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Förord
Naturvårdsverket gör löpande utvärderingar av miljöarbetet i syfte att bedöma 
hur olika insatser i samhället bidrar till att de nationella miljömålen kan nås. 
Den här kunskapsöversikten om hur olika hållbarhetsdimensioner förhåller 
sig till varandra är ett av många underlag för den fördjupade utvärdering av 
miljömålen som Naturvårdsverket lämnar till regeringen 2019. Arbetet har 
finansierats av Naturvårdsverket, som lagt ut uppdraget på Elisabeth Ekener 
och Cecilia Katzeff, Kungliga Tekniska Högskolan. Författarna svarar själva 
för innehållet och slutsatserna i rapporten.

Stockholm mars 2018

Lisa Eriksson
Chef för utvärderingsenheten
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Sammanfattning
Författarna av denna kunskapsöversikt har identifierat och sammanställt 
resultat från studier om ömsesidiga beroenden mellan hållbarhetsdimensionerna 
och specifikt de 17 hållbarhetsmålen som FN fastställt. Flera av studierna 
som ingår i översikten är färska och publicerade under 2017.

Översikten visar att det finns en stor samstämmighet om att upprätt
hållande och utveckling av ekosystemtjänsterna är grundläggande för att 
nå andra hållbarhetsmål. Ekosystemtjänsterna skulle därmed kunna utgöra 
en brygga mellan miljömässig och social hållbarhet. I synnerhet kan en dra 
slutsatsen att uppnåendet av hållbarhetsmål 14 (Hav och marina resurser) 
och 15 (Ekosystem och biologisk mångfald) är en förutsättning för att andra 
mål ska kunna nås. Några studier visar också att hållbarhetsmål 7 (Hållbar 
energi för alla) är väsentligt för att alla de andra målen ska kunna nås.

Flera studier har kartlagt synergier mellan hållbarhetsmålen, inklusive 
utvalda delmål. Alla resultat pekar på att synergierna mellan de 17 målen är 
många medan antalet målkonflikter är relativt få. Några studier har tittat på 
vilka modeller det finns för att samlat väga in samtliga hållbarhetsaspekter 
integrerat i samhällsplaneringen, med slutsatsen att det i allt väsentligt saknas 
användbara sådana modeller.

I kunskapsöversikten har också sex styrdokument från regeringen och 
riksdagen studerats med avseende på hur de olika hållbarhetsdimensionerna 
hanterats i dem. De studerade dokumenten är regeringsförklaringen 2017, 
finansplanen för 2018, livsmedelsstrategin, strategin för hållbar konsumtion, 
klimatlagen och det klimatpolitiska ramverket. Slutsatsen är att  styrdokumenten 
behandlar såväl sociala som ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsaspekter, 
men inget av de studerade dokumenten tar sin utgångspunkt i ömsesidiga 
beroenden av de tre dimensionerna.

Författarna till kunskapsöversikten anser att studierna i denna översikt, 
och kommande studier, bör användas som underlag för att vidareutveckla 
handlings och åtgärdsplaner med syfte att öka möjligheterna att nå de 
 nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen.
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Summary
The authors of this literature overview have identified and compiled results 
from studies on reciprocal dependencies between sustainability dimensions, 
specifically the 17 Sustainability Development Goals (SDGs) set by the UN 
in Agenda 2030. Several of the studies included in the overview are recent, 
published in 2017.

The overview shows that there are several studies suggesting that main
taining and developing ecosystem services is essential for achieving other 
sustainability goals. Ecosystem services could thus constitute a bridge  between 
environmental and social sustainability. In particular, one can conclude that 
achieving sustainability goals 14 (Marine and Marine Resources) and 15 (Eco
systems and Biodiversity) is a prerequisite for achieving other goals. Some 
studies also indicate that SDG 7 (Sustainable Energy for All) is essential for 
achieving all the other goals.

Several studies have identified synergies between SDGs, including  selected 
subgoals. All results indicate that there are several synergies between the 
17 goals, while the number of conflict and tradeoffs are relatively few. Some 
studies have looked at what models are available to collectively alleviate all 
the sustainability aspects of societal planning, with the conclusion that there 
are presently no really useful models.

In addition to the literature overview, six public sector steering  documents 
have been studied with regard to how they deal with the different sustain
ability dimensions. The documents studied are the Government Declaration 
2017, the 2018 Financial Plan, the Food Strategy, the Sustainable Consumption 
Strategy, the Climate Act and the Climate Policy Framework. The conclusion 
is that the steering documents deal with social, economic and environmental 
sustainability aspects in various degrees, but none of the documents studied 
is addressing in the mutual dependency of the three dimensions.

The authors point to further work in using the studies in this overview 
and similar future studies as a foundation for developing action plans aimed 
at increasing the potential for achieving national environmental objectives 
and the SDGs at Swedish level. 
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1. Introduktion 
Syftet med denna rapport är att beskriva ömsesidiga beroenden mellan olika 
dimensioner av hållbar utveckling, vanligen beskrivna som social, ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet. Dessa beroenden är hittills relativt lite diskuterade. 
Den etablerade synen på hållbar utveckling som tre separata dimensioner/
perspektiv illustrerades ursprungligen ofta i form av tre pelare som, helt skilda 
från varandra, gemensamt bär upp något. Detta har successivt övergått i 
illustrationer i form av tre cirklar, som på olika sätt överlappar och/eller inne
fattar varandra. Det speglar en insikt om att de hänger ihop och påverkar 
varandra på olika sätt, att förändringar inom en av dessa dimensioner kan 
ge förändringar i de andra. På senare tid har de 17 globala hållbarhetsmålen 
(Sustainable Development Goals, SDGs), som antogs av FN 2015, i många 
fall kommit att ersätta bilden av hållbar utveckling i tre dimensioner. De olika 
hållbarhetsmålen är inte uttryckligen kopplade till någon eller några av dessa 
tre dimensioner. 

Den ekonomiska dimensionen i hållbar utveckling, om man nu ändå ska 
prata i termer av dessa tre dimensioner, har ofta hanterats något annorlunda 
än miljömässig och social hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet är ett omtvistat 
begrepp i diskussionen om hållbar utveckling på global nivå. Flera hävdar 
att ekonomisk hållbarhet inte är ett mål i sig, utan ett medel att nå andra mål 
inom miljömässig och social hållbarhet. Det tas också upp i mer begränsad 
omfattning i ansatser kring hållbar utveckling. I de globala hållbarhetsmålen 
är ekonomisk utveckling emellertid explicit omnämnt i ett av målen (Mål 8 
Decent work and Economic growth). 

Figur 1. De globala hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals, SDGs). Agenda 2030, FN.
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Uppdragets syfte
Målet med kunskapsöversikten är att belysa dessa övergripande frågor:

1. Vilka ömsesidiga beroenden finns mellan de olika dimensionerna; social, 
ekologisk, och ekonomisk hållbarhet som är av betydelse för att uppnå 
generationsmålet och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030?

2. Vilka politiska styrdokument i Sverige svarar upp mot dessa  ömsesidiga 
beroenden? Hur beskrivs de problem som ska lösas i dem? Är alla dimen
sioner synliga eller är någon av dimensionerna mer drivande/överordnad? 
Finns ömsesidiga beroenden som inte återfinns i politiska styrdokument?

3. Finns befintliga styrmedel (och åtgärder) som har sin utgångspunkt i de 
ömsesidiga beroendena? Vilka är de? Vilka problem ska de lösa?



NATURVÅRDSVERKET RAPPORT 6805
Kunskapsöversikt av ömsesidiga beroenden

13

2. Metod
För att kartlägga vilka olika ansatser som finns där dessa kopplingar har 
undersökts, identifierats och/eller diskuterats har vi genomfört en litteratur
genomgång av forskningen på området. Vi har sökt efter litteratur som disku
terar ömsesidiga beroenden med startpunkt i våra förkunskaper på området, 
dvs ansatser om hållbar utveckling som vi känner till sedan tidigare. Därefter 
har vi använt snöbollsteknik, där man använder en identifierad källa för att 
komma vidare och identifiera ytterligare relevanta källor som ligger delvis 
utanför ens eget kompetensområde, dvs inledande sökningar i litteraturen 
som lett oss vidare till nya områden.

Baserat på resultatet av denna litteratursökning har vi också intervjuat några 
forskare och andra aktörer, för att fördjupa bilden av hur dessa beroenden 
ser ut, och hur de har – eller inte har – hanterats hittills. 

Vidare har vi undersökt politiska styrdokument i Sverige som svarar upp 
mot de ömsesidiga beroendena mellan de olika dimensionerna. För att få 
svar på dessa frågor har vi gjort dokumentanalyser, och även talat med några 
experter och aktörer på området1. Kartläggningen har skett främst på nationell 
nivå. Relevanta dokument har identifierats och innehållet studerats utifrån 
fråge ställningarna. För att även få tillgång till ett utifrånperspektiv, har vi 
samtalat med aktörer utanför den politiska sfären. Vår analys av politiska 
styrdokument är inspirerad av diskursanalys, men metoden lämpade sig inte 
att följa till punkt och pricka. I stället utvecklades ett eget enkelt ramverk 
för att genom förekomsten av vissa nyckelord beskriva hur styrdokumenten 
förhåller sig till ömsesidiga beroenden mellan de olika hållbarhetsdimensio
nerna. Vi har därmed tagit fasta på språkets betydelse för  kommunikation av 
budskap, vilket också är en kärna i diskursanalys. Diskursanalys är samman
länkad med en teori om språkets roll i den sociala konstruktionen av världen 
(Jørgensen & Phillips, 2002). Ramverket vi har använt i analysen av politiska 
styrdokument beskrivs under rubriken ”Resultat från analys av politiska 
 styrdokument”.

1 Åsa Persson, Stockholm Environment Institute, 2017-10-05; Johan Hassel, Global utmaning, 2017-10-23
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3. Resultat från litteraturstudien
Det forskningsområde som kan sammanfattas under begreppet socioecological 
systems har bedömts kunna vara en intressant källa till analyser och diskus
sioner kring dessa samband. Här har vi dock funnit ganska lite användbart 
material. I boken Socioekologisk stadsutveckling – begrepp och lokal praktik 
(Tunström, Bradley, & Gunnarsson Östling, 2015), diskuterar författarna dessa 
kopplingar inom ramen för stadsbyggnad och stadsplanering. Start punkten 
är att diskutera hur miljömässig hållbarhet påverkar den sociala  hållbarheten. 
Men författarna lämnar också öppet för att kopplingarna kan gå även åt andra 
hållet, där den sociala hållbarheten påverkar den miljömässiga. De kopp lingar 
som identifierats är att ny, och ofta avancerad, miljöteknik som installeras i 
bostäder riskera att göra boendet dyrt, och kan på så sätt leda till segregerade 
bostadsområden, dvs en negativ inverkan på den sociala hållbarheten. En 
möjlig koppling som går åt motsatta hållet är att låg social hållbarhet i ett 
bostadsområde kan leda till omedvetenhet/bristande engagemang för håll
barhetsfrågor, vilket i sin tur kan medföra att installerad miljöteknik inte får 
någon effekt eftersom användarna inte kan/vill använda den på avsett sätt. 
Även generella miljösatsningar i ett bostadsområde skulle kunna påverka den 
sociala hållbarheten, och författarna ser två möjliga utfall. Dels kan en miljö
satsning bidra till ett ökat engagemang, en ökad känsla av samhörighet, vilket i 
så fall skulle kunna bidra till ökad social hållbarhet. Å andra sidan kan sådana 
satsningar tydliggöra skillnader i resurser och möjligheter att leva miljö
anpassat, och därmed snarare öka skillnader och motsättningar.

