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Sammanfattning

Denna rapport redovisar arbetet med att genomföra en systemanalys av interaktioner mellan 
FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDGs) på svensk 
nationell nivå. Arbetet har genomförts i en deltagande process där Agenda 2030-ansvariga på 
olika departement inom Regeringskansliet har bidragit med bedömningar av parvisa interaktioner 
mellan hållbarhetsmålen och forskare vid Stockholm Environment Institute (SEI) har genomfört 
en systemanalys.

Systemanalysen visar att framsteg på följande mål (presenterade i rangordning) har en särskilt 
stark positiv effekt på genomförandet av Agenda 2030 i Sverige:

• SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
• SDG 17 – Genomförande och partnerskap
• SDG 4 – God utbildning
• SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
• SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Trots starkt positiva effekter medför framgångar för dessa mål även en viss negativ påverkan: 

• Framsteg på SDG 11, SDG 4 och SDG 13 begränsar framsteg på framförallt SDG 6 (Rent vatten 
och sanitet för alla) och SDG 15 (Ekosystem och biologisk mångfald).

• Framsteg på SDG 17 och SDG 16 begränsar framsteg på framförallt SDG 7 (Hållbar energi för 
alla), 12 (Hållbar konsumtion och produktion), 13 (Bekämpa klimatförändringarna) och 14 (Hav 
och marina resurser).

Vissa mål får stor hjälp av att framsteg görs inom andra mål, och kan av den anledningen kräva 
mindre direkta insatser så länge som framsteg görs inom andra delar av agendan. De mål som 
får mest hjälp är SDG 1 (Ingen fattigdom), 3 (God hälsa och välbefinnande), 5 (Jämställdhet), 9 
(Hållbar industri och ekonomisk tillväxt) och 10 (Minskad ojämlikhet).

Vissa mål får väldigt lite hjälp av att framsteg görs inom andra mål. De mål som får minst hjälp är: 
SDG 6, 12, 14, 15 och 16 (Fredliga och inkluderande samhällen). Målet SDG 16 är särskilt värt att 
notera, eftersom framgång för det målet har stora synergieffekter för resten av agendan.

Det finns 13 direkta målkonflikter som begränsar framstegen för sex av målen. De som begränsas 
är: SDG 6, 7, 12, 13, 14 och 15. Det är viktigt att genomföra åtgärder för att minimera dessa 
målkonflikter, även om framsteg på samtliga mål sammantaget har en positiv påverkan på 
genomförandet av Agenda 2030 i Sverige.
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1. Inledning

1 Regeringens proposition 2019/2020: 188, kapitel 4. 
2 Forskningen är relativt samstämmig med att endast kortvariga exempel på ren frikoppling (decoupling) hittills har kunnat 

påvisats. 
3 För en översikt se Bennich, Weitz, and Carlsen (2020). För ett exempel från den private sektorn, se (Zanten and Tulder n.d.)
4 Metodens vetenskapliga grund presenteras i Weitz et al. (2018). För en mer tillgänglig presentation se den korta ’briefen’: 

Weitz, N., Carlsen, H. and Trimmer, C. (2019). SDG Synergies: An approach for coherent 2030 Agenda implementation. 
Stockholm Environment Institute. https://www.sei.org/publications/sdg-synergies-factsheet/. Vi har också skapat en 
webbplats med information om SDG Synergies och dess användning och där verktyget kommer att läggas upp: https://www.
sdgsynergies.org/. 

Enligt propositionen “Sveriges genomförande av Agenda 2030” ska Sverige genomföra 
agendan genom en samstämmig politik.1 Det finns många sätt att tolka ordet samstämmig 
i detta sammanhang, men det står klart att regeringen med detta hänsyftar till det som i 
FN-processen har kallats ’an indivisible whole’, det vill säga att agendan ska ses som en 
samverkande helhet där interaktioner mellan de 17 målen eller de 169 delmålen är centrala 
i genomförandet av agendan. I och med propositionen har samstämmighetspolitiken 
vidgats från att bara gälla politiken för global utveckling (PGU) till att också fokusera på 
samstämmighet på hemmaplan.

Rent konkret innebär det att man i implementeringsarbetet måste ta i beaktande hur framsteg 
inom agendans mål och delmål i vissa fall stödjer varandra, men också hur de i andra fall kan 
motverka varandra. Det förstnämnda brukar benämnas (positiva) synergier och det senare 
(kritiska) målkonflikter. Ett exempel på en synergi är den som finns mellan målet om hållbar 
energi för alla (SDG 7) och målet om att bekämpa klimatförändringarna (SDG 13), och ett 
exempel på en målkonflikt den mellan ekonomisk tillväxt (SDG 8) och SDG 13. 

De båda exemplen visar på nödvändigheten av att ’kontextualisera’ målen, delmålen och 
även interaktionerna. Målkonflikten mellan tillväxt och kampen mot klimatförändringarna 
existerar inom rådande socio-ekonomiskt paradigm. Om vi lyckas med det som brukar kallas 
’decoupling’, det vill säga att ekonomin kan växa utan att utsläppen och trycket på miljön ökar, 
upphävs denna målkonflikt.2 

Medan nyckelbegreppet ’indivisible whole’ kan kopplas till interaktioner, kan det andra 
nyckelbegreppet i FN-agendan, ’universality’ kopplas till kontextualisering. Agenda 2030 
gäller alla länder, men den ska förstås och implementeras lokalt. Så vilka är de huvudsakliga 
begränsande målkonflikterna och främjande synergierna som bör tas i beaktande för att 
underlätta genomförandet?

Forskarsamhället har under de senaste åren utvecklat en rad olika ansatser för att i 
implementeringsarbetet dels förstå agendan ur ett systemperspektiv, dels för att stödja 
policy (och i mindre grad den privata sektorn).3 Bredden av dessa olika ansatser är ansenlig: 
de sträcker sig från stora komplicerade matematiska modeller med hundratals ekvationer till 
mycket enkla ansatser som nöjer sig med att konstatera sådant som att ”mål Y hänger på något 
sätt ihop med mål Y”.    

Den metodik som används i denna rapport har utvecklats av forskare på SEI. Metodiken –
som kallas SDG Synergies4 – intar en mellanposition vad gäller komplexitet och balanserar 
vetenskaplig stringens med användarvänlighet och transparens. Våra erfarenheter kring 
policystöd inom det breda hållbarhetsfältet visar att metodik som är svårgenomtränglig för 
beslutsfattare och andra intressenter (’stakeholders’) sällan är användbar i praktiken för 
att vägleda beslut. Det är av stor vikt att de som använder en metodik förstår och ställer 
upp på metodikens grundläggande antaganden och processteg, och att resultaten som 
genereras är riktade mot konkreta frågeställningar i en aktuell policy- eller beslutsprocess. 
Samtidigt är det viktigt– givet komplexiteten hos Agenda 2030 – att vetenskaplig stringens 
säkerställs i analysarbetet. 

https://www.sei.org/publications/sdg-synergies-factsheet/
https://www.sdgsynergies.org/
https://www.sdgsynergies.org/


6 Stockholm Environment Institute

Det praktiska verktyget SDG Synergies vilar på en mycket enkel systemanalys som alla i 
processen kan följa och förstå. I analysarbetet genomförs vanligtvis ett stort antal matematiska 
operationer, men varje sådant steg är i princip enkelt att förstå.

Centralt för metodiken är att identifiera synergier och målkonflikter så att beslutsfattare lättare 
kan hantera dessa och nå framgång med Agenda 2030 som helhet.5 Ett vanligt sätt att prioritera 
mellan målen är att utveckla ett antal kriterier mot vilka målen utvärderas. Det kan exempelvis 
handla om: i) Hur ligger vi till?, ii) Hur mycket kostar det att nå framgång för ett visst mål?, iii) 
Hur viktigt är det att, i Sverige, visa på framgång för ett visst mål?, iv) Hur viktigt är det att, 
internationellt, visa på framgång för ett visst mål?  

SDG Synergies kompletterar dessa kriterier med ett systemperspektiv som gör det möjligt att 
också väga in i vilken mån framsteg med ett visst mål underlättar eller försvårar framsteg inom 
andra delar av agendan, samt i vilken mån de själva blir hjälpta av framsteg inom andra mål. En 
sådan analys möjliggör planering av ett mer effektivt genomförande av agendan genom att i) 
synergier kan bejakas och målkonflikter förutses eller undvikas, och ii) insatser kan riktas dit de 
bäst främjar framsteg för alla 17 mål.

Med SDG Synergies studeras först hur målen hänger ihop för att exempelvis identifiera mål som 
på ett positivt sätt påverkar många andra mål. Dessa mål (’katalysatorer’) behöver inte i sig vara 
högprioriterade, sett utifrån de ovan nämnda kriterierna, men på grund av att de påverkar hela 
agendan eller särskilt prioriterade mål i positiv riktning är de ändå värda att satsa på, och är i den 
meningen viktiga mål att prioritera när det kommer till genomförandet. Alltså, mål bör inte endast 
prioriteras på basis av individuella för- och nackdelar utan på deras sammantagna effekt på 
genomförandet av agendan som helhet.

