Bodens kommun sträva för att ha
bättre chanser att uppnå ekologiskt god status.

4.2.5 Revidering

REVIDERING ~ 1 gång/år
❖ Har det tillkommit nya etappmål till miljökvalitetsmålen? Nya
nationella eller lokala indikatorer till Agenda 2030? Ändrade
regionala mål?
❖ Har det blivit nya lokala förutsättningar?

Figur 9. Del ur modellen som behandlar revidering.

Figur 9 ovan beskriver den framtida revidering som kommer att behövas till de lokala miljömålen. Kontroll av eventuellt nytillkomna etappmål, nationella eller lokala indikatorer till Agenda
2030 behöver stämmas av, eller nya lokala förutsättningar. Eftersom indikatorer och mål är fastställda i detta arbete nyligt är det inte något som tas upp, men bör förslagsvis ses över i mars 2019
då de nya lokala indikatorerna för Agenda 2030 fastställts av RKA.
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4

DISKUSSION

5.1 Modellutformning
Modellen utformades baserad på en litteratur- och dokumentstudie. Saunders et al. (2016) menade att en litteraturstudie kritiskt ska jämföra vad som finns och inte lista existerande information, samt att den ska se hur långt andra författare har kommit att besvara undersökningen. Eftersom arbetet gjordes i utforskande och förklarande syfte var dock en sammanställning av existerande information i litteratur- och dokumentstudien nödvändig. Detta för att få grundläggande
förståelse för dagens system, innan en modell baserat på teorin kunde utformas. En inblick i hur
långt andra har kommit i existerande guidning gavs också, då det idag inte finns några bestämda
riktlinjer för hur lokala miljömål ska formuleras. Ternström & Severinsson (2014) är de enda i
Sverige, med sin ”Guide till lokalt arbete med miljömål”, som idag ger vägledning inom området. Detta arbete är ett komplement till det eftersom det även vägleder hur man kan länka sina
lokala målformuleringar och indikatorer till motsvarigheter i högre instanser i en kedja.
Modellen utformades med existerande guidning som grund tillsammans med influenser från
andra aktuella och relevanta teorier. Teorier för ramverket DPSIR som är applicerade på de
nyligen antagna nationella indikatorerna (Naturvårdsverket, 2017), de planetära gränserna enligt
Rockström et al. (2009) och som även Helker Lundström (2017a) har belyst, samt annan allmän
teori kring målformulering och uppföljning blev i en sammanslagning också underlag till den
framtagna modellen i detta examensarbete. Detta utgjorde på så sätt det teoretiska ramverket i
studien. Nyttan med detta ramverk är att belysa och sprida kunskap om teorier inom angränsande
områden, kombinera med allmän teori kring målformulering och uppföljning och föra över
kunskapen för att applicera det på miljöområdet.
Det är än så länge väldigt nytt med de Globala målen i Agenda 2030 på lokal nivå. Dessa mål är
på väg att införlivas i det svenska miljömålssystemet genom SCB:s valda nationella indikatorer
samt att RKA ska ta fram lokala indikatorer till Agenda 2030 i mars 2019. I och med att det finns
mycket färskt material inom området är modellens koncept aktuellt och ligger även i tiden.
Samtidigt lyfts också att lokalt arbete ger resultat globalt och att alla bör bidra till den globala
hållbara utveckling som eftersträvas (Svenska FN-förbundet, 2017).
Valet av underlag till modellen påverkar modellens utformning och således även resultatet. Strategin grundad teori går ut på att identifiera förhållanden mellan kategorier samt integrera kategorier för att producera en teori (Saunders et al., 2016). Guvå & Hylander (2003) menade att det
går att förstå och förklara sammansatta fenomen genom att urskilja mönster av samvarierande
processer. I denna studie utvärderades alla undersökta instansers mål och då gick det tydligt att se
att flera instanser har en likande struktur i mål och uppföljning, vilket är ett exempel på samvarierande processer. Hade ett annat typ av teoretiskt ramverk fått utgöra underlaget till modellen
hade modellen sett annorlunda ut, vilket tydligt också hade påverkat resultatets utfall.
Vad gäller studiens reliabilitet och validitet är det viktigt att poängtera att mycket fakta hämtats
från statliga websidor. Detta arbete kännetecknas bland annat av en dokumentstudie eftersom det
är en stor mängd statliga dokument i form av statliga utredningar som utgör underlaget, vilket
kan påverka reliabiliteten. Stora delar av perspektiven i studien utgår alltså från statliga myndigheter och organisationer. Mycket fakta är hämtad från Naturvårdsverket, vilket är en statlig myndighet som inger förtroende för trovärdigheten på informationen, då den enligt Kantar Sifo
(2018) låg på femte plats av myndigheter i Sverige med störst förtroende och har även ökat sitt
förtroende från 2017 till 2018.
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Vad gäller delen ur modellen som behandlar indikatorval är det en balansgång vad som är representativt och tillräckligt med information bakom en indikator. En bedömning får alltid göras av
berörd kommun från fall till fall, till exempel i vilken utsträckning indikatorvalen är representativa. Den framtagna modellen utgår mycket från den berörda kommunens behov och förutsättningar och ger på så vis fritt utrymme för kommuner att skräddarsy sitt arbete.