En modell för hållbar utveckling är den s k munkmodellen (the Doughnut), 
framtagen av Oxfam (Raworth, 2012) med utgångspunkt i de planetära 
gränserna (Rockström et al., 2009) , är både den ekologiska och sociala 
dimensionen åskådliggjord. Kopplingarna mellan dessa båda är dock inte 
klarlagda i dessa dokument. Vi har sökt efter nyare arbeten som kan ha 
 tydliggjort dessa kopplingar, men litteraturstudien har inte resulterat i några 
sådana ansatser. 

Ett annat sätt att åskådliggöra hållbar utveckling är Det Naturliga Stegets 
(DNS) systemvillkor, som på senare tid kompletterats vad gäller det fjärde 
systemvillkoret (Missimer, Robèrt, & Broman, 2017a, 2017b). Detta system
villkor kan sägas adressera social hållbarhet, medan de tre första adresserar 
miljömässig hållbarhet. Detta fjärde systemvillkor har delats upp i fem delar; 
health, influence, competence, impartiality och meaningmaking. Inte heller 
i detta arbete har vi kunnat identifiera några skrivningar om hur man ser 
på samverkan mellan dessa numera åtta systemvillkor. Detta arbete med att 
utveckla det fjärde systemvillkoret är dock nytt och det är fullt möjligt att 
forskning för att tydliggöra sådana kopplingar pågår. 
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Ett tredje spår vi följt, och som visats sig ge bäst resultat, var att utgå ifrån 
de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030. Dessa mål är som tidigare 
nämnts inte kopplade till den klassiska uppdelningen mellan miljömässig, 
social och ekonomisk hållbarhet. Genom denna ansats pekar man på att 
 uppdelningen av hållbar utveckling i dessa tre dimensioner kanske inte är 
vägen framåt, utan att utmaningen för att uppnå hållbar utveckling kanske 
bättre möts med ett mer integrerat angreppssätt. Trots det, och trots skriv
ningar om att målen ska ses som en helhet, kan man konstatera att målen 
fortfarande i viss mån utgör separata ”silos”, då det saknas en tydlig diskus
sion om kopplingarna dem emellan inom ramen för själva agendan. Vi har 
emellertid funnit flera ansatser till att undersöka och diskutera kopplingar 
mellan de olika målen i forskningslitteraturen. Nedan redogörs för ett antal 
av dessa ansatser. I vissa fall har det handlat om att utgå ifrån ett av målen 
och kartlägga hur detta mål kopplar till de andra 16.

Ett annat fokus i flera artiklar är att se ekosystemtjänsterna som en brygga 
mellan miljömässig och social hållbarhet.

Med ekosystemtjänsterna som utgångspunkt
Ekosystemtjänster kan fungera som koppling mellan miljömässig och social 
hållbarhet i o m att detta begrepp illustrerar just hur tjänster som naturen 
bidrar med leder till nyttor för människor, nyttor som bidrar till, eller säker
ställer, social hållbarhet. I ett arbete av Smith, Case, Smith, Harwell, and 
Summers (2013) visas hur mänskligt välmående (human wellbeing), där 
definierat utifrån olika index för att mäta mänskligt välmående, mappar mot 
olika tjänster, däribland ekosystemtjänster. En styrka i detta arbete är att de 
allra flesta länkar är refererade och alltså avser belagda samband, inte bara 
bedömda samband baserat på kunskap hos ett antal experter. I Tabell 1 visas 
dessa kopplingar, och vi har sedan själva försökt koppla vidare genom att 
mappa dessa länkningar mot de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, 
vilket visas i sista kolumnen i tabellen, markerat med kursiv stil.

En intressant skillnad mot mycket annat som görs på hållbarhetsområdet 
när det gäller arbete och anställning, där man oftast tittar på arbetad tid och 
försöker hitta en ’lämplig’ nivå på antalet arbetade timmar, har man här valt 
att titta från andra hållet på fritiden, och utvärdera om den är tillfyllest vad 
gäller de aspekter som ingår, dvs tillgång till naturen och estetiska värden på 
miljösidan och hälsa och social interaktion på en sociala. Vidare har man med 
en dimension av mänskligt välmående som adresserar kulturella aspekter. Det 
omfattar hantverk, tillgång till naturen och estetiska värden kopplat till den 
miljömässiga dimensionen och kulturarvsfrågor kopplade till den sociala. 
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Också Schröter et al. (2017) har försökt koppla ekosystemtjänster mot hållbar 
utveckling, där de med utgångspunkt ifrån ekosystemtjänsterna har identifierat 
sju hållbarhetsstrategier och hur dessa i sin tur på olika sätt bidrar till rättvisa 
i olika perspektiv, som ju är en tydlig del av social hållbarhet. De har definie
rat det övergripande målet med hållbarhet till att vara ’Rättvisa på lång sikt 
inom ramen för de ekologiska gränserna’ (’Justice within ecological limits over 
the long term’). De visar hur olika aspekter av ekosystemtjänsterna (värden, 
nyttor, flöden, förmågor och egenskaper) bidrar på olika sätt till sju olika håll
barhetsstrategier (rättvisa mellan generationer; rättvisa inom generationer; 
rättvisa mellan arter; rättvisa processer, erkännande och deltagande; tillräck
lighet (’sufficency’); effektivitet; fortbestånd (’persistence’). Dessa strategier 

Tabell 1. Översikt över olika dimensioner av mänskligt välmående och hur de kopplar till miljömässiga 
(ekosystem-), social och ekonomiska tjänster (Smith et al., 2013). Därtill har författarna av denna rapport 
själva lagt till en potentiell koppling till de olika hållbarhetsmålen (sista kolumnen, kursiv text).

Domains of 
Well-being

Identified link  Potential 
link to SDGs

Environment/ 
Ecosystem services

Social  
services

Economic 
services

 

Health Climate change –   3

Biodiversity loss –

Toxic algal blooms –

Access to nature +

Social cohesion Environmental concern + Social network +  11

Education Access and  
opportunity +

Funding + 4

Safety and 
security

Clean water and air+ Access to social 
services+

Employment 
and income +

11 

Sufficient food +

Natural hazard protection +

Lasting ecosystems +

Crime prevention +

Vector borne diseases –

Living standards Job creation + Housing+ Income+ 1, 2, 11

Infrastructure cost – Access to social 
services+

Household 
assets +

Recreation+

Leisure time Access to nature + Health +  8

Aesthetic values + Social 
interaction +

Spiritual and 
cultural 
fulfilment

Arts and crafts + Cultural 
heritage +

 3

Access to nature +

Aesthetic values +

Life satisfaction 
and happiness

Access to nature + Social 
interaction +

 3

Aesthetic values + Community 
involvement+

Natural hazard protection +
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Figur 2. Illustration av samband mellan de olika hållbarhetsmålen, där SDG 14 och SDG 15 ses 
som absoluta förutsättningar för att kunna nå de andra, illustrerat genom att de utgör trädets rötter 
(Reid et al., 2017). Figuren tagen direkt från Reid et al. (2017).

bidrar i sin tur till rättvisa i fyra aspekter (mellan och inom generationer, 
 procedurell rättvisa och inomartlig rättvisa). På så sätt länkas ekosystem
tjänsterna, via dessa strategier, till rättvisa utfall och därmed social hållbarhet. 

Länkar mellan hälsan hos ekosystemen, representerade av SDG 14 Liv 
under vatten och SGD 15 Liv på land, och de övriga hållbarhetsmålen under
söks i en annan artikel (Reid et al., 2017). Deras tes är att det är en nödvändig 
förutsättning att upprätthålla hälsan hos ekosystemen för att kunna nå de andra 
hållbarhetsmålen. De följer gruppering av hållbarhetsmålen i Griggs et al. (2013) 
och illustrerar sambanden med ett träd (Figur 2)
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I en tabell i samma artikel (Reid et al., 2017) listas de 17 hållbarhetsmålen 
med sina 169 detaljerade mål, uppdelade i två grupper. Författarna skiljer 
mellan de detaljerade mål som direkt är beroende av hälsan hos ekosystemen 
för att kunna nås (29 st), samt de som troligtvis är beroende av hälsan hos 
ekosystemen, eller inte beroende av detta, för att kunna uppnås (140 st).

Ett annat forskarkollektiv som har identifierat länkar mellan den miljö
mässiga och sociala dimensionen är Griggs och kollegor. De publicerade, under 
utvecklingsprocessen för att ta fram det som sedemera blev de 17 hållbarhets
målen, ett alternativt förslag om sex hållbarhetsmål (Griggs et al., 2013):

1. Thriving lives and livelihoods
2. Sustainable food security
3. Sustainable water security
4. Universal clean energy
5. Sustainable ecosystems
6 Governance for sustainable societies

Författarna föreslog vidare i en senare artikel (Griggs et al., 2014) ett antal 
mer detaljerade mål, kopplade till dessa sex övergripande hållbarhetsmål. 
Dessa detaljerade mål sorterades i tre kategorier; biofysiska (miljömässiga) 
mål, sociala (samhälleliga) mål och integrerade mål, de senare alltså kopplade 
både till miljö och samhälle. Detta illustreras i figur 3 där de detaljerade mål 
som kopplade miljön lades i ett grönt fält, de som kopplade till sociala mål i 
ett brunt fältet, och slutligen de integrerade målen i det rosa området i  figuren. 

Figur 3. Illustration av den sex föreslagna hållbarhetsmålen, några detaljer mål för att nå dessa och 
hur de klassificerats vad gäller kopplingen till miljömässiga och/eller sociala aspekter (Griggs et al., 
2014). Figuren tagen direkt från Griggs et al. (2014).
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Exempel på integrerade mål, i det rosa området, är mål om att minska svinnet 
i samband med skörd, som då ger vinster både genom ökad tillgång till livs
medel (socialt) och minskad miljöbelastning. När man vidtar åtgärder för att 
nå de detaljerade mål som markerats som integrerade, behöver man överväga 
att tillföra mekanismer som hanterar de synergier och/eller målkonflikter som 
kan finnas mellan det miljömässiga och sociala perspektivet. Ett exempel är 
att ökad tillförsel av energi för de som saknar tillgång till energi idag (socialt 
mål), skulle kunna stå i motsats till behovet av att minska klimatutsläppen 
(miljömål), om inte åtgärder vidtas för att styra om från fossila till  förnybara 
energikällor. Identifieringen av ett antal integrerade mål visar tydligt på 
områden där det finns länkar mellan miljömässigt och socialt perspektiv.