Lika viktigt som att identifiera positiva synergier är att identifiera målkonflikter vars lösningar 
kan vara nödvändiga för att nå bred framgång över många mål. I vissa fall kan ett fåtal 
kritiska målkonflikter begränsa viktiga framsteg inom stora delar av agendan. Eftersom dessa 
målkonflikter även uppstår indirekt (genom påverkanskedjor av flera mål) är de ofta svåra att 
upptäcka och se intuitivt. Att använda sig av verktyg för systemanalys är därför många gånger 
helt nödvändigt (se figur 1). 

5 I namnet på metodiken har vi valt att inkludera enbart det mer positiva elementet (synergier) av två skäl: Dels för att de är 
mer vanligt förekommande i agendan, dels för att det är positivt värdeladdat.

Figur 1. Exempel på direkt och indirekt påverkan. I detta exempel påverkar mål A mål B direkt. Utöver 
denna påverkan så påverkar mål A mål B även via mål C, D och E. Verktyget SDG Synergies tar hänsyn till 
dessa så kallade indirekta effekter när påverkan från mål A på mål B ska bedömas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B 

E 

D 

C 
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I denna rapport presenteras resultaten från den samstämmighetsanalys som SEI fått i uppdrag 
av UD att genomför med SDG Synergies. Avsikten är att denna analys ska utgöra ett underlag 
för en del av Sveriges VNR6-rapportering. Analysen utgör även grund för ett antal fördjupade 
dialogsamtal med olika intressenter som en del av VNR-processen.

Arbetet har fokuserats på synergier och målkonflikter i Sveriges nationella genomförande av de 
globala målen. Analysen har inte riktat in sig på delmålnivå. I denna rapport studeras inte heller 
vilka kopplingar som finns mellan målen utifrån hur Sverige bidrar till det globala genomförandet. 
Sådana så kallade geografiska ”spillovers” finns inte med i den här analysen även om de för 
svensk del är en viktig dimension av samstämmighet, inte minst i arbetet med politik för global 
utveckling (PGU). 

Avslutningsvis är det viktigt att understryka att den analys och de resultat som här redovisas 
endast utgör en del i ett större beslutsunderlag som vägleder beslutsfattandet kring Agenda 
2030. Det finns alltid andra större sammanhang där Agenda 2030 och hållbarhetsmålen ska 
implementeras. Dessa större sammanhang kan exempelvis handla om politiska prioriteringar som 
kan peka i en annan riktning än de resultat som systemanalysen med SDG Synergies visar på. 

6 VNR – Voluntary National Review.

2. Datainsamling

Till grund för all analys i denna rapport ligger insamling av data som genomfördes med hjälp av 
tjänstemän vid olika departement inom Regeringskansliet. Det första steget i arbetet innebar 
att tolka de globala målen i ett svenskt nationellt sammanhang. I ett första steg inkom Agenda 
2030-ansvariga vid de olika departementen med beskrivningar av vad respektive SDG innebär 
för svenska förhållanden. Det vill säga, vad fokuserar Sverige på för att göra framsteg inom de 
olika målen? Vad innebär måluppfyllnad? Syftet med denna sammanfattning var att alla som var 
involverade i bedömningen av målens interaktion snabbt skulle ge en överblick och en gemensam 
bild över vad det är som kan påverkas i ett mål.

I ett andra steg användes ett digitalt verktyg inom SDG Synergies för att samla in bedömningar 
om hur de olika målen relaterar till varandra. Agenda 2030-ansvariga ombads då att fokusera på 
hur deras mål påverkas av eventuella framsteg inom andra mål. Frågorna som skulle besvaras löd:

”If progress is made on SDG 1, how does this influence progress on SDG x (ditt mål)?”,

”If progress is made on SDG 2, how does this influence progress on SDG x (ditt mål)?”,

”If progress is made on SDG 3, how does this influence progress on SDG x (ditt mål)?”,

etc. 
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För att göra dessa bedömningar användes en kvantitativ skala med kvalitativa tolkningar enligt:

+3  Strongly promoting (starkt främjande) är den starkaste formen av positiv påverkan. Det 
är någonting helt grundläggande för ett mål; till exempel är produktion av förnybar energi 
direkt och starkt kopplad till minskade koldioxidutsläpp.

+2  Moderately promoting (främjande) är en betydande positiv påverkan. Det är något som 
förstärker, men inte är helt avgörande, för ett annat måls framgång. Exempelvis kan 
kvalitetsförbättringar i utbildning ha en betydande positiv effekt på ekonomisk tillväxt.

+1  Weakly promoting (svagt främjande) är en positiv påverkan men en svag sådan. Det kan 
vara något som skapar förutsättningar för framgång på ett annat mål. Exempelvis kan en 
hållbar förvaltning av vatten främja ett bättre fiske över tid.

0  No influence (ingen påverkan) används när målen saknar betydande koppling eller 
det ej går att avgöra huruvida det verkar främjande eller begränsande. Exempelvis 
har förbättringar i hälsa och välbefinnande inte någon direkt betydande inverkan på 
infrastruktur.

-1  Weakly restricting (svagt begränsande) är en negativ påverkan men en svag sådan. 
Exempelvis kan ansvarsfull konsumtion i vissa fall begränsa ekonomisk tillväxt, i alla fall 
på kort sikt.

-2  Moderately restricting (begränsande) är en betydande negativ påverkan. Det är 
något som motverkar framsteg på ett annat mål, exempelvis kan högt satta tillväxtmål 
motverka minskning av avfallsproduktion.

-3  Strongly restricting (starkt begränsande) är den starkaste formen av negativ påverkan. 
Det är något som står i direkt konflikt med eller nära på omöjliggör framsteg inom ett 
annat mål, exempelvis är hunger oförenligt med god hälsa och välbefinnande.

Utöver dessa kvantitativa bedömningar gjordes även kortare motiveringar för den siffra som valts 
enligt skalan ovan. Dessa motiveringar används nedan i kapitel 3 för att utveckla resonemang 
kring interaktionerna.

Tillsammans bedömde tjänstemännen interaktioner över hela agendan, och det är dessa 
bedömningar som ligger till grund för det analysarbete SEI sedan utförde och som presenteras 
i denna rapport. I analysarbetet låg fokus på att identifiera viktiga synergier och målkonflikter 
samt hur man kan se på frågan om prioriteringar givet hur samtliga mål interagerar. 

Figur 2 nedan samlar de bedömningar som gjordes av hur var och ett av de globala målen 
påverkas av framsteg som görs i de andra målen7. Matrisen ger en överblick över systemet som 
helhet och ska läsas från rad till kolumn, det vill säga SDG 1 bedöms ha en främjande effekt (+2) 
på målen SDG 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 och 17, en starkt främjande effekt (+3) på SDG 5 och 10, en svagt 
begränsande effekt (-1) på SDG 12, samt en svagt främjande effekt (+1) på SDG 15 och 16.

För det första ser vi att systemet är väldigt tätt sammankopplat; av alla möjliga interaktioner 
(17 x 17 - 17 = 272) bedöms endast 15 procent ha ’ingen påverkan’ (0). Vi kan konstatera att 
interaktionerna till övervägande del är positiva. Hela 80 procent av interaktionerna bedöms 
som antingen ’svagt främjande’, ’främjande’ eller ’starkt främjande’. Den vanligaste interaktionen 
är ’främjande’ (29 procent). De negativa interaktionerna – ’svagt begränsande’, ’begränsande’, 
’starkt begränsande’ – är endast 5 procent (13 stycken). Målet SDG 7 (Hållbar energi för alla) är 
inblandat i flest målkonflikter, 6 stycken. 

7 Se bilaga för målbeskrivningar.
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Det kan här vara lämpligt att stanna upp och söka jämföra resultaten i figur 2 med andra 
undersökningar. En av de mest ambitiösa och allomfattande studierna av synergier och 
målkonflikter inom Agenda 2030 har gjorts av forskare vid universitetet i Bern, Schweiz. I studien 
har man sammanställt resultaten vad gäller synergier och målkonflikter från 65 rapporter, 
inklusive flera FN-rapporter, samt 112 vetenskapliga artiklar (Pham-Truffert et al. 2020), 
se figur 3 nedan.