5.2 Hur applicerbar blev modellen?
Modellen applicerades först på Bodens målformuleringar i form av en analys, för att utvärdera
hur de sedan tidigare antagna målen följde den föreslagna modellen. Det var möjligt att utvärdera
huruvida målen följde konceptet S.M.A.R.T.A.-mål (Azapagic, 2003; Fielding, 1999), hur kommunen tagit hänsyn till lokala och planetära gränser (Rockström et al., 2009) och ifall det fanns
ett uttalat syfte med arbetet. Det framgick dock inte om Bodens kommun hade tagit hänsyn till
vad som redan fanns i miljöövervakningsprogram eller om de sett över vad som redan övervakades av Länsstyrelsen. Modellen fungerade sammantaget bra som verktyg till analysen på existerande miljömål.
En del i resultatet behandlade indikatorval till existerande miljömål. Det är på indikatornivå det
framkommer vad som ska mätas i praktiken, och då har valet av besläktat mål stor betydelse.
Indikatorerna kopplar ihop kedjan på ett mer konkret sätt än målen då indikatorerna är mer
specifika i sina formuleringar. Modellen fungerade bra att applicera med hänsyn till de olika
nivåerna i målhierarkin och teorin med DPSIR (Ehara et al., 2018). Det visade sig vara lättast att
hitta motsvarigheter av mål och indikatorer på regional och nationell nivå, vilket är rimligt eftersom Bodens lokala miljömål utformades med de nationella miljökvalitetsmålen i åtanke
(Bodens kommun, 2017).
Det fanns däremot inte lika tydliga kopplingar på EU-nivå. EEA-indikatorer kunde relateras till
Bodens kommuns delmål 2 om kartläggning av näringsämnesläckage, delmål 3 om en plan för
att minska utsläpp från enskilda avlopp och dagvatten till Bodensjöarna samt delmål 5 om att
synkronisera arbetet med Bottenvikens vattendistrikts förvaltningsarbete. Analysen av EU-nivån
kan därför vara överflödigt i det kommunala miljömålsarbetet, då EU:s direktiv och förordningar
införlivas i den svenska nationella lagstiftningen, men det är en relevant nivå att inkludera i studien som gör att hela kedjan av instanser länkas samman. Detta gör att EU-nivån därför ändå är
värd att uppmärksamma även om alla EEA-indikatorer inte behöver granskas i detalj.
När mål och indikatorer skulle relateras till global nivå, blev det tydligare att kopplingarna är lite
vagare eftersom de globala målformuleringarna är bredare. Däremot var det lättare att relatera de
lokala och globala delmålen. Delmålen i Agenda 2030 kan väl överföras till svenska förhållanden,
men dessa är ytligt formulerade. Helker Lundström (2017b) har i sin matris över hur de Globala
målen kopplar till svenska miljökvalitetsmål väldigt många förslag på delmål som på ett eller annat
sätt har något att göra med varandra. Långt ifrån alla av dessa kopplingar användes vid granskningen av målnivåerna i den här aktuella studien. Många delmål kopplar väldigt ytligt enligt
Helker Lundströms (2017b) analys, så för att inte förvirra med för många delmålskopplingar valdes bara ett fåtal. Det är alltså upp till var och en att bedöma vilka mål och delmål som är mest
besläktade, beroende på målformulering och syfte.
Uppföljningssteget i den föreslagna modellen var applicerbart då det gick att skapa en uppföljning
i form av en tabell och tillhörande utvecklingstrender. Steget Revidering testades inte i denna
studie då detta arbete gjordes direkt vid indikatorvalet. Däremot vore det lämpligt att utföra en
revidering av mål och indikatorer efter att de nya lokala indikatorerna för Agenda 2030 publicerats i mars 2019. Genom att följa målnivåerna bör det vara möjligt att behålla relevansen i eventuellt reviderade målformuleringar.
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5.3 Boden kommuns målformuleringar och indikatorer
Bodens kommun har som visat i analysen tagit tydlig hänsyn till lokala belastade system vid
utformningen av lokala miljömål avseende på fokusområde Vatten, i enlighet med teorin för de
planetära gränserna och specifikt kväve- och fosforsystemet (Rockström et al., 2009). Genom att
lägga fokus på ett målområde som tillhör de planetära gränserna bidrar man lokalt till att globalt
minska belastningen. Ett annat av Bodens kommuns fokusområden som också kan vara ett tydligt
exempel att arbeta lokalt med och som spelar stor roll globalt är området Klimat.
Fielding (1999) tillsammans med Azapagic (2003) menade att mål bör vara specifika, mätbara,
accepterade, realistiska, tidsbestämda och ansträngande. Som analysen visade hade målen kunnat
vara mer specifika och mätbara. De var tydligt tidsbestämda men huruvida målen är accepterade,
realistiska och ansträngande är dock upp till kommunen i sig att avgöra, utifrån den egna bedömningen, vilket inte ett ställningstagande i denna studie kunde fastställa.
Delmål 1 om skyddade vattentäkter länkade bäst uppåt till högre instansers målformuleringar och
indikatorer eftersom regional, nationell och global (SCB) nivå hade samma indikator.
Delmål 2 och 3 har liknande formuleringar och gällde kartläggning av läckage av näringsämnen
samt en framtagen plan för att minska läckaget av näringsämnen. Delmål 2 om kartläggning av
källor kunde relateras uppåt men inte med lika åtgärdsinriktade indikatorer som det lokala miljömålet var i behov av. Det gick att relatera problemet till olika mål och indikatortyper av övergödning, men inte så många mål eller indikatorer relaterade till källor av utsläpp. Delmål 3 var
formulerat på liknande sätt men här fanns mer konkreta indikatorer på högre nivåer, till exempel
”Andel avloppsvatten som behandlas på ett säkert sätt”.
Delmål 4 om restaurering av vattenmiljöer länkade bäst till regional och nationell nivå. Det går
att länka målet på global nivå till delmål 15.1 som behandlar att återställa ekosystem på land och
i sötvatten, Det fanns inga motsvarigheter bland indikatorer på EU och global nivå.
Delmål 5 om synkronisering av näringsämnen med Bottenvikens vattendistrikts förvaltningsarbete länkade bra uppåt efter omformuleringen av mål till ”Uppnådd God ekologisk status i Bodensjöarna” samt ”Halten totalfosfor ska inte överstiga den teoretiska målhalten”. Status för näringsämnen enligt vattenförvaltningsförordningen blev då en indikator som länkade ihop en tydlig kedja från lokal till nationell nivå.
Bodens kommun har miljömål inom många områden och täcker mycket, precis som Jönköpings
kommun och Stockholm stad. Det är många indikatorer att övervaka men det kan ge bra underlag till beslut rörande fördelning av resurser. Ifall de två exempelkommunerna sätts i kontrast
mot fallstudiens så har Jönköping relaterat sitt arbete till de planetära gränserna (Jönköpings
kommun, 2017), vilket inte Boden inte syftade till att göra. Stockholm stad hade delmål om att
minska halten totalfosfor i sina vattenförekomster (Stockholm stad, 2018), vilket nu även Boden
kan göra.
Dale & Beyeler (2001) menade att ett hinder för organisationsstyrning kan vara att valet av ekologiska indikatorer blir förvirrande i managementprogram som har diffusa långsiktiga mål, samt
att lednings- och övervakningsprogram sällan har bestämda vetenskapligt baserade dokument
eller riktlinjer för hur valet av indikatorer ska gå till. Denna teori kan stämma in på Bodens
kommun eftersom inga indikatorer hade valts, eftersom det inte fanns bestämda riktlinjer för hur
indikatorvalet skulle gå till.
Bodens kommun hade formulerat delmål inom fokusområde Vatten som sträckte sig till 2020
respektive 2025. De skulle även kunnat ha tagit fram mål och indikatorer till 2030, eftersom
detta finns framtaget för andra fokusområden. Detta kan dock läggas till i efterhand, vid behov.
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Den framtagna modellen uppmuntrar till att formulera mål med hänsyn till indikatorval, vilket
Boden hade kunnat göra direkt. Vad gäller att formulera mål i relation till högre instansers målformuleringar så finns det i dagsläget inga krav, bara kommunens egna behov, prioriteringar och
en möjlighet till att hjälpa högre instanser att nå sina mål. Boden har många indikatorer som
klassas som Respons vilket är bra för att få miljöarbetet att gå framåt, vilket uppmuntras i enlighet
med den teori som har lyfts i denna studie (Naturvårdsverket, 2016).
Ett fokusområde som har benämningen vatten kan innehålla många aspekter, vilket gör det helt
upp till kommunen själv att välja vad som ska inkluderas. Bodens kommun har valt att lägga stort
fokus på Bodensjöarna där mycket handlar om övergödning, vilket syns i målformuleringarna.
Bodens kommun har till exempel inte miljömål som rör försurning.

5.4 Förslag på vidare studier
Förslag på vidare studier kan först och främst vara att testa att formulera lokala miljömål från
grunden med hjälp av modellen, för att se hur alla delmoment samverkar. Ett annat förslag är att
granska ett annat fokusområde än Vatten för att testa modellens applicerbarhet och möjlighet att
länka mål och indikatorer till högre instanser inom andra områden, för att se hur flexibel modellen är. Fler parametrar att mäta inom fokusområde Vatten skulle också vara möjligt att lägga
till, som till exempel försurning.
Norrbottens länsstyrelse är den regionala instans som ligger ett steg högre än Bodens kommun,
och på denna regionala nivå har de nationella miljökvalitetsmålen antagits. För andra kommuner
med regionala instanser som antagit andra mål går det även att testa hur bra målen länkar ihop i
det steget i modellen. Kommuner kan även testa modellen i utformningen av en hållbarhetspolicy, där även de sociala och ekonomiska dimensionerna inom hållbar utveckling inkluderas, så
att fler av målen inom Agenda 2030 blir involverade.
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5

SLUTSATSER

Många kommuner formulerar egna lokala miljömål, men på olika sätt. Tillsammans med allt
tillgängligt material finns det potential att driva ett enhetligt arbete så att mål som tagits fram på
olika nivåer i flera instanser uppnås. Genom att kommuner ställer sig frågan om huruvida de kan
hjälpa högre instansers måluppfyllelse kan en kedja av resultat visa sig. Det finns även aktuell
kunskap värd att belysa vad gäller de planetära gränserna, S.M.A.R.T.A. mål samt ramverket
DPSIR för indikatorer som går att integrera i kommunernas miljöarbete. Genom detta sprids
kunskap om teorier inom angränsande områden applicerbara på miljöområdet. Det sprids en
inställning av att lokalt arbete ger resultat globalt genom Agenda 2030 och att alla kan och bör
bidra till den globala hållbara utveckling som eftersträvas genom FN, vilket också kan ses som
bra marknadsföring för kommuner.
En viktig slutsats i detta arbete är att målformuleringar ska ske parallellt med indikatorval. Med
detta som grund utformades en modell bestående av steg med målformulering, indikatorval,
uppföljning och revidering. En annan slutsats är att en kommun bör kunna identifiera belastade
områden planetärt och lokalt för att hitta underlag till sina målformuleringar, vilket Boden har
gjort på ett tydligt sätt. Kommunen bör även välja representativa data för uppföljning och se var
tillgängliga data finns att hämta.
Bodens kommun sedan tidigare antagna lokala miljömål gick att utvärdera med den föreslagna
modellen. Bodens kommun hade länkat sina mål bra till de nationella miljökvalitetsmålen men
hade kunnat länka sitt arbete till ytterligare högre instanser så som Agenda 2030 och SCB:s nationella indikatorer på global skala. I detta arbete assisterades Bodens kommun i uppföljningen av
de redan antagna lokala vattenrelaterade miljömålen genom de indikatorer som formulerades och
presenterades i tabellform, klassade enligt ramverket DPSIR.
De föreslagna indikatorerna blev för delmål 1 ”Andel kommunala vattentäkter med vattenskyddsområde (%)”, delmål 2 ”Gjord kartläggning eller inte (Ja/Nej/Delvis)”, delmål 3 ”Framtagen plan eller inte (Ja/Nej/Delvis)”, delmål 4 ”Andel restaurerade vattenmiljöer av det totala
antalet planerade (%)”, delmål 5 ”Andel sjöar med uppnådd god ekologisk status (%)” samt ”Observerad halt totalfosfor under eller över teoretisk målhalt (Ja/Nej)”.
Den föreslagna modellen kan med fördel användas vid formulering av kommunala miljömål. Det
är upp till den enskilda kommunen vilka nivåer i målhierarkin som ska inkluderas men alla nivåer
användes i detta arbete för att visa på helheten. Det väsentliga är att se till högre instanser vid
målformulering och uppmärksamma på vilka sätt det lokalt går att bidra till en global hållbar
utveckling.
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BILAGA 1 – Sveriges miljökvalitetsmål
Nedan följer Sveriges 16 miljökvalitetsmål i tabellform med tillhörande indikatorer, indikatortyper och
dataleverantörer (Naturvårdsverket, 2017).
Tabell B1.1 Begränsad klimatpåverkan.