Mappning av alla hållbarhetsmålen mot varandra
Ett intressant arbete vi funnit när det gäller dessa ömsesidiga beroenden är 
en artikel av några forskare på SEI (Weitz, Carlsen, Nilsson, & Skånberg, 
2017). De har mappat samtliga 17 hållbarhetsmål mot varandra, även om 
de gjort det genom att välja ut två detaljerade mål per övergripande mål, 
dvs totalt 34 detaljerade mål att mappa mot varandra. Redan det ger 1 122 
möjliga beroenden att ta ställning till. Att mappa samtliga detaljerade mål, 
169 stycken, mot varandra hade inneburit över 28 000 interaktioner att ta 
ställning till, vilket inte ansågs vara genomförbart. Valet av detaljerade mål 
gjordes av forskarna själva med utgångspunkt i målens relevans i svensk kon
text. Även analysen av beroendena gjordes av forskargruppen (fyra personer) 
utifrån deras expertkunskap, där de delade upp arbetet mellan sig och därefter 
kalibrerade sina respektive bedömningar med varandra. Beroendena är alltså 
i huvudsak inte vetenskapligt belagda, men gjorda av personer med relevant 
kunskap på området. De använde skalan –3 till + 3 (se figur 4) för att klassifi
cera beroendena. Klassificeringen –3 innebär ett starkt negativt beroende, dvs 
målet står i direkt motsats till ett annat och hindrar dess uppfyllelse, vilket 
signaleras med starkt rött. I andra änden av skalan är + 3 är ett starkt positivt, 
förstärkande beroende (synergi), där målet medför det andras  uppfyllelse, vilket 
signaleras med starkt grönt. De övriga siffrorna, –2 och –1, samt +2 och + 1, 
är negativa respektive positiva beroenden som dock inte är lika starka, och 
signaleras därför med svagare färgtoner av rött respektive grönt. Gult står för 
ett neutralt tillstånd, där inget beroende anses finnas och målets uppfyllelse 
inte nämnvärt påverkar andra mål.

Resultatet är åskådliggjort i en matris, där sambanden i enlighet med ovan
stående schema anges som antingen positiva, förstärkande (grön färgkod i tre 
olika styrkor); neutrala, dvs inget tydligt samband (gul färgkod), eller negativa, 
dvs motverkande (röd färgkod i tre olika styrkor) (Figur 5). Resultatet visar på 
övervägande positiva eller neutrala kopplingar mellan de analyserade detalj
målen. Bara 4 % av interaktionerna visar rött, dvs är negativt kopplade. 

De detaljerade mål som visar mest rött i kombination med andra mål är 
mål 17.11 om export från utvecklingsländer, 7.2 om förnybar energi samt 
13.2 om policy och planering angående klimatförändringar. Det innebär att 
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Figur 4. Klassificering av de ömsesidiga beroendena mellan detaljerade mål i SGD (Weitz et al., 
2017) , där negativa tal och röd färg står för negativa samband, medan positiva tal och grön färg 
står för positiva samband, och gult slutligen är neutralt, dvs indikerar att inga samband att räkna 
med anses finnas. Figuren tagen direkt från Weitz et al. (2017).

Figur 5. Utfallet av analysen av positiva (gröna), negativa (röda) eller neutrala (gula) kopplingar 
mellan några utvalda detaljerade mål för de 17 hållbarhetsmålen (Weitz et al., 2017). Figuren 
tagen direkt från Weitz et al. (2017).
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uppfyllandet av just dessa mål riskerar att försvåra uppfyllandet av relativt 
många andra mål. Här behöver man vara uppmärksam och designa åtgärderna 
för måluppfyllelse så att man minskar risken för att det försvårar bred mål
uppfyllelse av andra mål. Alternativt behöver man vidta korrigerande åtgärder 
för att hantera och minska de hinder för bred måluppfyllelse som kan uppstå.

Författarna gör även olika typer av analyser av resultatet, där de exemplel
vis identifierar mål som i hög utsträckning hjälps framåt av att andra mål upp
fylls (främst 13.2 , 6.6 om vattenrelaterade ekosystem, 1.3 om socialt skydd), 
och på motsvarande sätt de mål vars måluppfyllelse försvåras av att andra 
mål uppfylls (främst 17.1 och 7.2). Ytterligare en analys rangordnar målen 
efter vilka som har den största positiva påverkan på andra mål. Det visar sig, 
föga förvånande, att 16.6 om effektiva institutioner toppar denna lista, följt 
av 12.1 om hållbar produktion och konsumtion och därefter 8.4 om resurs
effektivitet. Intressant att notera är att mål 5.5 om kvinnors deltagande ligger 
på 4:e plats när det gäller direkt positiv påverkan på uppfyllelse av andra mål. 
Andra mål som ligger högt när det gäller att bidra till bred måluppfyllelse är 
4.4 om teknisk kompetens (plats 5), 8.5 om arbete, 9.5 om FoU, 12.5 om 
avfall (tredelad 6:e plats) 9.4 om infrastruktur och 13.1 om klimatanpassning 
(delad 7:e plats).

Ansatser med utgångspunkt i ett av hållbarhetsmålen 
I en artikel av Singh et al. (2017) föreslås en modell för att på ett liknande 
sätt identifiera beroenden mellan hållbarhetsmålen såsom positiva, negativa 
eller neutrala, och dessutom utvärdera huruvida dessa kopplingar är kontext
beroende eller inte. Modellen testas här med SDG 14 Liv under vatten som 
utgångspunkt. Motiveringen till valet av SDG 14 är att detta mål anses  viktigt 
för att nå andra mål, samtidigt som det har visat på minst framsteg av samt
liga hållbarhetsmål och har dessutom fått relativt lite finansiering från frivilliga 
krafter. Modellen visar kopplingarna mellan detta mål och övriga håll barhets
mål, men kan likaväl användas med utgångspunkt i vilket mål som helst. 
Bedömningarna har gjorts i en serie workshops med inbjudna experter. Bedöm
ningen görs i tre steg; först bedöms riktningen (förstärkande, motverkande 
eller neutral), därefter om det ena måluppfyllnandet förutsätter det andra eller 
snarare en möjlighet, och slutligen hur troligt det är att ett måluppfyllande sker 
oberoende av kontext (eller om det är kontextberoende att det sker). Utfallet 
av utvärderingen visas i Figur 6, där frågeställningarna har grupperats i fem 
kombinationer; Blått anger förstärkande och finns i tre kombinationer, där 
’förstärkande/förutsättande/kontextoberoende’ markeras med mörkblått, 
’förstärkande/möjlig/kontextoberoende’ med mellanblått och ’förstärkande/
möjlig /kontextberoende’ med ljusblått. Rött anger motverkande och grått 
neutral. 
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Analysen visar att det mestadels är positiva, förstärkande relationer (cobenefits) 
mellan SDG 14 och de andra målen. Särskilt stark är kopplingen mellan SDG 
14 å ena sidan, och SDG 1 (fattigdom) och SDG 2 (hunger) å andra sidan, där 
möjligheten att nå SDG 1 respektive 2 förutsätter att fem respektive sex av de 
sju detaljerade målen för SDG 14 uppnås. 

Samma tanke ligger bakom en annan artikel (Ntona & Morgera, 2017) 
som på motsvarande sätt ser ekosystemtjänsterna som länken mellan miljö
mässig och social hållbarhet. Även i detta fall fokuserar man specifikt på 
SDG 14 Liv under vatten, dvs de vattenbaserade ekosystemtjänster, med 
motiveringen att gällande de landbaserade ekosystemtjänsterna (SDG 15) 
speglas denna koppling redan på et tydligare sätt i de detaljerade målen, t ex 
i delmål 15.9 som talar om värdet av ekosystem och biodiversitet i fattigdoms
bekämpningen. Utöver denna koppling vill de också lyfta frågan om att beakta 
rättvisa (equity) gällande ekosystemtjänsterna. Konflikter och tradeoffs mellan 
individer och/eller grupper gällande tillgången till dessa tjänster kan uppstå, 
och detta påverkar då hur de kan bidra på bästa sätt till social hållbarhet. De 
föreslår ’Marine Spatial Planning’ och Konventionen för biologisk mångfald, 
som redan delvis adresserar frågan om rättvisa gällande tillgång till ekosystem

Figur 6. Hur SDG 14 med detaljerade mål förhåller sig till de andra hållbarhetsmålen utifrån tre 
frågeställningar: riktningen på relationen (Co-benefit/Trade-off/Neutral), om de förutsätter varandra 
(Prerequisite/Optional) och om de är kontextberoende (Context Independent/Context Dependent). 
Förstärkande markeras med blått finns i tre olika kombinationer med de andra frågeställningarna. 
Rött anger motverkande och grått neutralt (Singh et al., 2017). Figuren tagen direkt från Singh 
et al. (2017).
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tjänsterna, som ett sätt att operationalisera av länken mellan SDG 14 och de 
andra hållbarhetsmålen.

Hållbarhetsmålet för energi, SDG 7, är i fokus i två arbeten. Organisationen 
IRENA (The International Renewable Energy Agency) gjort en mappning av 
SDG 7 mot de andra hållbarhetsmålen i sin rapport ‘REthinking energy 2017’ 
(IRENA, 2017) där de menar att SDG 7 – i termer av förnyelsebar energi – har 
kopplingar till samtliga andra hållbarhetsmål. Förnyelsebar energi kan bidra 
till att minska miljöpåverkan från energikonsumtion både lokalt och globalt, 
ge människor tillgång till grundläggande tjänster, förbättra hälsan samt ge 
människor inkomster. Den kan också bidra till hållbar ekonomisk tillväxt 
som ger nya jobb och industrier. De exempel på kopplingar som lyfts fram 
för de olika hållbarhetsmålen återges i tabell 2 nedan:

Rapporten innehåller också en mer detaljerad analys av kopplingen mellan 
SDG 7 och tre utvalda hållbarhetsmål; SDG 13 om klimat, SDG 11 om städer 
och SDG 15 om liv på land.

