
 
MED SIKTE PÅ ATT 

FÖRÄNDRA 
DRIVKRAFTERNA 

 
Miljötillståndsdagen 

2018 Malmö  
Marcus Carlsson Reich  



Sveriges miljömål bidrar till de globala 
målen 

Sveriges Miljömål  
konkretiserar Sveriges  
genomförande av den ekologiska 
dimensionen av Agenda 2030 
  

Arbetet med att nå  
Sveriges miljömål  
fortsätter 
 

Agenda 2030 kan ge ny kraft och 
nya förutsättningar för det nationella 
genomförandet 



Naturvårdsverket driver och 
samordnar arbetet för en god 
livsmiljö tillsammans med andra.  
 
Vi bygger vårt arbete på kunskap 
och visar på möjligheter för en 
hållbar utveckling.  
 
Vi är en miljömyndighet som arbetar 
på uppdrag av regeringen.   



Kunskap banar nya vägar framåt 
Svensk konsumtions miljöpåverkan 
PRINCE, forskning om indikatorer, ska göra det möjligt att övervaka 
hur konsumtionsvaror som säljs i Sverige påverkar miljön. 2014-2016. 
 

Uppföljningsmått för samhällsomställningar  
Analysera effektsambanden mellan olika trender och 
samhällsutvecklingar och miljömålen. Energi och resurseffektivitet 
inom svensk industri, cirkulär ekonomi samt minskning av matavfall. 
2018-2020. 
 

Styrmedel och konsumtion 
för att stimulera utvecklingen av en hållbar produktion  
och konsumtion av varor. 2016-2018. 
 