Vi kan här göra några nedslag och en jämförelse mellan de två cross impact-matriserna. Ett 
övergripande intryck är att den blå färgen dominerar i båda matriserna, och detta ligger väl i linje 
med flera andra internationella studier (se exempelvis Pradhan et al. 2017; Dawes 2020). Vi ser 
likheter för påverkan från SDG 7 (Hållbar energi) mellan de båda matriserna i och med att raderna 
både innehåller synergier och målkonflikter; I Regeringskanslimatrisen (figur 2) bedöms inverkan 
från SDG 7 på SDG 15 (Ekosystem och biologisk mångfald) till -2 och i den globala matrisen är 
det denna interaktion som bedöms ha störst andel målkonflikter (över 50 procent). Den andra 
målkonflikten i denna rad i Regeringskanslimatrisen – SDG 6 (Rent vatten och sanitet) – ligger 
också väl i linje med resultaten från den globala matrisen (mer än 25 procent målkonflikter).    

Figur 2. Den så kallade ’cross impact’-matrisen som samlar alla interaktionsbedömningar från 
Regeringskansliet. Matrisen läses från rad till kolumn, det vill säga framsteg på mål SDG1 främjar framsteg 
på SDG 2, 3 och 4 samt främjar framsteg på SDG 5 starkt (+3) och så vidare. Sifforna längst till höger (25, 
15, 19,…) visar den sammanlagda första ordningens påverkan från respektive mål på samtliga övriga mål. 
Siffrorna längst ner (33, 28, 38, …) visar hur respektive mål påverkas av framsteg på alla övriga mål.
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Figur 3. Aggregerade synergier (blå) och målkonflikter (röd) från ett stort antal rapporter och 

vetenskapliga artiklar. Storleken på cirklarna representerar det empiriska underlaget. Figuren är kopierad 

från plattformen Knowledge for Sustainable Development: Interactive repository of SDG interactions8, 

som drivs av Centre for Development and Environment vid universitet i Bern9. Bilden ingår också i Global 

Sustainable Development Report 2019. 

8 Licensierad under Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
9 https://datablog.cde.unibe.ch/index.php/2019/08/29/sdg-interactions/

I Regeringskanslimatrisen genererar SDG 2 (Ingen hunger) och SDG 8 (Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt) flest målkonflikter. Om vi tittar på motsvarande rader i den globala 
matrisen så ser vi även här relativt god överstämmelse, även om det empiriska underlaget för 
interaktionerna mellan SDG 6 och SDG 14 samt SDG 7 och SDG 12 är något svagt. 

En tydlig skillnad är att i den globala matrisen (figur 3) har SDG 6 (Rent vatten och sanitet för 
alla) en väldigt positiv påverkan på många andra mål, medan bilden i Regeringskanslimatrisen 
(figur 2) indikerar ett klart svagare bidrag vad gäller synergier från SDG 6. 

  
  
  

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://datablog.cde.unibe.ch/index.php/2019/08/29/sdg-interactions/
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3. Resultat

3.1 Initiala observationer

10  I denna rapport avses med indirekta effekter andra ordningens effekter. 

Matrisen i figur 2 kan användas som utgångspunkt för initiala observationer av effekter över hela 
agendan. Sifforna som står längst till höger i figuren (kolumnen till höger om SDG 17) visar hur 
stor sammanlagd påverkan varje mål (raderna 1 till 17) har på samtliga andra mål. Summan av 
påverkan från SDG 1 (Ingen fattigdom) är 25, medan påverkan från SDG 2 (Ingen hunger) är 15, 
och så vidare. 

Genom att på detta enkla sätt beräkna sammanlagd påverkan kan målen ordnas: SDG 
17 (Genomförande och partnerskap) har störst direkt främjande effekt på alla övriga 
mål, följt av SDG 4 (God utbildning), 11 (Hållbara städer och samhällen) och 13 (Bekämpa 
klimatförändringarna). Framsteg på SDG 2, 7 (Hållbar energi för alla) och 14 (Hav och marina 
resurser) har minst direkt främjande effekt på agendan som helhet. Observera att samma 
summa av direkt positiv påverkan kan uppnås på olika sätt; SDG 8 (Anständiga arbetsvillkor och 
ekonomisk tillväxt) och SDG 12 (Hållbar konsumtion och produktion) har samma sammanlagda 
påverkan, men medan SDG 12 enbart påverkar positivt (främjande) så innebär framsteg på SDG 8 
en begränsning för framsteg på SDG 12, 13 och 14 (Hav och marina resurser).  

På motsvarande sätt kan graden av hur mycket ett mål påverkas av de övriga målen analyseras. 
Detta visas i botten på matrisen som anger kolumnsummorna. Vi ser här att SDG 3 (God hälsa 
och välbefinnande), 10 (Minskad ojämlikhet), SDG 1 och 9 (Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur) påverkas mest i positiv riktning av framsteg på alla övriga mål. Detta betyder alltså 
att dessa mål ’dras med i framgångar i övriga mål’. I andra änden finner vi SDG 15 (Ekosystem och 
ekologisk mångfald), 16 (Fredliga och inkluderande samhällen) och 6 (Rent vatten och sanitet för 
alla). Dessa mål kan betraktas som eftersläntrare då de inte automatisk dras med i en framgång 
över Agendan som helhet.    

3.2 Identifiering av mål med stor systempåverkan
Matrisen visar enbart vilken den direkta påverkan är mellan de 17 målen. I realiteten sker påverkan 
i flera steg. Om framgång för SDG A främjar framgång för SDG B, och om framgång för SDG B 
främjar framgång för SDG C, så påverkar SDG A SDG C positivt indirekt via SDG B, jämför figur 1 
ovan. Exempelvis så påverkar SDG 1, SDG 7 och SDG 17 lika mycket (+2). Men påverkan på SDG 17 är 
viktigare för systemet som helhet då SDG 17 har en total påverkan på 34 jämfört med 14 för SDG 7. 

Med denna typ av analys av indirekta effekter i två steg kan en rankning av målens 
systempåverkan göras. Resultatet visas i tabell 1. 

När den indirekta påverkan räknats in ser vi i tabell 1 att SDG 11 är det mål som har starkast 
positiv systempåverkan, det vill säga sammanlagd positiv inverkan på övriga mål. Det kan 
jämföras med matrisen där enbart direkt påverkan visas och SDG 17 är det mål som rankas högst. 
För att förstå ett måls påverkan på hela agendan måste även indirekta effekter beaktas eftersom 
målen är så tätt sammankopplade. I följande avsnitt inkluderas även indirekta effekter i den 
analys som presenteras.10

Mål vars framsteg påverkar hela agendan positivt kan ses som viktiga acceleratorer för att få 
framgång i genomförandet av Agenda 2030. Framsteg inom SDG 11 har störst positiv påverkan på 
genomförandet av de 17 målen, följt av SDG 17, 4, 16 och 13. Dessa fem mål påverkar sammantaget 
de 17 målen positivt i varierande grad, och inget av dem har någon direkt målkonflikt med något 
annat mål. Detta innebär att dessa fem mål är särskilt viktiga att beakta för att främja framgång 
för hela agendan. 
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Tabell 1. Rankning av målens systempåverkan.11

11 För en matematisk beskrivning av hur rankningen tar hänsyn till andra ordningens effekter, se Weitz et al. (2018).  
12 Observera att figuren inte visar pilar i den innersta cirkeln.

Rankning SDG

1 11 - Hållbara städer och samhällen

2 17 - Genomförande och partnerskap

3 4 - God utbildning

4 16 - Fredliga och inkluderande samhällen

5 13 - Bekämpa klimatförändringarna

6 5 - Jämställdhet

7 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8 1 - Ingen fattigdom

9 12 - Hållbar konsumtion och produktion

10 10 - Minskad ojämlikhet

11 9 - Hållbar industri, innovation och infrastruktur

12 15 - Ekosystem och ekologisk mångfald

13 3 - God hälsa och välbefinnande

14 2 - Ingen hunger

15 7 - Hållbar energi för alla

16 6 - Rent vatten och sanitet för alla

17 14 - Hav och marina resurser

I diagrammen som följer visas de fem högst rankade målens sammantagna påverkan på alla 17 
mål. Den inre ringen visar att påverkan sker via andra mål, jämför figur 1 ovan. Den inre cirkeln 
visar varje måls direkta påverkan på övriga mål.12 Exempelvis så påverkar SDG 11 (figur 4) sex mål 
med +3, sex mål med +2 och fem mål med +1. Vi noterar, som nämnts ovan, att inga målkonflikter 
finns i innersta ringen. I den yttre cirkeln visas den summerade påverkan från målet i mitten av 
figuren, via alla mål i den inre cirkeln. Notera att målen kan påverka sig själva via andra mål och 
därför syns även det i den yttre ringen. Exempelvis påverkar SDG 11 alla andra mål positivt, och 
alla mål påverkar också SDG 11 positivt. 
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SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
Framsteg på SDG 11 har positiv påverkan på alla andra mål, i högst utsträckning på SDG 10 
(Minskad ojämlikhet) och minst på SDG 15 (Ekosystem och biologisk mångfald). 