I en nyligen publicerad artikel (Nerini et al., 2017) har författarna också 
analyserat länkarna mellan SDG 7 Energi och de övriga målen. Länkarna ana
lyseras på detaljerad målnivå (1.1–17.19), utifrån om det finns endera  synergier 
eller målkonflikter mellan SDG 7 och de 169 detaljerade målen, baserat på 
expertkunskap och litteratur. Det resulterade i att positiva eller negativa kopp
lingar identifierats för 143 av 169 detaljerade mål, där synergierna var ungefär 
dubbelt så många som målkonflikterna (Figur 7, de två nedre cirklarna b och c). 

Vidare gjordes en innehållsanalys av texterna för de 169 detaljerade målen, 
med syfte att kvalitativt identifiera de åtgärder som förespråkas som har kopp
ling till energisystem. För 113 av de 169 målen, ca 65 %,  identifierades denna 
typ av kopplingar. Resultatet pekar på att omfattande åtgärder som berör energi
system krävs för att kunna nå de övriga globala hållbarhetsmålen. Resultaten 
åskådliggörs i nedanstående bild (Figur 7, översta cirkeln a).

I en omfattande rapport utgiven av International Council for Science 
(ICS, 2017) har fyra av de 17 hållbarhetsmålen mappats mot de övriga; SDG 2 
om hunger, SDG 3 m hälsa, SDG 7 om energi och SDG 14 om liv under vatten. 
Metoden som använts är den samma som i Weitz et al (2017) som visades i 
figur 5. Dessa fyra mål var i huvudsak samverkande med övriga hållbarhets
mål. Den bedömning som oftast gjorts är +2 (”förstärkning”). Total bedöm
des 316 interaktioner, varav 238 var positiva, 66 negativa och 12 neutrala. 
Detta skiljer sig delvis från analysen i Weitz et al (2017) där bedömningen 
’neutral’ gjordes i högre utsträckning. Dock är utfallet av negativa samband 
små i båda analyserna. Man fann heller inga direkta strikta målkonflikter, 
dvs att ett mål i 2030agendan skulle göra det omöjligt att uppnå ett annat. 
Däremot identifierades ett antal potentiella hinder och villkor för målupp
fyllelse som kräver åtgärder för att säkerställa rättvis tillgång till utvecklings
möjligheter samt hantering av konkurrerande krav på naturresurser för att 
stödja ekonomisk och social utveckling. Vi lyfter här fram resultat från ana
lysen av SDG 7 och SDG 14, då dessa även analyserats i andra arbeten som 
beskrivits ovan, samt är exempel på mål som har en tydlig hemvist i den miljö
mässiga hållbarheten:
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Tabell 2: Länkar mellan SDG 7 Energi, specifikt förnyelsebar energi, och övriga hållbarhetsmål. 
Tabellen baseras på IRENA (2017).

SDG Länk till SDG 7 

1 Access to basic energy services is a prerequisite for eradicating poverty and stimulating 
economic activity. Decentralised renewables can enable significant savings on fuel spending 
which disproportionately affects the poor in both developing and developed countries

2 Renewable powered pumping technologies can improve agricultural yields and reduce 
vulnerability to changing rainfall patterns thereby helping achieve food security and 
 improved nutrition. Renewables also provide energy for refrigeration and food preservation 
which can reduce food waste.

3 Improved cook-stoves and clean energy for cooking reduce risks of respiratory diseases due 
to indoor air pollution. Decentralised renewables support the functioning of health clinics 
and hospitals in remote and rural areas. Renewables for power and transport reduce risk 
of diseases associated with outdoor air pollution.

4 Renewable based power solutions allow study time after nightfall, access to information 
and communication technologies, and free up time previously required for fuel collection. 

5 Renewables relieve the burden on women and children of fuel collection and alleviate 
adverse health impacts of traditional biomass use. Renewable-based street lighting can 
improve safety and allows girls and women to attend educational, community or productive 
activities after dark.

6 Solar PV and wind power, the most rapidly growing technologies, consume up to 200 times 
less water than conventional technologies including thermal power plants. Water desalination 
and pumping with renewables can increase the supply of clean drinking water. 

7 –

8 Renewables employed 9,4 million people globally in 2015 (including large-scale hydropower). 
Doubling the share of renewables in the global energy mix by 2030 could increase global 
GDP by up to USD 1,3 trillion and support over 24 million jobs in the sector. Providing 
off-grid communities energy for productive services enables economic development

9 Creation of local markets for renewables can create, directly and indirectly, new local 
businesses and industries. Development of infrastructure to support renewable based 
charging for local transportation reduces local air pollution and greenhouse gas emissions. 

10 Construction, commercialisation, installation and maintenance of renewable energy 
 technologies create jobs and small businesses, leading to income generation and helping 
to overcome barriers to development. Relying on domestic energy sources frees local  
funds/foreign currency for non-energy purposes. 

11 Cities can decarbonise their energy supply and use through renewables, notably in buildings 
(for heating, cooling, cooking and appliances) as well as for transport. Benefits can include 
reductions in pollution and in energy imports, as well as increased resilience.

12 Renewables offer the potential to make the world’s energy supply cleaner and safer, given 
that they are produced and deployed in a manner that is environmentally and socially 
sustainable. 

13 Scaling up renewable energy, coupled with energy efficiency, could put the world on track 
to keep the rise of temperatures within 2° Celsius, in line with the Paris Agreement. 
Renewables can support efforts for adaptation, e.g. solar pumping and desalination can 
provide water amid changing climatic conditions.

14 Renewable technologies that replace or reduce consumption of fossil fuels can reduce 
pipeline and tanker traffic, reducing the risk of spills in water bodies. Renewable energy 
can reduce the risk of future warming and acidification of oceans by decreasing CO2 
emissions.

15 Well-designed renewable energy projects can avoid negative impacts on ecosystems and 
biodiversity compared with conventional energy sources. The use of modern renewables 
can displace fuel wood and charcoal in oı grid settings, thus decreasing forest degradation. 

16 Renewables can provide access to clean energy to those deprived of it, thereby decreasing 
social and economic inequalities within societies and between countries as well as contri-
buting to peaceful and inclusive societies. 

17 Linking renewable energy deployment with the broader goals of sustainable development 
requires enabling frameworks at the local level and global partnerships. 
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SDG 7 + SDG 1 OM FATTIGDOM

Tillgång till energitjänster stöder målet om utrotning av fattigdomen. 
Emellertid kan övergången till fossilfria energisystem och krav på ökad 
 energieffektivitet orsaka prischocker som riskerar att utestänga fattiga från 
dessa tjänster. Å andra sidan är några av de fattigaste delarna av världen 
bland dem med störst potential för förnybar energi, vilket kan bidra till att 
minska fattigdomen.

SDG 7 + SDG 2 OM HUNGER

Tillgång till energi stöder livsmedelsproduktion. Omvänt kan jordbruket 
spela en viktig roll för att möta energimålet, särskilt genom att tillhandahålla 
biobränslen. En välstuderad möjlig målkonflikt är konkurrens mellan bio
massa för energi och grödor för mat.

Figur 7. Den övre cirkeln visar hur många och vilka av den 169 detaljerade målen som kräver 
åtgärder angående energisystem. De två nedre cirklarna visar synergier mellan SD7 om energi och 
de andra SDG med sina detaljerade mål (vänster, grön färg) och motsvarande målkonflikter (höger, 
gul färg) (Nerini et al., 2017). 
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SDG 7 + SDG 6 OM VATTEN OCH SANITET

Termisk kylning och råvaruutvinning kräver stora mängder vatten; medan 
avloppsvatten från energisektorn släpper ut stora mängder termiska och 
kemiska föroreningar i akvatiska ekosystem. I huvudsak stöder ökad andel 
förnybara energi och ökad energieffektivitet målen för vatten. Utökad 
användning av biodrivmedel eller användning av vattenkraft skulle kunna 
öka trycket på vattenresurserna.

SDG 7 + SDG 8 OM INNOVATION ETC

Användning av förnybara energi och energieffektiv teknik kan uppmuntra 
innovation och stärka lokala, regionala och nationella industriella mål och 
sysselsättningsmål. Större användning av förnybara energikällor och energi
effektivitet kan begränsa den ekonomiska tillväxten i vissa länder.

SDG 7 + SDG 13 OM KLIMAT

En omedelbar och kraftig ökning av förnybar energi och ökad energieffektivitet 
är en viktig del av ansträngningarna för att begränsa den global uppvärm
ningen. Tillgång till moderna energitjänster för alla kommer inte att förvärra 
klimatförändringen.

Summering SD 7: 58 målinteraktioner; 46 positiva, 10 neutrala och 2 negativa.

SDG 14 + SDG 1 OM FATTIGDOM

Välfungerande hav och kuster är en kritisk faktor för fattigdomsbekämpning, 
hållbar tillväxt och människors välbefinnande, särskilt i kustnära samhällen. 
Trots detta riskerar ansträngningar för att uppnå SDG 14 att leda till begrän
sad tillgång till de resurser och ekosystemtjänster som är nödvändiga för att 
minska fattigdomen.

SDG 14 + SDG 2 OM HUNGER

Hav är viktiga för livsmedelssäkerhet och för att möta näringsmässiga behov. 
Etablering av skyddade marina områden kan begränsa tillgången till marina 
resurser för livsmedels och näringstillgång; dock, fiske och annan naturresurs
användning brukar gynnas av hållbara metoder och balanserade bevarande
åtgärder. Ökad jordbruksproduktion kan skada marina miljöer genom 
tillförsel av näringsämnen och föroreningar.

SDG 14 + SDG 8 OM TILLVÄXT & SYSSELSÄTTNING

Hållbar tillväxt av marina och maritima sektorer stöder sysselsättning och 
ekonomisk tillväxt. Kortfristigt resursutnyttjande kan påverka  oceanernas 
 produktivitet och motståndskraft samt kusterna, medan avvägningar är 
 möjliga där ledning och bevarandeåtgärder begränsar ekonomisk tillväxt.
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SDG 14 + SDG 11 OM STÄDER

Kuster är attraktiva för stadsutveckling men är samtidigt en viktig faktor 
för ökad miljöbelastningen längs kusterna. Konflikter kan uppstå mellan 
bevarande mål för hav och kust och satsningar på bostäder, infrastruktur eller 
transport lösningar. Samtidigt kan åtgärder för att uppnå SDG 14 stärka 
möjlig heterna för en hållbar stadsplanering.

SDG 14 + SDG 12 OM HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION

Dessa mål går hand i hand, inte bara i havsbaserade industrier och kust
samhällen. Minskat överfiske, hållbart hanterade marina och kustnära 
ekosystem och minskade havsföroreningar stöder effektiv användning av 
naturresurser och minskade förluster i matproduktionen, medan hållbara 
konsumtions och produktionsmönster minskar havsföroreningar och stödjer 
metoder för hållbar resursutvinning.

SDG 14 + SDG 13

Hav och kustekosystem påverkar och påverkas av klimatförändringen. På så 
sätt är uppnåendet av dessa två mål starkt samverkande, till exempel genom 
att bevarande av kustekosystem fungerar som blå kolsänkor. Tydlig styrning 
behövs för att säkerställa att klimatförändring och skyddsåtgärder för kuster 
och marina system inte strider mot varandra.