Fördjupad utvärdering av miljömålen 2019 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Svensk konsumtions miljöpåverkan (PRINCE) Forskningsprogrammet PRINCE (Policy- relevant indicators for national consumption and environment) ska göra det möjligt att övervaka hur konsumtionsvaror som säljs i Sverige påverkar miljön. Forskarna ska identifiera produktgrupperna med störst miljöpåverkan för privat och offentlig konsumtion. De kommer också att ta fram metoder för hur vi kan följa upp generationsmålet.Forskningen leds av SCB som via det internationellt harmoniserade miljöräkenskapssystemet, gjort de beräkningar som hitintills har använts för att bedöma svensk konsumtions miljöpåverkan. Från Sverige deltar även SEI, KTH och Chalmers. I konsortiet ingår NTNU från Norge samt CML och TNO från Holland som deltar i flera pågående projekt för att bygga internationella databaser som syftar till att bedöma miljöpåverkan från konsumtion i olika delar av världen. Det gör att programmet har tillgång till fem olika databaser och har möjlighet att jämföra deras struktur och lämplighet för att fungera för framtida beräkningar av indikatorer för svensk konsumtions miljöpåverkan. Forskningsprogrammet har beviljats 15 miljoner kronor fördelat på tre år.Uppföljningsmått för samhällsomställningar och miljömålen Naturvårdsverket finansierar tre forskningsprojekt som ska identifiera olika sätt att följa upp hur samhällsomställningar påverkar miljömålen. Sammanlagt lägger Naturvårdsverket och Havs och vattenmyndigheten 12 miljoner kronor till satsningen som syftar till att förbättra möjligheterna att analysera effektsambanden mellan olika trender och samhällsutvecklingar och miljömålen. De beviljade projekten inriktas mot tre områden; Energi och resurseffektivitet inom svensk industri, cirkulär ekonomi samt minskning av matavfall.  Projekten ska ta fram metoder för att kunna dokumentera att utveckling inom dessa områden verkligen sker och i vilken grad, likväl som att få mått på miljöpåverkan eller miljönyttan av dessa utvecklingar och trender.Beviljade projektAnalys av samhällsförändringar - matavfall i livsmedelsbutikerLouise Sörme, Statistiska CentralbyrånCarbonstructPatrik Thollander, Linköpings universitetLänka cirkularitetsmått från produkt- till samhällsnivå (LinCS)        Patricia van Loon, RISE ViktoriaStyrmedel och konsumtion Naturvårdsverket finansierar fem forskningsprojekt som ska stimulera utvecklingen av en hållbar produktion och konsumtion av varor. Forskningen stödjer myndigheters arbete med hållbara livsstilar. Naturvårdsverket och Hav och vattenmyndigheten finansierar forskning som ska bidra till att minska den svenska konsumtionens negativa miljöpåverkan i Sverige och utomlands. Projekten har en sammanlagd budget på 23 miljoner kronor. Läs om projekten längst ner på sidan.Viktigt för att nå miljömålenHållbar konsumtion har identifierats som ett viktigt område för att uppnå flera av Sveriges miljömål och det övergripande generationsmålet. De fem forskningsprojekten som Naturvårdsverket finansierar spänner över en rad områden och utforskar olika delar av konsumtionens miljöpåverkan. Två av projekten handlar om maten vi äter. Kan en livsmedelsskatt påverka konsumenter att äta mer klimatsmart? Konsumtion av livsmedel beräknas stå för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser hos de svenska hushållen. En minskning av vår köttkonsumtion skulle därför kunna minska växgasutsläppen med upp till fem procent. Det andra mat-projektet handlar om metoden som kallas nudging. Här undersöker forskare om nudging kan få konsumenter att ändra sitt beteende och välja vegetariskt alternativ utan att de själva är medvetna om det. Med exempel på hållbara mobiltelefonerI projektet Styrmedel för livscykler - en Integrerad Ansats, vänder forskarna blicken mot cirkulär ekonomi och undersöker metoder för att minska resursförbrukningen i tillverkningen och användningen av mobiltelefoner och fritidsbåtar. Mobiltelefoner har en kort livslängd men genererar över 80 kilo avfall från råvara till avfall. Behovet att minska resursförbrukningen finns inom en rad branscher och projektet väntas ge konkreta rekommendationer om hur det kan gå till. Styrmedel och konsumtion är namnet på ett annat forskningsprojekt som undersöker hushållens energianvändning. Projektet ska ge förslag på styrmedel som kan öka efterfrågan på mer energisnåla varor. Närmare 90 procent av energiförbrukningen i världen idag kommer från fossila energikällor och det bedöms som viktigt att energianvändningen minskar. Slutligen, i projektet Drivkrafter för hållbar konsumtion ska forskare ta fram goda exempel på hur kommunerna kan vara pådrivande i omställningen till en hållbar samhällsutveckling. Kommunerna har stort inflytande över det som sker på lokal nivå, till exempel inom energiförsörjning, avfall, översiktsplaner och upphandling. Vi behöver öka vår kunskap om vad som kan styra samhället mot en mer hållbar konsumtion. Forskningen ska vara ett stöd för myndigheter och beslutsfattare i detta arbete och stimulera en övergång till hållbara produktions- och konsumtionssystem.Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten räknar med att kunna dra nytta av forskningsresultaten  vid genomförande av regeringsuppdrag, inom uppföljningen av miljökvalitetsmålen, inom arbetet med åtgärdsprogrammen för akvatisk och terrestermiljö och vid uppdrag med anknytning till hållbar konsumtion där vi är remissinstanser. Forskningen förväntas även generera resultat som kan bidra till kunskapsförsörjning och kompetens vid internationella förhandlingar och övrigt samarbete inom EU och internationellt.Fördjupad utvärdering av miljömålen



Främja och förebygg så når vi miljömålen 



Omställning till hållbar produktion och 
konsumtion  

Gemensam utmaning  
och ansvar  

 

Vi behöver sikta på att  
förändra drivkrafterna  
 

 
Samverkan för att söka synergier, hitta tvärsektoriella 
prioriteringar och nya lösningar  
 

Modiga och transformativa steg krävs – lokalt, regionalt, 
nationellt och globalt  
 

 



Innovationer för 
miljön 
 
 
 
 