Figur 4. Påverkan från mål 11 (Hållbara städer) på alla andra mål inklusive indirekta effekter.

 

SDG 17 – Genomförande och partnerskap
Framsteg på SDG 17 har positiv påverkan på alla andra mål, i högst utsträckning SDG 3 (God hälsa 
och välbefinnande) och i minst utsträckning SDG 14 (Hav och marina resurser).

Figur 5. Påverkan från mål 17 (Partnerskap) på alla andra mål inklusive indirekta effekter. 
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SDG 4 – God utbildning
Framsteg på SDG 4 har positiv påverkan på alla andra mål, i högst utsträckning SDG 10 och i 
minst utsträckning SDG 6 (Rent vatten och sanitet för alla). 

Figur 6. Påverkan från mål 4 (Utbildning) på alla andra mål inklusive indirekta effekter. 

SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen
Framsteg på SDG 16 har positiv påverkan på alla andra mål, i högst utsträckning SDG 10 (minskad 
ojämlikhet) och i minst utsträckning SDG 12 (Hållbar konsumtion och produktion). 

Figur 7. Påverkan från mål 16 (Fredliga samhällen) på alla andra mål inklusive indirekta effekter.
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SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
Framsteg på SDG 13 har positiv påverkan på alla andra mål, i högst utsträckning SDG 3 (God 
hälsa) och i minst utsträckning SDG 6 (Rent vatten). 

Figur 8. Påverkan från mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna) på alla andra mål inklusive indirekta effekter.

Det är slående hur vart och ett av de fem högst rankade målen i huvudsak påverkar SDG 1 (Ingen 
hunger), 3 (Hälsa), 9 (Hållbara industrier) och 10 (Minskad ojämlikhet). Det är inte alls på förhand 
givet att deras inverkan är så fokuserad till ett fåtal mål; påverkan kan vara betydligt jämnare 
utspridd över alla 17 mål.  

3.3 Målkonflikter kopplade till de fem mest positivt påverkande målen
Som beskrivits ovan har de fem topprankade målen en sammantaget positiv påverkan på alla 
17 målen. Vissa mål främjas särskilt, såsom SDG 1 (Ingen fattigdom), 3 (God hälsa), 9 (Hållbar 
industri) och 10 (Minskad ojämlikhet). SDG 1, 3 och 9 utgör tillsammans med SDG 2 (Ingen 
hunger), 7 (Hållbar energi), 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 14 (Hav och 
marina resurser) och 15 (Ekosystem) åtta mål vars framsteg, enligt matrisen, begränsar framsteg 
för andra mål. Framsteg för SDG 2 (Ingen hunger), 7 och 8 har störst direkt negativ påverkan på 
andra mål. 

Trots de målkonflikter dessa åtta mål genererar, är deras påverkan på systemet som helhet 
fortfarande positiv. SDG 8 rankas exempelvis relativt högt med en sjunde plats i mest positiv 
påverkan (se tabell 1) då målets negativa påverkan vägs upp genom positiv påverkan via andra 
mål. Exempelvis innebär framsteg för SDG 8 en målkonflikt med SDG 12 (Hållbar konsumtion), 
men SDG 8 påverkar också bland annat SDG 7 (Hållbar energi) positivt som i sin tur främjar SDG 
12. Även om den sammantagna påverkan som SDG 8 har på SDG 12 i detta fall blir positiv, bör den 
negativa påverkan som SDG 8 har också hanteras för att öka den positiva effekten och lösa de 
utmaningar som finns i målens interaktion. Det kan även noteras att den positiva effekt som SDG 
8 har på systemet som helhet i första hand främjar framsteg för SDG 8 självt. Detta gäller också 
SDG 7, således kan dessa två mål ses som de mest ”egoistiska” målen i agendan.  
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På samma vis främjar de topprankade målen – sina starka positiva effekter till trots – framsteg 
för mål som i sin tur påverkar andra mål negativt. Detta är inräknat i deras sammantagna positiva 
effekt, men det betyder inte att de målkonflikter de är associerade med lösts ut. De bidrar därför 
till att sprida negativ påverkan även om de själva inte direkt ger upphov till den. 

Eftersom man i genomförandet av Agenda 2030 har stor fördel av framsteg på de topprankade 
målen så är det av stor vikt att de eventuella målkonflikter de är associerade med belyses och 
hanteras. Tabell 2 visar hur de fem topprankade målen (11, 17, 4, 16, 13) påverkar de åtta mål (1 – 3, 
7 – 9, 14, 15) som har en direkt negativ påverkan på något annat mål. Kolumnen längst till höger 
anger den totala påverkan som respektive topprankat mål har på de åtta målen. Vi noterar att 
det inte är så att denna effekt i allmänhet är lägre för de högre rankade målen; SDG 16 har stor 
sammanlagd systemeffekt samtidigt som dess sammanlagda effekt på mål med negativ påverkan 
endast är 25, vilket är ett lågt värde jämfört med vad de andra topprankade målen har. Det ska 
dock noteras att man inte bör lägga alltför stor vikt vid de absoluta sifforna här (-43, -46, -52, -25, 
-40). Det intressanta här är att jämföra de fem topprankade målens negativa påverkan, och se att 
exempelvis SDG 4 har störst negativ påverkan. 

13 För exempelvis SDG 11 är den starkaste negativa effekten via de åtta målen: 15. Den ges av den påverkan som SDG 11 ger till 
SDG 7 genom kombinationen av ett stöd om +3 och en total negativ påverkan från SDG7 om -5 (3*5=15).

Tabell 2: Topprankade SDGs (11, 17, 4, 16, 13) påverkan på mål med negativ påverkan (1 – 3, 7 – 9, 14, 15). 
Under varje SDG i översta raden anges deras respektive sammanlagda negativa påverkan på andra mål. 
SDG 2 påverkar exempelvis SDG 6 med -2, och SDG 7 och 14 med -1, dvs. -2 + 2*(-1) = -4. Längst till höger 
anges respektive topprankat måls totala negativa påverkan; för exempelvis SDG 11 erhålls 3*(-1) + (-4) + 
3*(-1) + 3*(-5) + 2*(-3) + 3*(-2) + (-2) + 2*(-2) = -43.

Mål med negativ 
påverkan på andra mål

SDG1

(-1)

SDG2

(-4)

SDG3

(-1)

SDG7

(-5)

SDG8

(-3)

SDG9

(-2)

SDG14

(-2)

SDG15

(-2)

Stöd från SDG 11 +3 +1 +3 +3 +2 +3 +1 +2 -43

Stöd från SDG 17 +3 +2 +3 +1 +3 +2 +3 +3 -46

Stöd från SDG 4 +3 +2 +3 +3 +3 +3 +2 +2 -52

Stöd från SDG 16 +3 +1 +3   0 +3 +2   0 +1 -25

Stöd från SDG 13 +2 +1 +3 +3   0 +3 +3 +2 -40

Mål som har en starkt positiv påverkan på systemet i sin helhet kan alltså även bidra till 
begränsningar i vissa andra delar. Exempelvis främjar SDG 11 starkt positiva (+3) framsteg på 
SDG 7 och framsteg på SDG 7 gör det svårare att nå framsteg på SDG 6 (Rent vatten) och SDG 
15. Ett starkt främjande (+3) av mål som i sin tur försvårar framsteg för andra mål innebär en 
negativ påverkan på systemet. Även fast exempelvis framsteg på SDG 7 också har en hel del 
övriga positiva konsekvenser på systemet är det viktigt att de målkonflikter som finns hanteras i 
genomförandet och vi vill här verkligen understryka att en positiv påverkan i en del inte kan antas 
kompensera för en negativ påverkan i en annan. 

I följande avsnitt diskuterar vi den starkaste negativa påverkan som vart och ett av de 
topprankade målen är associerat med. Vi har markerat dessa med fet stil i tabell 213. Övriga 
målkonflikter är naturligtvis också viktiga att analysera, och det ska betonas att analysen som 
ges här inte bedömer svårigheten i att lösa ut en målkonflikt, eller hur allvarliga dess effekter är, 
utan endast belyser i vilken utsträckning framsteg på ett mål begränsar andra måls framsteg. 
Olika sätt att göra framsteg på målen kan också påverka vilka målkonflikter som uppstår och de 
som här lyfts fram bör därför ses som flaggor för vidare analys.
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SDG 11 – Hållbara städer och samhällen; SDG 4 - God utbildning; SDG 13 – bekämpa 

klimatförändringarna

Dessa tre topprankade mål främjar starkt SDG 7 som i sin tur försvårar framgång för SDG 6 (Rent 
vatten och sanitet) och 15 (Ekosystem och biologisk mångfald).

Figur 9. Påverkan från SDG 7 (Hållbar energi) på övriga mål. En situation som främjas av framsteg för SDG 
11 (Hållbara städer), 4 (Utbildning) och 13 (Klimat).

