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Sammanfattning 
 
Hållbar utveckling är ett begrepp som är ständigt närvarande i samhället men som på 
senare tid har kommit att bli alltmer aktuellt i samband med den ökade medvetenheten 
kring jordens begränsade resurser. Ett område hållbar utveckling kan tillämpas på är 
produktion; hållbar produktion hos företag som producerar fysiska varor. Detta arbete 
studerar hur hållbarhetsarbetet ser ut i ett mejeriproducerande företag i Sverige; 
Skånemejerier. Syftet med arbetet var att undersöka hur hållbarhetsarbetet ser ut hos ett 
av de största mejeriföretagen i Sverige och jämföra detta med hur hållbarhetsarbetet 
fungerar vid konventionell mjölktillverkning. 

Arbetet utfördes genom en litteraturstudie kring hållbar produktion inom 
livsmedelsindustrin, konventionell mjölktillverkning samt hållbarhet som begrepp och 
hur Sverige allmänt arbetar med hållbarhet. Därefter utfördes en fallstudie av 
Skånemejeriers hållbarhetsarbete baserat på bland annat Skånemejeriers senaste 
hållbarhetsrapport. Även en intervju med miljösamordnare för Skånemejerier utfördes. 
Till sist jämfördes Skånemejeriers hållbarhetsarbete mot konventionell mjölkproduktion 
och materialet samt upptäckterna under arbetets gång analyserades samt diskuterades 
med avseende på hållbar utveckling.  

Resultatet som framkom ur undersökningarna var att Skånemejerier har ett starkt fokus 
på hållbarhet i sin mjölkproduktion. De jobbar aktivt mot ett urval av FN:s globala 
hållbarhetsmål och har även kommit på femte plats i Sverige över hållbara varumärken 
inom livsmedelsbranschen. Skånemejerier har ett hållbarhetsarbete inom alla de 
områden som bedöms som riskområden inom konventionell mjölkproduktion. De följer 
även upp sitt hållbarhetsarbete kontinuerligt och sätter upp egna mål samt detaljerade 
planer över hur hållbarhetsmålen ska uppnås. 

Även om Skånemejerier har ett tydligt fokus på hållbarhet finns det alltid utrymme för 
förbättringar; förslag på ytterligare implementeringar i syfte att öka hållbarheten i 
verksamheten kan vara samarbete med andra mejeriföretag vid transporter samt 
undersöka hållbarhetsarbetet än mer även i början av näringslivskedjan för mjölken, det 
vill säga hos lantbruket. Det kan även diskuteras om mejeriföretagen i Sverige bör 
lokalisera sin försäljning av mejeriprodukter mer lokalt för att minska transporterna. 
Ytterligare ett perspektiv är om mjölkproduktion överhuvudtaget bör uppmuntras ur ett 
hållbarhetsperspektiv, då mjölk inte är livsnödvändigt för majoriteten av befolkningen 
och i vissa fall eventuellt skulle kunna ersättas med växtproduktion. Det finns både 
fördelar och nackdelar med mjölkproduktion ur ett hållbarhetsperspektiv jämfört med 
andra substitut. Då det är svårt att helt avveckla mejeriproduktionen i Sverige på en 
gång, på grund av mänsklig psykologi, är det emellertid relevant att istället undersöka 
förbättringsåtgärder för att öka hållbarhetsarbetet i produktionerna. 

 

 



 

Abstract 
Sustainable development is a notion that is always present in the society, but in recent 
times has become more in question due to the increased awareness of the earth’s limited 
resources. An area sustainable development can be applied to is sustainable production; 
sustainable production within companies producing physical products. This work 
studies the sustainable development work within a dairy producing company in Sweden; 
Skånemejerier. The purpose with the study was to investigate how the work of 
sustainable development is carried out and valued within one of the greatest dairy 
producing companies in Sweden, and compare this to how sustainable development is 
carried out in conventional milk production.  

The work was accomplished through a literature study of sustainable production within 
the food industry, conventional milk production, and sustainability as a term, and how 
Sweden in generals works with sustainability. A case study of how the sustainable 
development work looks like in Skånemejerier was then carried out based on, among 
other things, the latest sustainability report of Skånemejerier. Also an interview with the 
environmental coordinator of Skånemejerier was done. At last the sustainability work 
within Skånemejerier was compared to how sustainability is valued and present in 
conventional milk production, and the material that came up was then analyzed with 
respect to sustainable development.  

 
The result that rose through the investigations was that Skånemejerier has a strong focus 
on sustainability in their milk production. They work actively with a selection of FN:s 
global sustainability goals and has also come in fifth place of sustainable trademarks in 
the food industry in Sweden. Skånemejerier works with all the areas that are judged as 
risk areas within conventional milk production. They follow up their sustainability work 
continuously and also creates own goals and detailed plans of how they are going to 
achieve the global sustainability goals. 
 
Even though Skånemejerier has a strong focus on sustainability there is always room for 
improvement; suggestions of further implementations to increase the sustainability in 
their production could be cooperation with other dairy producing companies with the 
purpose to reduce the overall transports in Sweden. Another implementation is to 
investigate the sustainability work even more in the beginning of the food supply chain 
for the milk; that is, within the farming. It can also be discussed whether the dairy 
producing companies in Sweden should perhaps localize their selling more locally to 
reduce transports. Another perspective is whether milk production is to be promoted at 
all. Milk is not essential for the majority of the population and in some cases it could be 
replaced with herbal foods. There are both advantages as well as disadvantages with 
milk production from a sustainability view. However, since it is complicated to 
completely erase the milk production, due to human psychology, it is relevant to instead 
investigate possible improvements to increase the sustainability work within 
productions. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Hållbar utveckling är ett begrepp som är ständigt närvarande i samhället men som på 
senare tid har kommit att bli alltmer aktuellt i samband med att medvetenheten kring 
jordens begränsade resurser och den negativa klimatpåverkan som uppstått till följd av 
människan, ökat.  

Begreppet hållbar utveckling kan anses svårdefinierbart och många olika definitioner 
används. Det ska mellan åren 1974–1992 ha publicerats över 70 olika definitioner av 
begreppet. (1) Gemensamt för de flesta definitioner är den gemensamma målsättningen 
om en utveckling som innebär att dagens behov tillgodoses utan att äventyra 
möjligheterna att tillgodose behoven för kommande generationer, ur 
Brundtlandrapporten, 1987.(2) Mycket av det hållbarhetsarbete som sker bygger på att 
uppfylla FN:s globala mål; en samling mål i syfte att uppnå hållbar utveckling globalt. 
(3) 

Ett aktuellt område som hållbar utveckling är nödvändig för för en hållbar framtid är 
inom tillverkande företag; det vill säga produktion av fysiska produkter, exempelvis 
livsmedel. Produktionen av livsmedel är en nödvändighet men kan också bidra till 
klimatpåverkan. I takt med att befolkningsmängden på jorden kontinuerligt ökar ställs 
krav på en ökad livsmedelsproduktion.(4) Implementering av hållbarhetsåtgärder inom 
livsmedelsproduktionen och en större medvetenhet kring hållbarhet kan leda till ett 
hållbart och i högre grad resurseffektivt utnyttjande av varor; något som är av vikt för 
att uppnå FN:s globala mål och därmed bidra till en hållbar utveckling inom 
varuproducerande företag i industrin. (5). I genomsnitt ger varje svensk årligen upphov 
till ett växthusgasutsläpp motsvarande två ton genom sin konsumtion av livsmedel. Av 
Sveriges totala årliga växthusgasutsläpp står livsmedelssektorn för en fjärdedel av de 
växthusgaser som släpps ut. (6) 

Livsmedelsproduktion kan avse en mängd olika områden, exempelvis köttproduktion, 
spannmålsproduktion samt mejeriproduktion, och även variera i omfattning samt 
betydelse i olika delar i världen. Det kan vara av intresse att undersöka flera 
produktionsområden och även i olika länder för att ta fram tydligare riktlinjer och 
åtgärder för att öka närvaron av hållbar produktion i livsmedelsindustrierna. För att 
tydligare kunna ta fram mer detaljerade undersökningar och få ett närmare underlag för 
empiriskt material är det egna landet Sverige dock ett lämpligt val att börja med. 
Sverige är därutöver ett land med nästan tio miljarder invånare och dessa kan 
sammantaget ha en påverkan på hållbar produktion. I just Sverige har mjölksektorn det 
högsta produktionsvärdet inom det svenska jordbruket. Det utgör en femtedel av det 
totala värdet. Enligt statistik från Jordbruksverket konsumerar varje svensk, enligt 
statistik från år 2017, cirka 375 kg mejeriprodukter per år. (7) 

En kontinuerlig befolkningsökning i kombination med att fler människor världen över 
har fått en förbättrad ekonomi och därmed har råd att konsumera mer mejeriprodukter 
har resulterat i att efterfrågan på mejeriprodukter ökat på ett globalt plan. Med en ökad 
efterfrågan stiger produktionen och då också belastningen på de naturresurser som 
sektorn använder, till exempel användandet av färskvatten och mark.(8) 
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Mjölksektorn är en av de verksamheter med störst produktionsvärde (7) inom 
livsmedelsindustrin i Sverige och svenskar konsumerar en förhållandevis stor mängd 
mejeriprodukter i förhållande till andra länder. Dessutom inbegriper tillverkning av 
mjölk många steg i en kedja från spannmål till färdig produkt hos konsumenten som kan 
påverkas, och där exempelvis klimatpåverkan kan reduceras genom att modifiera dessa 
steg. Hållbarhet behövs inom alla sektorer i livsmedelsindustrin för att främja en hållbar 
framtid. Eftersom mjölksektorn är en såpass stor sektor i livsmedelsindustrin gör det 
mjölkproduktionen i Sverige till ett relevant område att undersöka med avseende på 
hållbar produktion.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur hållbarhetsarbetet ser ut hos ett av de största 
mejeriföretagen i Sverige; Skånemejerier, och jämföra detta med hur hållbarhetsarbetet 
fungerar vid konventionell mjölktillverkning.  

1.3 Avgränsningar 
Enbart ett mejeriföretag ut för att därmed kunna göra en analys av hur hållbarhetsarbetet 
ser ut för ett mejeriföretag representativt för en av de stora mejeriverksamheterna i 
Sverige. 

Ytterligare en avgränsning som görs är att enbart mjölk väljs ut som vara inom 
mejeriverksamheterna, detta eftersom näringslivskedjan kan skilja sig en del beroende 
på vilken produkt som undersöks och det kan då bli svårare att göra en rättvis analys 
vad gäller hållbarhet i produktionen eftersom stegen i linan kan skilja sig åt. 

En till avgränsning som görs är att arbetet väljer att i första hand fokusera på hållbar 
utveckling på företags- och fabriksnivå med hänsyn till arbetets omfattning. 

 
2. Metod 

Detta kapitel avhandlar tillvägagångssätt för arbetet samt typ av fallstudie som väljs för 
arbetet.  

2.1 Tillvägagångssätt för arbetet  
Arbetet åsyftas genomföras genom litteraturstudier kring hållbar produktion och 
konventionell mjölktillverkning samt fallstudie av Skånemejeriers hållbarhetsarbete. 
Arbetet utförs i flera etapper där det första steget för detta arbete är en tidsplan samt en 
konkretisering och planering av nödvändiga ämnesområden. Därefter utförs en 
litteraturstudie kring hållbar produktion och mjölkproduktion i stort. I detta arbete utförs 
en traditionell litteraturöversikt, dvs ett antal vetenskapliga artiklar, böcker samt övriga 
rapporter genomgås. Nästföljande etapp är en litteraturstudie kring Skånemejeriers 
senaste hållbarhetsrapport samt en intervju med en företrädare för Skånemejerier. 
Därefter görs en intervju med en representant för Skånemejerier för att ytterligare ta 
reda på hur de tänker kring hållbarhet i sin produktion. Det sista steget är validering och 
analys av erhållen information där Skånemejeriers hållbarhetsarbete jämförs mot 
konventionell mjölkproduktion och även eventuella förbättringsområden diskuteras. 
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2.2 Metodval för fallstudie 
Fallstudie är en teori som koncentrerar sig på en eller ett fåtal existenser av ett visst 
fenomen med syftet att ge en djuplodande redovisning för förhållanden, händelser, 
processer eller erfarenheter som finns i det utvalda, enskilda fallet. En annan definition 
av det är att fallstudie är en djupgående undersökning av ett verkligt fenomen i sin 
naturliga miljö. Fallstudier erbjuder en möjlighet att undersöka fenomen på detaljnivå 
och tillåter användning av flera olika källor, forskningsmetoder samt datatyper i 
undersökningen. (9) 

