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Abstract  

In January 2018, Sweden’s new Climate Act and long-term climate goal entered into force. 

The goal states that, by 2045, Sweden will reach net-zero emissions of greenhouse gases. The 

goal is ambitious and requires powerful climate change mitigations in a variety of sectors, 

which can lead to both positive synergies and negative tradeoffs with the 16 existing 

Environmental Quality Objectives. Examining and analyzing such interactions can accelerate 

the achievement of the goals and reduce the risk of unwanted complications.  

The purpose of this study is to assess the central measures of achieving the climate goal, and 

to evaluate and clarify possible synergies and tradeoffs between the climate goal and 

Sweden’s Environmental Objectives. The applied methods include literature studies, expert 

assessments, Causal Loop Diagrams and a comparative analysis method, and a total of 160 

interactions between the climate goal and the Environmental Objectives have been examined. 

37% of the interactions show positive synergies, and 47% show no significant impact between 

the climate goal and the Environmental Objectives. Only 16% of the interactions are 

estimated to lead to possible negative tradeoffs. In many cases, type of used technology and 

the location of the measures play a decisive role; with careful planning and precautionary 

principles, synergies can be supported and tradeoffs avoided. 

Sammanfattning 

I samband med att den nya klimatlagen trädde i kraft i januari 2018 fick Sverige ett nytt 

långsiktigt klimatmål, som fastställer att Sverige senast år 2045 ska ha noll nettoutsläpp av 

växthusgaser. Målet är ambitiöst och kräver kraftfulla klimatförbättrande åtgärder inom en rad 

olika sektorer, något som kan leda både till positiva synergieffekter och negativa 

målkonflikter med de 16 befintliga miljökvalitetsmålen. Att undersöka och analysera dessa 

interaktioner kan påskynda måluppfyllelsen och minska risken för fallgropar. 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka klimatförbättrande åtgärder som är betydande 

för att nå klimatmålet, samt att kartlägga och tydliggöra potentiella synergier och konflikter 

mellan klimatmålet och de nationella miljökvalitetsmålen. Litteraturstudier, expertutlåtanden, 

analyser av orsakssamband samt en komparativ analysmetod har tillämpats, och totalt 160 

interaktioner mellan klimatmålet och miljökvalitetsmålen har analyserats.  

37% respektive 47% av interaktionerna visar positiva synergier eller ingen tydlig påverkan 

mellan klimatmålet och miljökvalitetsmålen, och endast 16% av interaktionerna bedöms leda 

till potentiella negativa målkonflikter. För flera av åtgärderna spelar teknik och placering en 

avgörande roll för de slutliga synergierna och målkonflikterna. Med noggrann planering och 

vidtagen försiktighetsprincip kan synergierna stärkas och potentiella målkonflikter undvikas. 
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1. Introduktion 

Människans påverkan på klimatsystemet genom utsläpp av växthusgaser bidrar till en rad 

olika miljöproblem så som förlust av biodiversitet, höjda havsnivåer och global 

glaciäravsmältning (Rockström et al. 2009). Förbränning av fossila bränslen är den främsta 

orsaken till klimatförändringarna, både i Sverige och internationellt. Halten koldioxid i 

atmosfären har ökat kraftigt de senaste åren, och 2015 överskred koldioxidhalten 400 ppm, 

vilket är det högsta värdet på minst 800 000 år (IPCC, 2014).  

2015 enades världens länder om ett nytt, globalt klimatavtal under FN:s klimatkonferens i 

Paris, med syfte att hålla den globala temperaturhöjningen långt under 2°C, med strävan att 

inte överstiga 1,5°C. För att nå det globala klimatmålet behöver utsläppen av växthusgaser 

kulminera så snart som möjligt, för att sedan minska radikalt (UNFCCC, 2015). 

Som ett led i Sveriges bidrag till det globala klimatavtalet trädde en ny, nationell lag i kraft i 

januari 2018: klimatlagen. Syftet med lagen är att Sverige ska bedriva en långsiktigt hållbar 

nationell klimatpolitik och samtidigt vara en drivande kraft i den globala klimatmålsättningen 

(Prop. 2016/17:146). Till klimatlagen hör även ett ambitiöst klimatmål, som fastställer att 

Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045. Efter 2045 är 

målsättningen negativa utsläpp, främst genom upptag av koldioxid via skog samt avskiljning 

och lagring av koldioxid från förbränning av biobränslen (Naturvårdsverket, 2018a).  

Sverige har sedan tidigare 16 nationella miljökvalitetsmål som utgör grunden för det 

nationella miljöarbetet. För att nå dessa mål krävs samverkan från flera aktörer i samhället, 

och olika myndigheter ansvarar för olika mål. Det nationella klimatmålet för 2045 är ett av de 

nya etappmålen i miljömålssystemet, och är därför en viktig pusselbit i Sveriges framtida 

miljöarbete.  

Miljökvalitetsmålen presenteras som 16 olika mål inom skilda områden, men i praktiken kan 

det finnas flera olika interaktioner mellan målen, där utveckling inom ett mål kan påverka ett 

annat. Att förstå förhållandet mellan målen och kartlägga dess interaktioner kan vara ett 

värdefullt verktyg i arbetet mot att uppfylla dem (Naturvårdsverket, 2011). Samma princip 

gäller även för miljömålen kontra andra samhällsmål, exempelvis produktion, konsumtion 

eller klimat. Det nationella klimatmålet är ett nytt mål, och därför saknas djupare analyser 

kring dess interaktion med de befintliga miljökvalitetsmålen.  

2019 ska Naturvårdsverket leverera en fördjupad utvärdering av de nationella 

miljökvalitetsmålen till regeringen, med åtgärder och förslag på hur miljöarbetet kan drivas 

framåt för att målen ska nås. Både miljökvalitetsmålen och regeringens långsiktiga mål om 

noll klimatpåverkande utsläpp kräver stora insatser för att kunna uppfyllas. Ett starkt 

incitament för att driva utvecklingen åt rätt håll kan vara att peka på positiva synergieffekter 

mellan uppfyllelsen av regeringens nationella klimatmål och miljökvalitetsmålen. Samtidigt 

är det viktigt att inte bortse från eventuella målkonflikter, för att säkerställa att framsteg kring 

klimatmålet inte sker på bekostnad av ett eller flera miljömål.  
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1.1. Syfte och hypotes 

Syftet med studien är att kartlägga vilka klimatförbättrande åtgärder som är betydande för att 

nå klimatmålet, samt att tydliggöra potentiella synergier och konflikter mellan dessa åtgärder 

och måluppfyllelsen för de nationella miljökvalitetsmålen.  

Med utgångspunkt i de identifierade klimatförbättrande åtgärderna ska analysen svara på vilka 

miljökvalitetsmål som löper störst risk att hamna i konflikt med klimatmålet, samt vilka 

miljökvalitetsmål som förväntas uppleva positiva effekter av klimatarbetet.   

Studien har sin utgångspunkt i följande hypoteser:  

− Åtgärder för att nå klimatmålet bör involvera flera olika samhällssektorer  

 

− Det finns generellt sett fler positiva synergier än målkonflikter mellan klimatmålet och 

de nationella miljökvalitetsmålen 

1.1.1. Avgränsningar 

Studien är avgränsad till potentiella synergier och konflikter mellan åtgärder för att nå 

klimatmålet och uppfyllelsen av de nationella miljökvalitetsmålen. Det reversibla sambandet, 

hur åtgärder för att nå miljökvalitetsmålen påverkar klimatmålet, undersöks inte. 

Studien utgår ifrån ett nationellt perspektiv, och behandlar främst utsläpp inom Sveriges 

gränser. När det gäller de klimatförbättrande åtgärderna och dess möjliga konflikter och 

synergier med miljökvalitetsmålen är det främst driftsfasen som undersöks, hela 

livscykelperspektivet analyseras inte. 

2. Bakgrund 

2.1. De nationella miljökvalitetsmålen 

Sveriges 16 miljökvalitetsmål fungerar som en struktur för det nationella miljöarbetet. De 

syftar till att vägleda Sverige i arbetet mot målet att lösa de stora miljöproblemen, och visar 

vägen mot en långsiktigt hållbar utveckling (Miljödepartementet, 2012). Målen sträcker sig 

över en rad olika aspekter och behandlar allt från bevarande av natur- och kulturmiljöer till 

frågor om luftföroreningar och grundvatten.  

Varje miljömål har en övergripande definition som förklarar vad målet innebär (tabell 1). 

Utöver detta finns även preciseringar för varje mål som tydliggör vad som förväntas uppnås.  

Tabell 1. Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål och dess definitioner (Citerat från Naturvårdsverket, 2017a). Till varje 
miljökvalitetsmål hör en specifik bild som senare används i påverkansmatrisen i figur 16 (Illustratör: Tobias Flygar).  

 Miljökvalitetsmål Definition 

 Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan 

på klimatsystemet inte blir farlig. 
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 Frisk luft Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 

skadas. 

 

 Bara naturlig försurning De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen 

för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka 

korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, 

arkeologiska föremål och hällristningar. 

 Giftfri miljö Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska 

inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 

naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa 

och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är 

nära bakgrundsnivåerna. 

 Skyddande ozonskikt 
 

Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. 

 

 

 Säker strålmiljö 
 

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter 

av strålning. 

 

 Ingen övergödning Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan 

på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna 

till allsidig användning av mark och vatten. 

 Levande sjöar och 
vattendrag 

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 

livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 

kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion 

ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

 Grundvatten av god 
kvalitet 

Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en 

god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

 

 Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och 

den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av 

biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, 

rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en 

hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp 

och andra störningar.  

 Myllrande våtmarker Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska 

bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. 

 

 Levande skogar Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt 

som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala 

värden värnas.  

 Ett rikt odlingslandskap Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 

 Storslagen fjällmiljö Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, 

upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska 

bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. 

Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. 

 God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 

samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska 

tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 



 

 

 

4 

utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 

mark, vatten och andra resurser främjas. 

 

Ett rikt växt- och djurliv Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 

nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen 

samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i 

långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska 

ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som 

grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. 
 

 

Varje år levererar Naturvårdsverket en utvärdering av respektive miljömål, med uppföljning 

kring hur arbetet går samt prognostisering för den framtida utvecklingen. Vart fjärde år sker 

dessutom en fördjupad utvärdering med djupare analyser kring respektive mål och det 

övergripande miljömålsarbetet. Utvärderingen är en viktig pusselbit i miljöpolitiken och 

fungerar som ett underlag till framtida beslut och prioriteringar samt som ett incitament att 

påskynda miljöarbetet (Naturvårdsverket, 2015). 

2.2. Sveriges klimatmål och det klimatpolitiska ramverket 

Under 2017 beslutade regeringen om ett nytt, klimatpolitiskt ramverk för Sverige, som trädde 

i kraft i januari 2018. Ramverket utgår från Miljömålsberedningens utredning En luft- och 

klimatstrategi för Sverige (SOU 2016:47). I ramverket ingår ett klimatmål med etappmål för 

år 2030 och 2040 (figur 1), en ny klimatlag samt ett klimatpolitiskt råd. Det övergripande 

målet med ramverket är att Sverige ska minska sina territoriella utsläpp av växthusgaser, för 

att år 2045 uppnå det långsiktiga målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. 

Den fullständiga definitionen av målet är att de territoriella utsläppen av växthusgaser i 

Sverige ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990 (Prop. 2016/17:146). De 

återstående utsläppen kan sedan kompenseras exempelvis via upptag av koldioxid i skog och 

mark, investeringar i klimatprojekt utanför Sveriges gränser samt via BECCS*. Utöver detta 

ska även utsläppen från inrikes transporter minska med 70 procent jämfört med år 2010 

(Naturvårdsverket, 2018a).  

De två etappmålen för 2030 och 2040 innefattar endast utsläppen inom den icke-handlande 

sektorn, vilket innebär de utsläpp som inte ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter.  

                                                 

 

*BECCS: CCS står för Carbon, Capture and Storage och är en teknik för att lagra koldioxidutsläpp under marken. BECCS står 

för Bio-energy with carbon capture and storage och innebär lagring av koldioxidutsläpp från förbränning av biomassa (EEA, 
2011). Syftet med BECCS är att uppnå sjunkande nivåer av koldioxid i atmosfären, eftersom biomassan tagit upp ytterligare 
koldioxid under fotosyntesen, som sedan samlas upp vid förbränning.  
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Figur 1. Sveriges nationella klimatmål till 2030, 2040 och 2045 enligt det klimatpolitiska ramverket. Utsläpp inom den icke-
handlande sektorn ska minska med 63 procent till 2030 och 75 procent till 2040 i jämförelse med 1990. Sveriges totala 
utsläpp ska vara netto-noll år 2045. Utöver detta ska transportsektorns utsläpp minska med 70 procent till 2030 jämfört 
med år 2010 (Omarbetad från Naturvårdsverket, 2018a). 

I klimatlagen §2 återfinns fyra punkter kring hur regeringen ska bedriva det klimatpolitiska 

arbetet:  

”2 § Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som 

1. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet, 

2. bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga 

effekter av klimatförändring, 

3. är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och 

skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter, och 

4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och 

miljömässiga överväganden.” (SFS 2017:720).  

I §5 anges även att regeringen vart fjärde år ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. 

Handlingsplanen syftar till att utreda hur arbetet bedrivs för att klimatmålet ska nås, planerade 

åtgärder för utsläppsminskningar, uppföljning av tidigare åtgärder samt en prognos för 

framtida utsläpp. Den första åtgärdsplanen beräknas levereras under 2019 (SFS 2017:720).  