Genom ett ökat fokus på klimatsmarta lösningar i städer; hållbara transporter samt god 
hushållning med naturresurser och energi främjar SDG 11 framsteg för SDG 7. Genom att 
säkerställa god utbildning av hög kvalitet för alla bidrar även SDG 4 (God utbildning) positivt 
till SDG 7, då kompetensbrist i många delar av energisektorn idag bromsar omställningen till ett 
hållbart energisystem med lägre utsläpp. Att fler personer utbildas stimulerar ny forskning och 
innovation för smarta och hållbara lösningar på energiområdet och kan även bidra till ge en ökad 
förståelse för vikten av att ställa om energisystemet. Att bekämpa klimatförändringarna innebär 
med största sannolikhet en omställning av energisystemet, och främjar därmed framsteg på 
målen SDG 13 och SDG 7. 

Framsteg för SDG 7 innebär bland annat en ökad andel förnybar energi. Vattenkraft är en 
klimatneutral energikälla och står för ungefär hälften av energiproduktionen i Sverige. En 
ytterligare utbyggnad av vattenkraften riskerar att försvåra ambitionen i SDG 6 att skydda 
och återställa vattenrelaterade ekosystem, då fysisk påverkan i vattendrag är ett av de största 
hindren för att nå miljökvalitetsnormen för vatten och för att nå miljökvalitetsmålet Levande sjöar 
och vattendrag. Reglering av vattendrag till följd av dammar och kraftverk har även en betydande 
negativ påverkan på biologisk mångfald genom påverkan på vattenlevande arter. Regleringen 
medför även negativa effekter på erosionsskydd och andra reglerande ekosystemtjänster när 
naturliga platser för vattenansamlingar försvinner och vattendrag torrläggs. Detta gäller även för 
biologisk mångfald i våra landbaserade ekosystem och utgör därmed en risk att även försvåra 
framsteg inom SDG 15. 
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SDG 17 – Genomförande och partnerskap; SDG 16 – Fredliga och inkluderande 

samhällen

Dessa två mål främjar starkt SDG 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) som i sin tur 
försvårar framgång för SDG 12 (Hållbar konsumtion), 13 (Klimat) och 14 (Hav).

Figur 10. Påverkan från SDG 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt) på andra mål. En situation 
som främjas av framsteg för SDG 17 (Partnerskap) och 16 (Fredliga samhällen).

Framsteg för SDG 16 och 17 bedöms ha en mycket positiv påverkan på SDG 8 (Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt). Stabila institutioner kan öka tillgången till finansiella 
tjänster samtidigt som minskad korruption och regelbaserade system har en positiv påverkan 
på ekonomisk tillväxt. Partnerskap har en positiv inverkan på innovation och kompetenshöjande 
insatser inom näringslivet och kan samtidigt främja svensk export och ekonomisk tillväxt. 

Den ekonomiska tillväxt som framgång för SDG 8 innebär kan bidra till ökad produktion och 
konsumtion och försvåra framsteg för SDG 12 (Hållbar konsumtion och produktion). Eftersom 
Sveriges konsumtionsbaserade klimatpåverkan ännu inte frikopplats från den ekonomisk 
tillväxten försvårar den också för framsteg inom SDG 13 (Bekämpa klimatförändringarna). 
Om den även medför en betydande utvinning av naturresurser, som till exempel mineraler 
från havet, ökade föroreningar och marin nedskräpning försvårar den även för SDG 14 
(Hav och marina resurser).

3.4 Identifiering av mål som påverkas mest av framsteg i alla andra mål
SDG 1 (Ingen fattigdom), 3 (Hälsa), 5 (Jämställdhet), 9 (Hållbar industri) och 10 (Minskad 
ojämlikhet) är de mål som påverkas mest positivt av att framsteg görs på andra mål. Som tidigare 
visats får de – förutom mål 5 – exempelvis mycket stöd av de fem topprankade målen. Mål 5 
erhåller istället ett bredare stöd bland övriga mål. 

I och med att dessa mål främjas av att framsteg görs inom andra delar av agendan kan de kräva 
mindre direkta insatser. Däremot är de i högre grad än andra mål beroende av utvecklingen hos 
andra mål, och det är därför viktigt att bevaka och säkerställa framgång i de mål som påverkar 
dem mest. Det bör också noteras att det förekommer självförstärkande cirklar, exempelvis ger 
framsteg på mål 1 en mycket positiv påverkan på just mål 1, men inte direkt utan genom indirekta 
interaktioner med andra mål.
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Om vi nu byter perspektiv så finner vi att SDG 6 (Rent vatten och sanitet), 12 (Hållbar 
konsumtion), 14 (Hav), 15 (Ekosystem och biologisk mångfald) och 16 (Fredliga samhällen) 
påverkas minst av att framsteg görs i andra mål. De kan därför behöva mer riktade insatser. De 
kan också ses som mindre beroende av hur utvecklingen går för de andra målen. Det bör noteras 
att SDG 16 är ett av de mål vars framgång har störst positiv påverkan på hela agendan men alltså 
får väldigt lite hjälp av att framsteg görs i andra delar. Sammantaget ger detta goda skäl för att 
agera på SDG 16.

3.5 Mål som begränsas av direkta målkonflikter
För denna analys går vi tillbaka till cross-impact-matrisen, figur 2, och gör direkta avläsningar. 
Framsteg på SDG 6 (Rent vatten), 7 (Hållbar energi), 12 (Hållbar konsumtion), 13 (Klimat), 14 (Hav) 
och 15 (Ekosystem och biologisk mångfald) begränsas av att framsteg görs på några andra mål, 
redan i första led. Noteras bör att vi i analysen nedan, som alltså rör den direkta interaktionen 
mellan enskilda mål och inte systemisk påverkan, fokuserar på den negativa påverkan som lyfts 
fram i materialet. Flera av målen kan även antas ha en positiv påverkan, något som hade framträtt 
tydligare i en mer detaljerad analys av interaktion mellan delmålen.

SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla 
SDG 6 begränsas av framsteg på SDG 7 (Hållbar energi för alla) och SDG 2 (Ingen hunger).

Figur 11. Påverkan på mål 6 från andra mål.

 

Generellt sett har Sverige god uppfyllelse av SDG 6 då tillgång till dricksvatten och sanitet är 
säkerställd för hela befolkningen. Sverige har även god tillgång på vatten. För att göra fortsatta 
framsteg behövs dock förebyggande åtgärder för att hantera effekter av klimatförändringar som 
torka och översvämningar. För att nå en god vattenstatus, och därigenom skydda ekosystem 
och biologisk mångfald, behövs åtgärder för att komma till rätta med framförallt övergödning, 
miljögifter och fysisk påverkan av vattenmiljön. Även miljöövervakningen av svenska vatten 
behöver förbättras. 

Framsteg på dessa områden, särskilt vad gäller övergödning och vattenmiljön, kan begränsas av 
den nationella livsmedelsstrategin (jämför SDG 2). Livsmedelsproduktion påverkar vattenmiljön 
genom exempelvis jordbrukets behov av bevattning samt växtnäringsförluster och påverkan från 
bekämpningsmedel.
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I Sverige står vattenkraften för hälften av energiproduktionen. Den är viktig för regleringen 
av elsystemet och är även en klimatneutral energikälla. Medan vattenkraften är viktig för 
att uppnå SDG 7 är fysisk påverkan av vattendrag ett av de största hindren för att kunna nå 
miljökvalitetsnormen för vatten och för att nå miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag. 
SDG 7 utgör därmed en begränsning för framsteg på SDG 6. 

SDG 7 – Hållbar energi för alla
SDG 7 begränsas av framsteg på SDG 2 (Ingen hunger), SDG 3 (God hälsa och välbefinnande), 
SDG 14 (Hav och marina resurser) samt SDG 15 (Ekosystem och ekologisk mångfald)

Figur 12. Påverkan på mål 7 från andra mål.

 

Sverige har riksdagsbundna energipolitiska mål som syftar till att öka andelen förnybar energi 
och energieffektiviseringen. Det övergripande målet för energipolitiken bygger på samma tre 
grundpelare som energisamarbetet i EU och syftar till försörjningstrygghet, konkurrenskraft och 
ekologisk hållbarhet. 

Energi från biomassa står för en stor del av energimixen i Sverige, och begränsningar i hur skogen 
ska avverkas minskar tillgången på bioenergi. Åtgärder för SDG 15, som att skydda, återställa och 
främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, främja ett hållbart brukande av skogar, 
hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald kan därmed 
ha en begränsande effekt på SDG 7. 

På samma sätt kan SDG 2 begränsa SDG 7, om insatser för säkrad livsmedelsförsörjning 
föranleder att mark används för livsmedelsproduktion istället för bioenergigrödor. Möjligen kan 
detta hanteras genom ett mer effektivt jordbruk med högre produktion.