Fallstudier brukar ofta delas in i två typer av fallstudier; kvalitativ respektive kvantitativ 
fallstudie. Den kvalitativa metoden fokuserar på det uttryckligen mänskliga, har ett 
medvetet urval av informanter, har en urvalsstorlek som är av mindre betydelse och som 
kan förändras under studiens process, mångfalden hos den insamlade datan används vid 
beskrivning av uppfattningar och mönster och det finns en öppenhet inför resultatet. 
Den kvantitativa metoden studerar det mät- och avgränsbara, har ett urval som är 
representativt och ger helhetsinformation, har en urvalsstorlek som på förhand kan 
uppskattas genom beräkningar, har insamlad data som använder sig av variabler som är 
väl definierade samt har ett resultat som är förutsägbart per modell och definition. Den 
kvalitativa metoden använder sig av information i form av texter, och ord, den 
kvantitativa använder sig av siffror. Målsättningen för den kvalitativa metoden är 
beskrivning, för den kvantitativa analys Omfattningen för den kvalitativa metoden är 
småskalig, för den kvantitativa storskalig. Perspektivet för det kvalitativa är holistiskt, 
för den kvantitativa är perspektivet specifika variabler. I den kvalitativa metoden är 
forskaren inblandad, i den kvantitativa är forskaren neutral. I den kvalitativa metoden är 
slutligen designen öppen emedan den är förutbestämd i den kvantitativa.  I den 
kvalitativa metoden söks gemensamma drag och mönster och en generalisering är 
önskvärd. I den kvantitativa metoden kan stickprovsresultat oftast generaliseras att 
gällas över en mer omfattande population.(10)  

Det finns både fördelar och nackdelar med fallstudier. Nackdelar kan exempelvis vara 
att det kan vara svårt att generalisera resultatet och att det ger en avgränsad räckvidd. 
Fördelar är dock att det bland annat gör det möjligt att göra en beskrivning av hur 
grupper och individer är sammanlänkade samt möjliggör nätverksstudier.(10)  

Med tanke på arbetets karaktär är en kvalitativ fallstudie mest lämplig i detta arbete. Då 
studeras Skånemejerier och undersökningen består av en litteraturstudie, en intervju 
med en respondent samt en kvalitativ innehållsanalys. En kortare målformulering för att 
konkretisera undersökningen gjordes då och återfinns i bilaga 1. Intervjufrågor samt 
svar återfinns i bilaga 2. 
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3. Hållbar produktion 
Detta kapitel avhandlar hållbar produktion som begrepp, olika perspektiv på hållbarhet, 
hur företagen ser på hållbarhet i deras verksamheter idag, distributionskedjor för 
livsmedel, principer för att eftersträva hållbar produktion och behovet av hållbar 
produktion i livsmedelsindustrin, samt statistik över mjölkkonsumtionen i Sverige. 

3.1 Hållbar produktion som begrepp 
Hållbarhet som begrepp avser livskraft, bärkraft eller bärighet och är en beskrivning för 
ett tillstånd i fallet hållbarhet och en process i fallet hållbar utveckling. Hållbar 
produktion motsvarar ett perspektiv på hållbar utveckling som är koncentrerat mot 
produktion. Begreppet hållbar produktion beskriver framtagandet av tjänster och varor 
med hjälp av system och processer som är; icke förorenande, upprätthåller bevarande av 
naturresurser och energi, är lönsamt ur ett ekonomiskt perspektiv, är givande kreativt 
samt socialt för människor som arbetar samt är hälsosamt och säkert för samhällen, 
konsumenter och arbetstagare.(11, 12)  

Historiskt sett har miljöpåverkan inte varit en så stor del av tillverkningskedjan. Farligt 
avfall har varit något som hanterats på det mest lätthanterliga sättet och inte anpassats 
efter ekologiska eller miljömässiga behov. Produktion i större skala har ofta inneburit en 
negativ miljöpåverkan. Med utvecklingen och en större vetskap om jordens begränsade 
resurser och klimatförändringar ställs nya krav på producerande företag. Industrier 
krävdes på förändring för att börja ta ansvar för att förhindra skadlig miljöpåverkan. I 
samband med detta växer ett flertal begrepp fram som alla innebar ett förebyggande 
arbete för minskande av utsläpp och andra negativt miljöpåverkande faktorer. I samband 
med denna utveckling arbetas begreppet hållbar utveckling fram, och inom detta 
begrepp också hållbar produktion.(13) 

Begreppet hållbar produktion lanserade på en konferens 1992 hos FN:s miljö och 
utveckling avdelning och är nära besläktat med begreppet för hållbar utveckling som 
tidigare nämnts. På konferensen fastslogs att den största anledningen till en fortsatt 
försämring av den globala miljön är det ohållbara mönstret av produktion och 
konsumtion och då speciellt i industriländer. (14) 

3.2 Olika perspektiv på hållbarhet 
Hållbar utveckling kan delas in i tre aspekter av hållbar utveckling; ekonomisk, 
miljömässig och social hållbarhet vilka alla överlappar varandra. De tre aspekterna av 
hållbar utveckling kan i sin tur indelas i fyra olika nivåer; fabriksnivå, företagsnivå, 
nationell nivå samt global nivå.(12) I vissa fall kan även fler dimensioner adderas till 
hållbar utveckling; kulturell hållbarhet, hållbar styrning samt institutionell hållbarhet. 
De vanligaste förekommande dimensionerna är dock ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet. Alla dimensioner och dess länkar emellan måste alla under samma 
tidsförlopp vara hållbara för att det ska anses vara en hållbar utveckling.(11) 

Ekonomisk hållbarhet innebär att hushålla med resurser som är knappa, exempelvis med 
arbetskraft (socialt kapital) samt naturtillgångar (naturkapital). Ekologisk hållbarhet 
innebär användandet av naturresurser enligt metoder som inte gör att de reduceras. 
Förnyelsebara resurser kan användas i samma tempo som återbildandet sker. Social 
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hållbarhet avser den människobaserade synen av hållbarhet; att samtliga människor har 
rätt till yttrandefrihet, god hälsa m.m. samt den fortsatta överlevnaden för samhället ur 
en social synvinkel.(11) Det finns vidare även olika modeller för hållbarhet och de 
vanligaste är ”Systemmodellen” som illustreras i figur 1 samt ”Sfärmodellen” som 
illustreras i figur 2.  

 

 

Figur 1: Illustration över Systemmodellen, en modell för hållbar utveckling och dess dimensioner social 
hållbarhet, ekonomisk hållbarhet samt ekologisk hållbarhet. Förlaga (11) 

 

 

 

Figur 2: Illustration över Sfärmodellen, en modell för hållbar utveckling och dess dimensioner social 
hållbarhet, ekonomisk hållbarhet samt ekologisk hållbarhet. Förlaga (11). 
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Systemmodellen menar på att människans samhälle är en del av naturen och att denna 
måste sälla sig efter de begränsningar som finns i naturen. Ekonomin är enligt modellen 
en del i samhället och är ett medel för att hållbar utveckling ska uppnås. Sfärmodellen 
innebär att de tre dimensionerna är kopplade till varandra via dimensionslänkar, hållbara 
förutsättningar råder när samtliga fält beaktas.(11)  

3.3 Närvaro av begreppet “Hållbar produktion” i företag idag 
Hållbar produktion inom företag involverar idag både ekonomisk, social och ekologisk 
hållbarhet, från att tidigare främst ha varit inriktad mot den ekonomiska aspekten. Lagar 
och förordningar från organisationer och myndigheter samt en ökad efterfrågan från 
kunderna kring medvetenhet om miljömässigt och socialt ansvarstagande hos företagen 
driver utvecklingen framåt. Fler och fler företag ser att hållbar produktion kan ge 
upphov till nya konkurrensfördelar. Vikten av de tre perspektiven på hållbar produktion 
har gett upphov till begreppet ”tripple bottom line” som innebär att företaget bör 
redovisa både det ekonomiska, miljörelaterade samt sociala ansvaret. Dessa kallas då 
”profit, people, and the planet”. Ett flertal mål och aspekter med social och 
miljörelaterad hållbarhet sammanfaller med målen inom ekonomisk hållbarhet; 
exempelvis korta avstånd längs distributions- och produktionsflöden, energieffektivitet, 
en säker miljö för anställda, att kvalitéten är rätt från början, att relationerna till 
leverantörer och kunder är goda samt att kundprodukterna är säkra.(15) 

3.4 Distributionskedjor 
Näringslivskedjan för olika verksamheter, från råmaterial till färdig produkt hos 
konsument, kan se något annorlunda ut beroende på vad det är för typ av industri men 
oftast omfattar den hela ledet från råmaterial till konsument. En distributionskedja 
innefattar både de produkter som rör sig från producent till konsument men även 
informationsflödet och värdet i kedjan. Distributionskedjor kan även beskrivas som 
nätverk.(16)  

Det finns även en aning varierande modeller för hur den globala näringslivskedjan ser ut 
inom matindustrin då varje kedja kan se något olika beroende av vilken produkt det är 
som produceras samt vad företaget har för filosofi för sin verksamhet. En generell 
beskrivning av den globala näringslivskedjan för mat kan dock beskrivas som den som 
illustreras i figur 1 där kedjan sträcker sig från råvara till färdig produkt hos 
konsumenten. 

Genom att inventera och effektivisera näringslivskedjan genom att exempelvis minska 
transporter kan en ökad hållbarhet uppnås inom produktionen, genom exempelvis 
minskade utsläpp som i fallet med minskade transporter. 
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Figur 3. Illustration över näringslivskedjan för ett livsmedel; mjölkens steg är här lantbruk, förvaring, 
produktion, transport till återförsäljare och till sist hamnar mjölken hos konsumenten. Förlaga: (17)  

 

3.5 Principer för att eftersträva hållbar produktion  
Principer för hållbar produktion allmänt  
Hållbar produktion kan tillämpas på flera olika områden; exempelvis hållbar produktion 
vid tillverkning av järnpulver, hållbar produktion vid tillverkning av lastbilsmotorer 
samt hållbar produktion inom livsmedelsindustrin. Ur ett generellt perspektiv finns det 
flera principer som kan efterlevas för att upprätthålla en hållbar produktion, se vidare 
bilaga 3. 

Enligt en modell för hållbar utveckling kan arbetet för en hållbar utveckling delas upp i 
tre hållbarhetsprinciper; minskning av avfall, förbättrande av kvalitet och 
implementering av bättre system. (1)   

En minskning av den mängd avfall som uppkommer vid produktionens olika steg kan i 
högsta grad påverka hur hållbar en produktion kan anses vara. Slöseri av resurser kan 
delas upp i de två kategorierna konsumtion och degradation. Konsumtion innebär 
användandet av råmaterial som vatten och metaller, som ingår i produkten och som 
lämnar kedjan när produkten förbrukats och omvandlas till oanvändbart avfall. 
Förbrukningen av energi från icke-förnybara källor ingår också inom begreppet 
konsumtion. Degradation inkluderar de resurser som är bundna i produkten och som 
frigörs vid deponering. (1) 

Princip två behandlar sambandet mellan kvalitet och hållbarhet. Från det att 
industrialiseringen startade till andra världskrigets slut var den vedertagna 
affärsfilosofin att kvalitet och produktivitet var motstridigheter som bara kunde 
uppfyllas på bekostnad av den andra. Denna uppfattning visade sig dock vara felaktig då 
det kunde påvisas att produktiviteten visst kan förbättras samtidigt som ett minskat 
slöseri införs. Att förbättra kvaliteten och produktiviteten genom att införa ett system 
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som förebygger felaktigheter och slöseri, och som samtidigt ökar hållbarheten, är 
möjligt. Ett sätt att minska slöseri i produktionen kan vara implementering av den 
japanska produktionsfilosofin LEAN. (1) 

Den tredje principen behandlar hållbarhet genom förbättrade system och belyser vikten 
av att hållbarhet är något som ska genomsyra hela produktionskedjan från konstruktion 
till tillverkning. (1)  

Behovet av resurseffektiv produktion inom livsmedelsindustrin specifikt 
Under de senaste femtio åren har behovet av mat tredubblats och den mänskliga 
konsumtionen är idag trettio procent högre än vad naturen har förmåga att generera. 
Världsbefolkningen har enligt Statistiska centralbyrån ökat från 2.53 miljarder 
människor år 1950 till 7.32 miljarder människor år 2015. Den stora 
befolkningsökningen ställer krav på ökad matproduktion och innebär också att nya 
modeller behöver utformas inom livsmedelsindustrin för att möta dagens samt 
framtidens behov av matproduktion. (18) 

Då det är komplicerat att stävja befolkningsökningen är det nödvändigt att istället 
analysera nuvarande näringslivskedjor och modifiera dessa med målet att bidra till och 
uppnå ett hållbart mönster inom livsmedelsproduktionen.(18) 

Principer för att eftersträva hållbar produktion inom livsmedelsindustrin specifikt 
Hållbar produktion kan uppnås med olika metoder och med fokus på olika delar i 
näringslivskedjan.  