• Finansierar innovationer för 
miljömålen 

• Agerar som katalysator och 
initierar innovations-arbete 

• Samverkar 
• Bygger upp innovation som 

verktyg för oss själva att 
tänka nytt, hitta nya 
arbetssätt och lösningar 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Miljöteknik och miljöinnovationer är ett viktigt område. Innovation och framgångsrikt arbete tillsammans med näringslivet.- Transformativ innovation- Stadsinnovationer – stöd för spetstekniker och avancerade systemlösningar- Satsningar PLAST- Kunskap: - Bättre förutsättningar att välja hållbar livsstil och konsumtion förändrar marknaden Naturvårdsverket vill öka efterfrågan på och spridning och utveckling av miljöteknik och innovationer som bidrar till grön tillväxt och den cirkulära ekonomin. Naturvårdsverket har successivt förstärkt arbetet för att möjliggöra innovationer på flera områden. Naturvårdsverket har i uppdrag att vara pådrivande för arbetet i riktning mot miljömålen och de globala hållbarhetsmålen. Naturvårdsverket vill öka tillgången och efterfrågan på transformativa lösningar och innovationer som bidrar till hållbar stadsutveckling. Transformativa lösningar bedöms både nationellt och inom EU som ett viktigt område med allt starkare anknytning till miljöpolitiken. Transformativa lösningar innebär enligt den vedertagna definitionen lösningar som bidrar till minst 80% mindre resursanvändning och CO2 utsläpp. Det handlar om lösningar som ofta tillhandahåller en service eller en funktion på ett nytt, alternativt sätt än vad som konventionellt var meningen från början.En transformativ ansats innebär antingen:en 80-procentig (eller större) minskning av negativ miljöpåverkan genom exempelvis minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser, elleren faktor fem gånger (eller ännu högre) resurseffektiv användning av energi, råvaror eller vatten med samma nyttor av systemet eller tekniken, ellersamma storleksordning på miljö- och andra hållbarhetsaspekter, men till 20 procent (eller mindre) av kostnaderna för investering, drift eller underhåll.



Stadsinnovationer – stöd för spetstekniker 
och avancerade systemlösningar 
 
 
 
 

Avancerad miljöteknik behövs i utvecklingen av städerna. 
68 Mkr 2016–2019 

• Göteborgs stad, 
Stadsbyggnadskontoret, City 
Information Modeling, CIM 

• Habermann Design & 
Development AB,  
Urindehydrering i hemmiljö 

• Morf Landskapsarkitektur AB,  
Transplantation av vegetation 
till bjälklag för innovativa 
dagvattenlösningar 

• Stockholms kommun, 
exploateringskontoret, Norra 
Djurgårdsstadens fysiska 
resursflöden 

• Trivector, Hållbar mobilitet i 
bilfritt boende i fastigheten  

• White Arkitekter AB, Eco Canopy: 
Nytänkande arkitektur skapar 
ett medelhavsklimat i kvarterets 
utemiljö 



Katalysator och initierar innovationsarbete:  
 Beställargrupp Konstgräs 

• Höja kvaliteten i 
offentlig 
upphandling  

• Samlad köpkraft 
bidra till att förändra 
utbud 

De första konstgräsplanerna byggdes på 1970-talet. Idag 
finns det ungefär 1300 konstgräsplaner i Sverige och varje år 
byggs det cirka 100 nya. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Höja kvaliteten i offentlig upphandling genom att gemensamt bygga upp kunskap och att samverka kring krav och metoder vid upphandling och inköp. Samlad köpkraft bidra till att förändra utbud och praxis på marknaden för konstgräsplaner.Naturvårdsverket finansierar organisation, förstudier, utredningar och tester, i syfte att öka kunskapen om konstgräsplanernas miljöpåverkan och hur den kan minimeras.



Transformativ innovation - exempel 

• Innovationstävling för att nå 
nollutsläpp 

• Medskapande process 
• Hur bygger vi en bro 

utan utsläpp av växthusgaser 
2045? 

• Materialindustri, bygg- och 
anläggningsföretag 
samt akademi tävlar mot 
varann i Lag Gul och Lag Blå 



Hållbar plastanvändning i ett resurseffektivt 
samhälle 

78 Mkr 2018 för arbete för att 
minska plaster i hav och 
natur. 
• minska utsläpp av 

mikroplaster och andra 
föroreningar från  
olika källor 

• innovation  
• internationellt arbete 
• strandstädning 
• standardiseringsarbete 

 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
: 



Miljömålsrådets samverkansåtgärder 

För att öka takten i miljöarbetet  
17 nya åtgärder för 2018 på gång.  
 
Förslag finns om bl.a.  
• Samverkan för en innovativ och 

miljömässigt ansvarsfull offentlig 
upphandling   

• Skapa stabila strukturer och 
hjälpmedel för kommuners 
arbete med hållbara livsstilar     