Havsbaserad vindkraft väntas också stå för en betydande del av energiproduktionen i Sverige 
(och i andra länder). Miljökvalitetsmålen “Hav i balans samt levande kust och skärgård” samt 
“Ingen övergödning” främjar SDG 14 men kan begränsa utbyggnaden av denna form av vindkraft 
och därmed SDG 7. Detsamma gäller för vågkraft, även om den energitekniken ännu inte är fullt 
lika utvecklad som havsbaserad vindkraft. Slutligen finns en potentiell målkonflikt i att främja 
ökad livslängd i linje med SDG 3, vilket skulle kunna innebära en ökad efterfrågan på energi.
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SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
SDG 12 begränsas av framsteg på SDG 1 (Ingen fattigdom) och SDG 8 (Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt).

Figur 13: Påverkan på mål 12 från andra mål.

 

Hållbar konsumtion och produktion handlar om att göra mer och bättre med färre resurser; om att 
frikoppla ekonomisk tillväxt från miljöpåverkan, öka resurseffektiviteten och främja en hållbar livsstil. 
Det kan exempelvis ske genom bättre produktdesign och minskad påverkan från material, resurser 
och transporter, eller genom att minska mängden avfall, öka återvinningen, slänga mindre mat och 
säkerställa att det finns relevant information om produktens hållbarhet så att konsumenten kan göra 
medvetna och bra val. Minskad fattigdom och ökad tillväxt antas öka konsumtion och produktion, 
och framsteg på SDG 1 och SDG 8 riskerar därmed att begränsa framsteg på SDG 12.

SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
SDG 13 begränsas av SDG 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt).

Figur 14. Påverkan på mål 13 från andra mål.
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Det övergripande målet för Sveriges klimatpolitik är att bli världens första fossilfria välfärdsland. 
Genomförandet av Sveriges klimatpolitiska ramverk, med ett långsiktigt mål om att nå noll 
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast 2045, är centralt för Sveriges måluppfyllnad 
för SDG 13. Sverige behöver även fortsatt arbeta aktivt med klimatanpassning och vara ledande 
när det gäller finansieringen av internationella klimatinsatser. I Sverige har det skett en frikoppling 
mellan den ekonomiska tillväxten och våra nationella utsläpp av växthusgaser. Däremot ser vi inte 
samma tydliga frikoppling vad gäller vår konsumtionsbaserade klimatpåverkan, och SDG 13 kan 
därför antas begränsas av framsteg som görs på SDG 8, om ekonomisk tillväxt.

SDG 14 – Hav och marina resurser
SDG 14 begränsas av SDG 2 (Ingen hunger) och SDG 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt).

Figur 15. Påverkan på mål 14 från andra mål.

 

SDG 14 genomförs i svenska havsområden genom arbetet med miljökvalitetsmålen “Hav i balans 
samt levande kust och skärgård” samt “Ingen övergödning”. Detta innebär ett ökat behov av 
satsningar för att bland annat minska övergödning och utsläpp av farliga ämnen, minimera fysisk 
påverkan på havsbotten och genomföra åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden, vilket 
även inkluderar ett ekosystembaserat fiske och en etablering av skyddade marina områden. 

Vidare måste effekterna av klimatförändringarna och havsförsurningen minimeras. Måluppfyllelse 
innebär bland annat att nå god miljöstatus enligt havsmiljödirektivet och god ekologisk och kemisk 
status enligt vattendirektivet, samt gynnsam bevarandestatus för arter och livsmiljöer. SDG 2 
bedöms kunna ha en negativ påverkan på detta, eftersom livsmedelsproduktion (jordbruk och 
akvakultur) kan bidra till övergödning och tillförsel av farliga ämnen. Förändrade matvanor kan 
också påverka negativt genom en ökad efterfrågan på exempelvis fisk och skaldjur som bidrar till 
ytterligare överfiske. Ekonomisk tillväxt (SDG 8) kan medföra ökad utvinning av naturresurser som 
till exempel mineraler från havet och orsaka ökade föroreningar och mer marint skräp. En hållbar 
ekonomisk utveckling, med cirkulära flöden och en finansiell marknad med hållbarhet i fokus, skulle 
däremot ha stor positiv betydelse. 
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SDG 15 - Ekosystem och ekologisk mångfald
SDG 15 begränsas av SDG 7 (Hållbar energi för alla) och SDG 9 (Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur).

Figur 16. Påverkan på mål 15 från andra mål.

 

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Sveriges yta täcks 
till närmare 70 procent av skogsmark och Sverige är också rikt på myrar och våtmarker. Våra 
landbaserade ekosystem förser Sverige med en rad olika ekosystemtjänster som bygger välstånd i 
hela landet. De landbaserade ekosystemen utgör också livsmiljöer för många olika arter och är därför 
centrala för att bevara den biologiska mångfalden. Sverige har en rad olika riksdagsbundna mål 
kopplade till SDG 15, såsom miljömål och mål för livsmedelsstrategin, Sveriges skogsvårdslag och det 
nationella skogsprogrammet. En rad olika uppföljningar visar samtidigt på att Sverige har svårt att nå 
miljömålen och det råder en intensiv debatt i samhället om målkonflikter kopplade till skog. 

Framsteg på SDG 7 förväntas ha en negativ påverkan på SDG 15. Att fördubbla andelen förnybar 
energi och bygga ut infrastrukturen ses som ett hot mot bevarande av biologisk mångfald. Även 
SDG 9 (Hållbar industri, innovation och infrastruktur) har en negativ påverkan på SDG 15 då utökad 
infrastruktur i form av transportvägar fragmenterar landskap och försvårar för arter att röra sig fritt i 
landbaserade ekosystem. 
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4. Avslutande diskussion

14 För exempel på geografiska spillovers, se Engström et al. (2021).

Denna rapport redovisar metodansatsen och resultaten från en analys av synergier och 
målkonflikter i Sveriges genomförande av Agenda 2030. Den systemanalytiska metod som 
används betonar just systemet som helhet baserat på bedömningar av parvisa interaktioner 
mellan de globala hållbarhetsmålen. Detta betyder att det i många fall är svårt att i efterhand 
reproducera den mekanism som låg bakom ett visst resultat; i det allmänna fallet är det en stor 
mängd interaktioners gemensamma växelverkan som resulterar i en slutsats. I denna mening är 
analysen icke reduktionistisk. På motsvarande sätt är det mycket svårt – för att inte säga omöjligt 
– att styra de parvisa bedömningarna så att ett visst resultat uppnås.

Analysen som presenteras här genomförs på målnivå (SDGs). Ett alternativ hade varit att arbeta 
på delmålsnivå. I detta fall hade man behövt göra ett urval då analysen av 169 gånger 169 delmål i 
praktiken är omöjlig att genomföra i en deltagandeprocess. Då arbetet har genomförts på målnivå 
bör det påpekas att det finns en möjlighet att bedömningarna av de parvisa interaktionerna i 
vissa fall kan ta ut varandra. När två mål jämförs kan det vara så att ett delmål från det ena målet 
anses påverka ett delmål från det andra målet positivt, medan påverkan mellan två andra delmål 
anses vara negativ. I detta fall kan bedömningen på målnivå rendera en svag koppling då de 
underliggande interaktionerna anses peka i motsatt riktning. 

En viktig utgångspunkt för denna rapport är att den begränsar sig till att analysera synergier och 
målkonflikter inom Sverige. Så kallade geografiska ”spillovers”14, där hänsyn tas till hur strategier 
för måluppfyllnad i ett land påverkar ett annat lands möjligheter att uppnå målen, inkluderas inte 
i detta arbete. Metodutvecklingen för detta område är än så länge i sin linda, men detta torde 
– särskilt för ett rikt land som Sverige – vara av stort intresse i framtida systemiska analyser av 
Agenda 2030.

Slutligen vill vi betona att de analyser som presenteras här enbart utgör ett delunderlag kring 
beslutsfattande vid implementering av Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. En 
beslutssituation är i allmänhet betydligt mer komplex än det som kan ingå i en analys, som den 
som presenteras här. Det finns alltid en värld utanför systemanalysen, exempelvis ett politiskt 
eller affärsmässigt sammanhang, där andra hänsyn också måste beaktas. Det finns också nästan 
alltid andra ’agendor’ att förhålla sig till. Denna vidare kontextualisering av systemanalysen är en 
nödvändighet när beslut ska fattas om vilka mål som bör prioriteras, och hur man ska jobba med 
dessa mål. Det är dock vår förhoppning att den här presenterade systemanalysen kan vara ett 
viktigt inspel i ett sådant vidare beslutssammanhang.  



Analys av synergier och målkonflikter i Sveriges frivilliga granskning av arbetet med Agenda 2030 25

Referenser

Bennich, Therese, Nina Weitz, and Henrik Carlsen. 2020. “Deciphering the Scientific Literature on SDG 

Interactions: A Review and Reading Guide.” Science of The Total Environment 728 (August): 138405. 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138405.