Summering SDG 14: 97 målinteraktioner; 61 positiva, 1 neutral och 35 negativa.

Modeller och verktyg för att hantera interaktioner
I en artikel av Allen, Metternicht, and Wiedmann (2016) diskuteras frågan 
om modellering för hållbarhetsplanering för hållbarhetsmålen. En genomgång 
av scenarioanalysmetoder samt kvantitativ modellering visar att få modeller 
tar hänsyn till den komplexitet med flera olika perspektiv som hållbar utveck
ling kräver. Vid genomgången av 80 olika modeller visar det sig att bara 19 % 
(15 st) var konstruerade för att hantera både miljömässig och social hållbarhet.

Vad gäller hållbarhetsmålen var det framför allt Mål 8 om ekonomi och 
arbete som hanterades i flertalet modeller, tillsammans med bl a Mål 7 om 
energi och Mål 13 om klimatet. Några av de sociala målen, som t ex Mål 5 
om jämställdhet och Mål 4 om utbildning, tillhörde den grupp som var brist
fälligt täckta av modellerna, jämte havs och stadsfrågor (Mål 14 och Mål 11). 
Bland slutsatserna angavs ett utvecklingsbehov av modeller som kan frikoppla 
(decouple) resursförbrukning, ekonomisk utveckling och mänskligt välmående 
från varandra.
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I en liknande ansats (Collste, Pedercini, & Cornell, 2017) föreslås ett integre
rande verktyg byggt på systemtänkande och systemdynamik för att vägleda 
policyutveckling som syftar till att uppnå hållbarhetsmålen. De har testat 
verktyget på investeringar i solceller för att analysera hur detta  påverkar ökad 
livslängd (SDG 3 om hälsa) antal år i skolan (SDG 4 om utbildning) och till
gång till el (SDG 7 om energi). Belägg för hur sambanden ser ut mellan de 
olika målen söktes i litteraturen och samtliga funna samband mellan två 
mål beskrevs i ett ’causal loop diagram’, som sedan summerades i en  relation 
mellan de två, positiv eller negativ beroende på vad diagrammet visade. 
Sammanfattat fanns det en direkt koppling mellan investeringar i  solceller 
och tillgång till el, det fanns ett förstärkande samband mellan antal år i 
skolan och tillgång till el (R1) (via produktivitetsökningar och investeringar 
i elproduktion), samt mellan år i skolan och livslängd (R3). Det fanns också 
ett förstärkande samband mellan livslängd och tillgång till el (R2) (via pro
duktivitetsökningar och investeringar i elproduktion). Sambanden visas 
i Figur 9. 

Figur 8. Andel av utvärderade modeller som kan hantera olika kombinationer av perspektiv på 
hållbarhet (Allen et al., 2016). Figuren tagen direkt från Allen et al. (2016).
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Denna modell skulle därmed kunna användas för utvärdering av policys och 
beslut om investeringar i solceller, och visa vilka ytterligare effekter en dylik 
investering får utöver den installerade kapaciteten. Det går också att före
ställa sig en ytterligare utbyggd modell som kan säga något om effekten på 
fler hållbarhetsmål genom att samband modelleras på samma sätt som ovan 
för ytterligare interaktioner. Det förefaller dock vara ett omfattande arbete 
att bygga en sådan modell, och det kan finnas begränsningar för dess använd
barhet, t ex när det gäller avtagande eller ökande interaktioner i delar av 
intervall som inte är undersökta (t ex kan man tänka sig en avtagande margi
nalnytta vid en viss nivå på installerad kapacitet för investeringar i solceller).

Figur 9. Förstärkande samband (R1–R3) mellan de tre aspekter – ökad livslängd, antal år i skolan 
och tillgång till el – som utvärderats i förhållande till investering i solceller (Collste et al., 2017). 
Figuren tagen direkt från Collste et al. (2017).
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4. Resultat från analys av politiska 
styrdokument

Urvalet av politiska styrdokument utgick till en början från löst formulerade 
kriterier, som i samarbete med uppdragsgivaren förfinades efter hand. Slutligen 
beslutades att ett viktigt kriterium är att dokumenten ligger på en hög nationell 
nivå. Därför valdes:

• (Regeringsförklaringen, 2017)

• Finansplanen (Finansplanen, 2017)

• En livsmedelsstrategi för Sverige (Prop.2016/17:104)

• Strategi för hållbar konsumtion (Budgetpropositionen, 2017) 

• Klimatlagen, träder i kraft i januari 2018 (SFS_2017:720) 

• Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Miljö och jordbruksutskottets 
betänkande 2016/17 (Prop.2016/17:146)

Totalt valdes sex dokument. Gränsen för antalet sattes vid hur många som 
bedömdes vara realistiskt att hinna med avseende på uppdragets omfattning. 
Innehållet i varje dokument studerades senare i förhållande till  utredningens 
frågeställningar. Vi har letat efter hur problemen beskrivs som ska lösas; om 
alla dimensioner är synliga eller om någon är drivande/överordnad; om ömse
sidiga beroenden finns som inte är inkluderade i politiska styrdokument. För 
varje utvalt dokument analyserade vi hur det tar upp ömsesidiga beroenden 
mellan hållbarhetsdimensioner. För varje dokument genomfördes proceduren: 

1) Identifiera nyckelord för varje dimension och överlappande dimensioner 
(social och ekonomisk).

2) Räkna hur många gånger nyckelorden nämns för att få en uppskattning 
av hur mycket av texten som behandlar dimensionen.

3) Gå igenom dokumenten manuellt där nyckelord för varje dimension 
nämns för att hitta eventuella ömsesidiga beroenden.

4) Analysera varje citat för ömsesidigt beroende i termer av vilken typ av 
beroende som avses.

Vissa styrdokument har ett uttalat syfte i en särskild dimensions riktning 
och här kan ömsesidiga beroenden som nämns i texten spåras genom att 
söka på nyckelord för de dimensioner som inte ingår i huvudinriktningen. 
Klimatlagen är ett dokument med ett uttalat miljöfokus.
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Ramverk för analysen
För att genomföra en systematisk analys utformades ett ramverk med nyckel
ord för var och en av de tre hållbarhetsdimensionerna. Ett nyckelord är därmed 
i detta sammanhang ord som signalerar relevant text i dokumenten. Ramverket 
inkluderar på så sätt en begreppsapparat för innehållet i dimensionerna och 
för ömsesidiga beroenden dem emellan.

Begrepp som uttrycker samband och beroenden
Interaktioner mellan FNs 17 hållbarhetsmål benämns i  forskningslitteraturen 
(se Figur 4 tidigare i texten, med hänvisning till Weitz et al. (2017)) med 7 
begrepp där 3 uttrycker ett positivt beroende (”enabling”, ”reinforcing”, 
”indivisible”) och 3 ett negativt beroende (”constraining”, ”counteracting”, 
”cancelling”). Ett begrepp är neutralt (”consistent”). Denna begreppsapparat 
skulle kunna användas även för att studera hur de olika hållbarhetsdimensio
nerna anges interagera med varandra i olika politiska dokument.

Positiva beroenden kan uttryckas med t ex följande begrepp: Förstärker, 
möjliggör, förutsätter, ha positiva konsekvenser för. Negativa beroenden kan 
uttryckas med: Försvagar, hindrar, motarbetar, stå i konflikt med, ha negativa 
konsekvenser för. Neutrala samband – alltså där relationen är jämn – kan 
uttryckas med begrepp som t ex: Samverkar, synergier mellan, kombinera, 
förena, bidra till att, främja. Andra begrepp kan också uttrycka beroenden 
och då tas dessa upp i kommentarer till citerade dokument.

Klassificering av innehåll i hållbarhets-dimensionerna
Klassificeringen utvecklades iterativt genom tolkningar av text i sitt samman
hang och i jämförelse med uttryck för andra dimensioner. Följande termer 
utsågs som nyckelord för de olika dimensionerna. Vi fann att utforskningen 
av begreppet ”kulturell hållbarhet” ännu är i sin linda och att vi därmed inte 
kunde identifiera nyckelbegrepp för detta område. Kulturell hållbarhet sågs 
tidigare ofta som en del av social hållbarhet, men några hävdar numera att 
det bör vara ett hållbarhetsperspektiv in sin egen rätt, som avser hållbarheten 
för kulturella värden i samhället (Duxbury, Kangas, & De Beukelaer, 2017; 
Loach, Rowley, & Griffiths, 2017; Soini & Birkeland, 2014). 

• Social hållbarhet: Hälsa, trygghet, jämställdhet, sysselsättning (även 
 ekonomisk), välfärd (även ekonomisk), jämställdhet/jämlikhet, social 
hållbarhet 

• Miljömässig (ekologisk) hållbarhet:Miljö, klimat, ekologisk, miljömässig 
hållbarhet 

• Ekonomisk hållbarhet: Tillväxt, ekonomisk hållbarhet, export, kommersia
lisering, konkurrens, sysselsättning (även social), välfärd (även social)

Begreppen inom de olika dimensionerna representeras av olika färger; begrepp 
inom social hållbarhet i rosa, inom miljömässig (ekologisk) hållbarhet i grönt, 
inom ekonomisk hållbarhet i blått, och de socioekonomiska begreppen syssel
sättning och välfärd i lila i de ordmoln som tagits fram.
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Regeringsförklaringen 2017 
(Regeringsförklaringen, 2017)
Alla dimensioner är synliga i regeringsförklaringen 2017. Räknat på hur 
många gånger de angivna termerna i ramverket omnämns får miljömässig 
och social hållbarhet ungefär lika mycket utrymme. Den sociala dimensionen 
formuleras i dokumentet genom trygghet, vård, skola, omsorg, bekämpande 
av hatbrott och rasism. Miljödimensionen hänvisas mest till genom termen 
klimat och klimatarbete. Ekonomisk hållbarhet tas upp i samband med väl
färd, ökad sysselsättning och tillväxt. 

Figur 10: Ordmoln Regeringsförklaringen

Ömsesidiga beroenden mellan dimensionerna i Regeringsförklaringen
Citat som speglar något typ av samband mellan de olika hållbarhets
dimensionerna presenteras nedan. I den vänstra kolumnen visas citaten 
med sidhänvisning och i den högra kolumnen en kommentar till sambandet. 
Begrepp som signalerar samband visas kursivt i citaten. 

Tabell 3: Ömsesidiga beroenden mellan dimensionerna i Regeringsförklaringen.

”Sverige visar ledarskap i arbetet med att 
genomföra Parisavtalet. Vi visar att det går att 
kombinera ekologisk hållbarhet med välfärd, 
rättvisa och utveckling.” s. 3

Samband mellan ekologisk och social hållbar-
het utpekas i början på Regeringsförklaringen.