Enligt de efterforskningsrapporter och studier som gjorts inom forskningsvärlden idag 
kan följande principer vara centrala för en långsiktigt hållbar matproduktion inom just 
livsmedelsindustrin: 

De hållbara utvecklingsmålen är ett första steg mot att uppnå högre grad av hållbarhet 
inom livsmedelsindustrin. Om metoder och mönster för hållbar utveckling 
implementeras i industrin kan detta bidra till att industrin närmar sig mot uppfyllelse av 
dessa mål. Ett sätt att nå de hållbara utvecklingsmålen är att minska matsvinnet. Enligt 
Naturvårdsverket uppgår matavfallet i Sverige till 1.3 ton miljarder varje år.(19) Mindre 
svinn i konsumtion och produktion kan leda till ett mer effektivt resursutnyttjande; ett 
led mot ökad hållbarhet.(18) 

Det har inte lyckats påvisas något samband mellan samarbete mellan partners i 
näringslivskedjan och ett bidrag till ett hållbart utvecklingsmönster. Det har emellertid 
visats att varje intressent samt medlem av näringslivskedjan påverkar näringslivskedjan 
och kan bidra till upprätthållandet samt utvecklingen av hållbarhetsmönster i kedjan. 
Intressenter kan, specifikt i livsmedelsindustrin, påverka organisationer och 
konsumenter till att ha en ökad hållbarhetsmedvetenhet och mönster vad gäller deras 
produktion och matkonsumtion. (18) 

Andra sätt att uppnå ökad hållbarhet inom livsmedelsindustrin är enligt Regeringen 
genom utbildning kring hur människan kan bidra till hållbar utveckling samt 
information i form av miljömärkningar m.m.(20) 
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Sveriges position inom hållbar utveckling ur ett globalt perspektiv 
Ur ett globalt perspektiv har redan Sverige en hög ranking vad gäller arbete för hållbar 
utveckling. Ur en global hållbarhetsrapport från år 2016 där 147 länder analyserats 
rankades Sverige som etta i världen vad gäller nationella framsteg mot de sjutton hållbar 
utvecklings-målen.(21) År 2013 antog livsmedelsföretagen, en bransch- och 
arbetsgivarorganisation som arbetar för att främja Sveriges livsmedelsföretag, ett 
hållbarhetsmanifest med tio budord som behandlar sociala och miljörelaterade 
aspekter.(22) År 2017 antog Sverige en livsmedelsstrategi i riksdagen. 
Livsmedelsstrategin är omfattande för alla led i livsmedelskedjan och innebär en 
strategi på lång sikt som ska leda till att livsmedelkedjans potential utnyttjas helt och 
hållet, samt en ökad och hållbar matproduktion. (23) 

Internationellt sett kan arbetet med hållbar utveckling skilja sig åt något från land till 
land men gemensamt för många länder är arbetet för att uppnå de så kallade ”Globala 
målen för hållbar utveckling”. De globala målen antogs av FN år 2015 och 
målsättningen är att rättvisa och fred främjas, orättvisor och ojämlikheter har minskat i 
världen, den omdebatterade klimatkrisen har lösts samt att extrem fattigdom ska vara 
avskaffat, år 2030. 193 länder i världen har antagit och formulerat de Globala målen. I 
dessa mål integreras de tre dimensionerna som tidigare nämnts; social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet och målen består av sjutton mål samt hundrasextionio delmål.(5) 
De sjutton globala hållbarhetsmålen visas i figur 4. 

 

 

 

Figur 4. FN:s 17 Globala mål för en hållbar utveckling. (24) 
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3.6 Mjölkkonsumtion i Sverige 
Av den totala livsmedelskonsumtionen i Sverige är svenskarna storkonsumenter av 
mejeriprodukter. Befolkningen konsumerade 2015 i genomsnitt 81,2 kilo 
konsumtionsmjölk per person. År 2015 var det därmed enkom fem andra länder som 
konsumerade mer mjölk än Sverige.(25) Mellan åren 1995 och 2016 har produktionen 
liksom konsumtionen av mjölk minskat i Sverige. År 2016 producerades 800 miljoner 
liter mjölk vilket innebär en minskning med 24 % under åren 1995–2016. (26)  

I Sverige är mejerisektorn den sektor inom det svenska jordbruket som har det högsta 
produktionsvärdet. Mejerisektorn står för cirka en femtedel av det totala 
produktionsvärdet. Den svenska mjölksektorn är nära sammankopplad med 
nötköttsproduktionen och 60 % av det nötkött som produceras kommer från 
produktionen av mjölk. År 2017 fanns 322 010 mjölkkor i Sverige fördelade på 3614 
företag och avkastningen för mjölkkor är hög i jämförelse med andra länder; år 2015 
uppgick den svenska avkastningen från mjölkkor till 8771 kg per ko.(7)  

 
 
4. Konventionell mjölkproduktion 
Detta kapitel avhandlar teori kring den traditionella, konventionella mjölktillverkningen 
i Sverige i kontrast mot den hållbarhetsprofilerade, ekologiska mjölkproduktionen, den 
tekniska processen för framställning av mjölk samt teori för hur hållbarhetsåtgärder kan 
implementeras i konventionell mjölktillverkning. 

4.1 Konventionell mjölktillverkning respektive ekologisk mjölktillverkning 
Konventionell mjölktillverkning är den traditionella, historiska metoden för att tillverka 
mjölk i Sverige men jordbruksproduktionen brukar ofta indelas i två kategorier i 
Sverige; ekologisk produktion respektive konventionell produktion. Den ekologiska 
produktionen är en produktion som är utvecklad med inriktning mot hållbar utveckling. 
Den konventionella produktionen är den som använts historiskt. Teori för ekologisk 
produktion i jämförelse med konventionell mjölkproduktion återges i bilaga 4. 

4.2 Produktion av mejeriprodukter - teknisk process 
Produktionens olika processer från det att mjölken lämnat lantbruket beskrivs nedan:  

Först mjölkas kon. Efter mjölkning från kon samlas mjölken upp i en stor kyltank på 
gården där den kyls ned till fyra grader. Från tanken transporteras mjölken till mejeriet 
där den pumpas in i kylda silotankar där den förvaras innan produktionen av 
mejeriprodukter påbörjas. För att säkerställa mjölkens kvalitet sker kontroller både på 
gården och på mejeriet. Förutom lukt- och smakkontroll utförs också noggranna 
mätningar av fett-, protein och bakteriehalt. Produktionen av mjölk utgörs av stegen 
separering, standardisering, homogenisering och pastörisering.   



 

 

11 

 

Vid separering och standardisering skiljs grädden från skummjölken i en separator, 
detta för att mjölkprodukter med olika fetthalt ska kunna produceras. När grädden sedan 
blandas med skummjölken igen kan mejeriet dosera fetthalten, denna del av 
produktionen kallas standardisering.  Nästa steg i mjölkens framställning är 
homogenisering som görs för att undvika att mjölkens fett inte lägger sig som ett skikt 
på ytan. Mjölkfettet leds i hög hastighet genom en smal kanal som kallas spalt. I spalten 
splittras fettkulorna upp på grund av den turbulens och virvelbildning som uppstår. 
Genom att alla fettkulor får samma storlek flyter de inte upp till ytan i den färdiga 
mjölken. 

Nästa steg i mjölkens produktionskedja är pastörisering. Mjölken upphettas då till 72 - 
76 grader i femton sekunder. Det är vid pastöriseringen som bakterier dödas och 
mjölken får en längre hållbarhet. Efter denna upphettning kyls mjölken åter ned igen till 
cirka 5 grader innan den sedan förpackas. (27) 

4.3 Hållbarhet inom konventionell mjölkproduktion 
Storskalig mejeriproduktion sker världen över av miljontals bönder som tillsammans 
förvaltar 270 miljoner mjölkkor. Den negativa miljöpåverkan som mjölkproduktion och 
djurhållning har varierar i både omfång och utfall och beror av de system, råvaror och 
processer som lantbrukare använder sig av. Från mjölkkor och deras gödsel kommer 
växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. Bristande hantering av gödsel 
samt konstgödsel innebär att dessa kan läcka ut i naturen och i slutändan förgifta lokala 
vattendepåer. Mejeriproduktion och produktion av grödor som icke är hållbar kan leda 
till att viktiga ekologiska landområden  såsom prärier, våtmarker och skogar 
försvinner.(8)  

 

Utsläpp av växthusgaser från mejeriproduktion 
FN:s livsmedels och jordbruksorganisamtion, FAO (28), redogör i sin rapport 
”Greenhouse gas emissions from the dairy sector” för hur stora utsläpp som 
mejerisektorn varje år ger upphov till. Studien fokuserar på att mäta koldioxid, metan 
och kvävedioxider som alla klassas som växthusgaser vilka bidrar till den globala 
uppvärmningen. De mängder växthusgaser som anges i rapporten är angivna i enheten 
koldioxidekvivalenter, CO2-e. (28) Naturskyddsföreningen beskriver denna enhet som 
en metod för att kunna jämföra olika växthusgaser miljöpåverkan med varandra. Olika 
växthusgaser påverkar växthuseffekten olika mycket. Enheten anger den mängd 
koldioxid som skulle ge motsvarande klimatpåverkan.(29) 

I FAO:s (28) studie inkluderas inte bara mjölkkor utan alla djur som har att göra med 
mjölkproduktionen; exempelvis ersättningsdjur och överskottskalvar från mjölkkor som 
används för sitt kött. År 2007 hade den globala mejerisektorn ett utsläpp av 
växthusgaser på ungefär 1 969 miljoner ton CO2-e. Detta motsvarar cirka 4 % av det 
totala globala utsläppet av växthusgaser. I mätningen ingår alla de utsläpp som kopplas 
till mjölkproduktion, processer och transporter, samt de utsläpp från den 
mejerirelaterade köttproduktionen som tidigare nämnts. Om enbart utsläpp från 
mjölkproduktion, processer och transporter skulle inkluderas sjunker denna siffra till 
2,7%.  (28) 
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En mejeriprodukts största andel utsläpp av växthusgaser sker redan innan råmjölken 
hamnar i mejerier, alltså på lantbruket. Enligt FAO:s (28) rapport utgör denna del 78% 
– 83% av den totala mängden växthusgaser som mejeriproduktion ger upphov till i 
Europa, Nordamerika och Oceanien. Utsläpp som sker från och med att råmjölken nått 
mejerierna står för en mindre del av mejeriprodukters totala utsläpp av växthusgaser. 
(28) 

 

Energiförbrukning 
Hur mycket energi som krävs vid produktion och transport av mjölk beror enligt FAO 
på följande faktorer: 

 Avstånd mellan mejeri och lantbruk. 
 Vilka typer av processer som används. 
 Typ av förpackning. 
 Avstånd mellan mejeri och återförsäljare och typ av transport (kylbil eller icke 

kylbil). 
 Den tekniska standarden hos mejeriet. 

Hur mycket växthusgaser som ett mejeri ger upphov till beror också på vilken typ av 
energi som används och hur energikällan producerats. I genomsnitt hos europeiska 
mejerier ger energiförbrukningen för mejeriproduktionerna upphov till 0,154 kg CO2-e 
per kg råmjölk. Detta värde är fördelat över alla steg i produktionen av en mejeriprodukt 
och presenteras i tabell 1.(28) 

 

Tabell 1: Utsläpp av kg koldioxidekvivalenter per kg råmjölk, och hur detta är fördelat i distribution- och 
produktionskedjan. Där utsläppen från transporten är uppdelad i två deltransporter.    

 CO2e (kg CO2-e/ kg råmjölk) Procentuell andel 

Transport 0,03 19,1 % 
Deltranport: Lantbruk till mejeri 0,16  

Deltransport: Mejeri till återförsäljare 0,014  

Bearbetningsprocesser på mejeri 0,086 55,8 % 
Förpackning 0,038 24,7 % 

Totalt 0,154  
 
 

I industriländer transporteras nästan all råmjölk, 95 – 100%, från lantbruk till mejerier 
för att genomgå processerna som beskrivits i avsnitt 4.2.(28) Därför genomgår nästan 
all den producerade råmjölken någon slags termisk behandling. Denna bearbetning är en 
process som kräver mycket energi; dels för uppvärmning men även för rengöring av 
värmeväxlare och annan utrustning som används. En förbättring av rengöringen kan 
enligt Milani få signifikanta förändringar i energiförbrukning som i sin rapport ”Invited 
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review: Environmental impacts of dairy processing and products: A review” redogör för 
den negativa miljöpåverkan som mjölkproduktion kan ha.(30) 

 Som tabell 1 visar utgörs i genomsnitt nästan en fjärdedel av energiförbrukningen av 
förpackningen. Därför spelar valet av förpackning roll. I Milanis (30) rapport hänvisas 
till en undersökning där olika förpackningsalternativ av mejeriprodukter och speciellt 
mjölk jämförts. Närmare undersöktes hur mycket energi som krävdes för att producera 
förpackningar av olika material. Som exempel krävs tre gånger så lite energi att 
producera en förpackning av glas, som återvinns tjugo gånger under sin livstid, som en 
engångsförpackning av plastförstärkt kartong. Eftersom glas kan återvinnas är detta ett 
gynnsamt förpackningsmaterial men glas kan till skillnad från kartong inte användas 
som energikälla efter sin livstid.  
 