Dawes, Jonathan H. P. 2020. “Are the Sustainable Development Goals Self-Consistent and Mutually 

Achievable?” Sustainable Development 28 (1): 101–17. https://doi.org/10.1002/sd.1975.

Engström, Rebecka Ericsdotter, David Collste, Sarah E. Cornell, Francis X. Johnson, Henrik Carlsen, 

Fernando Jaramillo, Göran Finnveden, et al. 2021. “Succeeding at Home and Abroad: Accounting for 

the International Spillovers of Cities’ SDG Actions.” Npj Urban Sustainability 1 (1): 1–5. https://doi.

org/10.1038/s42949-020-00002-w.

Pham‐Truffert, Myriam, Florence Metz, Manuel Fischer, Henri Rueff, and Peter Messerli. 2020. “Interactions 

among Sustainable Development Goals: Knowledge for Identifying Multipliers and Virtuous Cycles.” 

Sustainable Development 28 (5): 1236–50. https://doi.org/10.1002/sd.2073.

Pradhan, Prajal, Luís Costa, Diego Rybski, Wolfgang Lucht, and Jürgen P. Kropp. 2017. “A Systematic 

Study of Sustainable Development Goal (SDG) Interactions.” Earth’s Future 5 (11): 1169–79. https://doi.

org/10.1002/2017EF000632.

Weitz, Nina, Henrik Carlsen, Måns Nilsson, and Kristian Skånberg. 2018. “Towards Systemic and Contextual 

Priority Setting for Implementing the 2030 Agenda.” Sustainability Science 13 (2): 531–48. https://doi.

org/10.1007/s11625-017-0470-0.

Zanten, Jan Anton van, and Rob van Tulder. 2021. “Analyzing Companies’ Interactions with the Sustainable 

Development Goals through Network Analysis: Four Corporate Sustainability Imperatives.” Business 

Strategy and the Environment n/a (n/a). https://doi.org/10.1002/bse.2753.

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138405
https://doi.org/10.1002/sd.1975
https://doi.org/10.1038/s42949-020-00002-w
https://doi.org/10.1038/s42949-020-00002-w
https://doi.org/10.1002/sd.2073
https://doi.org/10.1002/2017EF000632
https://doi.org/10.1002/2017EF000632
https://doi.org/10.1007/s11625-017-0470-0
https://doi.org/10.1007/s11625-017-0470-0
https://doi.org/10.1002/bse.2753


26 Stockholm Environment Institute

Bilaga: Målbeskrivningar

SDG 1.  Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt. 

15 Poly- och perfluorerade alkylsubstanser, högfluorerade ämnen.

För Sverige innebär målet bland annat att befolkningen omfattas av ett socialt 
grundskydd. Detta uppgår till 100 procent på många områden, såsom sociala 
trygghetsförmåner, ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd och pensioner. Vidare 
har den ekonomiska standarden ökat i Sverige. Inkomsterna har ökat mest i de 

högre inkomstskikten, men även de med låga inkomster har en högre ekonomisk standard 2018 
än tidigare och därmed har andelen personer med låg inkomststandard minskat. Ojämlikheten 
mellan olika grupper i samhället minskar inte och resurssvaga personer är mer utsatta 
än andra. För att motverka de ekonomiska konsekvenserna av COVID-19-pandemin har 
regeringen avsatt medel samt genomfört lagändringar. Många av dessa ersättningar ges via 
socialförsäkringssystemet och är viktiga för att motverka att enskilda, barn och familjer ställs 
utan inkomst.

SDG 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och 

förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.

I Sverige är inte hunger det stora problemet, utan en obalanserad och ojämn 
kosthållning. Övervikt, framför allt fetma, är ett tilltagande folkhälsoproblem. 

Bevarandet av den biologiska mångfalden har en negativ utveckling och halterna av 
miljögifter som ännu inte reglerats, såsom långkedjade PFAS15, ökar. Det unika, lagstadgade 
svenska skolmatssystemet har en utjämnande effekt på sociala skillnader i matvanor och 
ungdomarnas framtida hälsa. Den nationella livsmedelsstrategin ska bidra till en ökad hållbar 
livsmedelsproduktion. Sverige är en aktiv part i det internationella arbetet med tryggad 
livsmedelsförsörjning, bl.a. genom att främja en långsiktigt hållbar produktivitetsutveckling inom 
jordbruket i utvecklingsländer.

SDG 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i 

alla åldrar.  

Arbetet med mål 3 utgår från att hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet, 
och en förutsättning för människors möjligheter att nå sin fulla potential och 

bidra till samhällets utveckling, nationellt såväl som globalt. Mål 3 är i Sverige förbundet till 
en god och jämlik hälsa och välbefinnande, och till riksdagsbundna mål, bland annat genom 
det övergripande riksdagsbundna folkhälsomålet att minska de påverkbara hälsoklyftorna 
inom en generation och de åtta målområdena samt en allmän hälso- och sjukvård för alla av 
god kvalitet. Mål 3 kopplar även till det arbete Sverige gör för global hälsa genom det svenska 
utvecklingssamarbetet och hälsobiståndet, genom påverkansarbete, forskning, inom näringslivet 
och internationellt samarbete. De utmaningar Sverige har för att nå måluppfyllelsen nationellt 
är främst kopplade till ökande hälsoskillnader och inom vissa områden, så som psykisk ohälsa, 
särskilt bland unga kvinnor. Effekterna av COVID-19-pandemin bedöms vara omfattande och få 
långtgående konsekvenser för mål 3, nationellt såväl som globalt.
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SDG 4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god 

kvalitet och främja livslångt lärande för alla

16 Progress in International Reading Literacy Study
17 Trends in International Mathematics and Science Study
18 Programme for International Student Assessment

Sverige ska vara en framstående kunskaps- och forskningsnation som präglas av 
hög kvalitet. Regeringen har valt ut en rad indikatorer för att mäta måluppfyllelsen 

på utbildningsområdet. Följande områden har en tydlig koppling till mål 4: andelen barn i 
förskolan, resultat i PIRLS16, TIMMS17 och PISA18-undersökningarna, likvärdighet mellan skolor, 
lärares och annan personals utbildning, andel elever som når kunskapskraven för årskurs nio 
och har behörighet till gymnasiet, andel studenter som slutför gymnasiet och når kraven för 
grundläggande behörighet till högskoleutbildning, antal studenter som registrerar sig till och 
slutför högskoleutbildning, antal studenter i kommunal vuxenutbildning och andel som når 
godkänt betyg, antal studenter i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare och andelen 
deltagare som uppnår godkänt betyg på nationella slutprov.

SDG 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Sverige har världens första feministiska regering och jämställdhet är 
avgörande för dess prioriteringar – i beslut och tilldelning av resurser. 
Jämställdhetsperspektivet finns med i politikens utformning både i det nationella 
och internationella arbetet. Att anlägga ett jämställdhetsperspektiv för att 

nå målen i hela Agenda 2030 är Sveriges huvudsakliga strategi för att uppnå jämställdhet i 
arbetet med hållbar utveckling. Måluppfyllelse för Sverige är att kvinnor och män, pojkar och 
flickor omfattas av en hållbar utveckling. För att synliggöra kvinnor och mäns olika behov och 
förutsättningar är könsuppdelad statistik nödvändig. I utvecklingssamarbetet anläggs ett 
systematiskt jämställdhetsperspektiv i linje med den feministiska utrikespolitiken där Sverige 
bl.a. säkerställer jämställdhetsintegrering, finansiering för jämställdhet och sätter tydliga 
jämställdhetsmål. Den feministiska utrikespolitikens mål och prioriteringar inkluderar bland annat 
alla kvinnors och flickors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna, frihet från sexuellt och 
könsbaserat våld, ekonomisk egenmakt, samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. 

SDG 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten 

och sanitet för alla.

Generellt har Sverige god uppfyllelse av mål 6 då tillgång till dricksvatten och 
sanitet är säkrad för hela befolkning. Sverige har även god tillgång på vatten. 

För att göra fortsatta framsteg behövs förebyggande åtgärder för att hantera effekter av 
klimatförändringar som torka och översvämningar. För att nå en god vattenstatus, och därigenom 
skydda ekosystem och biologisk mångfald, behövs åtgärder för att komma till rätta med 
framförallt övergödning, miljögifter och fysisk påverkan i vattenmiljön. Även miljöövervakningen 
av svenska vatten behöver förbättras. 

SDG 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, 

hållbar och modern energi för alla. 