2.3. Nationella utsläpp och upptag av växthusgaser 

Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser har minskat sedan 1990, med en snabbare 

minskningstakt sedan 2003 (Naturvårdsverket, 2017a). Utsläppsminskningarna beror främst 

på övergången från oljeeldade värmepannor till el och fjärrvärme, samt en 

fordonseffektivisering och ökad användning av förnybara bränslen (ibid).  
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Sveriges utsläpp av växthusgaser i den icke-handlande sektorn uppgick under 2016 till 32,6 

miljoner ton CO2e*, vilket motsvarar en årlig minskning med cirka 2 procent sedan 2005 och 

en total minskning med 30 procent sedan år 1990. Sveriges totala territoriella utsläpp under 

2016 var 52,9 miljoner ton CO2e, vilket motsvarar en minskning med 1,6 procent jämfört med 

2015 och en total utsläppsminskning med 26 procent sedan 1990 (Naturvårdsverket, 2017a). 

Industrisektorn och transportsektorn står för den största delen av Sveriges utsläpp, följt av 

jordbrukssektorn och energisektorn (figur 2).  

 

Figur 2. Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser år 2016 inom respektive sektor, exklusive markanvändning och utrikes 
transporter (Data från Naturvårdsverket, 2017a).  

Förutom utsläpp har Sverige även ett högt upptag av växthusgaser, där skogsmark, åkermark, 

betesmark och våtmark binder koldioxid och fungerar som kolsänkor. 2016 beräknades det 

totala nettoupptaget till 43 miljoner ton, där skogsmark stod för 63 procent av upptaget. 

Nettoupptaget i skog kan variera över år och påverkas kraftigt av exempelvis stormar eller 

storskalig avverkning (Naturvårdsverket, 2017a).  

För att det nationella klimatmålet och dess etappmål ska vara möjliga att nå måste 

minskningstakten öka mellan -3 procent och -4,5 procent per år för den icke-handlande 

sektorn, och Sveriges totala utsläpp måste minska mellan -5 procent och -8 procent per år. För 

                                                 

 

* CO2e: Koldioxidekvivalenter. Omräkning av effekten av olika typer av växthusgaser, med syfte att kunna jämföra dem och 
beräkna det totala bidraget till den globala uppvärmningen (Nationalencyklopedin, 2018b).  

Lösningsmedel 
m.m. 3%

Avfall 3%

Arbetsmaskiner 7%

Uppvärmning av 
byggnader 2%

El och 
fjärrvärme

9%

Jordbruk
13%

Inrikes 
transporter

32%

Industri
32%

Sveriges territoriella utsläpp av växthusgaser 2016*

*Exkl. markanvändning och 

utrikes transporter
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att målet om inrikes transporter ska nås måste minskningstakten av växthusgasutsläpp från 

transportsektorn öka till -7 procent per år, i jämförelse med dagens -3 procent per år (figur 3).  

 

Figur 3. Genomsnittlig minskningstakt för att nå respektive delmål (2030 och 2040) samt det totala målet om noll 
nettoutsläpp (2045) från dagens nivå. Minskningstakten är uttryckt i ett intervall eftersom kompletterande upptagsåtgärder 
får räknas in i måluppfyllelsen (Naturvårdsverket, 2017a).  

De strategier och åtgärder som planeras och implementeras för att minska Sveriges 

klimatpåverkan involverar en rad olika sektorer. Transport- och industrisektorn står för två 

tredjedelar av Sveriges utsläpp av växthusgaser (Naturvårdsverket, 2018b). Att utveckla 

energieffektiva fordon och driva utvecklingen mot fossilfria drivmedel är därför en stor del av 

klimatarbetet, liksom att utveckla olika former av bioenergi och ny teknik.  

2.4. Synergier och målkonflikter  

En synergi innebär en samverkan mellan två faktorer där den sammanlagda verkanskraften 

blir starkare än summan av de enskilda faktorerna (Nationalencyklopedin, 2018a). I 

miljömålsarbetet kan en synergi innebära att åtgärder för att nå ett mål automatiskt leder till 

framgång inom ett annat, medan en målkonflikt innebär att åtgärder för att nå ett mål kan 

förhindra måluppfyllnad inom ett annat område (Pradhan et al., 2017).  

 

Inom miljömålssystemet och samhället i stort finns det risk för både negativa målkonflikter, 

men även stora möjligheter till positiva synergieffekter. Att kartlägga och analysera möjliga 

synergier och konflikter mellan olika åtgärder och mål är en viktig del i det målbaserade 

arbetet. Med en begränsad budget och tidsram kan det vara klokt att prioritera de åtgärder som 

automatiskt bidrar till en positiv måluppfyllnad för andra mål. Genom att analysera möjliga 

målkonflikter kan man även undvika onödiga fallgropar, och riskerar inte att utföra åtgärder 

som har negativ påverkan inom andra områden (Nilsson et al., 2016a).  
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2.5. Tidigare forskning 

2015 fastslogs de globala hållbarhetsmålen inom Agenda 2030, och i samband med detta 

ökade även forskningen kring synergier och konflikter mellan olika typer av hållbarhetsmål. 

Till skillnad från de nationella miljömålen, som endast fokuserar på ekologisk hållbarhet, 

spänner de globala målen över alla tre hållbarhetsdimensionerna. Flera av de tidigare 

rapporterna som publicerats inom ämnet fokuserar därför på synergier och konflikter mellan 

miljömål och sociala mål (Ntona & Morgera, 2017; Singh et al., 2017; Schröter et al., 2017). I 

en artikel från Weitz et al. (2017) jämförs de 17 internationella hållbarhetsmålen mot 

varandra för att kartlägga positiva och negativa beroenden. Två detaljerade mål valdes ut för 

varje övergripande hållbarhetsmål, och dessa 34 mål jämfördes sedan mot varandra, vilket 

gav 1122 möjliga interaktioner. Resultatet visade på övervägande positiva eller neutrala 

kopplingar, och endast 4% av målen bedömdes ha ett negativt beroende. I en studie från 

Griggs et al. (2017) kartlades fyra av de 17 målen mot varandra med hjälp av samma metod 

som Weitz et al. (2017). Totalt 316 interaktioner bedömdes, och 238 av dessa var positiva, 66 

negativa och 12 bedömdes som neutrala.  

I två nyligen publicerade artiklar (IRENA, 2017; Nerini et al. 2017) jämförs det globala målet 

kring hållbar energi med de övriga målen, där resultatet visade att målet kring hållbar energi 

har positiva och negativa kopplingar till samtliga resterande mål.  

När det gäller forskning kring de nationella miljömålen och dess synergier och målkonflikter 

finns det endast ett fåtal tillgängliga rapporter. Naturvårdsverket utförde 2011 en kartläggning 

över de nationella miljömålen (Naturvårdsverket, 2011), med fokus på synergier och 

konflikter mellan målen, men ingen liknande analys har gjorts sedan dess. 2012 gjordes en 

studie kring interaktioner mellan miljömålen och den nationella klimatpolitiken, men detta var 

innan regeringens nya klimatstrategi införts (Johansson, 2012). Samma författare publicerade 

sedan under 2016 en artikel kring samma ämne, baserad på resultaten från den tidigare studien 

(Hildingsson & Johansson, 2016).   

Naturvårdsverket publicerade under 2018 en översiktlig sammanställning över vilken 

forskning som bedrivs inom området, främst med fokus på beroenden och interaktioner 

mellan målen i Agenda 2030. Ämnet bedöms som högaktuellt, och rapportens förslag till 

framtida forskning är bland annat fortsatta jämförelsestudier mellan miljökvalitetsmålen och 

olika typer av politiska styrdokument (Naturvårdsverket, 2018c).  
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3. Metod 

Inom ramen för denna studie har fyra olika metoder tillämpats – litteraturstudier, 

expertutlåtanden, Causal Loop Diagrams samt en komparativ analysmetod. Syftet med 

litteraturstudien var dels att få en bakgrundskunskap kring ämnet, och dels för att ta del av 

resultat från tidigare forskning, vilket i förlängningen hjälpte till att besvara studiens 

frågeställningar. Flera Causal Loop Diagrams skapades för att identifiera och visualisera hur 

de olika klimatåtgärderna inverkar på respektive miljökvalitetsmål. Den komparativa analysen 

syftade till att undersöka sambanden mellan klimatmålet och miljömålen, samt att i 

förlängningen på ett tydligt sätt kunna åskådliggöra dessa interaktioner.  

3.1. Identifiering av åtgärder för att uppnå klimatmålet  

För att identifiera vilka åtgärder som krävs för att uppnå klimatmålet utfördes både 

litteraturstudier samt kortare möten och intervjuer med experter från Naturvårdsverket. 

Intervjuer är en typ av kvalitativ metod som används explorativt eller för att samla in 

expertkunskap från utvalda respondenter (Malterud, 2014). Syftet med mötena var att 

diskutera och kartlägga vilka klimatförbättrande åtgärder som är relevanta för att nå 

klimatmålet, samt få en bredare förståelse för vilka åtgärder som bedöms som viktigast. Dessa 

utlåtanden jämfördes sedan med existerande forskning för att fastställa vilka klimatåtgärder 

som är mest relevanta att analysera mot de nationella miljökvalitetsmålen. 

3.2. Synergier och målkonflikter mellan klimatåtgärder och de nationella 

miljökvalitetsmålen 

3.2.1. Litteraturstudier 

För att analysera vilken information och forskning som finns tillgänglig inom ämnet, och i 

förlängningen kunna besvara vilka potentiella synergier och konflikter som finns mellan 

klimatmålet och miljökvalitetsmålen, utfördes en omfattande litteraturstudie.  

För att hitta och sortera ut relevanta vetenskapliga artiklar utformades en sökstrategi med ett 

antal kriterier och sökord för att begränsa antalet träffar. De sökdatabaserna som användes var 

EDS (EBSCO Discovery Service) och Google Scholar.  

Sökorden utgick från de identifierade klimatåtgärderna, samt ord kopplade till 

miljömålssystemet. De sökord som användes i artikeldatabaserna var: Environmental goals, 

SDG, Environmental Quality Objectives, Synergies, Trade-offs, Interactions, Wind power, 

Bioenergy, Solar power, Biogas, Electric cars, CCS, Organic farming, Digestates, Peatland 

och Biochar, samt en kombination av dessa sökord. För att komplettera litteratursökningen 

tillämpades även snöbollsmetoden, vilket innebär att ytterligare artiklar identifierades via 

originalartiklarnas referenslistor. (Barajas et al., 2013).  

Endast ett fåtal artiklar publicerade innan 2010 användes i studien, främst eftersom forskning 

inom ämnet endast pågått under de senaste åren, men även för att säkerställa användandet av 

aktuell information och statistik.  
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Utöver vetenskapliga artiklar användes även viss ”grå litteratur”, exempelvis opublicerade 

studier eller rapporter från olika myndigheter. Detta dels för att ämnesområdet är relativt nytt 

och outforskat, men också för att ha möjlighet att ta del av Naturvårdsverkets egna 

publikationer om miljömålen och dess uppföljning.  

3.2.2. Causal Loop Diagram (CLD) 

För att identifiera och visualisera hur de olika klimatåtgärderna inverkar på respektive 

miljökvalitetsmål användes en systemdynamisk metod i form av olika Causal Loop Diagrams 

(CLD:er). Ett Causal Loop Diagram är ett diagram som hjälper till att undersöka olika 

orsakssamband mellan variabler, samt att visualisera hur dessa är sammanlänkade (Tip, 

2011).  

Ett diagram per klimatåtgärd skapades med hjälp av programmet Vensim, totalt 10 diagram. 

Diagrammen syftar till att illustrera de viktigaste orsakerna till potentiella synergier och 

konflikter mellan respektive klimatåtgärd och de nationella miljökvalitetsmålen, samt vilka 

samband som finns mellan orsakerna och miljömålen. 

Diagrammen består av positiva och negativa kopplingar mellan de olika variablerna, där en 

positiv koppling innebär en förändring i samma riktning, medan en negativ koppling innebär 

en förändring i motsatt riktning. De positiva kopplingarna illustreras med blå färg, medan de 

negativa kopplingarna är lila. Viktigt att notera är att positiva kopplingar inte nödvändigtvis 

innebär synergier, utan endast visar riktningen för variablernas relation.  

Exempel på positiva och negativa kopplingar i en CLD: 

Positiv (+) Fossil energi → Utsläpp av CO2  

Ju mer använd fossil energi, desto mer utsläpp av CO2. 

Negativ (-) Fossilfria fordon → Luftföroreningar 

Ju fler fossilfria fordon, desto färre luftföroreningar. 

3.3. Analys av synergier och konflikter mellan klimatmålet och miljökvalitetsmålen 

För att analysera potentiella synergier och konflikter mellan miljökvalitetsmålen och 

klimatmålet användes en komparativ analysmetod. Syftet med jämförande metoder är att 

analysera orsakssamband mellan olika variabler, i detta fall mellan uppfyllandet av 

klimatmålet och miljömålen (Denk, 2012).  

3.3.1. Klassificeringssystem i form av en sjustegstrappa 

I samband med att de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 fastställdes ökade även 

forskningen kring dess interaktioner, men eftersom ämnet är nytt saknas standardiserade 

metoder för att analysera dessa. Nilsson et al. presenterade under 2016 ett 

klassificeringssystem för utvärdering och analys av de globala hållbarhetsmålen, som sedan 

tillämpats i flera liknande studier (Nilsson et al., 2016b; Griggs et al., 2017; Weitz et al., 

2017). Metoden består av en sjustegstrappa, där interaktionerna mellan målen delas in från ett 
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starkt, negativt motverkande (-3) till ett starkt, positivt förstärkande (+3) (Nilsson et al., 

2016b). 