”Fler bostäder ska byggas i trä. Det minskar 
klimatpåverkan och jobb skapas i hela 
landet.” s. 4

Att bostäder ska byggas i trä minskar klimat-
påverkan och att bostäder byggs skapar jobb 
(social och ekonomisk hållbarhet). Men just 
klimat-dimensionen i sig sägs inte hänga ihop 
med sociala/ekonomiska dimensioner.

”Skogen ska både vårdas och bidra till utveck-
ling. Ett nationellt skogsprogram presenteras 
för att möjliggöra att skogen bidrar till att den 
biobaserade ekonomin växer.” s. 5

Här berörs sambandet mellan miljö och 
ekonomi. Miljödimensionen (Skogsprogrammet) 
stärker den ekonomiska dimensionen (bio-
baserade ekonomin).

”Livsmedelsproduktionen ökar och skapar nya 
jobb.” s. 5

När skapandet av nya jobb nämns berörs både 
den ekonomiska och sociala dimensionen. 
Men detta sägs inte explicit.

Agenda 2030 omnämns en gång i Regeringsförklaringen. 
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Finansplanen (Finansplanen, 2017)
Den dimension som vi kan kalla socioekonomisk – där social och  ekonomisk 
hållbarhet går i varandra – får mest plats i finansplanen. Även om den socio
ekonomiska dimensionen kan anses dominera finansplanen får både miljö
dimensionen och den sociala dimensionen betydande plats. De av oss tidigare 
identifierade nyckelbegrepp som nämns flest gånger i finansplanen är ”välfärd” 
(82 ggr). Det följs av ”klimat” (66 ggr), ”miljö” (55 ggr) och ”jämställdhet/
jämlikhet” (54 ggr). Sedan kommer omnämnandet av de allmänna  begreppen 
”hållbarhet” och ”hållbar utveckling” (44 ggr) samt ”sysselsättning” (34 ggr) 
och ”tillväxt” (31 ggr). Finansplanen synliggör hur dimensionerna för social 
hållbarhet och ekonomisk hållbarhet går i varandra genom att det inte är 
möjligt att placera välfärd och sysselsättning i enbart en av dessa  kategorier. 
Dessa begrepp tillhör både de sociala och ekonomiska dimensionerna. Även 
begreppet tillväxt flyter mellan den ekonomiska och sociala  dimensionen. 
Däremot faller begreppen ”trygghet” (23 ggr), ”jämställdhet/jämlikhet” 
(54 ggr), och ”hälsa” (10 ggr) tydligare inom kategorin för social  hållbarhet. 
Att döma av förekomsten av dessa nyckelbegrepp i finansplanen är alla 
 hållbarhetsdimensioner synliga. 

Figur 11: Ordmoln Finansplanen
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Ömsesidiga beroenden mellan dimensionerna i Finansplanen
Citat som speglar någon typ av samband mellan de olika hållbarhetsdimensionerna 
presenteras nedan. I den vänstra kolumnen visas citaten med sidhänvisning och 
i den högra kolumnen en kommentar till sambandet. Begrepp som signalerar 
samband visas kursivt i citaten.

Tabell 4: Ömsesidiga beroenden mellan dimensionerna i Finansplanen.

Enligt det klimatpolitiska ramverket ska klimat-
politiska och budgetpolitiska mål ges förutsättningar 
att samverka, s. 9

Samverkan mellan miljö- och budgetmål 
nämns, men det är oklart om detta signalerar 
ett ömsesidigt beroende mellan miljö- och 
ekonomisk dimension.

Även klimatförändringarnas och extrema väder-
händelsers effekter utgör en risk, då de kan 
 medföra stora kostnader både för enskilda och 
för samhället, s. 10

Ett beroende mellan miljödimensionen 
(negativ klimatpåverkan) och den socio-
ekonomiska dimensionen påpekas.

Högt skuldsatta hushåll kan komma att dra ned 
på sin konsumtion om priserna på bostäder faller 
kraftigt eller räntorna stiger. Det kan i förlängningen 
påverka tillväxten och sysselsättningen negativt. 
Det kan också påverka bostadsbyggandet negativt, 
s. 10

Intressant, eftersom ökad konsumtion anses 
bra för ekonomisk tillväxt, men dåligt för 
klimatet. I citatet står social och ekonomisk 
hållbarhet i fokus, men miljömässig hållbar-
het nämns inte alls, trots att minskad 
konsumtion är bra för klimatet på sikt. 

Skattepolitiken ska också skapa förutsättningar 
för en hållbar tillväxt och hög sysselsättning, ett 
rättvist fördelat välstånd samt ett miljömässigt 
och socialt hållbart samhälle, s. 11

De tre dimensionerna lyfts fram som något 
som möjliggörs med skattepolitik. Men 
sambandet mellan dimensionerna avspeglas 
inte i citatet.

När fler arbetar minskar också inkomstklyftorna och 
förutsättningar skapas för att stärka den generella 
välfärden, s.13

Ekonomi och social hållbarhet hänger ihop.

Minskad klimatpåverkan är på lång sikt förutsätt-
ningen för en utvecklad ekonomi och ett ökat 
välstånd, s. 23

Den miljömässiga dimensionen utpekas som 
en förutsättning för den socioekonomiska.

Världen behöver länder som visar att det går att 
förena hållbar utveckling med välfärd och god 
konkurrenskraft, s. 23

Denna formulering är otydlig. Välfärd ingår 
ju i hållbar utveckling. Menar de att miljö 
går att förena med välfärd?

En hållbar stadsutveckling är viktig för att lösa 
många av klimat- och miljöutmaningarna och kan 
även bidra till att förbättra människors hälsa, s. 27

Ett positivt samband mellan miljö- och 
social dimension pekas ut, men det beskrivs 
inte närmare.

En väl utformad gemensamt finansierad generell 
välfärd främjar en god ekonomisk utveckling, 
samtidigt som den jämnar ut livsvillkoren och 
bidrar till en ökad jämställdhet, s. 28

Ekonomisk hållbarhet och social  hållbarhet 
går hand i hand

Ovanstående citat belyser vissa samband mellan de olika dimensionerna för 
 hållbarhet.

Agenda 2030 omnämns 9 gånger i Finansplanen och vikten av att skapa en 
nationell handlingsplan betonas:

”Agenda 2030delegationen har presenterat sitt förslag till nationell hand
lingsplan och Statistiska centralbyrån har redovisat sitt uppdrag att ta fram en 
nulägesrapport. Dessa utgör viktiga underlag i regeringens fortsatta arbete med 
att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet, såväl nationellt som 
globalt.” (s. 11).
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En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och 
hållbar tillväxt i hela landet (Prop.2016/17:104)
Alla tre dimensioner finns med i livsmedelsstrategin. Den ekonomiska dimen
sionen är överordnad, eftersom det är den som dominerar det övergripande 
målet, som anges på sid. 1 i propositionen och även genomsyrar resten av 
dokumentet:

”Det övergripande målet för livsmedelsstrategin ska vara en konkurrens
kraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt 
som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och syssel
sättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet.” (s. 20).

De nyckelbegrepp som nämns flest gånger i livsmedelsstrategin är ”kon
kurrens” (332 ggr). Detta följs av ”miljö” (256 ggr), de allmänna begreppen 
”hållbarhet/hållbar utveckling” (199 ggr), ”export” (137 ggr), ”tillväxt” 
(104 ggr), ”klimat” (81 ggr), ”hälsa/hälsosam” (81 ggr) och ”välfärd” (22 ggr). 
Nyckelorden ”trygghet”, ”social” och ”jämställdhet/jämlikhet” nämns färre 
än 10 ggr. När vi beaktar förekomsten av antal nyckelbegrepp för varje 
 hållbarhetsdimension betonas den ekonomiska dimensionen, medan miljö
dimensionen kommer på andra plats. Den sociala dimensionen är under
ordnad de övriga två.

Figur 12: Ordmoln Livsmedelsstrategin.
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Ömsesidiga beroenden mellan dimensionerna i Livsmedelsstrategin
Citat som speglar något typ av samband mellan de olika hållbarhetsdimensionerna 
presenteras nedan. I den vänstra kolumnen visas citaten med sidhänvisning och 
i den högra kolumnen en kommentar till sambandet. Begrepp som signalerar 
 samband visas kursivt i citaten.

Tabell 5: Ömsesidiga beroenden mellan dimensionerna i Livsmedelsstrategin.

Hållbar jordbruksproduktion måste relateras till 
hur väl olika resurser används, till produktivitet, 
jordbrukslandskapets positiva bidrag till ska-
pandet av ekosystemtjänster, god livs miljö och 
rekreationsmöjligheter, men också till hur väl 
produktionen står sig avseende negativa effekter 
på miljön, s. 87.

Ett positivt samband mellan miljö och sociala 
aspekter framhålls, men också ett negativt 
samband mellan produktion och miljö. Vilken 
dimension som produktion hör till är oklart 
och kräver en längre analys. Citatet pekar dock 
på att sambandet mellan livsmedelsproduktion 
med både miljömässiga och sociala aspekter 
kan vara både positivt och negativt.

Målen för arbetet med en livsmedelsstrategi 
är att främja en konkurrenskraftig livsmedels-
produktion i Sverige och därmed öka innovations-
kraften, sysselsättningen, lönsamheten, 
produktionen och exporten, samtidigt som 
de relevanta nationella miljö målen nås, s. 17.

Citatet anger en parallellitet mellan den 
ekonomiska och miljömässiga dimensionen. 
Ekonomiska värden utvecklas parallellt med 
miljömässiga.

Regeringen anser att förutsättningarna för 
att kunna bidra till den gröna omställningen 
kräver en konkurrenskraftig svensk livsmedels-
produktion som också klarar av att hävda sig 
i en allt hårdare global konkurrens, s. 17.

Den miljömässiga dimensionen är beroende 
av den ekonomiska genom att en grön 
 omställning kräver konkurrenskraftig 
livsmedelsproduktion.

Intresset för hälsosamma, säkra och hållbart 
producerade livsmedel utgör en viktig och 
växande del av marknaden som även gynnar 
svensk export av livsmedel, s. 17.

Den sociala dimensionen ingår i den 
ekonomiska.

Det övergripande målet för livsmedelsstrategin 
ska vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja 
där den totala livsmedelsproduktionen ökar, 
samtidigt som relevanta nationella miljömål 
nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning 
och bidra till hållbar utveckling i hela landet, 
s. 20

Anger en parallellitet mellan den ekonomiska 
och miljömässiga dimensionen. Ekonomiska 
värden utvecklas parallellt med miljömässiga 
och även allmänt hållbara värden.