Miljökvalitetsmål
Begränsad klimatpåverkan

Indikator
Global medeltemperatur
(˚C)
Klimatpåverkande utsläpp
(ton)

Indikatortyp (DPSIR)
Inverkan (konsekvenser)

Koncentration av klimatpåverkande ämnen i atmosfären (ppm CO2-ekv)
Konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige och andra
länder (ton)

Påverkan

Dataleverantör
UEA - Climate Research
unit
Svenska miljöemissionsdata (SMED) på uppdrag
av NVV och RUS(?)
Europeiska miljöbyrån

Inverkan (konsekvenser)

NVV

Indikator
Kvävedioxidhalter i gaturum, timmedelvärde
(µg/m3)
Kvävedioxidutsläpp (ton)

Indikatortyp (DPSIR)
Status (tillstånd)

Dataleverantör
SMHI

Påverkan

Partikelutsläpp av PM 2,5
(ton)
PM2,5 halter i urban
bakgrund (µg/m3)
Resvanor (färdsätt, kön)

Påverkan

SMED på uppdrag av
NVV och RUS
-

Status (tillstånd)

SMHI

Respons (åtgärder)

Trafikanalys

Indikator
Försurade sjöar (%)

Indikatortyp (DPSIR)
Status (tillstånd)

Försurning från skogsbruk (%)
Nedfall av svavel (kg
S/ha)
Sjöfartens utsläpp av försurande ämnen (ton)

Påverkan

Dataleverantör
SLU, på uppdrag av
NVV
Skogsstyrelsen

Påverkan

Tabell B1.2 Frisk luft

Miljökvalitetsmål
Frisk luft

Tabell B1.3 Bara naturlig försurning

Miljökvalitetsmål
Bara naturlig försurning

Påverkan
Påverkan
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IVL Miljöinstitutet och
NVV
EMEP och HELCOM

Tabell B1.4 Giftfri miljö

Miljökvalitetsmål
Giftfri miljö

Indikator
Allergiframkallande kemiska produkter (%)
Farliga ämnen i slam
(ökar, minskar, oförändrat)
Förorenade områden (antal)
Miljögifter i modersmjölk och blod (halt-%)
Växtskyddsmedel i ytvatten (toxicitetsindex)

Indikatortyp (DPSIR)
Påverkan

Dataleverantör
Kemikalieinspektionen

Status (tillstånd)

Kemikalieinspektionen

Respons (åtgärder)

NVV

Påverkan

Livsmedelsverket

Status (tillstånd)

SLU

Indikator
Lustgasutsläpp (ton)
Nationella utsläpp av
CFC (ton)
Ozonskiktets tjocklek
(Dobson Unit)
UV-strålning (J/m2/d)

Indikatortyp (DPSIR)
Påverkan
Påverkan

Dataleverantör
SCB
NVV

Status (tillstånd)

SMHI

Status (tillstånd)

SMHI

Indikator
Cesium-137 i mjölk
(Bq/l)

Indikatortyp (DPSIR)
Status (tillstånd)

Dataleverantör
Strålsäkerhetsmyndigheten

Indikator
Kväve- och fosforbelastning på havet (ton)
Miljöstatus för övergödning enligt havsmiljöförordningen (EQR)
Nedfall av kväve till barrskog (kg N/ha)
Status för näringsämnen
enligt vattenförvaltningsförordningen (andel vattenförekomster per statusklass)
Syrefattiga och syrefria
bottnar (area-%)

Indikatortyp (DPSIR)
Påverkan

Dataleverantör
HELCOM

Status (tillstånd)

Havs- och vattenmyndigheten

Påverkan

IVL Miljöinstitut

Status (tillstånd)

Vattenmyndigheterna

Inverkan (konsekvens)

SMHI - oceanografiska
enheten

Tabell B1.5 Skyddande ozonskikt.

Miljökvalitetsmål
Skyddande ozonskikt

Tabell B1.6 Säker strålmiljö.

Miljökvalitetsmål
Säker strålmiljö

Tabell B1.7 Ingen övergödning.

Miljökvalitetsmål
Ingen övergödning
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Tabell B1.8 Levande sjöar och vattendrag

Miljökvalitetsmål
Levande sjöar och vattendrag

Indikator
Föryngring av flodpärlmussla (antal vattendrag
med eller utan föryngring)
God ekologisk, kemisk
och kvantitativ status för
sjöar, vattendrag och
grundvatten enligt vattenförvaltningsförordningen (Andel vattenförekomster per statusklass)
Skydd av limniska områden (andel reservatsbeslut
med limniska syften)
Strandnära byggande (antal)
Åtgärdade fysiska hinder
(antal fiskvägar och utrivningar)

Indikatortyp (DPSIR)
Status (tillstånd)

Dataleverantör
Länsstyrelserna

Status (tillstånd)

VISS

Respons (åtgärder)

VIC natur

Status (tillstånd)

SCB

Respons (åtgärder)

Åtgärder i vatten

Indikatortyp (DPSIR)
Status (tillstånd)

Dataleverantör
NVV (rapport till EU
enligt art- och habitatdirektivet)

Status (tillstånd)

SGU

Drivkraft

SGU

Respons (åtgärder)

SGU

Indikatortyp (DPSIR)
Status (tillstånd)

Dataleverantör
Vattenmyndigheterna

Status (tillstånd)

Havs- och vattenmyndigheten

Påverkan
Påverkan

SCB
Håll Sverige Rent

Påverkan

-

Tabell B1.9 Grundvatten av god kvalitet.

Miljökvalitetsmål
Grundvatten av god kvalitet

Indikator
Bevarandestatus för
grundvattenberoende naturtyper (antal med
gynnsam, otillräcklig eller
dålig bevarandestatus)
Enskilda brunnars kvalitet
(andel tjänliga, otjänliga
med anmärkning etc.)
Naturgrusanvändning
(ton)
Vattenskyddsområden
(andel vattentäkter med
eller utan)

Tabell B1.10 Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Miljökvalitetsmål
Hav i balans samt levande
kust och skärgård

Indikator
Ekologisk och kemisk
status för kustvatten (andel vattenförekomster per
statusklass)
Hållbart nyttjade fiskoch skaldjursbestånd i
kust och hav (andel hållbara bestånd)
Kustnära byggande (antal)
Marint skräp på stränder
(antal skräp/100 m
strand)
Miljögifter i sill och
strömming (index)
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Tabell B1.11 Myllrande våtmarker.

Miljökvalitetsmål
Myllrande våtmarker

Indikator
Anlagda eller restaurerade
våtmarker med statliga
medel (ha)
Hydrologisk restaurering
av torvmarker med statliga medel (ha)
Myrskyddsplanens genomförande (ha med inga
resultat)
Torvutvinningens omfattning (mn m3)

Indikatortyp (DPSIR)
Status (tillstånd)

Dataleverantör
Länsstyrelserna

Status (tillstånd)

Länsstyrelserna

Respons (åtgärder)

NVV

Påverkan

NVV

Indikator
Gammal skog (ha på produktiv skogsmark)
Häckande fåglar i skogen
(index)
Miljöhänsyn i skogsbruket (andel miljöföreteelser med stor negativ påverkan m.a.p. föryngringsarbete)

Indikatortyp (DPSIR)
Respons (åtgärder)

Dataleverantör
Riksskogstaxeringen

Status (tillstånd)

-

Påverkan

Skogsstyrelsen

Indikatortyp (DPSIR)
Status (tillstånd)

Dataleverantör
Jordbruksverket

Status (tillstånd)

Jordbruksverket

Status (tillstånd)
Status (tillstånd)

Lunds universitet
Jordbruksverket

Tabell B1.12 Levande skogar.

Miljökvalitetsmål
Levande skogar

Tabell B1.13 Ett rikt odlingslandskap.

Miljökvalitetsmål
Ett rikt odlingslandskap

Indikator
Betesmarker och slåtterängar (ha)
Ekologisk produktion i
slättbygd (andel av total
åkerareal i slättbygd)
Fåglar och fjärilar (index)
Hektarskörd vårkorn och
höstvete (kg)
Jordbrukets utveckling
(andel åkermark etc.)

Drivkraft

Jordbruksverket

Tabell B1.14 Storslagen fjällmiljö.

Miljökvalitetsmål
Storslagen fjällmiljö

Indikator
Restaurerade fjälleder (%)
Täckning av fjällvegetation (%)
Häckande fåglar i fjällen
(index)

Indikatortyp (DPSIR)
Status (tillstånd)

Dataleverantör
NVV
NILS-programmet, SLU

Status (tillstånd)

Lunds universitet
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Tabell B1.15 God bebyggd miljö.

Miljökvalitetsmål
God bebyggd miljö

Indikator
Bostäder i kollektivtrafiknära lägen (andel nybyggt
inom 400 meter från
hållplats)
Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan (ton
kemiska produkter, TWh
energianvändning etc.)
Skyddad bebyggelse (antal Q-märkningar och
byggnadsminnen)
Tillgång till service och
grönska (andel befolkning
med mindre än 1 km till
skyddad natur)

Indikatortyp (DPSIR)
Status (tillstånd)

Dataleverantör
SCB

Påverkan

Boverket

Respons (åtgärder)

KML och Länsstyrelserna
i samverkan (PBL)

-

SCB och Trafikanalys

Indikatortyp (DPSIR)
Status (tillstånd)

Dataleverantör
ArtDatabanken

Status (tillstånd)
Respons (åtgärder)

ArtDatabanken
Metria

Tabell B1.16 Ett rikt växt- och djurliv.