 

För att stärka konsekvensen i dessa typer av interaktionsanalyser användes en liknande 

klassificeringsmetod även i denna studie. Originalmodellen översattes till svenska och 

klassificeringen baserades förutom på påverkansgraden även på graden av osäkerhet för 

interaktionen (figur 4).  

 

 

Figur 4. Klassificeringssystem i sju steg för att kartlägga synergier och målkonflikter mellan miljökvalitetsmålen och 

klimatmålet. Omarbetad från Nilsson et al. (2016b) 

Med hjälp av klassificeringssystemet kunde olika åtgärder för att nå klimatmålet jämföras 

med respektive miljömål, och varje interaktion poängsattes utifrån möjliga synergier och 

målkonflikter. Poängen bestämdes med hjälp av resultat från tidigare forskning och från 

utlåtande av experter inom området.  

Varje interaktion klassades utifrån den sjugradiga skalan i figur 4, och bedömningarna utgick 

från frågan ”Hur påverkas _miljökvalitetsmålet_ av _klimatåtgärd_ och hur sannolik är 

interaktionen?” Det reversibla sambandet - hur miljökvalitetsmålen påverkar klimatmålet - 

undersöktes inte. 

Resultatet åskådliggjordes sedan i en påverkansmatris för att enkelt visa hur olika miljömål 

interagerar med klimatmålet (se sektion 3.3.2). 

Bedömningskriterier 

Bedömningen av interaktionerna mellan klimatåtgärderna och miljökvalitetsmålen utgick från 

följande kriterier: 

+3 Klimatåtgärden leder till mycket goda förutsättningar för uppfyllnad av miljömålet. 
 

+2 Klimatåtgärden leder till en positiv synergi för miljömålet, och litteraturen ger en god grund för 
bedömningen. 

-3 
Omöjliggör 

måluppfyllelse 

-2 
Negativ påverkan  

(säker prognos) 

-1 
Negativ påverkan 

(osäker prognos) 

0 
Ingen direkt  

påverkan 

+2 Positiv påverkan 

(säker prognos) 

+3 Direkt kopplad till 

måluppfyllelse 

+1 Positiv påverkan 

(osäker prognos) 
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+1 Klimatåtgärden leder till en möjlig positiv synergi för miljömålet, men litteraturen är begränsad eller 

motsägande. 
 

0 Ingen tydlig påverkan. 
 

-1 Klimatåtgärden leder till en möjlig målkonflikt med miljömålet, men litteraturen är begränsad eller 
motsägande.  
 

-2 Klimatåtgärden leder till en målkonflikt med miljömålet, och litteraturen ger en god grund för 
bedömningen. 
 

-3 Klimatåtgärden gör det omöjligt att nå miljömålet. 

 

Bedömningsexempel:  

Klimatåtgärd: Ökad andel förnybara drivmedel → Miljömål: Frisk luft 

Den fossila transportsektorn står för en stor del av de luftföroreningar som släpps ut. När fossila drivmedel 

ersätts med förnybara alternativ, kommer även mängden luftföroreningar med stor sannolikhet att minska. 

Detta leder till goda förutsättningar för måluppfyllnad av Frisk luft, vilket ger poängen +3.  

Klimatåtgärd: Ökad andel bioenergi → Miljömål: Bara naturlig försurning 

För att kunna öka mängden bioenergi måste mängden avverkad skog öka, vilket i förlängningen skulle kunna 

leda till en ökad försurning då de syraneutraliserande processerna störs vid ett intensivt skogsbruk. Hur stor 

påverkan blir beror däremot på vilka förebyggande åtgärder som genomförs vid avverkning. Prognosen är 

därför osäker, och poängen blir -1.   

3.3.2. Påverkansmatris 

För att åskådliggöra resultatet från klassificeringen av interaktionerna mellan respektive 

miljömål och klimatmålet skapades en påverkansmatris. På den vågräta axeln listades alla 

miljökvalitetsmål, och på den lodräta axeln listades de klimatförbättrande åtgärderna.  

Varje färg för respektive poäng matades in i matrisen, och en totalsumma räknades ut.  

Ett exempel på en påverkansmatris återfinns nedan i figur 5. De 16 miljökvalitetsmålen 

återfinns vågrätt, medan de olika klimatåtgärderna är listade lodrätt. Färgerna utgår från 

skalan i figur 4: Från mörkröd (-3) till mörkgrön (+3). 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 Σ 

K1                 +6 

K2                  

K3                  

Σ 
-2                 

Figur 5. Exempel på påverkansmatris. De 16 miljökvalitetsmålen återfinns vågrätt, medan de olika klimatåtgärderna är 

listade lodrätt. Färgerna utgår från skalan i figur 4: Från mörkröd (-3) till mörkgrön (+3).  
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Interaktionerna mellan en klimatåtgärd och alla miljökvalitetsmål visas i radsumman, medan 

interaktionerna mellan alla klimatåtgärder och ett specifikt miljökvalitetsmål visas i 

kolumnsumman. En hög kolumnsumma visar att klimatmålet har en positiv inverkan på det 

undersökta miljömålet, och att flera positiva synergier förekommer. En negativ 

kolumnsumma innebär ett större antal målkonflikter, och att åtgärder för att nå klimatmålet 

kan göra det svårare att uppnå det undersökta miljökvalitetsmålet. 

4. Resultat och analys 

4.1. Klimatförbättrande åtgärder inom olika sektorer 

I dagsläget finns ännu ingen färdigställd klimatpolitisk handlingsplan med åtgärder för hur 

Sverige ska nå klimatmålet och dess etappmål, den levereras först under 2019 (Prop. 

2016/17:146). I april 2018 publicerade regeringen däremot en skrivelse som visar vilka 

områden som bör prioriteras i den kommande handlingsplanen. Fossilfria transporter, 

transporteffektivitet, tydliga styrmedel samt ökad kunskap kring kolsänkor framhålls som 

viktiga byggstenar för att uppnå klimatmålet (Skr. 2017/18:238).  

I regeringens budgetproposition för 2018 presenteras ett antal förslag på styrmedel för att 

minska mängden växthusgasutsläpp i Sverige. Styrmedlen inkluderar en rad olika sektorer, 

men ett stort fokus ligger på transportsektorn där betydande förbättringar är möjliga. De 

styrmedel som främjar ett fossiloberoende transportsystem är bland annat investeringsstöd till 

elfordon, reduktionsplikt för ökad andel biodrivmedel, Klimatklivet samt Bonus Malus (Prop. 

2017/18:1). 

Miljömålsberedningen lade under 2016 fram en strategi för en långsiktig nationell 

klimatpolitik, för att möjliggöra måluppfyllelse av klimatmålet senast år 2045 (SOU 2016:47). 

Även Miljömålsberedningen framhåller transportsektorn som den främsta nyckeln till 

måluppfyllelse, och utvecklingen inom transportsektorn beskrivs ofta som avgörande för 

möjligheten att nå det långsiktiga klimatmålet (SOU 2016:47; Energimyndigheten, 2017; 

Naturvårdsverket, 2017b). Miljömålsberedningen presenterar även möjliga styrmedel inom 

industrin, jordbrukssektorn och samhällsplaneringen som skapar förutsättningar för att nå det 

långsiktiga målet år 2045 (SOU 2016:47).  

 

Naturvårdsverket presenterade under 2017 en analys över hur utvecklingen av 

växthusgasutsläpp kommer att se ut med nuvarande beslutade styrmedel samt med planerade 

styrmedel, och hur mycket som saknas för att nå klimatmålet innan 2045. Analysen visar att 

klimatpolitiken är på väg åt rätt håll med nuvarande styrmedel, men att ytterligare åtgärder 

krävs för att nå ända fram (Naturvårdsverket, 2017b). 

 

De sektorer som 2016 stod för den största delen av Sveriges utsläpp av växthusgaser var 

energisektorn, transportsektorn, industrisektorn och jordbrukssektorn (Naturvårdsverket, 

2018b). Klimatförbättrande åtgärder inom dessa sektorer är därför nödvändiga för 

uppfyllandet av klimatmålet. 
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4.1.1. Energi  

Det övergripande målet för svensk elproduktion är 100% förnybar el innan år 2040, med 

etappmålet att utöka elcertifikatsystemet för förnybar elproduktion med 18 TWh till 2030 

(Energiöverenskommelsen, 2016). IVA, International Energy Agency (IEA) och Nordiska 

ministerrådet har alla publicerat olika scenarier över hur den framtida energiproduktionen kan 

se ut, med utgångspunkt i det nationella målet om en fossilfri energiproduktion (IEA & 

Nordiska ministerrådet, 2016; IVA, 2016). Scenarierna är förenade med ett stort mått 

osäkerhet, eftersom produktionen styrs av både efterfrågan, framtida priser, skatter, 

teknikutveckling och politiska styrmedel (SOU 2016:47).  

 

Trots osäkerheterna kan en trend observeras för energiproduktionens framtida utveckling. För 

att minska energisektorns utsläpp av växthusgaser och klara målet om ett fossilfritt 

energisystem krävs en kraftig tillväxt av produktionen av förnybar energi. Stort fokus ligger 

vid en utökad vindkraft- och bioenergiproduktion, men det finns även möjlighet till utökad 

solenergi (Gustavsson et al., 2011; Energikommissionen, 2016; IEA & Nordiska 

ministerrådet, 2016; IVA, 2016). Vattenkraften anses inte möjlig att bygga ut ytterligare utan 

att ta skyddade nationalälvar i anspråk (IVA, 2016).  

4.1.2. Transport  

Det övergripande målet för transportsektorn är att minska utsläppen från inrikes transporter 

med minst 70 procent innan år 2030. Utsläpp från inrikes transporter står för en tredjedel av 

Sveriges totala växthusgasutsläpp, och utvecklingen inom transportsektorn beskrivs ofta som 

avgörande för möjligheten att nå det långsiktiga klimatmålet (SOU 2016:47; 

Energimyndigheten, 2017; Naturvårdsverket, 2017b).  

En strategisk plan för hur transportsektorn ska bli fossilfri har presenterats av sex myndigheter 

i samverkan. Planen föreslår åtgärder och styrmedel för transportsektorn med fokus att bidra 

till att såväl etappmålet till 2030 som målet om nettonollutsläpp år 2045 nås 

(Energimyndigheten, 2017). De åtgärder som bedöms som mest betydelsefulla i arbetet med 

att nå klimatmålen från transportsektorns sida är främst energieffektiva och fossilfria fordon, 

förnybara drivmedel (el och biogas) samt ett transporteffektivt samhälle (ibid). 

4.1.3. Industri 

Utsläpp av växthusgaser från olika typer av industriprocesser står för en andra tredjedel av de 

nationella utsläppen (Naturvårdsverket, 2017a). För att nå det nationella klimatmålet står 

industrin och dess olika processer inför stora utmaningar för att ställa om till en mer hållbar 

produktion. Åtgärderna handlar främst om tekniska lösningar och nya innovationer, 

exempelvis CCS-teknik (SOU 2016:47). CCS står för Carbon Capture and Storage och syftar 

till att lagra koldioxid som släpps ut från industrier och olika typer av kraftverk. Koldioxiden 

skiljs från utsläppsgaserna, komprimeras och lagras sedan djupt ner under markytan 

(Haszeldine, 2009). CCS-teknik kan användas både för att minska koldioxidutsläppen från 

fossila bränslen, men även för utsläpp från förbränning av biomassa med syfte att minska 

atmosfärens koldioxidhalt (BECCS). Om koldioxid från förbränning av biomassa tas upp kan 
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man uppnå negativa utsläpp av växthusgaser, eftersom biomassan redan lagrat ytterligare 

koldioxid under fotosyntesen (Hetland et al., 2016). Sveriges Geologiska Undersökning anser 

att en nationell satsning på koldioxidlagring är nödvändig för att nå klimatmålet i tid (SGU, 

2016).  

Ytterligare en viktig åtgärd inom industrisektorn är att ställa om stålproduktionen till fossilfri. 

För att stödja omställningen lanserade Regeringen under 2018 Industriklivet, där medel kan 

sökas för teknikutveckling och andra klimatförbättrande åtgärder inom industriverksamheten. 

Ett av de första projekt som beviljats medel är HYBRIT, ett projekt som syftar till att ersätta 

kol och koks med vätgas i stålproduktionen för att reducera utsläppen av växthusgaser 

(SSAB, 2018). Eftersom HYBRIT är ett fristående projekt som fortfarande är i 

planeringsfasen undersöks det inte närmare i denna studie.   

4.1.4. Jordbruk 

2017 antog Sverige Livsmedelsstrategin, som syftar till att livsmedelsproduktionen ska öka i 

så hög grad som möjligt, med så liten klimatpåverkan som möjligt. Samtidigt visar 

framtidsscenarier att jordbruket förväntas stå för en allt högre del av de totala utsläppen av 

växthusgaser, framför allt i takt med att andra sektorer minskar sina utsläpp allt snabbare 

(Gernaat et al., 2015; Wollenberg et al., 2016). De utsläpp av växthusgaser som härstammar 

från jordbruket är främst koldioxid, lustgas och metan, och organogena jordar och gödslad 

åkermark fungerar som en nettokälla av växthusgaser (Jordbruksverket, 2018). 

Fodernedbrytning hos nötkreatur ger upphov till stora mängder metan, medan hantering av 

stallgödsel producerar lustgas (Buddle et al., 2011). 

Jordbrukssektorn bedöms kunna bidra med minskade utsläpp till klimatmålet, men inte i 

samma omfattning som exempelvis transportsektorn (Naturvårdsverket, 2012a). 