Regeringens bedömning: Sveriges förutsättningar 
i form av naturgivna resurser innebär goda 
möjligheter för en hållbar livsmedelsproduktion 
som både kan möta den globala efterfrågan på 
livsmedel och bidra till att möta klimat- och 
miljöutmaningar, s. 37.

Ekonomisk hållbarhet: Möta global efterfrågan 
OCH möta klimat- och miljöutmaningar. Men 
ingenting om hur dessa sam-/eller motverkar 
varandra.

Livsmedel kan inte produceras utan att miljön 
påverkas, s. 87.

Negativt beroende mellan produktion och 
miljö.

Hållbar jordbruksproduktion måste relateras 
till hur väl olika resurser används, till produkti-
vitet, jordbrukslandskapets positiva bidrag till 
skapandet av ekosystemtjänster, god livsmiljö 
och rekreationsmöjligheter, men också till hur 
väl produktionen står sig avseende negativa 
effekter på miljön, s. 87

Ett positivt samband mellan miljö och sociala 
aspekter framhålls, men också ett negativt 
samband mellan produktion och miljö. Vilken 
dimension som produktion hör till är oklart och 
kräver en längre analys. Citatet pekar dock på 
att sambandet mellan livsmedelsproduktion 
med både miljömässiga och sociala aspekter 
kan vara både positivt och negativt.
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Strategi för hållbar konsumtion 
(Budgetpropositionen, 2017)
Syftet med strategin för hållbar konsumtion är att ”bidra till en miljömässigt, 
socialt och ekonomiskt hållbar konsumtion, men vissa av åtgärderna kan 
samtidigt relatera till den del av det konsumentpolitiska målet som avser väl 
fungerande konsumentmarknader.” (s. 2).

I strategin för hållbar konsumtion är den miljömässiga dimensionen över
ordnad de andra hållbarhetsdimensionerna. Den ekonomiska  dimensionen 
nämns i stort sett inte alls och den sociala dimensionen några få gånger. 
Begreppet miljö och klimat nämns flest gånger (53 ggr tillsammans). Näst 
flest gånger nämns det övergripande hållbarhetsbegreppet (38 ggr). Hälsa 
nämns enbart 5 ggr och resten av nyckelbegreppen i stort sett inte alls.

Ömsesidiga beroenden mellan dimensionerna
Ömsesidiga beroenden omnämns knappast alls, men när de gör det är det 
miljö och sociala aspekter som går hand i hand. Miljö och hälsa omnämns 
som ett positivt samband, t ex i form av att en giftfri miljö också gynnar 
människors hälsa. Följande citat illustrerar:

”För vissa av åtgärderna utgör även generationsmålet – dvs. målet att 
till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är 
lösta, utan att orsaka ökade miljö och hälsoproblem utanför Sveriges gränser 
– och miljömålen riktmärken för strategin, likaså FN:s globala hållbarhets
mål (Agenda 2030)...”, s. 2

Figur 13: Ordmoln En strategi för hållbar konsumtion.
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Klimatlagen (SFS_2017:720)
Det klimatpolitiska ramverket resulterar i en klimatlag som träder i kraft i 
januari 2018. Vi har studerat propositionen (Prop. 2016/17:146, 2016. Ett 
klimatpolitiskt ramverk för Sverige,) och även den resulterande lagtexten 
(SFS nr: 2017:720, 2018. Klimatlag (2017:720), Sweden). 

Lagtextens kärna uttrycks genom 2 §:

”2 § Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som 

1. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet, 

2. bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer 
mot skadliga effekter av klimatförändring,

3. är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra  växthusgaser 
och att bevara och skapa funktioner i miljön som motverkar klimat
förändring och dess skadliga effekter, och

4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, 
ekonomiska och miljömässiga överväganden” (SFS 2017:720, s. 1).

I 3 § anges en interaktion mellan miljömässig och ekonomisk dimension:
”Arbetet ska bedrivas på ett sätt som ger förutsättningar för klimatpolitiska 
och budgetpolitiska mål att samverka med varandra.”

För en ickejurist är det dock svårt att tolka vad som menas med ”budget
politiska mål”, så vi överlämnar till andra att tolka om citatet ovan verkligen 
anger en samverkan mellan hållbarhetsdimensionerna eller om det avser 
betydelsen att de klimatpolitiska målen ska kunna rymmas inom en rimlig 
budget.

I Klimatlagen finns en klimatpolitisk handlingsplan, 5 §. Den fokuserar 
åtgärder för att minska klimatutsläppen. Även om en samverkan mellan miljö 
och ekonomi skymtar i klimatlagen är det svårt att upptäcka andra dimensioner 
än den miljömässiga i den slutgiltiga lagtexten. Däremot hittade vi uttryck av 
ömsesidiga beroenden mellan dimensioner i betänkandet som ligger till grund 
för lagen.

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. 
Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 
2016/17(Prop.2016/17:146)
Alla dimensioner är synliga i betänkandet för ett klimatpolitiskt ramverk för 
Sverige, som ligger till grund för klimatlagen. Räknat på hur många gånger 
de angivna termerna i ramverket omnämns är den miljömässiga  dimensionen 
klart drivande. Den ekonomiska kommer på andra plats och den sociala 
omnämns i mycket liten utsträckning. Vissa uttryck för ömsesidiga beroenden 
har dock identifierats och visas i citaten nedan.
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Ömsesidiga beroenden mellan dimensionerna i ett Klimatpolitiskt ramverk

Tabell 6: Ömsesidiga beroenden mellan dimensionerna i ett Klimatpolitiskt ramverk.

”Klimatlagen innebär att regeringen ska bedriva 
det klimatpolitiska arbetet så att de klimatpolitiska 
målen och de budgetpolitiska målen får förutsätt-
ningar att samverka.” s. 15.

Anger detta en samverkan mellan hållbarhets-
dimensionerna eller avser det betydelsen att 
de klimatpolitiska målen ska kunna rymmas 
inom en rimlig budget?

”Sverige kan genom export av förnybar energi, 
råvaror och klimateffektiva produkter och tjänster 
bidra till att världen globalt minskar växthusgas-
utsläppen samtidigt som företagens konkurrens-
kraft stärks.” s. 17 och s. 26.

En samverkan mellan den miljömässiga 
 dimensionen och den ekonomiska.

”Parisavtalet innebär att alla länder behöver skärpa 
sina klimatambitioner. I och med de föreslagna 
målen tar Sverige enligt regeringen ett betydelse-
fullt steg i den riktningen och kan på så vis vara 
en förebild även för andra länder. Samtidigt 
behöver etappmålen nås på ett sätt som innebär 
att Sveriges sammanlagda konkurrenskraft behålls 
eller stärks och som går hand i hand med att 
skapa nya hållbara arbetstillfällen och en ökad 
hållbar livsmedelsproduktion.” s. 18.

En samverkan mellan den miljömässiga 
 dimensionen och den socioekonomiska.

”Beroende på vilka åtgärder som vidtas finns det 
också potential till synergier mellan att kraftigt 
minska växthusgasutsläppen från transportsektorn 
och att exempelvis minska buller och luftförore-
ningar i städer. Detta kan i sin tur ge betydande 
positiva hälsoeffekter och minskade sjukvårds-
kostnader. En omställning av transportsektorn 
kräver teknikutveckling och innovationer som kan 
bidra till stärkt svensk konkurrenskraft.” s. 21.

Ett tydligt samband mellan den miljö mässiga 
och sociala dimensionen anges genom 
 minskning av luftföroreningar och buller har 
 betydande positiva effekter på hälsan. 

”En ökad produktion av dessa förnybara bio-
drivmedel skulle kunna leda till minskad klimat-
belastning, men för att göra en bedömning av 
den övergripande hållbarheten behöver man veta 
mer om olika miljökonsekvenser och sociala 
konsekvenser kopplade till detta.” s. 92.

Citatet pekar på en medvetenhet om att göra 
konsekvensanalyser för både miljön och 
sociala aspekter.

”Omställningen till ett fossilfritt samhälle och ett 
hållbart utnyttjande av naturresurser är en stark 
drivkraft för strukturomvandling till en cirkulär och 
biobaserad ekonomi. Innovationer skapar möjlig-
heter för ökad export, tillväxt och sysselsättning.” 
s. 103.

Miljödimensionen utpekas som positivt kopplad 
till den socioekonomiska dimensionen.

”...angeläget med en omställning till en cirkulär 
och biobaserad ekonomi. Genom en sådan utveck-
ling ökar resurseffektiviteten och miljö-, klimat- 
och hälsopåverkan minskar. Samtidigt gynnas 
näringslivsutveckling och nya jobb skapas i såväl 
städer som på landsbygd. Utskottet ser därför 
positivt på att ett antal arbeten pågår för att lägga 
grunden för en cirkulär och biobaserad ekonomi.” 
s. 108.

En cirkulär och biobaserad ekonomi skulle 
kunna ses som en miljöekonomisk dimension. 
I så fall visar detta citat på ett ömsesidigt 
beroende mellan alla hållbarhets dimensionerna.
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5. Diskussion
I kartläggningen om ansatser för att identifiera ömsesidiga beroenden har 
vi funnit två generella men delvis överlappande spår. Det ena är att betrakta 
ekosystemtjänsterna som en brygga mellan miljömässig och social hållbarhet, 
gärna med tillägg av en etisk aspekt rörande rättvisefrågor kring tillgången 
till dessa tjänster. Det andra spåret är att använda de globala hållbarhets
målen, inklusive de detaljerade mål som kopplats till varje övergripande mål, 
som utgångspunkt, och via samband belagda i litteraturen, alternativt baserade 
på expertkunskap, identifiera ömsesidiga beroenden. Dessa ansatser  överlappar 
varandra till viss del, då ekosystemtjänsterna finns med i hållbarhetsmålen, 
främst i mål 14 och 15. Skillnaden är närmast att den miljömässiga delen av 
hållbar utveckling ges ökad tyngd som en förutsättning för hållbarhet i de 
ansatserna som tar sin utgångspunkt i ekosystemstjänsterna.

Det är inledningsvis slående hur mycket arbete som bedrivs på  området 
just nu. En stor del av den litteratur vi har med i rapporten är publicerad 2016 
eller 2017, och mycket material har till och med publicerats under hösten, alltså 
under det att vårt arbete pågått. Intrycket är att antagandet av de  globala 
hållbarhetsmålen 2015, angivna som en odelbar helhet, men ändå framställda 
som 17 separat mål, har genererat stor aktivitet i forskarkåren för att bidra 
till att koppla ihop dem till just den helhet som avses. 