Vattenförbrukning 
Vattenförbrukningen hos en mejeriproducerande anläggning är hög i jämförelse med 
mängden producerad mjölk. Denna förbrukning beror på rengöringskravet av tankar och 
annan utrustning efter varje användning. Implementering av tekniker för 
vattenåtervinning som till exempel RO-membran eller förångningsprocesser kan få stor 
påverkan på vattenförbrukningen då vattnet från mjölkproduktionen kan renas och 
användas igen. Ett sätt att beräkna vattenförbrukningen är genom den så kallade avfalls-
volym koefficienten. Koefficienten är den volym mjölk som produceras relativt den 
mängd avloppsvatten som släpps ut under produktionen. Denna mätmetod är effektiv 
vid jämförelse mellan olika mjölkproducerande anläggningar. (30) 

 

Avfall - Partiklar med spillvatten 
Vid rengöring av tankar och utrustning som använts vid mejeriproduktion förs 
biologiska och kemiska partiklar med spillvattnet vidare ut i avloppet. Detta är något 
som i högsta grad ska undvikas och minimeras då kemikalier och biologiska partiklar 
leder till miljöförstöring och övergödning. De biologiska och kemiska partiklarna 
kommer dels från mjölken men också från det rengöringsmedel som används. Därför är 
valet av rengöringsmedel viktigt, och en faktor som påverkar mängden utsläpp. För att 
minimera rengöringsmedlets negativa miljöpåverkan skall ett medel som inte innehåller 
fosfor, men som är biologiskt nedbrytbart samt tillverkat av en förnyelsebar råvara 
väljas.  För att minska andelen partiklar i spillvattnet kan olika metoder av återvinning 
och rening användas. Exempel på sådana metoder är membran (alkaliska och RO) och 
enzymrengöring, men även filter som fångar upp större partiklar. 

I en undersökning som Milani (30) hänvisar till i sin rapport jämfördes fyra CIP-
metoder (Clean In Place) som används inom mejeriproduktionen för rengöring. 
Resultatet från denna visar att enzymrengöring är den metod som ger upphov till den 
lägsta miljöpåverkan. 
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5. Fallstudie Skånemejerier 
I detta kapitel avhandlas litteraturstudie och fallstudie av Skånemejeriers 
hållbarhetsrapport 2017 (31), samt en intervju med en företrädare för Skånemejerier.  

 

5.1 Skånemejeriers verksamhet 
Skånemejerier är en av de största producenterna av mejeriprodukter i Sverige där 
mejeriföretagen Falköpings Mejeri, Norrmejerier, Arla och Skånemejerier är de största. 
Historiskt har Sverige varit uppdelat mellan mejeriföretagen där varje mejeriföretag 
ansvarat för en landsdel respektive men idag är uppdelningen inte lika tydlig. 
Verksamheten hos Skånemejerier sysselsätter mer än 600 medarbetare. Till 
Skånemejeriers mejerier levereras mjölk från ca 400 mjölkbönder i Sydsverige samt 
Skåne. Företaget har som nyckelord ”närhet, smak och hälsa” och producerar bland 
annat mjölk, yoghurt, fil, kvarg och juicer. Skånemejerier har bland annat en separat 
kategori för ekologiska produkter där det ingår mjölk, juice, fil, yoghurt m.m.(32) I 
Sustainable Brand Index, den största varumärkesundersökningen i Norden, kom 
Skånemejerier år 2018 på 16:e plats bland 326 varumärken som anses hållbara i Sverige 
och på plats 5 i livsmedelsbranschen.(33)  

 

5.2 Skånemejeriers hållbarhetsrapport 2017 
Analys av Skånemejeriers hållbarhetsrapport 
Ur Skånemejeriers senaste hållbarhetsrapport från år 2017 kan utläsas att företaget 
enligt de själva arbetar med fokus på de globala hållbarhetsmålen från FN. Rapporten 
omfattar sextiofyra sidor och i detta avsnitt tas därför det centrala för detta arbete upp 
från hållbarhetsrapporten.  

Marknaden för ekologiska produkter upplevde en tillbakagång på sex procent mellan år 
2016 och år 2017. Det minskade intresset för ekologiska produkter kan även urskiljas 
som ett globalt fenomen i Sverige; enligt en artikel från Svenska Dagbladet från januari 
2019 där den oberoende marknadsbevakaren Ekoweb presenterat en rapport för 
försäljningen inom Sverige av livsmedel som är ekologiska, urskildes en avmattning av 
tillväxttakten för ekologiska produkter. Ansvarig för ett av de största 
livsmedelsföretagen i Sverige, Coops egna varumärken menar på att kunderna i högre 
grad väljer vegetariskt och svenskt för att detta upplevs som mer hållbart.(34) 

Skånemejerier menar på att ”Hållbarhet är hjärtat i vår verksamhet, ryggraden i vår 
strategi och resultatet av en helhetssyn i alla de ekonomiska, miljömässiga och sociala 
frågor som är kopplade till vår värdekedja”. Företaget arbetar med hållbarhet genom 
hela näringslivskedjan, från råvarumaterial till kund. I fasen ”produktion av råmaterial” 
uppger företaget att de har två drivande principer för hållbarhetsarbetet: välfärd för 
djuren samt tillverkning som håller högsta kvalitét. Företaget har ett direkt samarbete 
med sina leverantörer och har även en kvalitétscertifiering av tredje part. Skånemejerier 
menar enligt sin hållbarhetsrapport (34) att de vidare även en har direkt relation med 
bönderna (rapporten, s.4). 
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Nästa fas i Skånemejeriers näringslivskedja är tillverkning, både vad gäller 
logistikflöden och industriell tillverkning. Företaget har ett tydligt fokus på att uppnå 
eget uppsatta hållbarhetsmål och jobbar aktivt mot att uppnå FN:s globala 
hållbarhetsmål. Företagets energiförbrukning vid produktionsenheterna består till 
nittiotvå procent av fossilfria källor och Skånemejerier har som mål att ha en 
energiförbrukning vid produktionsenheterna som till nittiofem procent består av 
fossilfritt bränsle år 2020. I den logistiska sektorn har företaget arbetat för hållbarhet 
genom att minska miljöpåverkan och logistikkostnader genom att förkorta 
logistikflödena. Företaget ökade sin produktion i Malmö och erhöll därmed minskade 
transporter från övriga anläggningar i Sverige samt Europa och investerade även i ett 
automatiserat lager för att minska sin energiförbrukning. Skånemejerier har även som 
mål att uppnå en minskning på sjuttio procent av koldioxidutsläppen för nationella 
transporter från år 2010 till år 2025. Ett annat mål är att företaget ska ha förpackningar 
som till hundra procent består av förnyelsebart material år 2030. Företaget strävar efter 
att öka engagemanget hos de anställda genom ett prestationsdrivet och affärsmässigt 
arbetssätt och använder sig av en kontinuerlig medarbetarundersökning bland annat. I 
steget kommersiella relationer menar företaget enligt sin hållbarhetsrapport (34) på att 
de bygger goda partnerskap och relationer med sina kunder för att stabilitet och 
engagemang enligt är avgörande för en hållbar utveckling i livsmedelsvärdekedjan 
(rapporten s.5). 

Enligt Skånemejerier är de globala hållbarhetsmålen deras ”ledstjärnor” och de har 
bland annat enligt sin hållbarhetsrapport (34) utformat åtaganden med scheman över 
mål, delmål och engagemang för år 2030, för att försöka uppnå detta (rapporten s.9-13). 

För år 2017 redovisades bland annat följande siffror vad gäller hållbarhetsarbetet: 

● 86% av korna går i så kallad lösdrift att jämföra mot genomsnittet i Sverige på 
58%. 

● 100% av alla gårdar inom Skånemejerier är certifierade enligt ISO 9001 med 
tyngdpunkt på miljö och djurhälsa. 

● Det finns 14% naturbetesmarker på gårdarna i syfte att bevara den biologiska 
mångfalden. 

● Skånemejerier har 100% GMO-fritt foder. 

● De har produktioner som till 92% använder sig av fossilfri energi. 

● Koldioxidutsläppen har minskat med 69% från år 2010. 

● Under 2017 startades enligt Skånemejeriers hållbarhetsrapport (34) ett samarbete 
med Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp om minskning av klimatpåverkan 
(rapporten s.6–7). 

Skånemejerier har bland annat en egen hållbarhetsgrupp enligt sin rapport (34) med 
representanter från alla delar av försörjningskedjan och arbetar där tvärfunktionellt 
(rapporten s.14–15). 

De har även utformat ett ramverk för sin rapportering kring hållbarhet och nyckeltal där 
de indelat hållbarhet i tre delar; planet, people och production. Planet avser företagets 
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fokusområden och roll med avseende på hur planeten påverkas indirekt av 
verksamheten med tyngdpunkt på miljörelaterade villkor, socialt ansvarstagande, 
positiva delar i leverantörskedjan samt partnerskap för hållbar utveckling. People avser 
hur verksamheten direkt påverkar sina anställda samt hur de indirekt påverkar 
människor genom genomförandet av utbildning, aktiviteter m.m. Production avser 
effektivisering och optimering av produktionen för att skapa miljömedvetet, ekonomiskt 
hållbara, socialt anpassade produkter samt för att bearbeta riskerna för utsläpp och spara 
på miljön.  

Skånemejerier anger att de aktivt arbetar för att uppfylla FN:s globala mål och då 
specifikt mål nummer 2,8,12,15 och 17. Enligt Skånemejerier är dessa mål de som bäst 
passar företagets verksamhet. I vissa av målen, exempelvis mål nummer 2, att avskaffa 
hunger, skriver de mer om själva målet i sig än vilka åtgärder de vidtar för att uppnå 
detta men i andra mål, som eventuellt är mer konkretiserbara för verksamheten skriver 
de även om hur de går till väga för att uppnå dessa mål; exempelvis att de byter ut 
drivmedlen för sina transporter till fossilfria bränslen istället och därmed har minskat 
koldixoidutsläppen från transporter med 69 % sedan år 2010. (rapporten, s.9). 

Skånemejeriers miljöpåverkan  
I uppfyllandet mot en hållbar produktion av mejeriprodukter spelar valet av energikällor 
roll. Då produktionen är energikrävande kan detta val göra stor skillnad för att motverka 
negativ miljöpåverkan och minskningen av svinn och avfall, samt uppnå en mer effektiv 
energi- och vattenanvändning.  

Tabell 2 visar Skånemejeriers vattenförbrukning, den direkta respektive indirekta 
energianvändningen samt det direkta och indirekta koldioxidutsläppet. Med direkt 
energianvändning och koldioxidutsläpp avses energi och utsläpp från följande källor: 
naturgas, olja och biogas. El och fjärrvärme ingår i den indirekta energianvändningen 
och koldioxidutsläppen. Av tabellen går att utläsa att vattenförbrukningen kontinuerligt 
ökat sedan 2014. År 2017 innebar detta en ökning med 17% relativt 2016. Detta menar 
Skånemejerier beror på en förändring i rengöringsprocessen som kräver mer 
färskvatten. Det är också på grund av denna processförändring som den direkta och 
indirekta energianvändningen ökat, då den nya värmebehandlingen av mjölken som 
processen innebär, kräver mer energi. (rapporten, s.47). 

 

Tabell 2. Skånemejeriers förbrukning av vatten och energi samt koldioxidutsläpp. 

 

År  
Vattenförbrukning 

[m^3/år] 

Direkt 
energianvändning 
[MWh/år] 

Indirekt 
energianvändning 
[MWh/år]2 

Direkta 
utsläpp 
av CO2 

Direkta 
utsläpp av 
CO2 

2014 768 860 23 760 57 580 4 570 450 
2015 793 500 26 990 61 230 5 260 9 890 
2016 967 940 38 080 66 870 6 490 5 030 
2017 1 132 650 39 680 68 050 2 010 3 820 
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Både de direkta och indirekta utsläppen av koldioxid har minskat sedan 2016; med 69% 
respektive 24 %. Den signifikanta minskningen av direkta utsläpp kan härledas tillbaka 
till Malmö stads övergång till biogas från naturgas. Övergången till HVO anses ligga till 
grund för minskningen av de indirekta koldioxidutsläppen. HVO är ett syntetisk 
framställt diesel och 100 % förnyelsebart då det framställs från växt- och djurfetter. 
Förbränning av HVO innebär utsläpp på mindre än 90 % i jämförelse med användandet 
av vanlig diesel. 