Presentatör
Presentationsanteckningar
Offentlig upphandling:Uppstart med ett inledande möte om den nationella strategin för offentlig upphandling och upphandlingsmyndigheten respektive kammarkollegiets roll i genomförandet av denna.  Därefter genom en serie av samverkans möten inklusive någon workshop som kan adressera potentialer och/eller utvecklingsbehov avseende exempelvis; - Innovationsupphandling  - Uppföljning av avtal - Miljökrav i ramavtal  - Kriteriedatabaser  - Hur offentlig upphandling kan bidra till ökad efterfrågan på förnybara råvaror - Nationell uppföljning Hållbara livsstilarNaturvårdsverket, Konsumentverket och Länsstyrelserna samverkar för att nå ut till kommuner och föra dialog om hur kommuner kan arbeta för att främja hållbara livsstilar. Länsstyrelsens medverkan i åtgärden är central, med tanke på de kanaler ut till kommuner som länsstyrelser har. Fokus bör ligga på möjligheter för kommuner att arbeta med hållbara livsstilar, t.ex. genom att lyfta goda exempel och skapa tillgängliga verktyg, projekt och hjälpmedel för beteendeförändring. Inom ramen för detta görs en förstudie om ett beteendeförändringsprojekt som syftar till att stimulera en miljösmart livsstil med ökat välbefinnande och bättre hälsa.  



Global samverkan för hållbar konsumtion 
och produktion 

 
Sex beslutade program: 
• Konsumentinformation 
• Hållbara livsstilar och 

utbildning 
• Hållbar offentlig upphandling 
• Hållbara byggnader och 

byggande 
• Hållbar turism 
• Hållbara livsmedelssystem 
 
 Öka takten i omställningen till hållbar konsumtion och produktion.  
Alla länder vidtar åtgärder, med det utvecklade länderna i täten och med  
hänsyn tagen till utvecklingsländernas utveckling och förutsättningar. 

FN:s 10-åriga ramverk om hållbar konsumtion och produktion (10YFP) 

Presentatör
Presentationsanteckningar
FN leder genomförandet av det tioåriga ramverket av program för hållbar konsumtion- och produktion. Ramverket kallas 10YFP och Naturvårdsverket är så kallad fokalpunkt i Sverige och ska inspirera till handling genom att öka medvetenheten om behovet att ställa om och sprida goda exempel. Arbetet med av FN:s 10-åriga ramverk om hållbar konsumtion och produktion (10YFP) är en mekanism för att uppnå en resurseffektiv/cirkulär ekonomi (generationsmålet) och de globala hållbarhetsmålen. Naturvårdsverket är s.k. fokalpunkt i arbetet. Arbetet inom 10YFP är ett av delmålen (12.1) i FN:s globala hållbarhetsmål om att säkerställa hållbar konsumtion och produktion. Tankarna bakom 10YFP bygger bland annat på att höginkomstländerna måste ta täten i en global utveckling. Nödvändiga förändringar för att nå ökad hållbarhet är:En effektivare resursanvändningFrikoppla ekonomisk tillväxt och negativ miljöpåverkanAtt avfallsmängderna och spridningen av farliga ämnen minskarAtt det skapas goda förutsättningar för jobb och ekonomisk utvecklingAtt utvecklingen bidrar till minskad fattigdom och ökad välfärdUnder de tre första åren av genomförandet (2014-17) har Sverige valt att prioritera åtgärder och styrmedel för hållbara livsstilar, aktörssamverkan och kommunikation av resultaten på nationell och nordisk nivå. Resultatet har redovisats i årliga rapporter till departementet, som varit nöjda med resultatet. UNEP har dessutom utsett Sverige till ”showcase” för vårt arbete med hållbar konsumtion i en global redovisning av status för implementeringen globalt. 



• Regeringsuppdrag för 
minskat matsvinn 
 

• Handlingsplan i samverkan 
med aktörerna 
 

• SaMMa-nätverket 
(samverkansgruppen för 
minskat matavfall) 

Minskat matsvinn 
– en åtgärd för en 
cirkulär ekonomi 



Dialog för en hållbar textil värdekedja 
 

• Bidra till minskad miljö-  
och hälsopåverkan från 
textilbranschen i hela 
värdekedjan för att skapa 
resurseffektiva och giftfria 
kretslopp.  



Naturvårdsverket driver och 
samordnar arbetet för en god 
livsmiljö tillsammans med andra.  
 
Vi bygger vårt arbete på kunskap 
och visar på möjligheter för en 
hållbar utveckling.  
 
Vi är en miljömyndighet som arbetar 
på uppdrag av regeringen.   



Tillsammans med andra arbetar vi för att 
säkra en bra livsmiljö för människan och 
allt annat levande. 
Nu och för kommande generationer. 

 

Tillsammans med andra arbetar vi för 
att säkra en bra livsmiljö för människan 

och allt annat levande. 
 

Nu och för kommande generationer. 

 

Hur vill ni samverka med oss? 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
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