Jordbruksverket har i sin rapport från 2018 presenterat åtgärder för hur jordbruket kan vara en 

del av uppfyllandet av klimatmålet. Fokus ligger på ökad rötning av gödsel för produktion av 

biogas och minskat metanläckage, återförande av organogen mark till våtmark samt ökad 

kolinlagring (Jordbruksverket, 2018).  

 

Ytterligare ett mål för livsmedelssektorn är att minst 30 procent av all livsmedelsproduktion 

ska ske på ekologiskt certifierad jordbruksmark, samt att 60 procent av 

livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiska varor senast 2030 (Regeringen, 2017). En 

ökad andel ekologisk odling är därför en given åtgärd för att nå dessa mål. Vid konventionell 

odling används ofta mineralgödsel, vars produktion ger upphov till utsläpp av växthusgaser. 

Ekologisk produktion är därför även en klimatförbättrande åtgärd, eftersom andra alternativ 

till mineralgödsel används (Muller et al., 2012).  
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4.2. Åtgärder för att uppnå klimatmålet innan år 2045 

För att uppnå klimatmålet om noll nettoutsläpp av växthusgaser måste kraftiga 

klimatförbättrande åtgärder ske inom flera sektorer. Tabell 2 listar de klimatåtgärder som 

identifierats som mest betydelsefulla för att nå klimatmålet, baserat på scenarier, utredningar 

och rapporter nämnda i avsnitt 4.1. 

Tabell 2. Klimatrelaterade mål inom respektive sektor, samt de viktigaste identifierade åtgärderna inom varje sektor för att 
nå klimatmålet. Till varje klimatåtgärd hör en förkortning som senare används i påverkansmatrisen i figur 16.  

Sektor Klimatrelaterat mål Klimatmålsåtgärder Förkortning 

Energi − 100 % förnybar elproduktion 
2040 

− Ökad andel vindkraft 

− Ökad andel bioenergi 

− Ökad andel solkraft 

K1 
K2 
K3 

Transport − 70 % minskning av 
växthusgasutsläpp 2030 

− Ökad andel fossilfria fordon och 
förnybara drivmedel (el och biogas) 

− Transporteffektiv samhällsplanering  

K4 
 
K5 

Industri − Minskade processrelaterade 
utsläpp 

− Ökad användning av CCS-teknik 
 

K6 

Jordbruk − 30 % ekologisk odling år 2030 

− Ökad produktion med 
minimal klimatpåverkan 

− Ökad ekologisk produktion                                                                

− Ökad andel rötat gödsel (biogödsel) 

− Återförande av organogen mark till 
våtmark 

− Ökad kolinlagring med hjälp av biokol 
och fler träd i odlingslandskapet 

K7 
K8 
K9 
 
K10 

 

4.3. Synergier och målkonflikter mellan klimatåtgärder och de nationella 

miljökvalitetsmålen 

Utvärderingen av potentiella synergier och målkonflikter mellan klimatmålet och 

miljökvalitetsmålen har sin utgångspunkt i de identifierade klimatmålsåtgärderna i tabell 2. 

Varje åtgärd har studerats utifrån respektive miljökvalitetsmål för att identifiera vilka möjliga 

synergier och målkonflikter som finns, för att i förlängningen kunna analysera hur det 

samlade klimatmålet påverkar miljökvalitetsmålen.  

Till varje klimatmålsåtgärd hör en CLD (Causal Loop Diagram), med syfte att illustrera 

relationen mellan olika faktorer och hur de kopplar till respektive miljökvalitetsmål. 

4.3.1. Ökad andel vindkraft 

Synergier mellan klimatåtgärd och miljökvalitetsmål 

Vindkraft är en förnybar energikälla med låg klimatpåverkan i jämförelse med fossil energi. 

Förnybara energikällor är av största vikt för att minska energisektorns klimatpåverkan 

(IRENA, 2017). Vindkraften ger inte heller upphov till utsläpp av luftföroreningar eller 

kväveoxider vid elproduktionen (Keith et al., 2004; Wiser et al., 2016; Millstein et al., 2017). 

En ökad andel vindkraft som ett led i arbetet att nå klimatmålet kommer därför med stor 
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sannolikhet leda till positiva synergier för miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan 

och Frisk luft. Tillgången till vindkraft är även en indikator för God bebyggd miljö, som 

alltså också påverkas positivt. Vindkraft ger inte heller upphov till utsläpp av svaveldioxid 

och kvävedioxid som fossila energislag gör, och en högre andel vindkraft förväntas därför 

även leda till positiva effekter för miljömålen Bara naturlig försurning och Ingen 

övergödning (Johansson, 2012).  

 

Flera studier visar att havsbaserade vindkraftverk kan fungera som artificiella rev, vilket 

främjar den marina biologiska mångfalden och därmed miljömålet Hav i balans samt 

levande kust och skärgård (Inger et al., 2009; Enhus et al., 2016). Även landbaserade 

vindkraftverk kan bidra till en ökad biologisk mångfald. Studier visar att småbiotoper i 

anslutning till vindkraftverk kan ge nya habitat åt ängsblommor och pollinerande insekter, och 

det finns goda förutsättningar att anlägga nya kreotoper* i samband med vindkraftsetablering, 

exempelvis längs nyanlagda vägar i åkerlandskap (Eriksson et al., 2011). En ökad mängd 

vindkraftverk placerade i strategiska områden kan därför leda till positiva synergier för både 

Ett rikt växt- och djurliv samt Ett rikt odlingslandskap.  

Målkonflikter mellan klimatåtgärd och miljökvalitetsmål 

En viktig förutsättning för etablering av vindkraft är att platsen har goda vindförhållanden. 

Öppna fjällmiljöer uppfyller ofta detta krav, vilket medför en risk för etablering i känsliga 

naturområden. Det finns även risk för avskogning till förmån för vindkraftsparker, vilket i 

förlängningen kan leda till habitatförlust och minskad biologisk mångfald (Naturvårdsverket, 

2017). En möjlig målkonflikt kan därför finnas mellan en ökad andel vindkraft och 

miljökvalitetsmålen Levande skogar, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv. 

Vidare visar studier att vindkraftverk kan orsaka störningar för fåglar och fladdermöss, både i 

form av påverkan på livsmiljö samt ökad kollisionsrisk (Marques et al., 2014; Millon et al., 

2018).   

 

För att erhålla högsta möjliga miljönytta och undvika avskogning eller förlust av värdefulla 

naturområden måste vindkraftsverken placeras strategiskt. Flera av de identifierade 

målkonflikterna kan undvikas och synergierna kan förstärkas om naturhänsyn tas vid 

etablering av nya vindkraftsparker (Kiesecker et al., 2011).  

Olika typer av samband och interaktioner mellan en ökad andel vindkraft och de olika 

miljökvalitetsmålen illustreras i figur 6.   

                                                 

 

*Kreotop: En kreotop är en konstruerad, småskalig naturvårdsbiotop som inte kommit till på naturlig väg. En kreotop kan 
exempelvis vara en mångfaldskorridor eller olika ekologiska strukturer som anläggs för att gynna den biologiska mångfalden 
(Eriksson et al., 2011)  



 

 

 

18 

 

Figur 6. Causal Loop Diagram med syfte att illustrera vilka samband som finns mellan en ökad andel vindkraft och de olika 
miljökvalitetsmålen. Viktigt att notera är att positiva kopplingar inte nödvändigtvis innebär synergier, utan endast visar 
riktningen för variablernas relation. 

4.3.2. Ökad andel bioenergi 

Skogen har en viktig roll i klimatarbetet, både som sänka för koldioxid men även för 

produktion av förnybar energi och olika typer av material (Verkerk et al., 2014; Nordström et 

al., 2016). Inom den svenska bioenergiproduktionen används främst grenar och toppar som 

blir över i samband med skogsavverkning, men även biomassa från jordbruk och organiskt 

avfall kan användas för produktion av bioenergi (Nationalencyklopedin, 2018c). 

 
Synergier mellan klimatåtgärd och miljökvalitetsmål 

Bioenergi är en förnybar energikälla vilket innebär en låg klimatpåverkan i jämförelse med 

fossil energi. Om hänsyn tas vid skogsavverkning samt att markens kolförråd bibehålls leder 

en ökad andel bioenergiproduktion till positiva synergier för miljökvalitetsmålet En 

begränsad klimatpåverkan. Odling av energigrödor har en väsentligt lägre miljöpåverkan än 

odling av spannmål, och bioenergi från skog är koldioxidneutral vid en hållbar produktion. 

För att skogsmarkerna ska behålla sitt kolförråd och inte övergå till en kolkälla är 

återbeskogning och restaurering av skogsmarker viktigt (Berndes et al., 2013; Black-

Samuelsson et al., 2017). Bioenergi från fleråriga energigrödor och energiskog leder både till 

en positiv synergi för klimatet, men även för miljömålet Ett rikt odlingslandskap. 

Produktion av energigrödor kan bland annat leda till en ökad artrikedom, eftersom fleråriga 

grödor bidrar till bättre förhållanden och möjliga habitat för bland annat fåglar och kärlväxter 

(Baum et al., 2012; Black-Samuelsson et al., 2017). För att en ökad andel bioenergi ska leda 

till synergier och inte konflikter för miljömålet måste produktionen ske på strategiska platser, 

och odling av energigrödor får inte konkurrera med den svenska livsmedelsproduktionen.  

 

Energigrödor placerade i utkanten av jordbruksmark kan förutom ökad artrikedom även leda 

till en minskad utlakning av näringsämnen, vilket innebär en möjlig positiv synergi för 
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miljömålet Ingen övergödning (Energimyndigheten, 2007; Rowe et al., 2007; Black-

Samuelsson et al., 2017). Vid bioenergiproduktion från skogsråvara kan ett ökat uttag av 

material däremot utgöra en risk för näringsläckage från skogsbruket, och avverkningen måste 

därför ske med metoder som undviker detta (Johansson, 2012).  

 
Målkonflikter mellan klimatåtgärd och miljökvalitetsmål 

I takt med att produktionen av bioenergi ökar, kommer även trycket på råvarorna att öka. Ny 

landyta behöver tas i anspråk och tidigare orörd mark riskerar att konverteras till 

produktionsmark. Miljökvalitetsmålen Ett rikt växt- och djurliv och Levande skogar 

riskerar att drabbas negativt vid en ökad produktion av bioenergi, främst till följd av förlorade 

nyckelhabitat (Naturvårdsverket, 2011). De rester som kvarstår i skogsproduktionen utgör 

livsviktiga habitat för många arter, och en ökad bioenergiproduktion skapar exempelvis risk 

för en minskad tillgång till död ved, vilket i sin tur hotar många insektsarter (Johansson, 2012; 

Pedroli et al., 2013). I orörda skogar kan uppemot 40% av virket utgöras av död ved, medan 

produktionsskogar ofta saknar grövre, döda stammar då träden fortfarande är unga när de fälls 

(Naturvårdsverket, 2010a). Vid produktion av biobränsle från energigrödor riskerar även 

miljömålet Giftfri miljö att drabbas negativt, eftersom storskalig produktion av energigrödor 

kan kräva en ökad användning av bekämpningsmedel (Kemikalieinspektionen, 2010).  

Ytterligare två miljömål som riskerar att påverkas negativt vid ett ökat uttag av skogsbränsle 

är Bara naturlig försurning och Levande sjöar och vattendrag. Träden i skogen tar under 

tillväxtfasen upp vätejoner vilket försurar omkringliggande mark, sjöar och vattendrag. Under 

normala förhållanden neutraliseras försurningen när trädet dör och biomassan bryts ner, men 

när hela träd plockas ut vid avverkningen uteblir den neutraliserande nedbrytningen och 

försurningen kvarstår (Energimyndigheten, 2007; Moldan et al., 2017). Detta går däremot att 

undvika genom att återföra syraneutraliserande aska till avverkningsplatsen 

(Naturvårdsverket, 2015).  

 

Ytterligare ett miljömål som kan påverkas negativt vid en ökad andel bioenergi är Frisk luft. 

Småskalig vedeldning ger upphov till partikelutsläpp och vissa typer av föroreningar, 

exempelvis det cancerframkallande ämnet bensapyren (Naturvårdsverket, 2017). För att 

undvika målkonflikter med Frisk luft måste bioenergiproduktionen ske i moderna 

anläggningar som minimerar utsläppen av luftföroreningar (Black-Samuelsson et al., 2017). 

 

Bioenergi har stor potential att minska de klimatpåverkande utsläppen, både globalt och 

nationellt. Men för att motverka negativa konsekvenser och målkonflikter vid en ökad andel 

bioenergi måste produktionen ske på ett hållbart sätt. Samtidigt som det finns risk för 

konflikter mellan bioenergi och flera miljömål, finns det även chans till stora 

synergimöjligheter med rätt teknik och tydliga riktlinjer (Black-Samuelsson et al., 2017).  

 

Olika typer av samband och interaktioner mellan en ökad andel bioenergi och de olika 

miljökvalitetsmålen illustreras i figur 7.   
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Figur 7. Causal Loop Diagram med syfte att illustrera vilka samband som finns mellan en ökad andel bioenergi och de olika 
miljökvalitetsmålen. Viktigt att notera är att positiva kopplingar inte nödvändigtvis innebär synergier, utan endast visar 
riktningen för variablernas relation. 

4.3.3. Ökad andel solenergi 

Solenergi har en relativt liten roll i Sverige idag, men i takt med att tekniken utvecklas finns 

det stor potential för en expansion av andelen solkraft (IVA, 2016). Produktion av elektrisk 

energi från solkraft sker med hjälp av solceller.   