För att en global hållbar utveckling ska kunna uppnås krävs enligt Skånemejerier en 
omställning till ett energibehov som i framtiden till 100% tillgodoses från förnyelsebara 
källor. Skånemejeriers interna mål om att till år 2020 minska de relativa 
koldioxidutsläppen med 50% har uppnåtts och målet uppdaterades därför till att till 
samma år ersätta de fossila bränslena längs produktionskedjan med 95%. En anledning 
till att målet uppfyllts är övergången till biogas 2017, som skedde med 
gröngasprincipen. Detta innebär ett system där biogas som matas in på ett ställe kan tas 
ut av en användare någon annanstans i kedjan. Principen sker med virtuella överföringar 
och fungerar på liknande sätt som handeln av förnyelsebar el. Förändringen av 
koldioxidutsläpp mellan åren 2010 – 2017 återfinns i figur 5. (rapporten, s.48). 

 

 

Figur 5. Diagram över ton koldioxidutsläpp från Skånemejeriers produktion åren 2010 – 2017. 

 

 

Skånemejeriers arbete för energieffektivisering 
Ett sätt att minska den negativa klimatpåverkan från produktionen är genom en mer 
effektiv energianvändning, med målet att producera mer, och samtidigt förbruka mindre 
resurser. Sedan 2016 har Skånemejeriers mejeri i Malmö ökat sin relativa 
energiförbrukning med 24,7 %. Denna ökning hör ihop med den ökade produktionen av 
mer förädlade produkter, vars produktion kräver mer energi i de ytterligare steg i 
processen som krävs, än produktionen av ren mjölk. Utbyggnader av till exempel lager 
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och andra enheter har också bidragit till den högre energiförbrukningen under året. 
Skånemejerier satte år 2015 upp ett mål om att varje år fram till 2020 minska sin 
energiförbrukning med 3 %, jämfört med förbrukningen år 2014. Detta mål har sedan 
dess fått reviderats då en skiftning av vilka produkter som efterfrågas skett. 
Produktionen har då ställts om för att möta denna nya efterfrågan på produkter som 
kvarg, långhållbarhets- och laktosfrimjölk. Produktionen av dessa produkter kräver mer 
energi och vatten än produktion av vanlig mjölk. Till exempel behöver ”vanlig” mjölk 
inte värmas upp och kylas ned lika mycket som långhållbarhets-mjölk gör. Till detta ska 
tilläggas att på grund av investeringar i kylteknik är nu kylprocessen dubbelt så effektiv 
än innan. 

För att uppnå en högre energieffektivisering bedriver Skånemejerier olika typer av 
projekt. Med målet att spara energi har de installerat mätare som ska ge en bättre 
energiuppföljning till underlag för installation av nya moderna disksystem. (rapporten, 
s.50). 

Skånemejeriers arbete med transporter och bränsle i produktionskedjan 
Skånemejerier har som transportmål att fram till 2020 minska sina koldioxidutsläpp 
med 70%. Mejeriets bilpolicy säger att alla bilar ska vara miljöbilar och att de 
transporter av mjölkråvara och produkter som sker ska utföras på det sätt som orsakar 
minsta möjliga miljöpåverkan. Fordon som drivs med fossilfria drivmedel prioriteras i 
valet av fordon, samtidigt som företaget priorterar körning med en medveten och 
effektiv drivmedelsanvändning. 

En anledning till den stora minskningen av koldioxidutsläpp mellan åren 2016 och 
2017, som visas i tabell 3, beror på att vissa transportörer övergick till att använda HVO 
som drivmedel istället för bensin eller diesel. För att minska transportdelens negativa 
miljöpåverkan arbetar Skånemejerier även med planering och optimering av 
transportrutter samt placering av terminaler så att inga bilar ska köras utan last. 
(rapporten, s.51). 

Skånemejeriers arbete med vattenförbrukningen i mjölktillverkningen 
För att kunna öka produktionen av fler varor, framför allt kvarg gjord av svensk mjölk, 
utförde Skånemejerier en utbyggnation av ett av sina mejerier. Utbyggnaden innebar en 
miljövinst då importen av mejeriprodukter från Europa minskade i och med de 
minskade transporterna. Den ökade produktionen har dock inneburit en ofrånkomlig 
ökning i förbrukningen av vatten och energi. 

Hur produktionen läggs upp påverkar vattenförbrukningen, till exempel genom att 
variera produktionsstorleken då exempelvis flera små produktionsserier ger en högre 
vattenförbrukning än få och långa serier. När en serie tillverkats och ett produktbyte ska 
ske måste all utrustning diskas vilket påverkar vatten och energiförbrukningen. Vilken 
produkt som tillverkas påverkar också hur mycket vatten som förbrukas då det vid 
tillverkning av exempelvis kvarg och andra mer trögflytande produkter går åt mer vatten 
för rengöring av tankar och utrustning. 

För att minska sin vattenförbrukning har Skånemejerier arbetat med att optimera de nya 
produktionslinorna som tillkommit de senaste åren. Optimering av processteg och 
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justering av detaljer som till exempel sköljtider vid diskning kan leda till stora 
miljösparande effekter. Efter en sådan optimeringsrunda 2017 på Skånemejeriers mejeri 
i Malmö erhölls en årlig besparing på 24 000 kubikmeter vatten. År 2017 påbörjades en 
kartläggning av alla flöden för att få en samlad bild av alla processer i syfte att kunna 
utföra fler optimeringar.  

Skånemejeriers arbete med minskat avfall och svinn under produktionsprocessen 
De största riskerna med produktionens utsläpp finns hos de ämnen som kommer ut med 
avloppsvattnet. De organiska komponenter som naturligt finns i mjölken kan orsaka 
driftstörningar i reningsverk om de överskrider en viss mängd; denna halt organiska 
ämnen i avloppsvatten mäts i form av BOD7 och COD.  För att detta ska undvikas har 
Skånemejerier i sin nybyggda avdelning installerat ett reningsverk som ska samla in den 
ökande mängden av utsläpp av organiska ämnen. Skånemejerier har som mål att till 
2020 minska sina COD-utsläpp i avloppsvattnet med 40 % jämfört med 2017. Minskat 
produktsvinn är också något som leder till en minskning av COD-halten i 
avloppsvattnet.  

Om avfallsmängden som uppstår under produktionen ska minska måste hela 
produktionskedjan undersökas då någon typ av avfall både i fast och flytande form 
uppstår i nästan varje steg av kedjan. Med hjälp av mekaniska ombyggnader, 
optimering av funktionen, och genom planering av produktionen kan mjölksvinnet 
minskas. Skånemejeriers mejeri i Malmö har med dessa metoder lyckats minska sitt 
svinn med cirka 150 000 liter mjölk per år sedan 2013; en mängd som motsvarar 12 
fyllda lastbilar årligen. (rapporten, s.52). 

Skånemejeriers arbete med avfall från produktionen 
EU:s avfallshierarki är något som Skånemejerier arbetar efter för att minska mängden 
avfall som uppstår vid produktionen. Detta sker genom att förhindra avfallsbildning och 
genom återvinning och återanvändning av det som blivit till avfall. Det avfall som inte 
kunnat återvinnas förbränns för energiutvinning. Avfallshierarkin är enligt 
Naturskyddsföreningen ett EU-direktiv som styr hur avfall skall tas om hand om. Detta 
görs på de fem nivåerna: minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi från samt 
deponera.(35)  

Av det avfall och restprodukter som uppstår går det mesta till djurfoder, detta genom att 
förpackningar med kasserade och returnerade produkter krossas i mejeriets kross. 
Gränsmjölk som är en blandning av mjölk och vatten som uppstår i samband med 
avsköljning av mejeriets rör blandas i denna vätska och används till 
djurfodertillverkning. En del av avfallet går även till biogas, exempelvis produkter i 
plastförpackningar som använts, rester från osttillverkning samt det fett som samlas i 
mejeriets fettavskiljare. (rapporten, s.54). 

5.3 Intervju av Skånemejerier  
Skånemejerier har själva gjort en intervju med Thomas Skoog som arbetar med 
massbalans och processoptimering i verksamheten, som presenteras i 
Hållbarhetsrapporten 2017. En sammanfattning av intervjun återges i bilaga 5. 
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5.4 Intervju med en representant från Skånemejerier 
Intervju utfördes med Skånemejeriers miljösamordnare. 

Enligt Skånemejerier anser de att hållbarhet är viktigt i deras arbete. De menar på att de 
har en vision om att vara Sveriges mest hållbara mejeri. Företaget anser att hållbarhet är 
viktigt ur många aspekter. De menar på att det inte går att peka på en enda viktig fråga 
och ger ett par exempel. Skånemejerier menar på att allt hänger ihop. Om de inte är 
ekonomiskt hållbara har de ingen verksamhet enligt dem. Sociala aspekter innebär att 
locka till sig kompetent personal och behålla kompetens inom företaget. Miljöaspekter 
innebär att vara ett bra företag som arbetar med att minska miljö- och klimatpåverkan 
och minska riskerna för utsläpp. De menar på att de vill vara ett gott föredöme för andra 
att ta efter. På så sätt skapar de mervärde för sina konsumenter.  

Enligt Skånemejerier mäter de hållbarhet i företaget genom ett så kallat Sustainable 
Brand Index. Vid frågan om företaget fokuserar på någon specifik del i 
produktionskedjan eller någon viss aspekt av hållbar utveckling, exempelvis social, 
ekonomisk eller ekologisk hållbarhet, svarade de att de utifrån FN:s globala 
hållbarhetsmål har lagt specifikt fokus på mål nummer 2, 8, 12, 15 och 17 då de enligt 
företaget speglar verksamheten bäst. Riskerna har de identifierat med mål 6, 13 och 14. 
I övrigt hänvisade representanten till sidorna 12 - 13 i hållbarhetsredovisningen. 

Vid frågan kring om vilka förpackningar företaget använde för sina varor svarade de att 
det är en svår fråga att få ett svar på de tillverkar hundratals artiklar. Den vanligaste 
förpackningen består av kartong/plast, plast samt en mindre del aluminium till locken på 
bägarna. Allt detta är enligt Skånemejerier återvinningsbart. Den vanligaste 
förpackningen består av kartong/plast. 88% utgörs av FSC-certifierad råvara och 12% 
plast. Inget återvunnet material används enligt Skånemejerier då detta inte är tillåtet för 
förpackningar som kommer i kontakt med livsmedel. Ytteremballaget kan dock vara av 
återvunnet material.  

I intervjun tillfrågades även Skånemejerier om deras syn på hållbarhet i produktionen i 
framtiden. Ur ett framtidsperspektiv menar de på att hållbar produktion och hållbarhet 
är ”på allas läppar nu vilket är kul”. Representanten för Skånemejerier menar på att 
svenska mejeriföretag ligger förhållandevis långt fram jämfört med andra länder. De 
menar även att de tror på en bättre framtid om alla företag arbetar aktivt med hållbarhet 
och inte enkom mejerisektorn. Skånemejerier menar på att de tror och hoppas på att 
hållbar utveckling kommer att bli bättre och bättre. De menar på att processerna blir mer 
effektiva, transporterna släpper ut mindre koldioxid, kemikalierna blir mer miljövänliga 
och kunder samt konsumenter blir mer medvetna och börjar ställa tuffare krav. 
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6. Diskussion 
 

Metodkritik 
Vid undersökningen användes litteraturstudie och fallstudie som metoder. 
Litteraturstudien är nödvändig för att få en teoretisk bild över bakgrunden till det som 
ska undersökas. Det som däremot kan diskuteras är valet av fallstudie som metod. 
Fallstudie är en väl använd undersökningsmetod för att undersöka ett enskilt fall inom 
ett mer allmänt fenomen. Detta gör fallstudien till en lämplig metod i detta arbete då 
målet var att undersöka ett fall av mjölkproduktion. Ett par fördelar med fallstudien är 
att det erbjuder möjligheten att fokusera på ett enskilt exempel och möjliggör även 
förståelse för sociala processer och relationer, något som exempelvis en enkät inte 
uppnår i samma grad.  

Ytterligare en fördel med att enbart studera ett objekt är att det möjliggör att kunna 
fördjupa sig i processerna och stegen i mjölktillverkningen, något som är av vikt här då 
det kan vara förhållandevis små åtgärder som kan behöva implementeras i enskilda steg 
för att uppnå högre hållbarhet. Det gör det lättare att identifiera var hållbarhetsåtgärder 
kan implementeras och ger även en mer omfattande bild över hur Skånemejeriers 
hållbarhetsarbete ser ut. Detta är också anledningen till att en kvalitativ fallstudie valdes 
framför en kvantitativ; en kvalitativ fallstudie möjliggör just att urskilja fenomen, 
relationer och exempelvis den intervjuades tankar kring hållbarhet och framtiden, något 
som inte framkommer på samma sätt vid en kvantitativ fallstudie som snarare 
analyserar siffror och mätdata.  