Sverige har riksdagsbundna energipolitiska mål som syftar till att öka andelen 
förnybar energi och öka energieffektiviseringen. Det övergripande målet för 

energipolitiken bygger på samma tre grundpelare som energisamarbetet i EU och syftar till 
försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet. Dessutom ska regeringen under 
våren 2021 lägga fram en ny energiforskningsproposition till riksdagen för att främja investeringar 
i energiinfrastruktur och ren energiteknik.
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SDG 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, 

full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Arbetslivs-, arbetsmarknads- och näringslivspolitiken utgör alla del av mål 8. Mål 8 
ska bidra till ett väl fungerande arbetsliv för alla med ett väl fungerande näringsliv 

med hållbara affärsmodeller som bidrar till samhällets tillväxt och en hög sysselsättning för alla 
människor. Regeringens vision är ett arbetsliv som erbjuder alla som arbetar trygghet, utveckling 
och god hälsa. En god arbetsmiljö ger utrymme för människor med olika bakgrund och förmågor 
i arbetslivet. Alla i Sverige ska ha ett tryggt jobb där ingen blir utnyttjad eller utsliten. En god 
arbetsmiljö är en förutsättning för hög produktivitet i svensk ekonomi, som utmärks av ett högt 
arbetskraftsdeltagande och en hög sysselsättningsgrad. De arbetsmarknadspolitiska insatserna 
ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Flera arbetsmarknadspolitiska åtgärder vidtas 
för att fler ska komma i arbete och därigenom ges den självständighet som följer av egen 
försörjning genom arbete. Inom arbetsmarknadspolitiken finns det behov av att fortlöpande öka 
sysselsättningen, förkorta arbetslöshetstiderna, förhindra och bryta långtidsarbetslösheten samt 
bidra till en effektivare matchning oavsett kön, ålder och bakgrund. 

SDG 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en 

inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

Målet omfattar flera utgiftsområden och regeringen har höga ambitioner inom 
samtliga dessa. I fokus finns bl.a. omställning för näringsliv och transportsektorn 

för att klara de högt ställda klimatmålen och stärka näringslivets förnyelse genom stärkt 
digitalisering, hållbarhet, kompetensförsörjning samt forskning och innovation. När det gäller 
transportinfrastruktur är fokus att åtgärder ska bidra till en omställning som utgår från förnybar 
energi, ett Sverige som håller ihop, ett ökat bostadsbyggande och förbättrade förutsättningar för 
näringslivet.

SDG 10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Minskad ojämlikhet är en utgångspunkt för agendan som helhet, i linje 
med den politiska deklarationen för Agenda 2030 som antogs av världens 
ledare i september 2015, och ett eget mål med delmål samt metoder för 
genomförandet. För Sverige innebär målet bland annat en referens till grunden 

för svensk politik, vilket är ett demokratiskt ansvarsutkrävande, rättssäkerhet och mänskliga 
rättigheter för att främja människors politiska och sociala rättigheter. Detta utgör fundamentala 
hörnstenar i måluppfyllelsen av mål 10. Vidare bidrar en aktiv omfördelning genom skatter, 
transfereringar och offentligt finansierade välfärdstjänster till att stärka ekonomiskt utsatta 
hushåll. Sveriges utmaningar är att klyftorna mellan såväl länder som individer och grupper 
inom olika länder har ökat. Sveriges utmaningar handlar även om att vidareutveckla den breda 
nationella regleringen av migrations- och asylpolitiken. Effekterna av COVID-19-pandemin 
bedöms ha långtgående konsekvenser för måluppfyllnaden i Sverige såväl som globalt.   
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SDG 11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, 

motståndskraftiga och hållbara.

Hållbara städer är inkluderande och tillgängliga stadsmiljöer som erbjuder alla 
människor en attraktiv och grön livsmiljö. Närhet gör att det är enkelt att leva sitt 

vardagsliv och ta sig fram med hållbara transporter, som till exempel gång och cykel. Helhetssyn 
i planeringen tillsammans med smarta lösningar bidrar till städer där människor kan leva 
klimatsmart, hälsosamt och tryggt. Målet för utgiftsområdet samhällsplanering, bostadsmarknad, 
byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från 
social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi 
främjas, samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. När det kommer till 
stadsutveckling handlar det ofta rent konkret om att ge kommunerna verktyg och möjligheter att 
arbeta aktivt för att nå målen. 

SDG 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Hållbar konsumtion och produktion handlar om att göra mer och bättre 
med mindre resurser. Det handlar om att frikoppla ekonomisk tillväxt från 
miljöpåverkan, öka resurseffektiviteten och främja hållbar livsstil. Det kan 
exempelvis ske genom bättre produktdesign och minskad påverkan från material, 

resurser och transporter, eller att minska mängden avfall, öka återvinningen, slänga mindre mat, 
och säkerställa att det finns information om produkten så att konsumenten kan göra medvetna 
och bra val.

SDG 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 

klimatförändringarna och dess konsekvenser.

Det övergripande målet för Sveriges klimatpolitik är att bli världens första 
fossilfria välfärdsland. Genomförandet av Sveriges klimatpolitiska ramverk, med 

ett långsiktigt mål om att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast 2045, är 
centralt för Sveriges måluppfyllnad för mål 13. Sverige behöver fortsatt även arbeta aktivt med 
klimatanpassning och vara ledande i finansieringen av klimatinsatser utomlands. 

SDG 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett 

hållbart sätt för en hållbar utveckling.

Mål 14 genomförs i svenska havsområden genom arbetet med miljökvalitetsmålen 
“Hav i balans samt levande kust och skärgård” samt “Ingen övergödning”. Detta 

innebär behov av satsningar på att bl.a. minska övergödningen och farliga ämnen, minimera 
fysisk påverkan på havsbotten och åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden, vilket även 
inkluderar ett ekosystembaserat fiske och etablering av skyddade marina områden. Effekter av 
klimatförändringar och havsförsurning måste minimeras. Måluppfyllelse innebär bl.a. att nå god 
miljöstatus enligt havsmiljödirektivet och god ekologisk och kemisk status enligt vattendirektivet, 
samt gynnsam bevarandestatus för arter och livsmiljöer. 
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SDG 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av land- 

baserade ekosystem, främja ett hållbart brukande av skogar, bekämpa 

ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda 

förlusten av biologisk mångfald.
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Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Sveriges yta täcks 
till närmare 70 procent av skogsmark, och Sverige är också rikt på myrar och våtmarker. Våra 
landbaserade ekosystem förser Sverige med en rad olika ekosystemtjänster som bygger välstånd 
i hela landet, inte minst skogen. De landbaserade ekosystemen utgör också livsmiljöer för många 
olika arter och är därför centrala för att bevara den biologiska mångfalden. Sverige har en rad 
olika riksdagsbundna mål kopplade till mål 15, inte minst miljömål och mål i livsmedelsstrategi och 
Sveriges skogsvårdslag och det nationella skogsprogrammet. En rad olika uppföljningar visar på 
att Sverige har svårt att nå miljömålen och det råder en stor debatt i samhället om målkonflikter 
kopplade till skog.

SDG 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar 

utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp 

effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på 

alla nivåer.

För Sverige innebär målet bland annat att vi genom samhällsbärande institutioner säkerställer 
skydd för människors mänskliga rättigheter och trygghet samt tillhandahåller ett system för 
opartisk prövning i rättssäkra domstolar. De samhällsbärande institutionerna bidrar till några av 
de viktigaste uppdragen i ett demokratiskt och rättssäkert samhälle. Sverige har arbetat aktivt 
med att säkerställa att mål 16 nås, både nationellt, i bistånds- och utvecklingssamarbetet och i 
de internationella och multilaterala institutionerna. Sverige har en lång historia av fred och relativ 
säkerhet och är väl positionerat på många områden inom mål 16. 

SDG 17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala 

partnerskapet för hållbar utveckling. 

Sverige har goda förutsättningar att fortsätta utvecklingen mot att nå 
målen i Agenda 2030 nationellt. Sverige har en hög skattekvot, utbredd 

internetanvändning, ligger i framkant vad gäller teknikutvecklingen och ett välutvecklat 
statistiksystem. I ett internationellt perspektiv bidrar också Sverige till det övergripande målet 
att bistå andra länder i deras utveckling, genom upprätthållandet av enprocentmålet i det 
svenska offentliga utvecklingsbiståndet. Sverige verkar också för en fri, öppen och rättvis 
handel som ska vara hållbar och inkluderande och stöttar utvecklingsländernas deltagande i 
världshandeln. Sverige stärkte 2020 sammstämmighetspolitiken genom en proposition som 
innehåller ett mål för Agenda 2030 som inkluderar PGU19. Den omfattar vidare inte bara den 
inhemska politikens påverkan på andra länder, utan även den påverkan som den inhemska 
politiken har på den egna statens möjligheter att åstadkomma en hållbar utveckling. Sverige har 
fortfarande utmaningar vad gäller samstämmigheten, i synnerhet behöver metoder utvecklas för 
att analysera och kartlägga målkonflikter och synergier mellan målen.
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