Miljökvalitetsmål
Ett rikt växt- och djurliv

Indikator
Bevarandestatus för naturtyper (Andel med
gynnsam, otillräcklig, dålig eller okänd status)
Rödlistade arter (index)
Skyddad produktiv skog
(%)
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BILAGA 2 – Sveriges etappmål
Nedan följer Sveriges etappmål inom områdena Avfall, Begränsad klimatpåverkan, Biologisk mångfald,
Farliga ämnen, Hållbar stadsutveckling och Luftföroreningar med mål och indikatorformuleringar (Naturvårdsverket, 2018).
Tabell B2.1 Avfall.

Etappmål för Avfall
Ökad resurshållning i byggsektorn

Ökad resurshållnings i livsmedelskedjan

Mål och indikatorformulering
Insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändnings, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är
minst 70 viktprocent senast år 2020.
Insatser ska vidtas så att senast år 2020 sorteras minst
50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt så att
växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även energi tas tillvara.

Tabell B2.2 Begränsad klimatpåverkan.

Etappmål för Begränsad klimatpåverkan
Utsläpp av växthusgaser till år 2020

Utsläpp av växthusgaser till år 2030

Utsläpp av växthusgaser till år 2040

Utsläpp av växthusgaser till år 2045

Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter

Mål och indikatorformulering
Utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 procent
lägre än utsläppen år 1990 och gäller för de verksamheter som inte omfattas av EU:s system för handel
med utsläppsrätter. Detta innebär att utsläppen av
växthusgaser år 2020 ska vara cirka 20 miljoner ton
koldioxidekvivalenter lägre för den icke handlande
sektorn i förhållande till 1990 års nivå. Minskningen
sker genom utsläppsreduktioner i Sverige och i form
av investeringar i andra EU-länder eller flexibla mekanismer som mekanismen för ren utveckling (CDM).
Växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn bör senast år 2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen år
1990. Högst 8 procentenheter av utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder.
Växthusgasutsläppen i Sverige i ESR-sektorn bör senast år 2040 vara minst 75 procent lägre än utsläppen år
1990. Högst 2 procentenheter av utsläppsminskningarna får ske genom kompletterande åtgärder.
Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp
av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå
negativa utsläpp. För att nå nettonollutsläpp får kompletterande åtgärder tillgodoräknas. Utsläppen från
verksamheter inom svenskt territorium ska vara minst
85 procent lägre än utsläppen år 1990.
Växthusgasutsläppen från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som ingår i EU:s utsläppshandelssystem,
EU ETS) ska minska med minst 70 procent senast år
2030 jämfört med år 2010.
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Tabell B2.3 Biologisk mångfald.

Etappmål för Biologisk mångfald
Den biologiska mångfaldens och ekosystemtjänsternas
värden

Kunskap om genetisk mångfald
Skydd av landområden, sötvattensområden och marina områden

Mål och indikatorformulering
Senast år 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald
och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända
och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är
relevant och skäligt.
En kartläggning och övervakning av den genetiska
mångfalden ska ha inletts senast år 2020.
Minst 20 procent av Sveriges land- och sötvattensområden samt 10 procent av Sveriges marina områden
ska senast år 2020 bidra till att nå nationella och internationella mål för biologisk mångfald. Detta ska ske
genom skydd eller annat bevarande av områden som
har särskild betydelse för biologisk mångfald eller ekosystemtjänster. Bevarandet ska ske med ekologiskt representativa och väl förbundna system där reservat,
andra effektiva områdesbaserade skyddsåtgärder eller
miljöanpassat brukande ingår. Systemen ska vara väl
integrerade i omgivande landskap och förvaltas på ett
effektivt och inkluderande sätt. Skydd av områden ska
till år 2020 utökas med minst 1 142 000 hektar räknat
från 2012 enligt följande:
•

•

•

•
•
•
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Skogar med höga naturvärden ska skyddas
från avverkning. Detta ska ske genom att det
formella skyddet av skogsmark har ökat med
cirka 150 000 hektar skogsmark med höga
naturvärden och i behov av formellt skydd
nedan gränsen för fjällnära skog.
Skogsbrukets frivilliga avsättningar bör ha
ökat i omfattning med cirka 200 000 hektar
skogsmark i områden som har eller kan
komma att utveckla höga naturvärden till totalt 1 450 000 hektar.
Det formella skyddet av våtmarker har ökat
med cirka 210 000 hektar genom att myrar
med höga naturvärden i den nationella myrskyddsplanen skyddas.
Det formella skyddet av sjöar och vattendrag
har ökat med minst 12 000 hektar.
Det formella skyddet av marina områden har
ökat med minst 570 000 hektar.
De ekologiska sambanden har stärkts så att
skyddade och på andra sätt bevarade områden och biotoper är väl förbundna och integrerade i landskapet, inklusive den marina
miljön, genom att den gröna infrastrukturen
har utvecklats och förstärkts.

Tabell B2.4 Farliga ämnen.

Etappmål för Farliga ämnen
Särskilt farliga ämnen

Mål och indikatorformulering
Beslut som fattas inom EU och internationellt om särskilt farliga ämnen ska innehålla åtgärder som innebär
att:
Särskilt farliga ämnen blir föremål för prövning eller
beslut om utfasning under gällande regelverk inom
alla användningsområden senast år 2018.
•
•

Kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper

Särskilt farliga ämnen används endast under
strikt reglerade omständigheter i produktionsprocesser senast år 2018.
I relevanta regelverk inkluderar uttrycket
"särskilt farliga ämnen" även ämnen med
andra allvarliga egenskaper än de som omfattas av nuvarande specifika kriterier och som
inger motsvarande grad av betänklighet senast år 2018.

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

Information om farliga ämnen i varor

•

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

•

Regelverk eller överenskommelser inom EU
eller internationellt ska tillämpas så att information om miljö- och hälsofarliga ämnen
i varor är tillgänglig för alla berörda senast år
2020.
Reglerna ska införas stegvis för olika varugrupper och i informationen ska särskilt
barns hälsa beaktas.
Information om hälso- och miljöfarliga ämnen som ingår i material och varor görs tillgängliga under varans hela livscykel genom
harmoniserade system som omfattar prioriterade varugrupper.

•
•
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Utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler

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

•

Effektivare kemikalietillsyn inom EU

Giftfria och resurseffektiva kretslopp

Beslut har senast år 2018 fattats inom EU som förstärker och effektiviserar tillsynen i medlemsländerna
samt utvecklar tillsynssamverkan inom unionen gällande regler för kemikalier inklusive farliga ämnen i
varor och avfall.
Användningen av återvunna material ska vara säker ur
hälso- och miljösynpunkt genom att återcirkulation av
farliga ämnen så långt som möjligt undviks, samtidigt
som resurseffektiva kretslopp eftersträvas. Detta uppnås genom en samlad åtgärdsstrategi inom EU, vilken
senast år 2018 resulterat i bland annat följande insatser:
•

•

Minska barns exponering för farliga kemikalier

Ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och
internationellt

det i ökad utsträckning blir möjligt att bedöma och pröva grupper av ämnen med liknande inneboende egenskaper, kemisk struktur eller användningsområde
substitutionsprincipen och dess tillämpning
stärks i samband med begränsningar, tillståndsprövning och andra relevanta moment
i regelverket.

EU:s regelverk för avfall, kemikalier och varor är i huvudsak kompletterade och samordnade så att de styr mot giftfria och resurseffektiva kretslopp.
Principen om höga och likvärdiga krav på
innehållet av farliga ämnen i nyproducerade
och återvunna material är fastslagen genom
beslut där så är lämpligt.

Senast år 2018 har beslut fattats avseende befintliga
och vid behov nya regelverk och andra styrmedel,
vilka medför en betydande minskning av hälsoriskerna
för barn till följd av den samlade exponeringen för kemikalier. Riskminskningen ska bedömas i jämförelse
med situationen år 2012.
Senast år 2020 har beslut fattats inom EU eller internationellt som innebär att befintliga och eventuella
nya regelverk för human- och veterinärmedicinska läkemedel i ökad utsträckning väger in miljöaspekter.
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Tabell B2.5 Hållbar stadsutveckling.

Etappmål för Hållbar stadsutveckling
Andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik

Integrering av stadsgrönska och ekosystemtjänster i
urbana miljöer
Metod för stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana
miljöer

Mål och indikatorformulering
Andelen persontransporter med kollektivtrafik, cykel
och gång i Sverige ska vara minst 25 procent år 2025,
uttryckt i personkilometer, i riktning mot att på sikt
fördubbla andelen för gång-, cykel- och kollektivtrafik.
En majoritet av kommunerna ska senast år 2025 ta
tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.
Kommunerna ska senast år 2020 ha tillgång till en utvecklad metod för att ta tillvara och integrera stadsgrönska och ekosystemtjänster i urbana miljöer vid
planering, byggande och förvaltning i städer och tätorter.

Tabell B2.6 Luftföroreningar.