En nackdel som ibland framförs mot fallstudier är att de saknar den mängd data som 
andra studier normalt erhåller. Å andra sidan var inte syftet med denna undersökning att 
undersöka en mängd data och statistik utan snarare att analysera processer och metoder i 
en verksamhet; varför fallstudie blir en lämplig metod för undersökningens syfte. Det 
som hade kunnat göras annorlunda är att exempelvis intervjua en person som arbetar 
med hållbarhet i någon annan instans av samhället, för att få ett mer oberoende svar 
kring hållbarhet i mejeriproduktioner i Sverige, men å andra sidan kan hållbarhet i vissa 
fall vara förenat med politiska åsikter och det kan därmed bli svårt att erhålla ett 
objektivt svar trots detta. 
Intervju med en representant från Skånemejerier gjordes och den intervjuade 
miljösamordnaren fick svara på frågorna i bilaga 2. För att minska osäkerheten vid 
denna typ av metod kunde fler representanter med olika roller inom företaget ha 
utfrågats. En miljösamordnare för företaget borde dock anses ha tillräckligt mycket 
kännedom om hållbarhetsarbetet att denne är mer än väl en pålitlig källa. Vid 
utformningen av frågorna som ställdes var öppna frågor något som eftersträvades i syfte 
att uppmuntra till öppna svar. Att intervjun skedde med skriftligt ställda frågor har både 
för och nackdelar. En nackdel kan vara att kroppsspråk och liknande som kan ge 
ytterligare information inte kan tolkas vid en skriftlig intervju. Å andra sidan är fördelen 
att de svar som angetts är personens egna och inte förvanskade av tolkning eller 
feltranskription. Ambitionen var att besöka även andra mejerier än Skånemejeriers 
mejerier för ytterligare jämförelser men då detta enligt de tillfrågade mejerierna inte var 
möjligt ansågs en skriftlig intervju med istället Skånemejerier vara lämpligast. 
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De källor som prioriterats vid informationsinhämtning till litteraturstudien har i 
huvudsak varit vetenskapligt publicerade källor. De internetbaserade källor som använts 
har i den mån det varit möjligt verifierats mot andra, mer vetenskapligt orienterade 
källor som bekräftat informationen, Ett källkritiskt tänkande har genomsyrat arbetet 
med litteraturstudien, genom kontroll och verifiering av använda källor. 
 
Reflektion kring det som framkom ur undersökningen av hur Skånemejerier arbetar 
med hållbarhet 
Resultatet av undersökningen visar att Skånemejerier har ett starkt fokus på hållbarhet i 
sitt arbete och enligt representanten från företaget hade de även visionen att vara 
Sveriges mest hållbara mejeri. Sett till hela Sverige har Skånemejerier en hög placering 
bland hållbara varumärken vilket ger en indikation om att Skånemejerier är ett av de 
mer hållbara mejeriföretagen. Företaget har fokus på hela produktionskedjan i sitt 
hållbarhetsarbete. Under perioden 2010–2017 har Skånemejerier även gjort stora 
förbättringar i sitt hållbarhetsarbete, bland annat har de minskat sina koldioxidutsläpp 
med 69%.  
Företaget har olika indelningar och kategoriseringar i sitt hållbarhetsarbete och en 
indelning i hållbarhetsarbetet är planet, people och production som avser ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet. Enligt representanten för företaget menade 
Skånemejerier att de allt hänger ihop, de har inte specifikt fokus på någon av de tre 
aspekterna i hållbarhet. Vid jämförelse med de två systemmodellerna för hållbarhet, se 
kap 3.2, tycks Skånemejerier arbeta enligt Sfärmodellen. Att företaget inte fokuserar på 
en enskild aspekt utan verkar för alla tre är positivt då de tre aspekterna överlappar 
varandra och alla behövs samtidigt för att skapa en hållbar produktion. Något som är 
hållbart ur ett perspektiv, exempelvis ekonomiskt, kan vara ohållbart ur ett av de andra 
tre perspektiven. Som exempel kan nämnas vindkraftverk som kan vara ekonomiskt och 
socialt hållbara men som innehåller den sällsynta metallen neodym, och därmed kan den 
ekologiska hållbarheten för vindkraftverk ifrågasättas.(36) behövs ett angreppssätt som 
tar alla tre aspekterna i hållbarhet i beaktande.  

Bland de globala hållbarhetsmålen har företaget fokuserat på mål 2, 8, 12, 15 samt 17 
(se bilaga 6 för beskrivning av målen) som handlar om nollvision om hunger, 
ekonomisk tillväxt samt anständiga arbetsvillkor, hållbar produktion och konsumtion, 
biologisk mångfald och ekosystem samt globalt partnerskap och genomförande, med 
motiveringen att dessa passar företagets verksamhet bäst. Bland de globala 
hållbarhetsmålen finns det mål som förmodligen är svårare att direkt tillämpa på just en 
mejeriverksamhet, exempelvis målet om ingen fattigdom, målet för hållbara samhällen 
och städer, eller målet för inkluderande samhällen, men det finns även mål som med 
tanke på just mejeriverksamheters påverkan på miljön skulle kunna läggas extra fokus 
vid, exempelvis mål 14 som innebär hållbarhetsarbete för marina resurser och hav. 
Exempelvis kan undersökas om det foder korna äter har besprutas med 
bekämpningsmedel. 

 

 
 



 

 

23 

 

Jämförelse av Skånemejerier och konventionell mjölkproduktion 
Energi- och vattenförbrukning, vattenburet- och icke vattenburet avfall och transporter 
är alla områden som påverkar en verksamhets hållbarhet enligt det material som 
framkommit under litteraturstudierna. Alla dessa områden tas upp i Skånemejeriers 
hållbarhetsrapport med åtgärder för att minska den negativa miljöpåverkan för var och 
en av kategorierna. En insikt som Skånemejerier nämner i sin rapport är hur dessa 
områden samverkar och påverkar varandra; att en förbättring inom ett område kan 
påverka ett annat område negativt. Till exempel förklarar Skånemejerier sin ökade 
vattenförbrukning till följd av en utökad produktion med att en större produktion i sig 
ger en minskad import, vilket betyder en minskning av utsläpp vid transport.    
För minskning av vattenförbrukningen nämns i Milanis (30) rapport om konventionell 
mjölktillverkning åtgärder som användning av metoder för att återvinna vattnet; detta 
genom reningsmetoder som RO-membran och förångningsprocesser. Enligt 
Skånemejeriers hållbarhetsrapport använder de sig inte av någon metod för att återvinna 
vatten. Istället sker en kontinuerlig kartläggning av vattenflödet där bland annat 
optimering av sköljtider ingår. Genom att variera storlek och typ av produkter i sina 
produktionsserier har också Skånemejerier fått ner sin vattenförbrukning. 
En minskad vattenförbrukning är inte enbart en fördel när det gäller slöseri. Om den 
använda mängden vatten minskar, minskar också mängden vattenburet avfall som följer 
med spillvattnet. För att minska denna mängd avfall har Skånemejerier installerat 
reningsverk som varnar om den tillåtna halten av partiklar överskrids. Det som inte 
nämns i Skånemejeriers rapport är vilket rengöringsmedel som används. Detta är en 
faktor som tas upp i Milanis (30) rapport om konventionell mjölkproduktion. 
Produktionsspill är också en faktor som påverkar mängden avfall i avloppsvattnet. En 
metod för detta som nämns i hållbarhetsrapporten är arbetet med verktyget massbalans.  
I FAO:s rapport nämns 5 faktorer som påverkar energiförbrukningen hos ett mejeri. 
Förutom dessa faktorer nämner de också vikten av vilken typ av energikälla som 
används. Skånemejeriers mejeri i Malmö använder sig till 100% av förnyelsebar energi. 
Företaget har även som mål att till år 2030 enbart använda sig av fossilfria transporter, 
så detta är ett område som Skånemejerier har en plan för i sitt hållbarhetsarbete. De 5 
faktorerna är alla något som på olika sätt nämns i hållbarhetsrapporten och det visar att 
Skånemejerier har ett engagemang att driva en mer hållbar mejeriproduktion.  

En insikt från denna undersökning är samhällets betydelse för hur stor miljöpåverkan 
hos ett producerande företag blir; uppbyggande av infrastruktur som dels underlättar en 
hållbar energianvändning genom biobränse, elladdstatioer och fjärrvärme men också 
genom uppmuntran av återvinning och cirkulära system. Skånemejerier har genom 
gröngasprincipen minskat sina årliga utsläpp med 7000 ton koldioxid vilket visar på 
betydelsen av uppbyggande av infrastruktur som uppmuntrar till användning av 
förnyelsebar energi.  

 
Förslag på eventuella förbättringsåtgärder, hos Skånemejerier samt globalt 
En intressant aspekt vad gäller hållbarhet inom mejeriföretagen är frågan om var 
produkterna ska distribueras. Det har historiskt varit en indelning i Sverige där varje 
mejeriverksamhet av de fyra stora aktörerna hade ansvar för varsin landsdel. Idag finns 
dock exempelvis i en vanlig ICA-butik i Stockholm (av uppsatsskrivarnas egna 
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observationer) både mjölk från Skånemejerier samt Arla. Frågan är om en mer global 
spridning av verksamheterna i Sverige är att föredra, är det exempelvis hållbart att både 
Norrmejeriers och Skånemejeriers mjölk finns i Skåne eller vice versa? Kan det vara att 
föredra att istället ha en producent på marknaden i respektive landsdel?  I fallet 
Stockholm måste exempelvis mjölken från Skånemejerier transporteras från Skåne och 
detta kan medföra ökade utsläpp från transporter. Detta kanske inte är ekologiskt 
hållbart. Å andra sidan kan det medföra en stärkt ekonomisk tillväxt för företaget, fler 
arbetstillfällen etc. Det handlar i sådana fall om vilket perspektiv det hela betraktas 
utifrån och vilket som anses vara viktigast men kanske bör man ändå fokusera på det 
som i nuläget är mest kritiskt för människan och dess planets fortsatta överlevnad; 
ekologisk hållbarhet. I sådana fall kanske det är att föredra att ha mejeriverksamheterna 
mer lokalt baserade igen, till varsin landsdel. 

En annan aspekt är samarbete mellan mejeriföretagen. Kanske de stora 
mejeriverksamheterna kan samarbeta i något eller några av leden i näringslivskedjan, 
exempelvis vid material supply. Istället för att ha separata transporter för varje enskilt 
företag skulle transporterna kunna samordnas så att mejeriverksamheterna har 
gemensamma transporter, detta skulle kunna leda till minskade utsläpp från transporter 
totalt. 

Hållbar produktion inom mejeriverksamheterna inbegriper inte enbart själva 
verksamheten i sig utan även konsumenterna. Under de senaste åren har Sveriges 
konsumenter fått en ökad medvetenhet för hållbarhet och fler konsumenter efterfrågar 
hållbara produkter. Detta är positivt då det behövs en majoritet för att skapa ett hållbart 
samhälle men för att intresset ska bli bestående och inte enbart en tillfällig trend behövs 
det förmodligen även tydligare och mer lättillgänglig utbildning samt mer konkreta 
motivatorer. Exempelvis skulle en pant för sorterad mat kunna införas. Det kan även 
diskuteras huruvida det är ekologiskt hållbart att vissa människor åker bil långa sträckor 
för att köpa exempelvis ekologisk mjölk. Ökad utbildning kan här kanske bidra till en 
hållbar utveckling. 

 
Reflektion kring behovet av mjölkproduktion med hänsyn till hållbarhet 
En intressant frågeställning är huruvida mejeriproduktion i Sverige överhuvudtaget är 
att uppmuntra, betraktat ur ett hållbarhetsperspektiv. Behöver människor konsumera 
såpass mycket mejeriprodukter? Kan mejerikonsumtionen minskas? Mjölk uppmuntras 
exempelvis till barn för att få i sig mycket av de mineraler och vitaminer de behöver 
men vuxna behöver egentligen inte dricka mjölk. Det finns även en uppsjö av 
mejeriprodukter, exempelvis kvarg, yoghurt, fil, ost, keso etc. som egentligen inte är 
nödvändiga för människans fortsatta överlevnad. Vissa av de vitaminer och mineraler 
som finns i mjölk kan även utvinnas från andra källor, exempelvis kan kalciumet som 
finns i mjölk utvinnas från krossade äggskal. (37, 38)  

För att kunna tillgodose det globala livsmedelsbehovet idag och i framtiden behöver 
hela jorden ses som en enhet utifrån livsmedelsförsörjning. Att en mängd begränsade 
resurser ska mätta en växande befolkning ställer krav på hållbarhet och en resurseffektiv 
användning. Det kan ifrågasättas huruvida det är hållbart att producera mjölk- och andra 
mejeriprodukter som i vissa fall kan kräva mer vatten och energi än exempelvis 
växtbaserade råvaror. Det kan diskuteras om det möjligt är mer hållbart att i vissa fall gå 
över till växtbaserade livsmedel, exempelvis mandelmjölk, men även detta kan innebära 
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vissa icke-hållbara aspekter om produkterna som används transporteras från andra 
länder, om mycket bekämpningsmedel används, om mindre förpackningar används etc. 