Synergier mellan klimatåtgärd och miljökvalitetsmål 

Solkraft är en förnybar energikälla utan driftsutsläpp av växthusgaser, och en ökad andel 

solenergi som ett led i arbetet att nå klimatmålet bidrar därför positivt till miljömålet 

Begränsad klimatpåverkan. Solkraft ger inte heller upphov till utsläpp av partiklar, 

svaveldioxid och kvävedioxid som förbränning av fossila energislag gör, och en högre andel 

solkraft förväntas därför även leda till positiva effekter för miljömålen Frisk luft, Bara 

naturlig försurning och Ingen övergödning (Johansson, 2012; Millstein et al., 2017).  

 

Solcellspaneler beräknas uppnå störst effekt om de placeras på hustak eller andra öppna, 

solexponerade platser (Energimyndigheten, 2016). Om stora solcellsparker placeras inom 

områden med värdefull natur kan det leda till konflikter med andra miljömål, men det finns 

andra alternativ som istället kan stärka synergierna. Studier visar att solcellspaneler som 

placeras på gröna tak* genererar mer energi än solceller placerade på svarta tak, tack vare att 

växtligheten håller systemet nedkylt (Hui & Chan, 2011). En ökad andel solceller installerade 

tillsammans med en ökad andel gröna tak kan alltså leda till positiva synergier för miljömålet 

                                                 

 

* Gröna tak: Hustak täckta med vegetation i syfte att öka den biologiska mångfalden, minska bullret och förbättra 
luftkvaliteten (SMHI, 2018).  
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Ett rikt växt- och djurliv. Gröna tak förbättrar även stadsmiljön i form av mindre buller och 

friskare luft, samtidigt som det ger bättre isolering åt byggnaderna. En möjlig positiv synergi 

finns alltså även mellan en ökad andel solenergi och miljömålet En god bebyggd miljö, 

förutsatt en väl genomtänkt placering av solcellerna. 

 

Målkonflikter mellan klimatåtgärd och miljökvalitetsmål 

Solceller innehåller en rad olika miljöfarliga kemikalier och metaller så som kiseldioxid, 

kadmium och bly. Produktionen av solceller sker ofta i länder utan tydliga riktlinjer, och ur ett 

globalt perspektiv leder en ökad andel solceller till potentiell miljöförstöring 

(Naturvårdsverket, 2010b). Ur ett nationellt perspektiv är det främst återvinning och 

avfallshantering av solceller som utgör ett problem. Återvinningstekniken för solceller är 

fortfarande relativt outvecklad, och det finns risk för spridning av toxiska ämnen när solceller 

återvinns eller kasseras (Kemikalieinspektionen, 2010; IRENA, 2016). En ökad andel 

solceller i syfte att nå klimatmålet skulle alltså kunna utgöra en målkonflikt med 

miljökvalitetsmålet En giftfri miljö.  

 

Olika typer av samband och interaktioner mellan en ökad andel solenergi och de olika 

miljökvalitetsmålen illustreras i figur 8.  

 

Figur 8. Causal Loop Diagram med syfte att illustrera vilka samband som finns mellan en ökad andel solenergi och de olika 
miljökvalitetsmålen. Viktigt att notera är att positiva kopplingar inte nödvändigtvis innebär synergier, utan endast visar 
riktningen för variablernas relation. 
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4.3.4. Ökad andel fossilfria fordon och förnybara drivmedel (el och biogas) 

Fossilfria fordon innebär fordon som drivs med förnybara drivmedel, så som el och biogas. 

Även andra typer av förnybara drivmedel finns tillgängliga, exempelvis Etanol och HVO. 

Denna studie är dock avgränsad till endast el och biogas.  

Förnybara drivmedel framställs från fossilfria råvaror och har en betydligt lägre 

klimatpåverkan än fossila bränslen (Gode et al., 2011; Energimyndigheten, 2017). El kan 

framställas exempelvis med hjälp av vind- eller solkraft, och biogas framställs genom 

konvertering av energirik biomassa, exempelvis matavfall, gödsel eller vallgrödor 

(Naturvårdsverket, 2012b).  

Synergier mellan klimatåtgärd och miljökvalitetsmål 

Fossila transporter är en av de största bidragande orsakerna till Sveriges utsläpp av 

växthusgaser, och fossilfrihet i transportsektorn som ett led i arbetet att nå klimatmålet skulle 

medföra betydande synergieffekter för miljömålet En begränsad klimatpåverkan. 

Framställning av biogas minskar dessutom klimatpåverkan ytterligare, eftersom avfall rikt på 

potenta växthusgaser tas om hand (Luterbacher et al., 2009). Rötning av stallgödsel för 

produktion av biogas minskar näringsläckaget från jordbruket, vilket även bidrar positivt till 

miljömålet Ingen övergödning. De rötrester som bildas vid produktionen fungerar även som 

gödsel, vilket minskar behovet av mineralgödsel i jordbruket (Tufvesson et al., 2013). 

Eldrivna fordon släpper inte ut några luftföroreningar så som svaveldioxid och kvävedioxid, 

och fordon drivna på biogas har lägre utsläpp av föroreningar än fossildrivna fordon, i 

synnerhet om diesel i tunga fordon byts ut mot biogas (Tamm & Fransson, 2011; Moldanova 

et al., 2014). En högre andel fossilfria fordon bidrar därför till betydande synergieffekter för 

miljömålet Frisk luft, och även miljömålet Bara naturlig försurning påverkas positivt 

(Naturvårdsverket, 2012b; Tufvesson et al., 2013). Både el- och biogasfordon bullrar mindre 

än fossila fordon i stadsmiljö, vilket även innebär möjliga positiva synergier för miljömålet 

God bebyggd miljö (Sandberg et al., 2010; Johansson, 2012).  

Biogas som produceras av vallväxter kan dessutom bidra till positiva synergier för miljömålet 

Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Vallväxter som ingår i växtföljden 

förbättrar marken och ökar efterföljande skördar, samtidigt som behovet av 

bekämpningsmedel minskar. Vallväxter bidrar även till en ökad biologisk mångfald för växter 

och djur i odlingslandskapet (Carlsson et al., 2015).  

Förutom positiva effekter för specifika miljökvalitetsmål bidrar framställning av biogas till en 

ökad resurseffektivitet, där restavfall ger tillgång till nya produkter.  

Målkonflikter mellan klimatåtgärd och miljökvalitetsmål 

En ökad andel eldrivna fordon kräver storskalig batteritillverkning, och i ett globalt perspektiv 

kan utvinning av sällsynta mineraler för tillverkning av batterier leda till utsläpp av 

växthusgaser och andra miljö- och samhällsproblem (Romare & Dahllöf, 2017). I ett 

nationellt perspektiv är det främst återvinning och avfallshantering av batterierna som kan 

utgöra ett problem och en målkonflikt med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I takt med att 
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elbilsflottan åldras och antalet elbilar stiger, måste även avfallshanteringen och återvinningen 

för batterierna utvecklas för att undvika toxiska flöden och att värdefulla metaller går till 

spillo (ibid). Samtidigt bidrar en minskad användning av fossila drivmedel till att reducera 

utsläppen av giftiga ämnen, och med utvecklad teknik finns det möjligheter till positiva 

synergier även för Giftfri miljö (Kemikalieinspektionen, 2010). 

 

Olika typer av samband och interaktioner mellan en ökad andel fossilfria fordon och 

drivmedel och de olika miljökvalitetsmålen illustreras i figur 9.  

 

Figur 9. Causal Loop Diagram med syfte att illustrera vilka samband som finns mellan en ökad andel fossilfria fordon och 
förnybara drivmedel och de olika miljökvalitetsmålen. Viktigt att notera är att positiva kopplingar inte nödvändigtvis 
innebär synergier, utan endast visar riktningen för variablernas relation. 

4.3.5. Transporteffektiv samhällsplanering  

En transporteffektiv samhällsplanering syftar till att minska antalet resor samtidigt som 

tillgängligheten bibehålls. Det kan ske genom minskade avstånd, förbättrad logistik och 

genom att planera samhället så att onödiga resor kan undvikas (Johansson & Eklöf, 2014).   

Synergier mellan klimatåtgärd och miljökvalitetsmål 

Transportsektorn är en av de främsta bidragande orsakerna till Sveriges utsläpp av 

växthusgaser, och en minskad mängd transporter till följd av en transporteffektiv 

samhällsplanering skulle medföra positiva synergieffekter för miljömålet En begränsad 

klimatpåverkan (Energimyndigheten, 2017). Färre transporter förväntas även leda till 

positiva synergier för miljömålen Frisk luft, Bara naturlig försurning och Ingen 

övergödning, eftersom spridningen av föroreningar till luft och mark reduceras i takt med att 

antalet transporter minskar (Johansson, 2012; Johansson & Eklöf, 2014). För att stärka 

synergierna ytterligare är det viktigt med en fortsatt omställning till fossilfrihet i 
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transportsektorn. Även miljökvalitetsmålet En god bebyggd miljö påverkas positivt av en 

transporteffektiv samhällsplanering, eftersom bullernivåerna sänks i takt med att antalet resor 

minskar.  

En transporteffektiv samhällsplanering skapar ett minskat behov av utbyggnation av vägnätet, 

vilket kan leda till minskade intrångseffekter i värdefulla naturmiljöer och känsliga habitat. 

Det innebär bättre förutsättningar att uppnå miljömålen Levande skogar, Ett rikt växt- och 

djurliv och Ett rikt odlingslandskap (Hildingsson & Johansson, 2016).  

Målkonflikter mellan klimatåtgärd och miljökvalitetsmål 

Inga tydliga målkonflikter mellan ett transporteffektivt samhälle och miljökvalitetsmålen har 

identifierats.  

Olika typer av samband och interaktioner mellan en transporteffektiv samhällsplanering och 

de olika miljökvalitetsmålen illustreras i figur 10.  

 

Figur 10. Causal Loop Diagram med syfte att illustrera vilka samband som finns mellan transporteffektiv samhällsplanering 
och de olika miljökvalitetsmålen. Viktigt att notera är att positiva kopplingar inte nödvändigtvis innebär synergier, utan 
endast visar riktningen för variablernas relation. 

4.3.6. Ökad användning av CCS-teknik 

CCS är en ny teknik som syftar till att begränsa koncentrationen av koldioxid i atmosfären. 

Tekniken kan användas vid olika punktkällor, där koldioxidutsläppen från exempelvis en 

industri fångas in, komprimeras och lagras djupt ner under markytan eller i havet (Haszeldine, 

2009). Tekniken kan även användas för att åstadkomma negativa koldioxidutsläpp, vilket 

uppnås genom att förbränna biomassa för att sedan lagra den koldioxid som bildas (BECCS). 

I en nyligen publicerad rapport från Rockström et al. (2017) framhålls CCS-teknik som en 

viktig faktor i arbetet mot att nå klimatmålet, och IPCC inkluderar användning av CCS i sina 

klimatscenarier (IPCC, 2014). 



 

 

 

25 

Det finns ännu inga CCS-anläggningar i Sverige, men förstudier för implementering pågår 

(SINTEF, 2018).  

Synergier mellan klimatåtgärd och miljökvalitetsmål 

När koldioxid från stora punktkällor tas om hand minskar utsläppen av växthusgaser till 

atmosfären. Om koldioxid fångas in genom förbränning av biomassa kan dessutom negativa 

halter av koldioxid uppnås, vilket medför en betydande synergi för miljömålet En begränsad 

klimatpåverkan (IPCC, 2014). 

Målkonflikter mellan klimatåtgärd och miljökvalitetsmål 

Eftersom CCS är en ny typ av teknik finns det stora osäkerheter och forskningsgap kring 

potentiella miljöaspekter. Lagring av koldioxid från industriutsläpp kräver storskalig 

infrastruktur och transport, och prospektering och borrning av lagringsplatser utgör en risk för 

störning av olika typer av ekosystem (Svenska Miljöinstitutet, 2011; Kartha & Dooley, 2016).  

Förbränning av fossila bränslen ger även upphov till andra gaser än koldioxid, exempelvis 

svaveldioxid, NOx och ammoniak. CCS befaras fördröja utfasningen av fossila bränslen, och 

fortsatta utsläpp av andra föroreningar riskerar leda till övergödning och försurning av sjöar 

och hav, vilket är en möjlig målkonflikt med miljömålen Frisk luft, Bara naturlig 

försurning och Ingen övergödning (EEA, 2011). 

I en nyligen publicerad studie från Heck et al. (2018) framhålls koldioxidlagring via 

förbränning av biomassa (BECCS) som mycket riskfyllt. Författarna menar att den storskaliga 

biomassaproduktion som tekniken kräver riskerar att leda till oåterkalleliga miljöproblem och 

överskridande av de planetära gränserna (Heck et al., 2018). BECCS kräver stora arealer land 

för odling av energigrödor, vilket kan medföra både brist på odlingsmark för 

livsmedelsproduktion samt habitatförlust för arter knutna till specifika platser (Anderson & 

Peters, 2016; Kartha & Dooley, 2016; Smith et al., 2016; Heck et al., 2018). Detta innebär en 

möjlig målkonflikt med miljömålen Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar och Ett rikt 

odlingslandskap. Storskalig biomassaproduktion kan också leda till ökad användning av 

mineralgödsel och bekämpningsmedel, vilket utgör en möjlig målkonflikt med miljömålet 

Giftfri miljö (Williamson, 2016). Processen för koldioxidavskiljning är energikrävande och 

kan även involvera olika typer av kemikalier, vilket innebär en ytterligare potentiell risk för 

toxiska flöden (Shreedhar et al., 2017).  

Vid lagring av koldioxid i olämplig berggrund finns även risk för läckage av koldioxid till 

omkringliggande vatten och grundvatten, vilket skulle innebära negativa konsekvenser för 

miljökvalitetsmålen Grundvatten av god kvalitet samt Hav i balans samt levande kust och 

skärgård (Mortensen et al., 2017). 