Etappmål för Luftföroreningar
Minskning av nationella utsläpp av luftföroreningar

Mål och indikatorformulering
Utsläpp av kväveoxider, svaveldioxid, flyktiga organiska ämnen, ammoniak och partiklar PM2,5 ska senast år 2025 motsvara de indikativa reduktionsnivåerna
för år 2025 som framgår av Europaparlamentets och
rådets direktiv (EU) 2016/2284 om minskning av
nationella utsläpp av vissa luftföroreningar, om ändring av direktiv 2003/35/EG och om upphävande av
direktiv 2001/81/EG.
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BILAGA 3 – Utvalda EEA-indikatorer inom EU
Tabell B3. Utvalda EEA-indikatorer inom några utvalda ämnesområden. Fler indikatorer inom respektive ämnesområden
samt fler ämnesområden finns att tillgå på Europeiska miljöbyråns hemsida (Europeiska miljöbyrån, 2018)

Sötvatten

Biologisk mångfald - ekosystem

Andel av befolkningen med avloppsvattenbehandling
av olika slag
Andelen färskvattenuttag och användning av förnyelsebart färskvatten
Syrekonsumerande substanser i floder (BOD i mg
O2/l och ammonium µg N/l)
Näringsämnen i färskvatten (mg NO3/l i grundvatten,
mg NO3/l i floder, mg P/l i floder och mg P/l i
sjöar).
Badvattenkvalité (Andel kvalitéklasser för inland och
kustvatten)
Använd vattenmängd i relation till grödor i jordbruket
Kvävebalans inom jordbruket (kg/ha) (ton)
Ekologisk status och potential i sjöar och floder
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BILAGA 4 – Globala målen
Nedan följer de Globala målen i Agenda 2030 med delmål och originalindikatorer, tillsammans med
SCB:s föreslagna extra nationella indikatorer (Statistiska Centralbyrån, 2017; Svenska FN-förbundet,
2017). Målen Ingen fattigdom, God utbildning, Jämställdhet, Minskad ojämlikhet samt Fredliga och inkluderande samhällen är inte med eftersom de anses sakna direkt motsvarighet bland de svenska miljökvalitetsmålen.
Tabell B4.1 Mål 2: Ingen hunger

Delmål för mål 2: Ingen hunger
2.1 Senast 2030 avskaffa hunger och garantera alla
människor, i synnerhet de fattiga och människor i utsatta situationer, inklusive småbarn, tillgång till tillräckligt säker och näringsrik mat året runt.

Indikatorer
2.1.1 Förekomst av undernäring
2.1.2 Förekomsten av måttlig eller svår livsmedelssäkerhet i befolkningen, baserat på Food Insecurity Experience Scale (FIES)
SCB: Undernäring bland äldre (Folkhälsomyndigheten)
SCB: Miljögifter i modersmjölk och blod (Livsmedelsverket)

2.2 Senast 2030 avskaffa alla tidigare av undernäring
bland annat genom att senast 2025 nå de internationellt överenskomna målen för tillväxthämning och undervikt bland barn under fem år samt tillgodose tonårsflickor, gravida och ammande kvinnor och äldre
människors näringsbehov.
2.3 Till 2030 fördubbla jordbrukets produktivitet och
inkomster för småskaliga livsmedelsproducenter, i synnerhet kvinnor, individer, familjejordbrukare, boskapsskötande nomader samt fiskare, inklusive genom
säker och lika tillgång till mark, andra produktionsresurser och insatsvaror, kunskap, finansiella tjänster och
marknader samt möjligheter till förädling och sysselsättning utanför jordbruket.
2.4 Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion samt införa motståndskraftiga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och produktionen,
som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, som stärker förmågan till anpassning till klimatförändringar,
extrema väderförhållanden, torka, översvämning och
andra katastrofer och som successivt förbättrar markoch jordkvaliteten.
2.5 Senast 2020 upprätthålla den genetiska mångfalden
av fröer, odlade växter, produktionsdjur och tamdjur
samt deras besläktade vilda arter, bland annat med
hjälp av välskötta och diversifierade frö- och växtbanker på nationell, regional och internationell nivå.
Främja tillträde till samt rimlig och rättvis fördelning
av de fördelar som uppstår vid användning av genetiska resurser och därmed förknippad traditionell kunskap, i enlighet med internationella avtal.

2.2.1 Förekomst av tillväxthämtning (höjd för ålder
+2)
eller 2.3.1
SCB: Andel (%) övervikt eller fetma (BMI 25 eller
högre), självrapporterat (16-64 år) (SCB)
2.3.1 Produktionsvolym per arbetsenhet per klass av
jordbruk/pastoral/skogsbruk företagsstorlek
2.3.2 Småproducenters genomsnittliga inkomst, efter
kön och ursprung.

2.4.1 Andel jordbruksareal under produktivt och hållbart jordbruk

2.5.1 Antal växt- och djurgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk säkras i antingen medellång eller
långvarig bevarande
2.5.2 Andel av lokala raser klassificerade som riskfyllda, ej i riskzonen eller vid okänd risk för utrotning
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Tabell B4.2 Mål 3: Hälsa och välbefinnande.

Delmål för mål 3: Hälsa och välbefinnande
Övergripande

Indikatorer

3.1 Till 2030 minska mödradödligheten i världen till
mindre än 70 dödsfall per 100 000 förlossningar med
levande barn
3.2 Senast 2030 säkerställa att inga spädbarn eller barn
under fem år dör av orsaker som hade kunnat förebyggas. Alla länder bör sträva efter att minska den neonatala dödligheten till högst tolv dödsfall per 1 000
levande födda och dödligheten bland barn under fem
år till högst 25 dödsfall per 1 000 levande födda.
3.3 Senast 2030 utrota epidemierna av aids, tuberkulos, malaria och försummade tropiska sjukdomar samt
bekämpa hepatit, vattenburna sjukdomar och andra
smittsamma sjukdomar.

3.1.1 Mödradödlighetsförhållande
3.1.2 Andel födslar i närvaro av kompetent hälsopersonal
3.2.1 Dödlighet under fem år
3.2.2 Neonatal dödlighet

3.4 Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid
av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt
främja psykisk hälsa och välbefinnande.

3.5 Stärka insatserna för att förebygga och behandla
drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.

3.6 Till 2020 halvera antalet dödsfall och skador i trafikolyckor i världen.
3.7 Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till sexuell och reproduktiv hälsovård, inklusive familjeplanering, information och utbildning, och att reproduktiv
hälsa integreras i nationella strategier och program.
3.8 Åstadkomma allmän hälso- och sjukvård för alla,
som även skyddar mot ekonomisk risk, tillgång till
grundläggande hälso- och sjukvård av god kvalitet liksom tillgång till säkra, effektiva och ekonomiskt överkomliga grundläggande läkemedel och vaccin av god
kvalitet.

SCB: Förväntad medellivslängd, totalt, på kön
och utbildningsnivå (SCB)
SCB: Självskattad hälsa (SCB)

3.3.1 Antal nya HIV-infektioner per 1 000 oinfekterade populationer, efter kön, ålder och nyckelpopulationer
3.3.2 Tuberkulosincidens per 1 000 population
3.3.3 Malariaincidens per 1 000 population
3.3.4 Hepatit B-incidens per 100 000 populationer
3.3.5 Antal personer som behöver ingripanden mot
försummade tropiska sjukdomar
3.4.1 Dödlighetstal hänförlig till hjärt-kärlsjukdom,
cancer, diabetes eller kronisk respiratorisk sjukdom
3.4.2 Självmordsdödlighet
SCB: Besvär av trafikbuller
SCB: Indikator om psykisk ohälsa
SCB: Indikator om psykisk ohälsa hos barn
(Folkhälsomyndigheten)
3.5.1 Täckning av behandlingsinterventioner (farmakologiska, psykosociala och rehabiliterings- och eftervårdstjänster) för substansanvändning
3.5.2 Skadlig användning av alkohol, definierad enligt
det nationella sammanhanget som alkohol per capita
(15 år och äldre) inom ett kalenderår i liter ren alkohol
3.6.1 Dödsfall på grund av trafikskador
SCB: Skadade i vägtrafiken (Trafikanalys)
3.7.1 Andel kvinnor av reproduktiv ålder (15-49 år)
som har sitt behov av familjeplanering nöjd med moderna metoder
3.7.2 Ungdomars födelsetal (10-14 år i åldrarna 15-19
år) per 1 000 kvinnor i den åldersgruppen
3.8.1 Täckning av viktiga hälso- och sjukvårdstjänster
(definierad som genomsnittlig täckning av väsentliga
tjänster baserade på spårinterventioner som inkluderar
reproduktiva, moderna, nyfödda och barnhälsa, infektionssjukdomar, icke-smittsamma sjukdomar och
servicekapacitet och tillgång bland de allmänna och
mest missgynnade befolkningen)
3.8.2 Antal personer som omfattas av sjukförsäkring
eller ett folkhälsosystem per 1 000 invånare
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3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.

3.9.1 Dödlighetstal hänförlig till hushålls- och luftföroreningar
3.9.2 Dödlighetstal hänförligt till osäkert vatten, osäker sanitet och brist på hygien (exponering för osäkra
vatten-, sanitets- och hygienprodukter för alla)
3.9.3 Dödlighetstal hänförlig till oavsiktlig förgiftning
SCB: Antal exponerade för nivåer av luftföroreningar
från trafik vid bostaden (Folkhälsomyndigheten)

Tabell B4.3 Mål 6: Rent vatten och sanitet

Delmål för mål 6: Rent vatten och sanitet
6.1 Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till
säkert och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för
alla.
6.2 Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien och att ingen behöver uträtta sina behov utomhus. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt behoven hos kvinnor och flickor
samt människor i utsatta situationer.
6.3 Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att
minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera
utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka
återvinningen och en säker återanvändning globalt.
6.4 Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att
angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal
människor som lider av vattenbrist.
6.5 Senast 2030 genomföra en integrerad förvaltning
av vattenresurser på alla nivåer, när så är lämpligt genom gränsöverskridande samarbete.
6.6 Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg, skogar, våtmarker,
floder, akviferer och sjöar.