Frågan om en mjölkproduktion överhuvudtaget kan vara hållbar är relevant. Då det 
emellertid som tidigare visats är komplicerat att genomföra radikala förändringar hos en 
befolkning, och att ta bort mejeriproduktionen helt och hållet på en gång inte är 
realistiskt, är det därför också relevant att istället undersöka hur den befintliga 
mjölkproduktionen kan göras mer hållbar. Frågan om den globala mjölkproduktionen 
överhuvudtaget ska rekommenderas fortsätta, med avseende på hållbarhet, diskuteras 
därför inte i denna rapport men kan vara intressant att undersöka i ett framtida arbete. 

 
Slutsats 
Undersökningen visar att Skånemejerier har ett starkt fokus på hållbarhet i sin 
mjölkproduktion. Under perioden 2010 - 2019 har de gjort förbättringar i sin 
verksamhet med avseende på hållbarhet och har idag exempelvis produktioner som till 
92% använder sig av förnyelsebar energi. De jobbar aktivt mot ett urval av FN:s globala 
mål för hållbarhet och har kommit på femte plats i Sverige över hållbara varumärken 
inom livsmedelsbranschen; något som vittnar om att de har en stark hållbarhetsprofil. 
Resultatet visar på att Skånemejerier har ett hållbarhetsarbete inom alla de områden som 
bedöms som riskområden inom konventionell mjölkproduktion. De följer även upp sitt 
hållbarhetsarbete kontinuerligt och sätter upp egna mål samt detaljerade planer över hur 
hållbarhetsmålen ska uppnås. Även om Skånemejerier har ett tydligt fokus på hållbarhet 
i sitt arbete finns det alltid utrymme för förbättring och förslag på förbättringsåtgärder 
för att öka hållbarheten i verksamheten kan exempelvis vara att samarbeta med andra 
större mejeriföretag i Sverige vid bl.a. transporter samt att lägga än mer fokus på 
hållbarhetsarbetet för marina system och exempelvis även undersöka om det foder 
korna utfodras med har besprutats med bekämpningsmedel och i så fall vad för typ av 
bekämpningsmedel. Mer globala åtgärder som Sverige kan vidta är att öka utbildningen 
kring hållbarhet och eventuellt införa motivatorer som pant för sorterad mat för att 
främja en medvetenhet och agerande kring hållbarhet hos befolkningen. 

Det kan diskuteras huruvida det är hållbart att alla mejeriverksamheter i Sverige ska 
kunna ha sina produkter till försäljning över hela landet; tidigare var de fyra stora 
mejeriföretagen i Sverige mer lokaliserade kring varsin landsände. Kanske är det mer 
ekologiskt hållbart med avseende på transporter att Skånemejerier distribuerar mjölk i 
södra Sverige, Arla i mellersta Sverige och Norrmejerier i norra Sverige. 

Det kan även diskuteras huruvida mjölkproduktion överhuvudtaget är att uppmuntra ur 
hållbarhetsperspektiv, då mjölk inte är en absolut nödvändighet ur överlevnadssynpunkt 
för bl.a. vuxna människor, men då det är svårt att helt radera mejeriproduktionen i 
Sverige på en gång är det relevant att istället undersöka förbättringsåtgärder för att öka 
hållbar utvecklings-perspektivet i produktionerna. 

Studien kan givetvis inte sägas vara allmängiltigt då den enbart studerar en 
mejeriverksamhet i Sverige men den ger ändå en god inblick i hur ett av de största 
mejeriföretagen i Sverige arbetar för hållbarhet. 
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Bilaga 1 

 

Kvalitativ fallstudie av Skånemejerier: 

Målformulering och omfattning 

Målet är att undersöka hur kedjan för mejeriproduktionen ser ut, från råvara till färdig produkt 
hos konsumenten, med avseende på hållbarhet för ett av de större mejeriproducerande 
företagen i Sverige; Skånemejerier. 

Studien syftar ge svar på 

● hur medvetet detta företag är om hållbar utveckling i produktionen samt hur de arbetar 
för hållbarhet i sin produktion, 

● hur de eventuellt har förbättrat sin produktion med avseende på hållbarhet jämfört mot 
tidigare, 

● vilken klimatpåverkan deras produktion har samt 
● hur deras tankar ser ut inför hållbarhet i produktionen i framtiden. 

Företaget kommer sedan att jämföras med avseende på ovanstående punkter och eventuella 
mot konventionell mjölktillverkning. 

Arbetet utförs löpande under ca 6-7 veckor och utgör en del i ett kandidatexamensarbete om 
15 högskolepoäng. 

Metod 

Studien åsyftas genomföras genom informationssamling från företagets hemsida om hur de 
arbetar för hållbarhet, studie av hållbarhetsrapporter från detta företag samt intervjuer med 
berörda aktörer. Intervjufrågorna är avsedda att vara av öppen karaktär för att få mer objektiva 
svar. 
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Bilaga 2 
 

1. Hur viktigt är hållbarhet för er i ert arbete?  
t är viktigt. Vi har en vision att vara Sveriges mest Hållbara mejeri. 

2. Varför tycker ni att hållbarhet är viktigt?  
Det är viktigt ur många aspekter. Här är bara några exempel då det inte går att peka på en 
enda viktig fråga. Allt hänger ihop. Ekonomiska aspeketer = Är vi inte ekonomiskt hållbara 
har vi ingen verksamhet helt enkelt. Sociala aspekter = Locka till sig kompetent personal och 
behålla kompetens inom företaget. Miljöaspekter = vara ett bra företag som arbetar med att 
minska vår miljö- och klimatpåverkan och minska risker för utsläpp. Vara ett gott föredöme 
för andra att ta efter. På så sätt skapar vi mervärde för våra konsumenter. 
 

3. Hur mäter ni hållbarhet i ert företag?  
Genom Sustainable Brand Index. 

 
4. Hållbar produktion brukar generellt indelas i tre kategorier; A. Ekonomisk hållbarhet 

(att hushålla med materiella och mänskliga resurser långsiktigt). B. Social hållbarhet 
(att bygga ett dynamiskt och stabilt samhälle på lång sikt där de grundläggande 
mänskliga behoven uppnås) C. Ekologisk hållbarhet (att bevara ekosystemets, jordens 
och vattnens produktionsförmåga på lång sikt). Fråga: Har ni ett specifikt fokus på 
någon av dessa kategorier i er produktion? Om så är fallet, varför? 
 
Utifrån FN´s globala hållbarhetsmål har vi lagt fokus på Mål 2, 8, 12, 15 och 17 då de 
speglar vår verksamhet bäst. Riskerna har vi identifierat med mål 6, 13 och 14. Läs mer på 
sid 12-13 i vår hållbarhetsredovisning. 

5. Vad använder ni för typ av förpackningar till era varor? Är det exempelvis återvunnet 
material?  
 
Vi tillverkar hundratals artiklar så denna fråga är svår att ha ett svar på. Du behöver vara mer 
specifik. Den vanligaste förpackningen består av kartong/plast, plast och sen en liten del 
aluminium till locken på våra bägare. Allt är återvinningsbart. 
Den vanligaste förpackningen är kartong/plast. 88 % FSC certifierad råvara och 12 % plast. 
Vi använder inget återvunnet mtrl, det är inte tillåtet för förpackningar som kommer i 
kontakt med livsmedel. Ytteremballage kan vara återvunnet mtrl. 

 

6. Vad gör ni med restprodukter från produktionen, exempelvis eventuell överbliven ost? 
 
Läs sid 54-55 i vår senaste hållbarhetsrapport. Finns på hemsidan. Generellt sätt kan jag säga 
att alla dina frågor besvaras i hållbarhetsrapporten. Läs den gärna. 
   

7. Har ni ett specifikt fokus på hållbarhet i en särskild del i er produktionskedja?  
 
Nej inte direkt. Men vissa år lägger vi fokus på olika saker. 
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8. Hur ser ni på hållbarhet i produktionen och framtiden? Vilka effekter tror ni att det 
kan få på jordens utveckling vad gäller ekonomisk hållbarhet, social hållbarhet samt 
ekologisk hållbarhet om alla mejeriföretag i Sverige började tillämpa hållbar 
produktion i större utsträckning i sina företag?  

 

Hållbar produktion och hållbarhet är ju på allas läppar nu vilket är kul. Jag tror Svenska 
mejeriföretag ligger rätt långt fram här jämfört med andra länder. Men visst tror jag på en bättre 
framtid om alla företag arbetar aktivt med hållbarhet, inte bara mejerisektorn. 

 

Jag tror och hoppas att det kommer bli bättre och bättre. Processerna blir mer effektiva. 
Transporterna släpper ut mindre CO2. Kemikalier blir mer miljövänliga. Kunder och 
konsumenter blir mer medvetna och börjar ställa tuffare krav. 
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Bilaga 3 

Principer för hållbar produktion kan beskrivas som (1): 

● Förpackningar och produkter har utformats med syftet att vara miljövänliga och säkra 
under hela livscykeln. 

● Arbetstjänster har organiserats för att människans verkliga behov tillfredsställs och så 
att rättvisa och jämlikhet främjas. 

● Ekologiskt oförenliga biprodukter samt avfall återvinns, minskas eller elimineras. 
● Förhållanden eller fysiska faktorer samt kemiska ämnen som kan innebära fara för 

miljön eller hälsan hos människan elimineras. 
● Ett material- och energibevarande upprätthålls och använda material samt energi 

brukas på sätt som är lämpligast för det resultat som eftersträvas. 
● Ergonomiska, fysiska och kemiska faror ska elimineras eller reduceras genom 

utformandet av anpassade tekniker och arbetsplatser. 
● Arbetet har utformats på så vis att kreativiteten och effektiviteten förbättras samt 

bevaras hos de anställda. 
● En kontinuerlig utveckling av kapacitet och förmågor, samt trivsel och trygghet hos de 

anställda prioriteras. 
● Platser som utgör gemenskapsskapande platser kring arbetsplatserna förbättras samt 

respekteras fysiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt. 
● Det sker en förstärkning av den ekonomiska livskraften i ett långsiktigt perspektiv hos 

företaget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. info@hallbarproduktion.se. Hållbar produktion. [webbsida] Hållbar produktion. [läst 
2019-04-13] Tillgänglig via: http://www.hallbarproduktion.se/. 
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Bilaga 4 

Konventionell mjölktillverkning respektive ekologisk mjölktillverkning 
Det finns framförallt tre skillnader mellan ekologisk och konventionell mjölkproduktion; 

● Växtskyddet – hantering av ogräs och skadedjur. I ekologisk jordbruksproduktion 
är kemiska bekämpningsmedel inte tillåtet emedan det är det i konventionell. 

● Gödselanvändning och växtnäring: I konventionell produktion är 
mineralgödsel/handelsgödsel tillåtet emedan det i ekologisk produktion måste användas 
kvävefixerande baljväxter, stallgödsel m.m. 

● Djurhållningen: I den ekologiska produktionen ställs krav på djurhållningen som 
innebär att djuren ska kunna födas upp och leva enligt deras naturliga sätt så långt som 
är möjligt. 

Just handelsgödseln som används i konventionell produktion är något som kan ge en ökad 
klimatpåverkan i jämförelse med stallgödsel och dylikt. Handelsgödsel är en konstgödsel som 
framställs genom industriella processer.(1) 
Under senare tid har emellertid satsningar gjorts inom den konventionella mjölktillverkningen 
där bland annat sparsam körning är ett krav likväl som ökning av biologiska mångfalden genom 
att osådda ytor lämnas för fågeln sånglärkan.(1) 
Det kan vara en aning komplicerat att ta fram information kring hur konventionell 
mjölkproduktion går till men ett sätt för att få en uppfattning om detta kan vara att jämföra mot 
de krav som ställs på ekologisk produktion. För att en vara ska få kallas ekologisk måste den 
uppfylla ett antal krav. Den i Sverige mest kända miljömärkningen för ekologisk dryck och mat 
är KRAV. I den ekologiska produktionen enligt KRAV är målsättningen att  

 Produktionsförmågan och ekosystemet och marken stärks samt bevaras på lång sikt. 
 Den genetiska samt biologiska mångfalden i produktionen och kulturlandskapet 

utvecklas samt skyddas. 
 Energianvändningen och användningen av fossila bränslen, samt ej förnyelsebara 

resurser minimeras och så även föroreningsutsläpp. 
 Brukande av ämnen som ej är naturliga undviks. 
 Husdjurens goda hälsa främjas och djuren ska ha möjlighet att bete sig naturlig, ha en 

tillvaro som är värdig samt få ett slut som är värdigt. 
 Förädlingsprocesser sker enligt metoder som är skonsamma mot produkterna och 

naturen samt med minimal användning av tillsatser. 
 Arbetsverksamma i produktionen, exempelvis lantbrukare, ska ha tillgång till en 

arbetsmiljö som är säker, ett arbete som är glädjegivande och tillfredsställande samt en 
inkomst som är skälig. 