Prognosen för miljöpåverkan vid användning av CCS-teknik är osäker, och stora 

kunskapsluckor finns. Etablering av CCS-teknik utan noggrann forskning utgör därför en risk 

för målkonflikter med ett flertal miljömål, både terrestra och marina (Anderson & Peters, 

2016; Heck et al., 2018.). Samtidigt framhålls koldioxidlagring som en viktig del i arbetet mot 

att reducera halten koldioxid i atmosfären (IPCC, 2014). För att undvika negativa 
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konsekvenser och stärka synergierna för klimatet måste miljöhänsyn tas vid prospektering och 

etablering av systemen.  

Olika typer av samband och interaktioner mellan en ökad användning av CCS-teknik och de 

olika miljökvalitetsmålen illustreras i figur 11.  

 

Figur 11. Causal Loop Diagram med syfte att illustrera vilka samband som finns mellan en ökad användning av CCS-teknik 
och de olika miljökvalitetsmålen. Viktigt att notera är att positiva kopplingar inte nödvändigtvis innebär synergier, utan 
endast visar riktningen för variablernas relation. 

4.3.7. Ökad ekologisk livsmedelsproduktion 

Ekologiskt lantbruk syftar till att använda naturliga resurser och metoder för produktion av 

livsmedel. Det innebär exempelvis att användningen av bekämpningsmedel är strikt 

begränsad, att gödsel och foder produceras på gården och att man varierar växtföljden för att 

undvika sjukdomar (Europeiska kommissionen, 2007).  

Synergier mellan klimatåtgärd och miljökvalitetsmål 

Det ekologiska jordbruket använder andra alternativ till mineralgödsel vid odling av grödor. 

Mineralgödsel utgör en betydande källa till växthusgaser vid produktionen, och möjliga 

synergier finns därför mellan en ökad ekologisk produktion och miljökvalitetsmålet En 

begränsad klimatpåverkan (Muller et al., 2012). Ekologisk odling ger däremot ofta lägre 

avkastning än konventionell odling, vilket innebär att större markarealer behöver tas i 

anspråk. I förlängningen kan det innebära att ekologiska och konventionella odlingar är 

ungefär likvärdiga ur klimatsynpunkt, och den ekologiska odlingens totala bidrag till att 

minska växthuseffekten är därför beroende av odlingsmarkens totala effektivitet 

(Jordbruksverket, 2012; Tuomisto et al., 2012; Röös et al., 2013).  

I den ekologiska produktionen används förebyggande åtgärder i form av varierande växtföljd 

och motståndskraftiga arter för att förhindra skadeangrepp, och användningen av kemiska 

bekämpningsmedel är kraftigt begränsad. Detta minskar risken för spridning av gifter till 

omkringliggande landskap, vilket leder till en stark synergi för miljömålet Giftfri miljö 
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(Nilsson, 2007). Det ekologiska lantbruket använder inte heller mineralgödsel, vilket minskar 

risken för spridning av kadmium (Baranski et al., 2014). 

Olika typer av bekämpningsmedel kan via avrinning nå sjöar och grundvatten och orsaka 

skador på växter och djur samt utgöra ett hot mot dricksvattenkvaliteten (Larsson et al., 

2014). En ökad ekologisk produktion innebär en minskad risk för miljö- och hälsorelaterade 

skador kopplade till bekämpningsmedel, och bidrar till synergier för miljömålen Levande 

sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet. 

Avsaknaden av bekämpningsmedel skapar även tydliga synergier med miljömålen Ett rikt 

växt- och djurliv samt Ett rikt odlingslandskap. I en omfattande studie från 2010 

undersöktes ekologiska och konventionella odlingar i åtta olika länder. Resultatet visade att 

användningen av bekämpningsmedel var den faktor inom det konventionella jordbruket som 

orsakade störst negativ effekt på den biologiska mångfalden (Geiger et al., 2010). Vidare 

studier visar att artdiversiteten bland pollinerande insekter och växter är upp till 50% högre i 

ett ekologiskt jämfört med ett konventionellt jordbruk. För samtliga organismgrupper är den 

genomsnittliga artdiversiteten 30% högre vid ekologiska jämfört med konventionella lantbruk 

(Rundlöf et al., 2010; Tuck et al., 2014). Ökningen av biologisk mångfald behöver inte endast 

bero på avsaknaden av bekämpningsmedel, utan kan även vara ett resultat av en mer gynnsam 

markanvändning eller tillgång till lämpliga livsmiljöer kring den ekologiska produktionen 

(Nilsson, 2007).  

Miljökvalitetsmålet Ingen övergödning har en stark koppling till jordbruket eftersom 

näringsläckage av kväve och fosfor bidrar till övergödning i mark och vatten. Det ekologiska 

lantbruket strävar i första hand efter att omsätta den näring som redan finns i systemet, men är 

även beroende av organiskt kväve i form av stallgödsel eller kvävefixerade grödor 

(Torstensson et al., 2000). Flera studier har gjorts för att visa skillnader mellan ekologiskt och 

konventionellt jordbruk när det gäller övergödning. Resultatet är osäkert och beror på ett stort 

antal faktorer, men det finns indikationer på att ekologiskt lantbruk kan minska 

övergödningen i omkringliggande landskap (Torstensson et al., 2000; Nilsson, 2007; 

Tuomisto et al., 2012). 

Målkonflikter mellan klimatåtgärd och miljökvalitetsmål 

Inga tydliga målkonflikter mellan en ökad ekologisk livsmedelsproduktion och 

miljökvalitetsmålen har identifierats.  

Olika typer av samband och interaktioner mellan en ökad ekologisk livsmedelsproduktion och 

de olika miljökvalitetsmålen illustreras i figur 12. 
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Figur 12. Causal Loop Diagram med syfte att illustrera vilka samband som finns mellan en ökad ekologisk 
livsmedelsproduktion och de olika miljökvalitetsmålen. Viktigt att notera är att positiva kopplingar inte nödvändigtvis 
innebär synergier, utan endast visar riktningen för variablernas relation. 

4.3.8. Ökad andel rötat gödsel (biogödsel) 

Stallgödsel har ett högt innehåll av näringsämnen och används därför som 

jordförbättringsmedel inom jordbruket. För att minska klimatpåverkan och effektivisera 

näringsupptaget hos grödorna kan gödseln rötas innan användning, en process där 

mikroorganismer bryter ner det organiska materialet i en syrefri miljö (Naturvårdsverket, 

2012b).  

Synergier mellan klimatåtgärd och miljökvalitetsmål 

Rötning av gödsel ger flera positiva effekter för miljökvalitetsmålet En begränsad 

klimatpåverkan. Dels utvinns biogas som kan användas som drivmedel istället för fossila 

bränslen (se sektion 4.3.4), och dels kan rötresterna användas som jordförbättringsmedel i 

jordbruket, vilket minskar behovet av klimatbelastande mineralgödsel (Tufvesson et al., 2013; 

Jordbruksverket, 2018). En ökad rötning av stallgödsel minskar även metanavgången från 

lagrat, orötat gödsel, vilket ger ytterligare klimatfördelar (ibid). Det finns däremot studier som 

visar att rötad gödsel ger upphov till högre utsläpp av växthusgaser än orötad gödsel vid 

felaktig hantering eller förvaring (Rodhe et al., 2015). Det är därför viktigt att den rötade 

gödseln hanteras korrekt, för att undvika motsatt klimateffekt.  

När stallgödsel rötas istället för att direkt spridas på åkrarna minskar risken för läckage av 

övergödande näringsämnen och vattenlösligt nitrat, eftersom kvävet omvandlas till 

ammoniumkväve som grödorna lättare kan ta upp (Sørensen et al., 2011; Naturvårdsverket, 

2012b). En korrekt användning av rötat stallgödsel som ett led i arbetet att nå klimatmålet kan 

därför leda till synergier för miljömålet Ingen övergödning och Bara naturlig försurning, 
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och i förlängningen även för Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god 

kvalitet (Naturvårdsverket, 2012b).  

Ytterligare ett miljömål som påverkas positivt av en ökad andel rötat gödsel är Skyddande 

ozonskikt. När gödseln rötas minskar risken för kväveutlakning, vilket i förlängningen 

minskar emitteringen av lustgas till atmosfären (Naturvårdsverket, 2012b; Rodhe et al., 2015). 

Lustgas är en växthusgas som kraftigt bidrar till nedbrytandet av ozonskiktet, och en minskad 

lustgasavgång bidrar därför positivt till ozonlagrets återhämtning. 

Förutom positiva effekter för specifika miljökvalitetsmål bidrar rötning av gödsel till en ökad 

resurseffektivitet, där restavfall ger tillgång till nya produkter.  

Målkonflikter mellan klimatåtgärd och miljökvalitetsmål 

I rötningsprocessen bildas ammoniumkväve som vid felaktig eller oförsiktig användning 

riskerar att spridas till luften och omkringliggande miljöer. När rötrester doseras i mängder 

grödorna inte kan ta upp ökar risken för ammoniakläckage, vilket kan leda till en målkonflikt 

med miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och Frisk luft (Salomon & Wivstad, 2013; Nkoa, 

2014). Eventuella utsläpp av ammoniak leder i förlängningen även till negativa konsekvenser 

för miljömålet Bara naturlig försurning och Ingen övergödning, även om de positiva 

fördelarna överväger vid rätt användning. Det är därför viktigt att hantera rötresterna korrekt 

för att minimera risken för utlakning och utsläpp av ammoniak.  

Olika typer av samband och interaktioner mellan en ökad andel rötat gödsel och de olika 

miljökvalitetsmålen illustreras i figur 13.  

 

Figur 13. Causal Loop Diagram med syfte att illustrera vilka samband som finns mellan en ökad andel rötat gödsel och de 
olika miljökvalitetsmålen. Viktigt att notera är att positiva kopplingar inte nödvändigtvis innebär synergier, utan endast visar 
riktningen för variablernas relation. 
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4.3.9. Återförande av organogen mark till våtmark 

Organogen mark är jordar som till största del består av nedbrytningsrester från organiskt 

material, exempelvis torv- och gyttjejordar. De organogena jordarna är en viktig resurs i 

jordbruket då de har en stor vattenhållande förmåga och god kvävetillgång, men ineffektiva 

eller övergivna organogena marker kan utgöra en betydande källa till utsläpp av växthusgaser 

(Jordbruksverket, 2014). När hydrologin förändras och det organiska materialet bryts ner i 

närvaro av syre börjar markerna släppa ut stora mängder växthusgaser. Utsläppen från de 

svenska, organogena markerna beräknas till cirka 11,4 miljoner ton CO2e per år, vilket är en 

betydande del av de totala svenska utsläppen på 52,9 miljoner ton CO2e (Jordbruksverket, 

2014).   

Synergier mellan klimatåtgärd och miljökvalitetsmål 

När tidigare utdikade, torrlagda våtmarker restaureras återgår utsläppen av växthusgaser till 

samma nivå som innan utdikningen. Utsläppen minskar markant, och om ny torv ackumuleras 

kan de nya våtmarkerna fungera som en kolsänka (Jordbruksverket, 2012; Joosten, 2015). 

Återförande av organogen mark till våtmark som ett led i arbetet att nå klimatmålet innebär 

därför en stark synergi för miljökvalitetsmålet En begränsad klimatpåverkan.  

En fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarksareal har försvunnit till följd av historisk 

utdikning, och 11 procent av de rödlistade arterna är beroende av våtmarker som habitat 

(Westling, 2015). När antalet våtmarker ökar skapar det därför tydliga synergier för 

miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv. 

Våtmarker fungerar även som fosfor- och kvävefällor och kan vid rätt placering motverka 

näringsläckage från omkringliggande marker och därmed leda till synergier för miljömålet 

Ingen övergödning. Minskat näringsläckage kan i förlängningen även leda till positiva 

effekter för miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Bara naturlig försurning 

och Hav i balans samt levande kust och skärgård, eftersom risken för försurning och 

övergödning minskar (Land et al., 2016; Jordbruksverket, 2012). Våtmarker skapar även goda 

förutsättningar för grundvattenbildning, eftersom våtmarkerna har en hög vattenhållande 

förmåga och därmed skapar naturliga vattenreservoarer (Naturvårdsverket 2017c). Att 

återföra utdikade, oranogena marker till våtmarker skapar därför möjliga synergier med 

miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. 

Målkonflikter mellan klimatåtgärd och miljökvalitetsmål 

Inga tydliga målkonflikter finns mellan återförande av organogen mark till våtmark och 

miljökvalitetsmålen.  

Olika typer av samband och interaktioner mellan återförande av organogen mark till våtmark 

och de olika miljökvalitetsmålen illustreras i figur 14.  
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Figur 14. Causal Loop Diagram med syfte att illustrera vilka samband som finns mellan återförande av organogen mark till 
våtmark och de olika miljökvalitetsmålen. Viktigt att notera är att positiva kopplingar inte nödvändigtvis innebär synergier, 
utan endast visar riktningen för variablernas relation. 

4.3.10. Ökad kolinlagring med hjälp av biokol och fler träd i odlingslandskapet 

Organiskt material utgör ett betydande förråd av kol, eftersom koldioxid samlas upp och 

används i fotosyntesen. När materialet sedan bryts ner återförs koldioxiden till atmosfären, 

och balansen mellan upptag och emission är det som avgör hur betydande kolsänkan blir. 

Jordbruksverket framhåller i sin rapport från 2018 potentialen i ökad kolinlagring i 

jordbruksmarken. Kolinlagringen kan ske på olika sätt, men två alternativ som studeras är 

användandet av biokol samt kolinlagring via träd i odlingslandskapet (Jordbruksverket, 2018). 