Indikatorer
6.1.1 Andel av befolkningen med hjälp av säkert hanterade dricksvattentjänster
SCB: Antal kommuner med vattenförsörjningsplaner
SCB: Antal/andel vattenskyddsområden för kommunala vattentäkter (Havs- och vattenmyndigheten)
6.2.1 Andel av befolkningen som använder säkert
hanterade sanitetstjänster, inklusive en handtvättanläggning med tvål och vatten
6.3.1 Andel av avloppsvatten som behandlas på ett säkert sätt
6.3.2 Andel vattenförekomster med god omgivande
vattenkvalitet
SCB: Bräddning av avloppsvatten i det kommunala
avloppsledningsnätet (NVV)
6.4.1 Förändring av effektiviteten i vattenanvändningen över tiden
6.4.2 Vattentryck: Utsläpp av sötvatten som andel av
tillgängliga sötvattenresurser
6.5.1 Grad av integrerad genomförande av vattenresursförvaltning (0-100)
6.5.2 Andel gränsöverskridande bassängsområde med
ett operativt arrangemang för vattensamarbete
6.6.1 Förändring av omfattningen av vattenrelaterade
ekosystem över tiden
SCB: Skyddade områden med limniskt syfte
SCB: Åtgärdade vandringshinder (Havs- och vattenmyndigheten)

Tabell B4.4 Mål 7: Hållbar energi för alla

Delmål för mål 7: Hållbar energi för alla
7.1 Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.
7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi
i den globala energimixen.
7.3 Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten
vad gäller energieffektivitet

Indikatorer
7.1.1 Andel av befolkningen med tillgång till el
7.1.2 Andel av befolkningen med primärt beroende
av rena bränslen och teknik
7.2.1 Andel förnybar energi i den totala slutliga energiförbrukningen
7.3.1 Energiintensitet mätt i fråga om primärenergi
och BNP
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Tabell B4.5 Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Delmål för mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
8.1 Upprätthålla ekonomisk tillväxt per capita i enlighet med nationella förhållanden och i synnerhet en
BNP-tillväxt på minst 7 procent per år i de minst utvecklade länderna.
8.2 Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation,
bland annat genom att fokusera på sektorer med högt
förädlingsvärde och hög arbetsintensitet.
8.3 Främja utvecklingsinriktad politik som stödjer
produktiv verksamhet, skapande av anständiga arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation samt
uppmuntra att mikroföretag liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den formella
ekonomin, bland annat genom tillgång till finansiella
tjänster.
8.4 Fram till 2030 successivt förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen
samt sträva efter att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet med det
tioåriga ramverket för hållbar konsumtion och produktion, med de utvecklade länderna i täten.
8.5 Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och
män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.
8.6 Till 2020 väsentligt minska den andel ungdomar
som varken arbetar eller studerar.
8.7 Vidta omedelbara och effektiva åtgärder för att avskaffa tvångsarbete, modernt slaveri och människohandel och säkra att de värsta formerna av barnarbete,
inklusive rekrytering och användning av barnsoldater,
förbjuds och upphör. Avskaffa alla former av barnarbete senast 2025.
8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en
trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.

8.9 Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för
hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar
lokal kultur och lokala produkter.
8.10 Stärka de inhemska finansinstitutens kapacitet att
främja och utöka tillgången till bank- och försäkringstjänster samt finansiella tjänster för alla.

Indikatorer
8.1.1 Årlig tillväxttakt av real BNP per capita

8.2.1 Årlig tillväxttakt av real BNP per anställd

8.3.1 Andel av informell anställning inom sysselsättning utanför jordbruket, efter kön

8.4.1 Materialavtryck, materialavtryck per capita och
materialavtryck per BNP
8.4.2 Inhemsk materialkonsumtion, inhemsk

8.5.1 Genomsnittlig timmeinkomst för kvinnliga och
manliga anställda, per yrke, ålder och personer med
funktionshinder
8.5.2 Arbetslöshet, efter kön, ålder och personer med
funktionshinder
8.6.1 Andel ungdomar (15-24 år) inte i utbildning,
anställning eller utbildning
8.7.1 Andel och antal barn i åldern 5-17 år som arbetar med barnarbete, efter kön och ålder

8.8.1 Frekvensen av dödliga och icke-dödliga arbetsskador, efter kön och migranters status
8.8.2 Ökning av arbetsrättens nationella efterlevnad
(föreningsfrihet och kollektivförhandlingar) baserat på
Internationella arbetsorganisationens (ILO) textkällor
och nationell lagstiftning, efter kön och migrerande
status
8.9.1 Turism direkt BNP som andel av total BNP och
i tillväxt
8.9.2 Antal arbetstillfällen inom turistindustrin som
andel av totala arbetstillfällen och tillväxten av arbetstillfällen, per kön
8.10.1 Antal affärsbanker och automatiserade televerkstäder (ATM) per 100 000 vuxna
8.10.2 Andel vuxna (15 år och äldre) med ett konto
hos en bank eller annan finansiell institution eller med
en leverantör av mobila pengar
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Tabell B4.6 Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Delmål för mål 9: Hållbar industri, innovationer och
infrastruktur
9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig
infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och
gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med
fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång
för alla.
9.2 Verka för en inkluderande och hållbar industrialisering. Till 2030 avsevärt öka industrins andel av
sysselsättning och BNP, i enlighet med nationella förhållanden, och fördubbla denna andel i de minst utvecklade länderna.
9.3 Öka tillgången för småskaliga industriföretag och
andra företag, i synnerhet i utvecklingsländerna, till finansiella tjänster, inklusive överkomliga krediter, samt
deras integrering i värdekedjor och marknader.
9.4 Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i
enlighet med sina respektive förutsättningar.
9.5 Förbättra den vetenskapliga forskningen och industrisektorernas tekniska kapacitet i alla länder, i synnerhet utvecklingsländerna, bland annat genom att till
2030 uppmuntra innovation och väsentligt öka det
antal personer som arbetar med forskning och utveckling per 1 miljon människor liksom de offentliga
och privata utgifterna för forskning och utveckling.

Indikatorer
9.1.1 Andel av landsbygdsbefolkningen som bor inom
2 km av en allsäsongsväg
9.1.2 Passagerar- och fraktvolymer, enligt transportsätt
SCB: Andel befolkning inom visst avstånd till kollektivtrafik (SCB)
9.2.1 Tillverkningsvärde tillfört som andel av BNP
och per capita
9.2.2 Tillverkningsarbete som andel av den totala
sysselsättningen
9.3.1 Andel av småskaliga industrier i totalvärdet av
industrin
9.3.2 Andel av småskaliga industrier med lån eller kredit
9.4.1 Koldioxidutsläpp per enhet av mervärde
SCB: Antal arbetsställen, omsättnings, export och förvärvsarbetande inom miljösektorn (SCB)
SCB: Industrins investeringar i miljöskydd per miljöområde (SCB)
9.5.1 Utgifter för forskning och utveckling som andel
av BNP
9.5.2 Forskare (i heltidsekvivalenter) per miljon invånare
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Tabell B4.7 Mål 11: Hållbara städer och samhällen.

Delmål för mål 11: Hållbara städer och samhällen
11.1 Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och
grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.
11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt
genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild
uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta
situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.
11.3 Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar
urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.
11.4 Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.

11.5 Till 2030 väsentligt minska antalet dödsfall och
antalet människor som drabbas av katastrofer, inklusive vattenrelaterade katastrofer. Även tillse att de direkta ekonomiska förlusterna till följd av sådana katastrofer, i form av lägre global BNP, minskar väsentligt. Särskilt fokus bör ligga på att skydda de fattiga
och människor i utsatta situationer.
11.6 Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild
uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.

11.7 Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till
säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och
offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn,
äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Indikatorer
11.1.1 Andel stadsbefolkning som bor i slumområden,
informella bosättningar eller otillräckliga bostäder
SCB: Trångboddhet (SCB)
11.2.1 Andel befolkning som har bekväm tillgång till
kollektivtrafik, efter kön, ålder och personer med
funktionshinder
SCB: Bostäder i kollektivtrafiknära lägen (Boverket)

11.3.1 Förhållandet mellan markförbrukning och befolkningstillväxt
11.3.2 Andel städer med en direkt deltagande struktur
av det civila samhället i stadsplanering och förvaltning
som arbetar regelbundet och demokratiskt
11.4.1 Totalkostnader (offentliga och privata) per capita som spenderats på bevarande, skydd och bevarande av alla kulturarv och naturarv, efter typ av kulturarv (kultur, natur, blandning och världsarvsmetoden) regionala och lokala/kommunala), typ av utgifter (driftsutgifter/investeringar) och typ av privat
finansiering (tex privat ideell sektor och sponsring)
11.5.1 Antal dödsfall, saknade personer och personer
som drabbats av katastrof per 100 000 personer
11.5.2 Direkt katastrofekonomisk förlust i förhållande
till globala BNP, inklusive katastrofskador på kritisk
infrastruktur och störning av grundläggande tjänster
11.6.1 Andel fasta avloppsvatten som samlas in regelbundet och med tillräcklig slutlig utsläpp av totalt stadigt fastavfall genererat, genom städer
11.6.2 Årliga medelvärden för fina partiklar (t.ex.
PM2.5 och PM10) i städer (befolkningsviktad)
SCB: Totalt behandlat mängd hushållsavfall (NVV)
SCB: Andelen behandlat hushållsavfall som går till biologisk återvinning (NVV)
SCB: Andel exponerade för nivåer av luftföroreningar
från trafik vid bostaden (Foklhälsomyndigheten)
11.7.1 Genomsnittlig andel av det bebyggda området
av städer som är öppet utrymme för allmänt bruk för
alla, efter kön, ålder och personer med funktionshinder
11.7.2 Andel personer som utsätts för fysiska eller sexuella trakasserier, efter kön, ålder, funktionshinder
och förekomstställe under de senaste 12 månaderna
SCB: Tillgång till grönområde inom 200 meter från
bostaden (i de 37 största städerna) (SCB)
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Tabell B4.8 Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.