Det är också intressant att se vilka mål man valt i de fall man tagit utgångs
punkt i ett visst mål och undersökt hur detta mål interagerar med de andra. 
Det två mål som står ut är SDG 7 om energi, och SDG 14 om liv under vatten. 
Intressant här är att de ganska samstämmiga resultaten är att SDG 7 om energi 
är ett område som har starka kopplingar till i stort sett alla andra mål. Det 
hävdas till och med att arbetet med att nå detta mål är en förutsättning för 
att ha möjlighet att nå de andra målen i SDG. Detta kan betyda att politiska 
styrdokument som har ett energifokus borde ägnas särskild  uppmärksamhet 
för att ta hand om ömsesidiga beroenden mellan dimensionerna. Energi kanske 
är ett område där ömsesidiga beroenden måste vara utgångspunkten.

Även SDG 14 har visat sig ha starka kopplingar till de andra målen. Detta 
stärker idén om att ekosystemtjänsterna är grundläggande för att nå andra 
mål. Anledningen till att SDG 15 inte varit i fokus på samma sätt skulle kunna 
vara att landekosystemfrågor arbetats med på ett tydligare sett fram till nu 
inom ramen för det miljöarbete som bedrivit, och att dessa kopplingar därmed 
till del redan är omhändertagna i det detaljerade målen under SDG 15. 

Det kanske allra intressantaste arbetet vi funnit är det som bedrivits med 
startpunkt bland forskare på bl a Stockholm Environment Institute (SEI) 
(ICS, 2017; Weitz et al., 2017). Även om denna utvärdering hittills främst byggt 
på bedömningar av ett antal experter finner vi ansatsen mycket intressant 
och informativ för att få kunskap om sambanden. 

Ett samstämmigt resultat är också att de ömsesidiga beroendena i hög 
utsträckning präglas positiva kopplingar, eller inga kopplingar alls. Ett 
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 påfallande litet antal negativa kopplingar har identifierats i de  kartläggningar 
vi tagit del av. Vi tror alltså att det arbete som pågår nu med att kartlägga 
dessa ömsesidiga beroenden har en möjlighet att bidra positivt till ökad mål
uppfyllelse, då ökad kunskap om vad som möjliggör respektive står i vägen för 
uppfyllelsen av ett visst mål borde kunna leda till större framgångar genom att 
i tid vidta kompletterande åtgärder för att minska hindren och öka synergierna. 
Vidare skulle denna kunskap eventuellt kunna leda till omprioriteringar av i 
vilken ordning som målen ska angripas; starka  synergier hos ett mål med många 
andra mål skulle kunna vara ett skäl till att  prioritera detta mål högre, för att 
därigenom kunna utnyttja dessa synergier till att få annan måluppfyllelse 
’på köpet’. En annan slutsats kan vara att för de mål som i hög utsträckning 
mappar ’rött’ mot andra mål behöver man vara mycket uppmärksam när det 
gäller val av åtgärder. Åtgärderna bör utformas så att målkonflikterna med 
andra mål minimeras och/eller hanteras. Detta ger förhoppningar om att mål
uppfyllelse kan vara enklare att nå än man kanske tidigare trott, under förut
sättningar att beslut fattas i rätt ordning och att åtgärderna utformas utifrån 
kunskap om dessa beroenden.

Vilka politiska styrdokument i Sverige svarar upp 
mot dessa ömsesidiga beroenden? 
Vi kan konstatera att det inte är ömsesidiga beroenden som står i fokus i de 
nationella styrdokument som har studerats. Genom att gå igenom språket i sex 
dokument har vi kunnat identifiera vilken eller vilka dimensioner som är drivande 
i varje dokument (se tabell 7). Regeringsförklaringen  framhåller de  miljömässiga 
och sociala dimensionerna medan Finansplanen lyfter fram aspekter som både 
faller inom den sociala och ekonomiska dimensionen (socioekonomiska). 
I Livsmedelsstrategin är den ekonomiska  dimensionen drivande medan miljö
dimensionen står i fokus för Strategin för hållbar  konsumtion, Klimatlagen 
och Ett klimatpolitiskt ramverk.

Översikt över identifierade ömsesidiga beroenden
Samband mellan de olika dimensionerna omnämns i de flesta fall i ganska all
männa ordalag. Inget av dokumenten går ned på detaljnivå. Miljö dimensionen 
sägs i Regeringsförklaringen stärka den ekonomiska dimensionen och i Finans
planen utpekas den miljömässiga dimensionen som en förutsättning för den 
socioekonomiska. I Livsmedelsstrategin förekommer uttalanden om att den 
 miljömässiga dimensionen är beroende av den ekono miska. I Strategin för håll
bar konsumtion omnämns ömsesidiga beroenden knappast alls, men när de gör 
det är det miljö och sociala aspekter som går hand i hand. Klimatlagen pekar 
vagt på ett samband mellan miljö och ekonomi, men slutbetänkandet visar på 
mer uttalade kopplingar, såsom en samverkan mellan den miljömässiga dimen
sionen och den socioekonomiska.
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Tabell 7: Översikt av ömsesidiga beroenden mellan hållbarhetsdimensionerna.

Dokumentets namn, 
årtal

Typ av 
dokument

Är alla 
 dimensioner 
synliga?

Dimension i 
uttalat fokus

Hur omnämns ömsesidiga beroenden?

Regerings förklaring 
2017

Regerings-
dokument

Ja Miljömässig 
och social

Identifierade citat nämner beroenden 
genom allmänna samband och genom 
möjlighet för samverkan. Miljö-
dimensionen sägs också stärka den 
eko nomiska dimensionen.

Finansplanen, 
2017

Proposition Ja Socio-
ekonomisk

Beroende mellan miljö dimensionen 
(negativ klimat påverkan) och den socio-
ekonomiska dimensionen påpekas. Den 
miljömässiga dimensionen utpekas 
som en förutsättning för den socio-
ekonomiska. Även negativ social 
förändring anges påverka ekonomisk 
dimension negativt.

Nationell 
livsmedels strategi, 
2016/2017

Nationell 
strategi-
proposition

Ja Ekonomisk Ett utpekat samband är en parallellitet 
mellan miljö och ekonomi. Men det 
förekommer också utsagor om att den 
miljömässiga dimensionen är beroende 
av den ekonomiska.

Strategi för hållbar 
 konsumtion, 2016

Nationell 
strategi

Ja Miljömässig Ömsesidiga beroenden omnämns 
knappast alls, men när de gör det är 
det miljö och sociala aspekter som 
går hand i hand.

Klimatlagen, 2018 Lag Ja Miljömässig Även om en samverkan mellan miljö 
och ekonomi skymtar i klimatlagen 
är det svårt att upptäcka andra dimen-
sioner än den miljömässiga i den 
slutgiltiga lagtexten.

Ett klimatpolitiskt 
 ramverk för Sverige, 
2016/2017

Proposition Ja Miljömässig En samverkan mellan den miljömässiga 
dimensionen och den socioekonomiska. 
Utpekande av ömsesidigt beroende 
mellan alla hållbarhetsdimensionerna 
förekommer också.

I tabell 7 sammanfattas och tolkas utfallet från studien av de sex nationella styr
dokumenten. Här har de översikter med citat som presenterades i resultatdelen 
sammanfattats i tolkningar över vilken/vilka dimensioner som är drivande och 
hur ömsesidiga beroenden mellan de olika dimensionerna omnämns.

Styrdokument som utgår från ömsesidiga 
beroenden mellan dimensionerna
Av de styrdokument vi har studerat har inget utgått från ömsesidiga  beroenden 
mellan de tre hållbarhetsdimensionerna. Beroenden nämns, men inte med 
någon större preciseringsgrad. I framtiden kan FNs 17 hållbarhetsmål som 
formulerats genom Agenda 2030 (Sharma, 2017) kunna användas som 
utgångspunkt för att vägleda arbetet med att integrera de olika dimensionerna 
med varandra. På detta sätt kan bl a samverkan och synergier stödjas medan 
potentiella målkonflikter kan identifieras och undvikas.
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Statistisk uppföljning av Agenda 2030
I SCB’s slutrapport av regeringsuppdraget att analysera Sveriges genom
förande av Agenda 2030 ingick att lämna förslag på integrerade indikatorer 
som sammanväger två eller alla tre av dimensionerna av hållbar utveckling 
samt att redovisa områden där det vore önskvärt med integrerade indikatorer 
men där det inte i nuläget finns sådana (SCB, 2017). Kapitel 11 handlar om 
en integrerad agenda. Här slås fast att en uppföljning av hållbar utveckling 
är nödvändig för att utveckling inom sociala, ekonomiska och  miljömässiga 
mål och delmål ska understödja snarare än att motverka varandra. SCB visar 
med exempel hur statistiken kan understödja sådana integrerade analyser. 
Exemplen som tas upp kommer från områdena utbildning och arbete; hälsa 
och livslängd; miljö och ekonomi; trafik och transporter; energi; mark
användning och samhällsplanering; samt miljöpåverkan av konsumtion. 
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6. Förslag till fortsatt arbete
Som tidigare nämnts pågår ett intensivt arbete med att identifiera ömsesidiga 
beroenden mellan de olika hållbarhetsmålen. Detta arbete har översiktligt 
sammanställts i denna rapport, men mycket forskning pågår i detta nu, forsk
ning vars resultat skulle kunna underlätta arbetet med att nå generations
målet och de 17 hållbarhetsmålen för svenskt vidkommande. Vi föreslår 
därför att den fortsatta utvecklingen av ramverk för att analysera ömsesidiga 
beroenden bevakas och följs upp för att öka tillämpbarheten av resultat från 
den akademiska världen på samhällets arbete med att genomföra implemen
teringen av Agenda 2030.

Vidare skulle även ytterligare politiska styrdokument kunna studeras 
innehållsmässigt på motsvarande sätt som skett med de dokument som ingått 
i detta arbete. Exempel på dokumenten som skulle vara intressanta att  studera 
Miljökvalitetsmålen, Folkhälsomålen och Mål för fossiloberoende fordons
flotta. I ett nästa steg skulle också den innehållsmässiga analysen av  politiska 
styrdokument, i kombination med de resultat och ramverk som tas fram 
i forskningen angående de ömsesidiga beroendena, kunna användas som 
underlag för att vidareutveckla handlings och åtgärdsplaner för att öka 
 möjligheterna att nå målen i olika måldokument såsom  miljökvalitetsmålen 
och de globala hållbarhetsmålen. På motsvarande sätt skulle resultaten i 
denna rapport angående det begränsade beaktandet av dessa beroenden i de 
analyserade dokumenten kunna användas som utgångspunkt för att utforma 
riktlinjer för att fortsättningsvis i högre utsträckning beakta dessa. Resultat 
och ramverk från forskningen om ömsesidiga beroenden skulle på så sätt 
utgöra en grund för utveckling av instrument för att överbrygga klyftan mellan 
teori och politiska styrdokument. Kopplat till det skulle det också vara intres
sant att kartlägga vilka myndigheter (eller andra aktörer) som kan tänkas 
ansvara för att beakta kopplingarna mellan de olika perspektiven i sitt arbete 
och på vilket sätt det i skulle kunna ske.
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