Synergier mellan klimatåtgärd och miljökvalitetsmål  

För att producera biokol används organiskt material, exempelvis trädgårdsavfall eller 

skörderester. Materialet förbränns under syrefria förhållanden vilket skapar ett mycket stabilt 

kol som kan användas som jordförbättringsmedel. Cirka 50 procent av koldioxiden frigörs till 

atmosfären igen vid tillverkningen, medan resterande 50 procent binds i biokolet. Eftersom 

kolet är stabilt fungerar det som en metod för kolinlagring, vilket gynnar klimatet och leder 

till synergier för miljökvalitetsmålet En begränsad klimatpåverkan. Studier kring biokol 

visar att kolet inte endast binder koldioxid utan även bidrar till att förbättra jordens närings- 

och vattenhållande förmåga. Korrekt användning av biokol minskar risken för utlakning av 

övergödande näringsämnen, och möjliga synergier finns därför även för miljömålen Ingen 

övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och 

skärgård (Ngatia et al., 2017). Biokol i kombination med gödningsmedel ökar även 

jordbrukets produktionsförmåga, eftersom biokolet hjälper till att hålla näringen i jorden 

(Schultz et al., 2013). Ökad produktion i kombination med klimatnytta är ett viktigt steg för 

att uppfylla Livsmedelsstrategin, men även en synergi för miljökvalitetsmålet Ett rikt 
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odlingslandskap. Förutom positiva effekter för specifika miljökvalitetsmål bidrar produktion 

av biokol till en ökad resurseffektivitet, där restavfall ger tillgång till nya produkter. 

Kolinlagring kan även ske med hjälp av en ökad trädplantering kring odlingsmarken (SOU 

2016:47). Jordbruksverket bedömer att cirka 0,4 miljoner ton koldioxid skulle kunna tas upp 

årligen under en 40-årsperiod via nyplanterade träd i odlingslandskapet (Jordbruksverket, 

2018). Detta leder till positiva synergier för miljömålet En begränsad klimatpåverkan. 

Förutom kolinlagring kan träd placerade i kantzoner även förhindra utlakning av 

näringsämnen till omkringliggande mark, vilket leder till synergier för miljömålen Ingen 

övergödning, Bara naturlig försurning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans 

samt levande kust och skärgård. Studier visar även att välplanerade kantzoner, exempelvis 

med betydande inslag av lövträd, har en hög potential att öka den biologiska mångfalden, 

vilket skapar positiva effekter både för Ett rikt växt- och djurliv samt Ett rikt 

odlingslandskap (Smith et al., 2013; Jordbruksverket, 2018).  

Målkonflikter mellan klimatåtgärd och miljökvalitetsmål 

Vid förbränning av biokol bildas en rad olika partiklar och luftföroreningar. Dessa 

föroreningar tas normalt om hand och förbränns för att användas som fjärrvärme, men vid 

småskalig biokolsförbränning finns risk för utsläpp av skadliga partiklar och föroreningar, 

exempelvis Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) (Weidemann et al., 2018). Detta skulle 

kunna innebära en målkonflikt med miljökvalitetsmålet Frisk luft. Forskningen kring 

produktion och användning av biokol är fortfarande begränsad, och kunskapsluckor finns i 

ämnet.  

Olika typer av samband och interaktioner mellan en ökad kolinlagring och de olika 

miljökvalitetsmålen illustreras i figur 15. 

 

Figur 15. Causal Loop Diagram med syfte att illustrera vilka samband som finns mellan en ökad kolinlagring med biokol samt 
träd och de olika miljökvalitetsmålen.  
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4.4. Analys av potentiella synergier och konflikter mellan klimatmålet och 

miljökvalitetsmålen 

Utvärderingen av möjliga synergier och målkonflikter mellan klimatmålet och de nationella 

miljökvalitetsmålen har utgått från de tio identifierade klimatåtgärderna i tabell 2. Totalt 160 

interaktioner har granskats, och resultatet från analysen presenteras i en påverkansmatris 

(figur 16). Åtgärderna för att nå klimatmålet listas lodrätt, medan miljökvalitetsmålen listas 

vågrätt. Kolumnsumman visar hur ett specifikt miljökvalitetsmål påverkas av klimatmålet, 

medan radsumman visar hur en specifik åtgärd påverkar samtliga miljökvalitetsmål.  

 

 

 

 

  

Figur 16: Synergier och målkonflikter mellan de identifierade klimatförbättrande åtgärderna och de nationella 

miljökvalitetsmålen. Åtgärderna, som härrör från tabell 2, listas lodrätt (K1, K2..), medan miljökvalitetsmålen från tabell 1 listas 

vågrätt. Färgerna utgår från skalan i figur 4: Från mörkröd (-3) till mörkgrön (+3). Interaktionerna mellan en klimatåtgärd och 

alla miljökvalitetsmål visas i radsumman, medan interaktionerna mellan alla klimatåtgärder och ett specifikt miljökvalitetsmål 

visas i kolumnsumman. 
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Figur 17. Fördelning mellan synergier och målkonflikter mellan klimatmålet och miljökvalitetsmålen.   

Analysen visar att åtgärderna för att nå klimatmålet har en övervägande positiv inverkan på 

miljökvalitetsmålen, vilket innebär att framsteg inom klimatarbetet kan understödja framsteg 

inom miljömålsarbetet. 37% respektive 47% visar positiva synergier eller ingen tydlig 

påverkan på miljökvalitetsmålen, och endast 16% av interaktionerna bedöms kunna leda till 

negativa målkonflikter (figur 17). Ingen av åtgärderna för att nå klimatmålet bedöms riskera 

att omöjliggöra måluppfyllelse för något av miljökvalitetsmålen.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

De miljökvalitetsmål som visar flest positiva synergier med klimatmålet är En begränsad 

klimatpåverkan, Ingen övergödning, Bara naturlig försurning samt Ett rikt 

odlingslandskap. Uppfyllandet av klimatmålet bedöms alltså underlätta uppfyllandet av 

dessa mål. Även Frisk luft, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, 

Hav i balans samt levade kust och skärgård, Myllrande våtmarker, God bebyggd miljö 

och Ett rikt växt- och djurliv har en positiv summa i påverkansmatrisen, även om vissa 

negativa målkonflikter finns mellan vissa miljökvalitetsmål och klimatåtgärder (figur 16).  

Klimatmålet om netto-noll utsläpp av växthusgaser år 2045 är ett delmål till En begränsad 

klimatpåverkan, varför kraftiga synergier mellan dessa mål är väntade. Positiva synergier 

mellan klimatmålet och miljökvalitetsmålen Ingen övergödning och Bara naturlig 

försurning beror främst på en minskad andel fossila bränslen, men även klimatförbättrande 

åtgärder inom jordbruket som minskar läckage av näringsämnen. Ett rikt odlingslandskap 

gynnas av klimatmålet eftersom det finns goda förutsättningar att kombinera exempelvis 

vindkraft, ekologisk odling och kolinlagring för att både öka odlingslandskapets biodiversitet 

och effektivitet.  

De två miljökvalitetsmål som visar betydande målkonflikter med klimatmålet är Giftfri miljö 

och Levande skogar. Konflikterna med Giftfri miljö beror främst på en ökad användning av 

ny teknik som kräver olika typer av metaller och kemikalier, medan Levande skogar riskerar 

att drabbas negativt vid en ökad produktion av förnybar energi. Dessa miljökvalitetsmål måste 

37%

16%

47%

Fördelning mellan synergier och målkonflikter

Synergier Målkonflikter Ingen tydlig påverkan
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beaktas noga i klimatarbetet, och åtgärderna för måluppfyllelse av klimatmålet måste designas 

på ett sätt som minskar risken för potentiella konflikter. 

Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv riskerar betydande målkonflikter inom vissa 

områden, främst när det gäller produktion av förnybar energi från skogsråvara. Samtidigt 

finns tydliga, positiva synergier vid andra klimatförbättrande åtgärder, exempelvis vid 

återförande av organogen mark till våtmark eller ökad kolinlagring med fler träd i 

odlingslandskapet.  

När man bryter ner klimatmålet till åtgärder är det enklare att se vilka typer av handlingar som 

kan medföra betydande synergier och konflikter med miljökvalitetsmålen. Åtgärder inom 

transportsektorn står för en stor del av de positiva synergierna, och en av de klimatåtgärder 

som bedöms leda till flest synergier med samtliga miljömål är en ökad andel fossilfria fordon 

och förnybara drivmedel. Detta beror främst på att biodrivmedel (biogas och el) varken bidrar 

till försurning, övergödning eller olika typer av luftföroreningar i samma utsträckning som 

fossila drivmedel gör (Moldanova et al., 2015). Produktion av biogas kan dessutom stärka den 

biologiska mångfalden, och bidrar samtidigt till ett resurseffektivt samhälle.  

Även klimatförbättrande åtgärder inom jordbrukssektorn, exempelvis återförande av 

organogen mark till våtmark, bedöms kunna medföra starka synergier för majoriteten av 

miljökvalitetsmålen. Möjliga målkonflikter återfinns främst i en ökad andel bioenergi från 

skogsråvara samt vid användning av CCS-teknik. Ett ökat uttag av skogsråvara för 

bioenergiproduktion kräver noggrann planering och hänsyn för att inte hamna i konflikt med 

miljökvalitetsmål kring skog och biologisk mångfald, och CCS-tekniken är dåligt utredd när 

det gäller miljöpåverkan vilket medför risk för oväntade miljökonsekvenser.  

Figur 18 har sin utgångspunkt i kolumnsumman i figur 16, och illustrerar en översikt över det 

sammanlagda antalet synergier och målkonflikter mellan klimatmålet och de olika 

miljökvalitetsmålen. När de interaktioner som inte leder till någon betydande påverkan 

plockas bort tydliggörs det vilka miljökvalitetsmål som riskerar att hamna i konflikt med 

klimatarbetet, och vilka miljökvalitetsmål som har chans att understödjas av klimatmålets 

uppfyllelse.  
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Figur 18. Det sammanlagda antalet synergier och målkonflikter mellan klimatmålet och respektive miljökvalitetsmål. 
Antalet synergier och konflikter har sin utgångspunkt i figur 16, men de olika färgklassificeringarna har slagits ihop, 
vilket ger ett maximum om 10 interaktioner. Positiva synergier illustreras med grön färg, och negativa målkonflikter 
illustreras med röd färg. De interaktioner som inte leder till någon betydande påverkan (gul klassificering) redovisas 
inte.  
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5. Diskussion 

5.1. Identifierade synergier och konflikter 

Syftet med denna studie var att kartlägga vilka klimatförbättrande åtgärder som är betydande 

för att möjliggöra måluppfyllelse av klimatmålet, samt att tydliggöra potentiella synergier och 

konflikter mellan klimatmålet och de nationella miljökvalitetsmålen. 

Resultatet visar att åtgärder är nödvändiga inom flera sektorer för att klimatmålet ska vara 

möjligt att nå, och förändringar inom transportsektorn är särskilt betydelsefulla för 

måluppfyllelse. Fler synergier än målkonflikter har identifierats mellan klimatmålet och de 

nationella miljökvalitetsmålen, vilket stödjer studiens grundhypotes. Klimatmålsarbetet 

förväntas leda till positiva synergier för 37% av miljökvalitetsmålen, och 47% påverkas 

varken positivt eller negativt av de olika åtgärderna. 16% av miljökvalitetsmålen riskerar att 

hamna i konflikt med det klimatförbättrande arbetet, men ingen klimatåtgärd bedöms 

omöjliggöra uppfyllelse av något miljökvalitetsmål.  

Viktigt att notera är att detaljer kring respektive klimatåtgärd försvinner i summeringen för 

varje miljökvalitetsmål. Konflikter eller synergier mellan klimatmålet och miljökvalitetsmålen 

kan finnas trots att den totala summan är positiv eller negativ. Figur 18 passar därför till att 

illustrera förhållandet mellan totala antalet synergier och konflikter, medan figur 16 är lämplig 

att utgå ifrån inför fortsatta analyser eftersom den bryter ner klimatmålet till åtgärdsnivå och 

visar varje interaktion separat. 

5.1.1. Metoddiskussion 

Att analysera synergier och konflikter mellan olika mål är förknippat med vissa svårigheter. 

Dels är miljökvalitetsmålen breda och otydligt formulerade, vilket gör det svårt att ta hänsyn 

till alla målens delar. Hur ett miljökvalitetsmål påverkas av olika klimatåtgärder kan också 

påverkas av en rad olika faktorer, vilket försvårar bedömningen. Exempelvis kan teknik, 

omgivning och hänsyn vid planering och implementering vara avgörande för om en 

klimatåtgärd inverkar positivt eller negativt på ett miljökvalitetsmål. Graden av osäkerhet är i 

denna studie därför en del i bedömningen av synergier och konflikter mellan klimatmålet och 

miljökvalitetsmålen.  

Poängsättningen av interaktionerna mellan olika klimatåtgärder och respektive 

miljökvalitetsmål baseras på författarens slutsatser, och bör ses som en trend eller riktlinje 

snarare än hårda fakta. Tidigare studier som använt liknande metod med analys och 

poängsättning har baserat poängen på olika expertgruppers tyckande och tänkande, vilket 

skapar en större osäkerhet och risk för subjektiva resultat. Styrkan i denna studie är därför att 

underlaget till poängsättningen baseras på resultat från litteraturstudier och publicerad 

forskning, vilket ger resultatet en större tyngd. 
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5.2. Åtgärder för att minska målkonflikter och stärka synergier 

Endast 16% av de undersökta interaktionerna riskerar att leda till målkonflikter med 

miljökvalitetsmålen. Trots en relativt låg procent är dessa potentiella konflikter viktiga att 

undvika i största möjliga mån, i synnerhet om konflikten riskerar att leda till oåterkalleliga 

miljöproblem. Särskilt utsatta är miljökvalitetsmålen som involverar biologisk mångfald, så 

som Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar och Hav i balans samt levande kust och 

skärgård. En klimatåtgärd som leder till sämre luftkvalitet eller buller går oftast att återställa 

inom rimlig tid genom att avveckla utsläppskällan, medan förlust av biologisk mångfald i 

många fall är oåterkalleligt. Det är därför av största betydelse att anta en försiktighetsprincip 

när irreversibla miljökvalitetsmål riskerar att hamna i konflikt med klimatmålet. 