Delmål för mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
12.1 Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara
konsumtions- och produktionsmönster. Alla länder
vidtar åtgärder, med de utvecklade länderna i täten
och med hänsyn tagen till utvecklingsländernas utveckling och förutsättningar.
12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett
effektivt nyttjande av naturresurser.

Indikatorer

12.3 Till 2030, halvera det globala matsvinnet per
person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna
efter skörd.
12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras
livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem
i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön.

12.3.1 Global matförlustindex
SCB: Uppkommer matavfall per person (NVV)

12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända
och återvinna avfall.
12.6 Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.
12.7 Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder,
i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.
12.8 Senast 2030 säkerställa att människor överallt har
den information och medvetenhet som behövs för en
hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.

12.1.1 Antal länder med hållbar konsumtion och produktion (SCP), nationella handlingsplaner eller SCP
som en prioritet eller ett mål i nationell politik
12.2.1 Materialavtryck, materialavtryck per capita och
materialavtryck per BNP
12.2.2 Inhemsk materialkonsumtion, inhemsk materialkonsumtion per capita och hushållsmaterialförbrukning per BNP

12.4.1 Antal parter i internationella multilaterala miljöavtal om farligt avfall och andra kemikalier som
uppfyller sina åtaganden och skyldigheter vid överföring av information enligt vad som krävs enligt respektive avtal
12.4.2 Farligt avfall som genereras per capita och andel av behandlat farligt avfall, per typ av behandling
SCB: Kemikalieanvändning per BNP (Kem.inspekt)
12.5.1 Nationell återvinningsgrad, ton av material
som återvinns
12.6.1 Antal företag som publicerar hållbarhetsrapporter
12.7.1 Antal länder som genomför en hållbar offentlig
upphandlingspolitik och handlingsplaner
SCB: Utsläpp av växthusgaser från offentliga konsumtionsutgifter (SCB)
12.8.1 Utsträckning till vilken (i) global medborgarskapsutbildning och (ii) utbildning för hållbar utveckling (inklusive klimatutbildning) integreras i (a) nationell utbildningspolitik,
b) läroplaner c) lärarutbildning och (d) studentbedömning

56

Tabell B4.9 Mål 13: Bekämpa klimatförändringen.

Delmål för mål 13: Bekämpa klimatförändringen
13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan till
anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.
13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och
planering på nationell nivå.

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den
mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller
begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

Indikatorer
13.1.1 Antal länder med strategier för strategisk
minskning av nationella och lokala katastrofer
13.1.2 Antal dödsfall, saknade personer och personer
som drabbats av katastrof per 100 000 personer
13.2.1 Antal länder som har meddelat inrättandet eller
operationen av en integrerad politik / strategi / plan
som ökar deras förmåga att anpassa sig till klimatförändringarnas negativa effekter och främja klimatresistens och utveckling av växthusgaser på ett sätt som
gör det inte hota livsmedelsproduktion (inklusive en
nationell anpassningsplan, nationellt bestämt bidrag,
nationell kommunikation, tvåårsrapport eller annat)
SCB: Utsläpp av växthusgaser per bransch, territorium
och ekonomisk utveckling (NVV)
SCB: Statliga anslag inom klimatområdet i % av totala
budgeten (SCB)
13.3.1 Antal länder som har integrerat begränsning,
anpassning, konsekvensreducering och tidig varning
till primär-, sekundär- och tertiärplaner
13.3.2 Antal länder som har kommit överens om förstärkning av institutionell, systemisk och individuell
kapacitetsuppbyggnad för att genomföra anpassning,
begränsning och tekniköverföring samt utvecklingsåtgärder
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Tabell B4.10 Mål 14: Hav och marina resurser

Delmål för mål 14: Hav och marina resurser
14.1 Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags
föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad
verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av
näringsämnen
14.2 Senast 2020 förvalta och skydda marina och
kustnära ekosystem på ett hållbart sätt för att undvika
betydande negativa konsekvenser, bland annat genom
att stärka deras motståndskraft, samt vidta åtgärder för
att återställa dem i syfte att uppnå friska och produktiva hav.
14.3 Minimera och åtgärda havsförsurningens konsekvenser, bland annat genom ökat vetenskapligt samarbete på alla nivåer.
14.4 Senast 2020 införa en effektiv fångstreglering och
stoppa överfiske, olagligt, orapporterat och oreglerat
fiske liksom destruktiva fiskemetoder samt genomföra
vetenskapligt baserade förvaltningsplaner i syfte att
återställa fiskbestånden så snabbt som möjligt, åtminstone till de nivåer som kan producera maximalt
hållbart uttag, fastställt utifrån deras biologiska egenskaper.
14.5 Senast 2020 skydda minst 10 procent av kustoch havsområdena, i överensstämmelse med nationell
och internationell rätt och på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rön.
14.6 Senast 2020 förbjuda vissa former av fiskesubventioner som bidrar till överkapacitet och överfiske,
avskaffa subventioner som bidrar till olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och avstå från att införa nya
sådana subventioner, med erkännande av att en ändamålsenlig och effektiv särskild och differentierad behandling av utvecklingsländerna och de minst utvecklade länderna bör vara en integrerad del av förhandlingarna om fiskesubventioner i Världshandelsorganisationen.
14.7 Till 2030 öka den ekonomiska nyttan för små
önationer under utveckling och de minst utvecklade
länderna av ett hållbart nyttjande av marina resurser,
bland annat genom en hållbar förvaltning av fiske,
vattenbruk och turism.

Indikatorer
14.1.1 Index för eutrofiering av kustområden och flytande täthet av plast
14.2.1 Proportion av nationella exklusiva ekonomiska
zoner som hanteras med hjälp av ekosystembaserade
tillvägagångssätt

14.3.1 Genomsnittlig havssyrlighet (pH) mätt vid
överenskommen serie av representativa provtagningsstationer
14.4.1 Andel fiskbestånd inom biologiskt hållbara nivåer

14.5.1 Täckning av skyddade områden i förhållande
till marina områden
14.6.1 Landets framsteg i genomförandegraden för internationella instrument som syftar till att bekämpa
olagligt, orapporterat och oreglerat fiske

14.7.1 Hållbart fiske i procent av BNP i små ö-utvecklingsstater, minst utvecklade länder och alla länder
SCB: Inkomster från fiske på kvoter som uppnått
MSY-mål (maximalt hållbar avkastning) (HaV)
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Tabell B4.11 Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald.

Delmål för mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda
ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och
torra områden, i enlighet med de skyldigheter som
anges i internationella överenskommelser.
15.2 Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar, stoppa avskogningen,
återställa utarmade skogar och kraftigt öka nybeskogningen och återbeskogningen i hela världen.
15.3 Till 2030 bekämpa ökenspridning, återställa förstörd mark och jord, inklusive mark som drabbats av
ökenspridning, torka och översvämningar, samt sträva
efter att uppnå en värld utan nettoförstöring av mark.
15.4 Senast 2030 säkerställa att bevara bergsekosystemen, inklusive deras biologiska mångfald, i syfte att
öka deras förmåga att producera nytta som behövs för
en hållbar utveckling.
15.5 Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att
minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda
och förebygga utrotning av hotade arter.
15.6 Främja en rimlig och rättvis fördelning av den
nytta som uppstår vid användning av genetiska resurser samt lämpligt tillträde till sådana resurser, i enlighet
med internationella avtal.
15.7 Vidta omedelbara åtgärder för att stoppa tjuvjakt
på och handel med skyddade djur- och växtarter och
inrikta åtgärderna på både utbudet av och efterfrågan
på olagliga produkter från vilda djur och växter.
15.8 Senast 2020 införa åtgärder för att förhindra införseln av invasiva främmande arter och avsevärt
minska deras påverkan på land- och vattenekosystem
samt kontrollera eller utrota prioriterade arter.
15.9 Senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens värden i nationella och lokala planerings- och utvecklingsprocesser, strategier för fattigdomsminskning samt räkenskaper.

Indikatorer
15.1.1 Skogsområde som andel av den totala landarealen
15.1.2 Andel viktiga platser för biologisk mångfald i
mark och sötvatten som omfattas av skyddade områden, enligt ekosystemtyp
15.2.1 Framsteg mot hållbar skogsförvaltning
SCB: Årlig avverkning av nyckelbiotoper (NVV)
15.3.1 Andel mark som försämras över hela markområdet
15.4.1 Täckning av skyddade områden av viktiga platser för bergsbiodiversitet
15.4.2 Berggrön täckningsindex 15.
15.5.1 Rödlistningsindex

15.6.1 Antal länder som har antagit lagstiftnings-, administrativa och politiska ramar för att säkerställa en
rättvis och rättvis fördelning av förmåner
15.7.1 Andel av handel med djurliv som tjuvskjutits
eller bedrivits olagligt
15.8.1 Andel länder som antar relevant nationell lagstiftning och tillräcklig resurs för att förebygga eller
kontrollera invasiva främmande arter
15.9.1 Framsteg mot nationella mål fastställda i enlighet med Aichi Biodiversity Mål 2 i den strategiska
planen för biologisk mångfald 2011-2020
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Tabell B4.12 Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap.