 Ekologiska produkter tillgängliggörs för samtliga konsumenter. 
 Den plats där varan konsumeras respektive produceras främjas ur ett miljömässigt, 

ekonomiskt och socialt hållbarhetsperspektiv genom handel med produkter som är 
ekologiska. 

 I ekologisk produktion är målsättningen att banden mellan tätort och landsbygd samt 
mellan konsument och producent stärks, genom öppenhet kring verksamheten. (2) 

Kedjan för en ekologisk produkt inbegriper alla led från spannmål till färdig produkt hos 
konsument vilka åskådliggörs i figur 3. Det är alltså flera instanser i kedjan som måste verka 
för hållbar utveckling för att produkten ska få märkningen KRAV, exempelvis både 
lantbrukaren men även det företag som framställer produkten med förpackningar och liknande. 
Miljömärkningen KRAV ställer krav på bland annat växtodling, djurhållning, att använda 
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miljöanpassade produkter samt avlägsning och sortering av skräp på gårdarna. En KRAV-
certifierad lantbrukare måste bland annat ta hänsyn till energiplanering som innebär att 
lantbrukaren måste ta fram en energikartläggning för hur mycket energi som behövs för 
verksamheten samt sparsamt körsätt som innebär att förare i lantbruksverksamheten som kör 
mer än ett visst antal timmar ska vara utbildade i ett sparsamt körsätt. Ett KRAV-certifierat 
företag måste välja matförpackningar som är resurssparande samt minskar matsvinn. KRAV-
certifierade företag ska därutöver undvika förpackningar innehållandes ämnen som är hälso- 
och miljöfarliga. KRAV har även regler för socialt ansvar vid införsel samt import av råvaror 
och produkter. Det sociala ansvaret enligt KRAV innebär bland annat grundläggande krav för 
lönearbetande i den del av produktionen som är certifierad ska vara uppfyllda. Även regler för 
vilka rengöringsmedel och desinfektionsmedel som lantbrukarna får använda vid rengöring av 
produktionslokaler, djurstallar och dylikt finns reglerat i KRAV. KRAV ställer även krav på 
sortering av skräp och skrot hos lantbrukaren där denne måste följa gällande lagar inom 
miljöskyddslagstiftningen; bland annat att skrot, papper, plast och oljor ska sorteras och 
inlämnas för återvinning, återanvändning samt energiutvinning. Skrot ska sorteras och lämnas 
till återvinning. (3) Dessa krav behöver inte uppfyllas i konventionell mjölkproduktion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   Lantmännen. Ekologiskt och konventionellt [webbsida]. Stockholm; Lantmännen. [läst 
2019-04-28]  Tillgänglig via: https://lantmannen.com/hallbar-utveckling/viktiga-fragor/eko-
och-konventionellt/. 
2.   KRAV. Den ekologiska produktionens målsättning [webbsida]. Uppsala; KRAV.  
[uppdaterad 2018-08-15; läst 2019 28/4]. Tillgänglig via: https://www.krav.se/regler/kravs-
regler-2019-2020/1-introduktion-till-kravs-regler/1-2-den-ekologiska-produktionens-
malsattning/. 
3.   KRAV. KRAVs Regler 2019-2020 [webbsida]. Uppsala; KRAV. [uppdaterad 2019-03-04; 
läst 2019 04-28]. Tillgänglig via: https://www.krav.se/regler/kravs-regler-2019-2020/. 
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Bilaga 5 

Intervju av Skånemejerier med ansvarig för massbalans och processoptimering 
i verksamheten 

Del av sammanfattad intervju från Skånemejeriers hållbarhetsrapport 2017. 

I intervjun återger Thomas Skoug att hans arbete går ut på att minska svinnet på Skånemejeriers 
mejeri i Kristianstad. Han belyser också att det finns risker med deras ostproduktion ur ett 
hållbarhetsperspektiv då det där används mycket vatten, ånga, kemikalier (till diskningen) och 
el. Som ett exempel drar de membranfilter som används mycket el. Risker finns även när det 
kommer till läckage då produkter hamnar i avloppet. Då stiger COD-halten i avloppsvattnet 
vilket leder till problem i reningsverket. För att minska denna risk används mätare för att få en 
förståelse för var i processen vattnet används återger Skoug. Då mängden förbrukat vatten är 
starkt sammankopplat med de avfalls som finns i avloppsvattnet menar Skoug att det är viktigt 
att mäta den mängd som förbrukas och var i kedjan som detta sker. När detta uppmärksammats 
kan åtgärder sättas in där förbrukningen är som störst. En sådan åtgärd kan vara CIP-, Cleaning 
In Place, optimering. Mjölkproduktion är en energikrävande process som kräver mycket energi 
då mjölken värms upp och kyls. Rengöring och diskning är också en energikrävande del av 
produktionskedjan. Tomas Skoug belyser att det krävs mycket energi för att värma upp en tank 
på 200 000 liter till den temperatur som krävs för en riktig rengöring.  

Användandet av CIP-optimering menar också Thomas Skoug minskar kemikalieanvändningen. 
Då optimeringen också innebär en kontinuerlig mätning av disklösningen som säkerställer att 
den är så svag som möjligt ändå tillräckligt stark för att en ordentlig rengöring ska kunna ske. 
Användandet av membranfilter resulterar i färre transporter då filtren filtrerar bort onödig 
vätska från vasslen. Mätning av COD- halten mäts kontinuerligt och om de tillåtna värdena 
någon gång överskrids går ett larm som uppmärksammar att ett läckage uppstått. De flesta 
läckage (95%) uppstår vid ursköljningen av tankar. (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Skånemejerier. Skånemejerier: Hållbarhetsrapport 2017. 2017. 
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Bilaga 6 
I Skånemejeriers hållbarhetsrapport anges att företaget arbetar mot några av FN:s globala mål 
som tidigare nämnts. De specifika mål och delmål som nämns är listade nedan med deras 
respektive övergripande innehåll är sammanfattade från Globala målens hemsida (1).  

Mål 2. ” Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt 
främja ett hållbart jordbruk.”. 850 miljoner människor lever idag i hunger som också är den 
främsta dödsorsaken. Den humanitära katastrof som brist på mat får bara inte effekter på 
människors hälsa utan hämmar utveckling i hela samhällen. Hungern i världen har inte 
uppstått på grund av jordens brist på resurser snarare en ojämlik tillgång tillsamman med en 
ineffektiv hantering. Det är genom främjandet av ett hållbart jordbruk med modern teknik och 
rättvisa distributionssystem som på sikt kommer säkerställa tillräckligt med mat för alla.  

För att avskaffa hungern i världen ska är delmål 2,4 en viktig del. Som uppmärksammar en    
“ Hållbar livsmedelsproduktion och motståndskraftiga jordbruksmetoder”. Det globala 
delmålet 2,4 innebär att det innan 2030 ska finnas hållbara system för livsmedelsproduktion 
och att man infört motståndskraftiga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och 
produktionen. Detta kommer stärka produktionens förmåga till att anpassa sig efter 
klimatförändringar och extrema väderförhållanden som torka, översvämningar och andra 
katastrofer som väntas öka. Liksom bidra till att upprätthålla ekosystem och kontinuerligt 
förbättra mark- och jordkvaliteten  

 

Mål 8. Hälften av världens arbetstagare är idag anställda under osäkra former där dålig lön 
ofta förekommer med en begränsad tillgång till utbildning och socialförsäkringar. Den 
arbetsföra befolkningen beräknas också växa med 800 miljoner människor de kommande 
tjugo åren. Detta ställer stora krav på att nya jobben skapas och som samtidigt är hållbara 
både för människa och miljö. Rättvisa arbetsvillkor främjar på sikt en hållbar ekonomisk 
tillväxt. 

Och då speciellt delmål 8.5 “Full sysselsättning och anständiga arbetsvillkor med lika lön för 
alla”. Som lyder “Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga 
arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med 
funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.” 

 

Mål 12.  Vår planet är full av naturresurser men dessa har överutnyttjats till en gräns som lång 
överstiger vad jorden klarar av. Hållbarhet kan endast uppnås om dessa resurser tas till vara 
på på rätt sätt. Genom att till exempel minimera slöseri och spill. som exempel kan tas att en 
tredjedel av all mat som produceras hamnar i soporna. För att uppnå en hållbar utveckling 
måste mänsklighetens ekologiska fotavtryck minska genom att ändra hur vi producerar och 
konsumerar varor och resurser. En hållbar konsumtion är nödvändig för att minska den 
negativa påverkan på klimatet, miljön och människors hälsa, det vill säga påverkar alla de tre 
aspekter som rör en hållbar utveckling. 

Inom mål 12 fokuseras speciellt på delmål 12.5 som fokuserar på minskandet av mängden 
avfall. detta genom åtgärder som förebyggande, minskande, återvinnande av produkter och 
avfall.   
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Mål 15 som behandlar ekosystem och biologisk mångfald. Som handlar om att “skydda, 
återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem. Att hållbart bruka 
skogar genom att bekämpa ökenspridning och stoppa markförstöringen allt med målet att öka 
den biologiska mångfalden”. Utmaningen att tillgodose världens behov av livsmedel, vatten, 
energi och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden eller rubba jordens ekosystem 
är en av de största vi står inför, då de är grunden för allt liv på jorden. de olika ekosystem vi 
har här på jorden utgör en livsmiljö för flera miljoner olika arter som renar vår luft och vårt 
vatten. Skövling av skog och annan markförstöring leder till ökade halter av växthusgaser i 
atmosfären och är ett hot mot både klimatet och överlevnaden hos djurarter. delmål 15,9 lyder 
“Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och lokal förvaltning” och ska 
uppfyllas innan 2020.  

 

Mål 17. ”Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för 
hållbar utveckling”. För att de globala målen ska kunna uppfyllas krävs ett internationellt 
samarbete och partnerskap som bygger på en global solidaritet, kapacitetsutveckling och en 
mobilisering av ekonomiska resurser. För att säkerställa en nyskapande teknisk utveckling, 
rättvis handel, kontinuerlig uppföljning samt ett pålitligt stöd vid humanitära kriser krävs en 
samordnad internationell politik och investeringar. Detta för att tillgodose behoven hos. Det 
sjuttonde målet ses som ett verktyg för hur alla de globala målen ska kunna uppfyllas. något 
som kräver ett internationellt utbyte av teknik, finansiella resurser kunskap och expertis. 
delmål 17,6 understryker vikten av att detta arbete genomsyrar alla länder och då särskilt mer 
sårbara utvecklingsländer.  

 

Mål 6. “Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla”. 
Vatten är det som ligger till grund för allt liv på jorden och tillgång till rent vatten är en 
förutsättning för människans hälsa och för en hållbar utveckling. Produktionen av livsmedel 
och energi är också beroende av tillgång till vatten. Brist på vatten har på grund av detta varit 
grund till konflikter både inom och mellan länder. Delmål 6,3 fokuserar dels på förbättring av 
vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av 
farliga kemikalier och material. men också att halvera andelen obehandlat avloppsvatten och 
att öka återvinningen av vatten och en säker återanvändning.   

Mål 13. “Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess 
konsekvenser”. Att klimatförändringarna utgör ett hot är de flesta överens om idag. Ökade 
utsläpp av växthusgaser får som följd en genomsnittlig global uppvärmning på två grader. 
Vilket skulle påverka jordens ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet matproduktion 
vattentillgång för att nämn några av de områden som skulle påverkas negativt av en global 
uppvärmning. Vissa effekter av dessa är redan nu synliga och kommer att förvärras i 
framtiden om den negativa trenden inte bryts. De förändringar som krävs ligger i utbildning, 
innovation och att de mål som satts upp verkligen efterlevs. Delmål 13,3 fokuserar på att “öka 
kunskap och kapacitet för att hantera klimatförändringar”. Genom en bättre medvetenhet och 
utbildning kan vi begränsa de klimatförändringar vi står inför.  
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Mål 14. “Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en 
hållbar utveckling”. Hanteringen av våra hav som täcker 70 procent av jorden är avgörandet i 
balanseringen av effekterna av klimatförändringarna. Men problem med överfiske, försurning, 
gifter och föroreningar är bara några av de problem som vi orsakat våra hav. istället behövs en 
hållbar användning av havsbaserade resurser och ekosystem. Delmål 14,1 är att fram till 2025 
ska föroreningar från landbaserad verksamhet inklusive marint skräp och näringsämnen 
avsevärt ha minskat och ett förebyggande arbete ska ha utförts. 
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