För många klimatåtgärder spelar teknik, placering och etablering stor roll för de slutliga 

synergierna och målkonflikterna. Med noggrann planering och korrekt teknik kan synergierna 

stärkas och målkonflikter undvikas. Enligt en nyligen publicerad rapport från ett flertal 

myndigheter i samarbete finns det exempelvis stor potential att utvinna hållbar bioenergi utan 

att påverka markens kolförråd eller skogens biologiska mångfald negativt. Enligt rapporten 

kan tydliga regler, rätt styrmedel och särskild hänsyn vid avverkning istället leda till positiva 

effekter för den biologiska mångfalden och landsbygdsutvecklingen i stort (Black-Samuelsson 

et al., 2017).  

Inför den senaste fördjupade utvärderingen av de nationella miljökvalitetsmålen 

(Naturvårdsverket, 2011) gjordes en intervjustudie med utvalda respondenter inom 

miljömålsarbetet. Intervjun syftade till att undersöka vilka faktorer som bidrar mest till 

uppfyllandet av de olika miljökvalitetsmålen. Det viktigaste verktyget som pekades ut för att 

stärka måluppfyllelsen och minska risken för konflikter var en gemensam samverkan, dels 

myndigheter emellan men även mellan myndigheter och näringslivet. Enligt respondenterna i 

undersökningen kan kunskapsdelning och gemensamt samarbete skapa en helhetssyn i 

miljömålsarbetet för att stärka de positiva effekterna och undvika onödiga fallgropar 

(Naturvårdsverket, 2011). Vidare nämns tydliga strategier för ekosystemtjänster, 

samhällsekonomiska analyser och goda politiska beslut som viktiga byggstenar för att bidra 

till måluppfyllelse och minska risken för konflikter (ibid).  

5.2.1. Samhällstrender och beteendeförändringar 

Förutom de klimatförbättrande åtgärder som tidigare nämnts i sektion 4.2 finns även andra, 

mjuka handlingar som kan spela en viktig roll i klimatarbetet. Olika samhällstrender kan 

påverka klimat- och miljömål positivt eller negativt, och invånarnas beteendemönster kan ha 

en stor drivkraft för eller emot miljöarbetet.  

I en undersökning utförd av Docere Intelligence AB för Naturvårdsverket (2011) listas olika 

samhällstrender som kan ha en positiv eller negativ inverkan på miljöarbetet. En högre 

miljömedvetenhet, ett ökat naturintresse och en större konsumentmakt framhålls som positiva 

samhällstrender, medan kortsiktighet, globalisering och konsumtionsökning listas som trender 

med negativ påverkan på miljömålsarbetet.  
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I klimatmålsarbetet finns det ett flertal potentiella trender och beteendemönster som kan spela 

in i utvecklingen. En minskad köttkonsumtion, ändrade resvanor och en resurseffektiv livsstil 

leder alla till minskade utsläpp av växthusgaser, medan en utveckling i andra riktningen har 

motsatt effekt. Detta visar återigen på vikten av samarbete och samverkan mellan alla typer av 

aktörer för att motverka betydande miljöpåverkan. Klimat- och miljöarbetet är inte endast en 

isolerad fråga för myndigheter och organisationer med miljökoppling, utan involverar hela 

samhället. 

5.3. Målkonflikter vid klimatarbete - och vid uteblivet klimatarbete 

Denna studie belyser potentiella synergier och målkonflikter mellan klimatmålet och de 

nationella miljökvalitetsmålen. Trots att klimatarbetet kan innebära potentiella konflikter, är 

det viktigt att belysa är att ett uteblivet klimatarbete kan leda till än större konflikter, där 

följderna för miljökvalitetsmålen riskerar att bli katastrofala. Studier visar exempelvis att 

högre temperaturer, förändrade nederbördsmönster och varmare hav till följd av 

klimatförändringar kan leda till negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden i den 

grad att vi riskerar ett sjätte utdöende (Bellard et al., 2012). Trots att åtgärder för att minska 

klimatförändring kan vara förenade med stora kostnader, så riskerar kostnaderna för att 

reparera redan uppkomna skador att vara betydligt större. Naturvårdsverket nämner 

exempelvis i sin senaste årliga uppföljning av miljökvalitetsmålen (2018d) att klimatåtgärder 

för att undvika skördeförluster orsakade av klimatförändringar kan undvika betydande 

kostnadsökningar av livsmedel. En kraftig begränsning av klimatförändringarna, med strävan 

om att hålla temperaturökningen under 1,5°C, minskar risken för betydande konsekvenser för 

naturmiljön. För att det ska vara möjligt krävs omfattande förändringar och ett kraftfullt 

klimatarbete. Det är därför viktigt att inte låta potentiella konflikter bromsa klimatarbetet, 

samtidigt som risken för konflikter inte får förbises. 

5.3.1. Teknikutvecklingens risker 

Osäkerheter och risker återfinns i den framtida teknik som tas i beräkning för att minska 

koncentrationen av växthusgaser i atmosfären. De klimatscenarier där tvågradersmålet 

bedöms som möjligt att nå är ofta beroende av en omfattande användning av CCS-teknik för 

koldioxidavskiljning och lagring. IPCC förutsätter i sina klimatscenarier att CCS-teknik 

kommer att användas för reducering av växthusgaser, och Rockström et al. (2017) menar att 

olika typer av koldioxidavskiljning kommer att vara nödvändig för att hålla utsläppen på en 

nivå inom de planetära gränserna. Även det nationella klimatmålet för 2045 förutsätter att upp 

till 15% av Sveriges utsläpp av växthusgaser kompenseras med bland annat koldioxidlagring 

för att vara möjligt att nå i tid.  

I flera studier uttrycks däremot en oro över den storskaliga användning av CCS-teknik som 

behövs för att hindra de pågående klimatförändringarna. Koldioxidlagring via förbränning av 

biomassa (BECCS), kommer att kräva enorma arealer odlingsmark för att fungera effektivt, 

någonting som riskerar att äventyra både den biologiska mångfalden och den globala 

livsmedelsproduktionen (Smith et al., 2016; Heck et al., 2018). Vidare riskerar en 

implementering av CCS-teknik att fördröja utfasningen av fossila bränslen, vilket i sin tur 
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äventyrar både de globala hållbarhetsmålen och de nationella miljökvalitetsmålen. Finns 

möjlig teknik för att reparera den skada som växthusgaser orsakar är arbetet för att minska 

utsläppen från fossila bränslen inte lika brådskande, trots att lagringstekniken är förenad med 

stora kunskapsluckor och hög osäkerhet. Vetenskapsrådet i USA slår i en rapport från 2015 

fast att lagringstekniker så som BECCS inte bör implementeras förrän all användning av 

fossila råvaror har fasats ut, just på grund av denna anledning (National Research Council, 

2015).  

I scenarier där BECCS är inkluderat tillåts en fortsatt förbränning av fossila bränslen 

samtidigt som klimatmålen beräknas möjliga att nå, trots att tekniken är dåligt utredd och 

otillgänglig på marknaden. Istället för att fokusera på omedelbara, klimatförbättrande åtgärder 

förlitar man sig på outvecklad teknik för att ta hand om dagens utsläpp, och skjuter upp de 

kraftfulla insatserna till framtiden. Teknikutveckling kommer att vara en viktig del av 

klimatarbetet, men att förlita sig helt på ny teknik och innovation istället för att skärpa 

utsläppskraven borde betraktas som en mycket riskfylld strategi.  

5.4. Framtidsutsikter och vidare forskning 

Sveriges klimatmål om noll utsläpp av växthusgaser år 2045 konkretiserar det nationella 

klimatarbetet och gör Sverige till ett föredöme för världens övriga länder när det gäller 

klimatfrågan. Att målet är lagstadgat ger en större tyngd än hos tidigare klimatmål, och 

arbetet med måluppfyllnad kommer att fortskrida oavsett vilken regering som sitter vid 

makten. 

Denna studie visar att det finns goda förutsättningar för positiva synergier mellan klimatmålet 

och miljökvalitetsmålen, och klimatmålet om noll utsläpp av växthusgaser år 2045 spelar 

därför en viktig roll för det nationella miljömålssystemet. 

För att underlätta arbetet med måluppfyllnad, både gällande klimatmålet och 

miljökvalitetsmålen, är tydliga åtgärdsplaner och kontinuerlig uppföljning viktigt. En 

handlingsplan för klimatmålet behöver utformas på ett sådant sätt att vi klarar de nationella 

målen, samtidigt som de globala målen inte äventyras på bekostnad av detta. Att understödja 

beteendeförändringar i samhället som leder till positiva följder för klimatet, exempelvis 

ändrade resvanor, är också av största vikt för att klara målen. Om antalet resor minskar, 

minskar även efterfrågan på förnybara drivmedel, och med det även risken för utarmning av 

skogarna.  

Klimat- och miljömålen är en av vår tids största utmaningar, men med rätt verktyg och 

prioriteringar har vi möjlighet att genomföra och nå dem. Att vända den negativa 

utvecklingen, och istället utveckla världen inom de planetära gränserna, är en fantastisk 

möjlighet att tillsammans genomföra en av mänsklighetens troligtvis största bedrifter.    

5.4.1. Vidare forskning 

Synergier och konflikter mellan olika miljökvalitetsmål är ett viktigt ämne, och kunskapen 

och förståelsen kring detta kan vara avgörande för om målen kommer att nås i tid. En ökad 
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medvetenhet kring potentiella konflikter ökar även möjligheterna att undvika dem och att 

istället främja de positiva synergierna. Miljömålssystemet är komplext och svårt att 

överblicka, och därför kan det vara svårt att se vilka direkta konsekvenser som finns kopplade 

till olika mål. En detaljerad analys över hur samtliga miljökvalitetsmål interagerar med 

varandra kommer att kräva omfattande resurser, men kan vara en viktig pusselbit i arbetet mot 

måluppfyllnad.  

Denna studie avgränsas till potentiella synergier och målkonflikter mellan åtgärder för att 

uppnå klimatmålet och uppfyllelsen av de nationella miljökvalitetsmålen. Att undersöka det 

motsatta sambandet – hur arbetet för att uppnå miljökvalitetsmålen påverkar måluppfyllelsen 

av klimatmålet – är ytterligare en infallsvinkel som kan vara viktig och spännande att 

undersöka. Möjliga synergier och konflikter går att hitta inom en rad olika områden, och ju 

större kunskap som finns kring dessa interaktioner desto större är chansen att målen nås i tid.  

Klimat- och miljöarbetet är inte en isolerad sidoaktivitet till andra samhällsfrågor, utan alla 

hållbarhetsdimensioner hänger ihop. Ytterligare en viktig del av den framtida forskningen 

borde därför handla om hur miljökvalitetsmålen och klimatmålet interagerar med andra 

samhällsmål, exempelvis rörande ekonomi, hälsa eller jämställdhet.  

Att koppla de globala målen i Agenda 2030 till de nationella miljökvalitetsmålen och 

undersöka vilka åtgärder som krävs för att driva ett framgångsrikt arbete både nationellt och 

globalt är också en viktig del av den framtida forskningen. Måluppfyllelse av de nationella 

målen får inte ske på bekostnad av de globala, och en ökad kunskap kring samtliga områden 

är en viktig nyckel till framgång. Världens länder måste med gemensamma krafter styra 

klimat- och miljöarbetet åt rätt håll, där positiva synergier stärks och potentiella målkonflikter 

undviks.  

6. Slutsatser 

För att klimatmålet ska vara möjligt att nå måste klimatförbättrande åtgärder ske inom en rad 

olika sektorer. Energisektorn, transportsektorn, industrisektorn och jordbrukssektorn var de 

sektorer som 2016 stod för den största delen av Sveriges utsläpp av växthusgaser, och 10 

betydelsefulla åtgärder för att nå klimatmålet har identifierats inom dessa sektorer.  

Analysen visar att åtgärderna för att nå klimatmålet har en övervägande positiv inverkan på 

miljökvalitetsmålen. 37% respektive 47% av interaktionerna visar positiva synergier eller 

ingen tydlig påverkan på miljökvalitetsmålen, och endast 16% av interaktionerna bedöms leda 

till potentiella negativa målkonflikter. 

Flest synergier återfinns mellan klimatmålet och miljökvalitetsmålen En begränsad 

klimatpåverkan, Ingen övergödning samt Bara naturlig försurning, främst till följd av 

minskad användning av fossila bränslen. Potentiella målkonflikter återfinns mellan 

klimatmålet och miljökvalitetsmålen Giftfri miljö och Levande skogar, där ny, 

kemikaliekrävande teknik samt en ökad produktion av bioenergi är de främsta orsakerna till 

konflikterna. Även miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv riskerar att drabbas negativt 
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exempelvis vid oförsiktig avverkning eller ogenomtänkt placering av nya vindkraftverk. För 

flera av klimatåtgärderna spelar teknik och placering en avgörande roll för de slutliga 

synergierna och målkonflikterna. Med noggrann planering och försiktighetsprinciper kan 

synergierna stärkas och målkonflikter undvikas. 
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