Delmål för mål 17: Genomförande och globalt partnerskap
17.1 Stärka den inhemska resursmobiliseringen, inklusive genom internationellt stöd till utvecklingsländerna, för att förbättra den inhemska kapaciteten att ta
upp skatter och andra intäkter.
17.2 De utvecklade länderna ska fullt ut fullfölja sina
åtaganden i fråga om offentligt utvecklingsbistånd, inklusive många utvecklade länders åtagande att nå målet att ge 0,7 procent av BNI till utvecklingsländer
och 0,15–0,20 procent av BNI till de minst utvecklade länderna. De länder som ger offentligt utvecklingsbistånd uppmanas att överväga att fastställa ett mål
om att ge minst 0,20 procent av BNI till de minst utvecklade länderna.
17.3 Mobilisera additionella finansiella resurser till utvecklingsländerna från många olika källor.

17.4 Bistå utvecklingsländerna att uppnå en långsiktigt
hållbar skuldsättning genom en samordnad politik som
syftar till att, när så är lämpligt, främja skuldfinansiering, skuldlättnad och skuldomstrukturering samt åtgärda kraftigt skuldtyngda fattiga länders utlandsskuld
för att minska skuldbördan.
17.5 Anta och genomföra investeringsfrämjande regleringar för de minst utvecklade länderna.
Teknologi
17.6 Stärka nord–syd-samarbetet, syd–syd-samarbetet
och det regionala och internationella trepartssamarbetet kring och tillgången till vetenskap, teknik och
innovation samt öka kunskapsutbytet på gemensamt
överenskomna villkor, inklusive genom förbättrad
samordning mellan befintliga mekanismer, i synnerhet
på FN-nivå, och genom en global mekanism för teknikfrämjande.
17.7 Främja utveckling, överföring och spridning av
miljövänlig teknik till utvecklingsländerna på gynnsamma villkor, inklusive koncessions- och förmånsvillkor, på villkor som överenskommits mellan parterna.
17.8 Senast 2017 fullt ut operationaliserat teknikbanken och mekanismen för kapacitetsuppbyggnad inom
vetenskap, teknik och innovation för de minst utvecklade länderna samt öka användningen av gynnsam
teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik.
Kapacitetsuppbyggnad
17.9 Öka det internationella stödet för genomförande
av effektiv och riktad kapacitetsuppbyggnad i utvecklingsländerna till stöd för nationella planer för att genomföra alla målen för hållbar utveckling, inklusive
genom samarbete nord–syd och syd–syd samt trepartssamarbete.

Indikatorer
17.1.1 Summa offentliga intäkter som andel av BNP,
per källa
17.1.2 Andel av inhemsk budget finansierad av inhemska skatter
17.2.1 Netto officiellt utvecklingsbistånd, totalt och
minst utvecklade länder, som en del av OECD: s utvecklingsbiståndsgivares bruttonationalinkomst (BNI)

17.3.1 Utländska direktinvesteringar (FDI), officiellt
utvecklingsbistånd och South-South Cooperation som
andel av den totala inhemska budgeten
17.3.2 Volymen av remitteringar (i USA-dollar) som
andel av total BNP
17.4.1 Skuldtjänst som andel av export av varor och
tjänster

17.5.1 Antal länder som antar och genomför investeringsbefrämjande regimer för minst utvecklade länder
17.6.1 Antal vetenskapliga och / eller teknologiska
samarbetsavtal och program mellan länder, per typ av
samarbete
17.6.2 Fasta internet bredbandsabonnemang per 100
invånare, med hastighet

17.7.1 Totalt antal godkända medel för utvecklingsländer för att främja utveckling, överföring, spridning
och spridning av miljövänlig teknik
17.8.1 Andel personer som använder Internet

17.9.1 Dollarvärdet av finansiellt och tekniskt bistånd
(inklusive genom nord-syd, syd-syd och triangulärt
samarbete) engagerade utvecklingsländer
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17.10 Främja ett universellt, regelbaserat, öppet, ickediskriminerande och rättvist multilateralt handelssystem inom ramen för Världshandelsorganisationen, inklusive genom att slutföra förhandlingarna enligt utvecklingsagendan från Doha.
17.11 Avsevärt öka utvecklingsländernas export, i
synnerhet i syfte att fördubbla de minst utvecklade
ländernas andel av den globala exporten till 2020.
17.12 Se till att alla de minst utvecklade länderna
inom fastställda tidsramar bereds varaktigt tull- och
kvotfritt marknadstillträde, i överensstämmelse med
Världshandelsorganisationens beslut, inklusive genom
att säkerställa att preferentiella ursprungsregler som
gäller för import från de minst utvecklade länderna är
genomblickbara och enkla, samt bidra till att underlätta marknadstillträde.
17.13 Öka den makroekonomiska stabiliteten i världen, bland annat genom politisk samordning och samstämmig politik.
17.14 Föra en mer samstämmig politik för hållbar utveckling.
17.15 Respektera varje lands politiska handlingsutrymme och ledarskap att fastställa och genomföra politik för fattigdomsutrotning och hållbar utveckling.
17.16 Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan
flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till
att målen för hållbar utveckling nås i alla länder, i synnerhet utvecklingsländer.
17.17 Uppmuntra och främja effektiva offentliga och
offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom
det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från
andra partnerskap och deras finansieringsstrategier.
17.18 Till 2020 öka stödet för kapacitetsuppbyggnad
till utvecklingsländerna, inklusive de minst utvecklade
länderna och små önationer under utveckling, för att
avsevärt öka tillgången på aktuella och tillförlitliga
uppgifter av hög kvalitet, uppdelade efter inkomst,
kön, ålder, ras, etnicitet, migrationsstatus, funktionsnedsättning, geografisk plats och andra nationellt relevanta aspekter.
17.19 Till 2030 bygga vidare på befintliga initiativ för
att utveckla mått på framsteg som görs mot hållbar utveckling som kompletterar BNP samt stödja uppbyggnad av statistisk kapacitet i utvecklingsländerna.

17.10.1 Worldwide vägda tullmedelvärde

17.11.1 Utvecklingsländernas och de minst utvecklade
ländernas andel av den globala exporten
17.12.1 Genomsnittliga tariffer inför utvecklingsländer, minst utvecklade länder och små ö utvecklingsstater

17.13.1 Makroekonomisk instrumentbräda
17.14.1 Antal länder med mekanismer på plats för att
stärka den politiska koherensen för en hållbar utveckling
17.15.1 Omfattande användning av landägda resultatramar och planeringsverktyg av leverantörer av utvecklingssamarbete
17.16.1 Antal länder som rapporterar framsteg i flera
intressenters utvecklings effektivitetsövervakningsramar

17.17.1 Summan av USA-dollar som är engagerade i
partnerskap mellan offentlig-privat och civilsamhälle
17.18.1 Andel indikatorer för hållbar utveckling som
produceras på nationell nivå med fullständig uppdelning när det är relevant för målet, i enlighet med de
grundläggande principerna för officiell statistik
17.18.2 Antal länder som har nationell statistisk lagstiftning som överensstämmer med de grundläggande
principerna för officiell statistik
17.18.3 Antal länder med en nationell statistisk plan
som är helt finansierad och genomförd, medelst finansieringskälla
17.19.1 Dollarvärdet av alla resurser som gjorts för att
stärka statistisk kapacitet i utvecklingsländer
17.19.2 Andel länder som (a) har genomfört minst en
befolkning och bostadsräkning under de senaste 10
åren, och (b) har uppnått 100 procent födelsekontroll
och 80 procent dödsregistrering
SCB: Svenskt ODA till kapacitetsutveckling på statistikområdet (Sida)
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BILAGA 5 – Beräkning av teoretisk målhalt för totalfosfor
Beräkningarna av två målhalter baserat på två olika absorbanser, högst och lägst uppmätta i sjöns
ytvatten under åren. Genom att sätta in en variant av AbsF=0,142, en annan variant av
AbsF=0,065, höjd=7m och medeldjup=3,8m i ekvation (2) och (1) fås först två referensvärden
för Svartbyträsket enligt
𝑙𝑜𝑔(𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒1 ) = 1,627 + 0,246 ∗ log(0,142) − 0,139 ∗ log(7) − 0,197 ∗ log(3,8)
𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒1 = 15,374
𝑙𝑜𝑔(𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒2 ) = 1,627 + 0,246 ∗ log(0,0,065) − 0,139 ∗ log(7) − 0,197 ∗ log(3,8)
𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒2 = 12,685

vilket uppgår till 15,374 µg/l respektive 12,685 µg/l. De observerade tot P=målhalterna löses ut
tillsammans med EK=0,5 vilket är gränsen för god status enligt
𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡 𝑃1 =

15,37
≈ 30,75 µg/l
0,5

𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡 𝑃2 =

12,685
≈ 25,37 µg/l
0,5

vilket ger ett spann på två målhalter mellan 25,4 µg/l samt 30,8 µg/l.
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