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Förord 
I projektet som SMED (Svenska Miljö Emissions Data) genomförde 

september 2014 till februari 2015 på uppdrag av Naturvårdsverket 

undersöktes olika tänkbara indikatorer för hållbar konsumtion. Indikatorer 

är mätverktyg för att på ett förenklat och standardiserat sätt följa upp 

utvecklingen för uppsatta mål eller effekterna av införda styrmedel.  

Utifrån ett urval på 27 möjliga indikatorer valde Naturvårdsverket ut fyra 

indikatorer som dataförsörjdes. Att det blev fyra berodde på ekonomiska 

skäl, det var det antal som Naturvårdsverket valde att ingå i projektet. 

Urvalet som gjordes behöver inte betyda att de är de bästa för att följa 

omställningen till en hållbar konsumtion, utan de är ett bidrag i 

Naturvårdsverkets arbete. Andra skäl påverkar också urvalet, t.ex. 

kostnadseffektivitet. Några av de indikatorer som föreslås i rapporten valde 

Naturvårdsverket bort på grund av att Naturvårdsverket själva kan ta fram 

dem på egen hand med en liten arbetsinsats. 

Det urval som gjorts ska därför inte tolkas som att dessa indikatorer är de 

bästa för att följa omställningen mot en hållbar konsumtion. 
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Sammanfattning 
Generationsmålet är det övergripande målet för miljöpolitiken i Sverige och 

innebär att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de 

stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Som del av detta mål ska 

miljöpolitiken bland annat fokusera på att konsumtionsmönstren av varor 

och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt. 

Naturvårdsverket ska på uppdrag av Regeringen redovisa en fördjupad 

utvärdering av generationsmålet och miljökvalitetsmålen 2015. Uppdraget 

ska redovisas senast den 1 september 2015. Redovisningen ska bland annat 

innehålla en målövergripande analys av utvecklingen mot generationsmålet 

och miljökvalitetsmålen. En del av denna analys genomförs inom ramen för 

tre utvalda fokusområden, däribland hållbar konsumtion.  

Projektet syftade till att ta fram ett av flera faktaunderlag till Regeringens 

ovanstående uppdrag om fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålen. Det 

konkreta målet var att ta fram förslag på möjliga indikatorer samt att 

beskriva för- och nackdelar med olika förslag samt att dataförsörja fyra 

indikatorer som följer konsumenters/individers omställning till en mer 

hållbar konsumtion.  De fyra indikatorerna valdes ut av Naturvårdsverket. 

För att få fram det preliminära indikatorurvalet hämtades bland annat 

inspiration från andra projekt och sammanställningar av indikatorer i 

Sverige och utomlands, samt från aktuell diskussion i media och liknande. 

Därefter gjordes en genomgång ifall det fanns data tillgängliga eller inte. 

Fanns det data tillgängligt och indikatorn i övrigt uppfyllde kriterier som 

Naturvårdsverket satt upp ingick den i det urval av 27 indikatorer som 

beskrevs mer utförligt. I beskrivningen ingick enhet, för- och nackdelar, 

tidsserie och datakälla. Indikatorerna delades upp i olika områden; mat, 

textil, elektronik, boende samt transporter. Rapporten nämner också 

indikatorer som skulle vara önskvärda men där det saknas data, totalt 42 

stycken.  

Naturvårdsverket valde ut följande indikatorer som också har dataförsörjts 

inom projektet: 

 M1 - Konsumtion av nötkött, kg/person och år 

 M8 - Energiöverskott i matkonsumtionen, procent  

 Tr1 - Persontransporter (totalt och uppdelat på gång/cykel, 

kollektivtrafik, bil, och övrigt), km/person och år 

 B3 - Uppvärmd boendeyta i hushåll, m2/person 
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Förkortningar 
 

Förkortning Förklaring 

ADER Average Dietary Energy 

Requirement 

COICOP Classification of Individual 

Consumption According to Purpose 

FAO FN:s Food and Agriculture 

Organization 

IVL IVL Svenska Miljöinstitutet AB 

Kcal Kilokalorier 

MB2013 Miljöbil 2013 (definition) 

MJ Megajoule 

RVU Resvaneundersökningen 

SCB Statistiska centralbyrån 

SMED Svenska MiljöEmissionsData 

WStatR Waste Statistics Regulation 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Generationsmålet är det övergripande målet för miljöpolitiken i Sverige och 

innebär att vi till nästa generation ska kunna lämna över ett samhälle där de 

stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 

hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Som del av detta mål ska 

miljöpolitiken bland annat fokusera på att konsumtionsmönstren av varor 

och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt
1
. 

Naturvårdsverket ska på uppdrag av Regeringen redovisa en fördjupad 

utvärdering av generationsmålet och miljökvalitetsmålen 2015
2
.Uppdraget 

ska redovisas senast den 1 september 2015. Redovisningen ska bland annat 

innehålla en målövergripande analys av utvecklingen mot generationsmålet 

och miljökvalitetsmålen. En del av denna analys genomförs inom ramen för 

tre utvalda fokusområden, däribland hållbar konsumtion
3
.  

1.2 Syfte och mål 

Projektet syftade till att ta fram ett av flera faktaunderlag till Regeringens 

ovanstående uppdrag om fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålen. Det 

konkreta målet var att ta fram förslag på möjliga indikatorer samt att 

beskriva för och nackdelar med olika förslag samt att dataförsörja fyra 

indikatorer som följer konsumenters/individers omställning till en mer 

hållbar konsumtion. 

 

                                                 
1 Naturvårdsverket, 2014 a, Generationsmålet, http://www.miljomal.se/Miljomalen/Generationsmalet/ 

2 Miljödepartementet, 2014, Uppdrag till Naturvårdsverket att redovisa en fördjupad utvärdering av 

generationsmålet och miljökvalitetsmålen 2015, 

http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&downloadUrl=/upload/miljoarbete-i-

samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2014/fordjupad-utvardering-2015/ru-fu15-2014.pdf  

3 Naturvårdsverket, 2014 b, Fördjupad utvärdering av miljömålen, 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-

Sverige/Regeringsuppdrag/Fordjupad-utvarderingav-miljomalen/  

http://www.miljomal.se/Miljomalen/Generationsmalet/
http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&downloadUrl=/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2014/fordjupad-utvardering-2015/ru-fu15-2014.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&downloadUrl=/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2014/fordjupad-utvardering-2015/ru-fu15-2014.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Fordjupad-utvarderingav-miljomalen/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Fordjupad-utvarderingav-miljomalen/
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1.3 Metod 

I projektet undersöktes olika tänkbara indikatorer för hållbar konsumtion. 

Indikatorer är mätverktyg för att på ett förenklat och standardiserat sätt följa 

upp utvecklingen för uppsatta mål eller effekterna av införda styrmedel.  

Utifrån ett urval på 27 indikatorer valde Naturvårdsverket ut fyra indikatorer 

som dataförsörjdes. Att det blev fyra beror på ekonomiska skäl, det var det 

antal som Naturvårdsverket valde att ingå i projektet. Urvalet som gjordes 

behöver inte betyda att de är de bästa att följa omställningen till en hållbar 

konsumtion, utan de är ett bidrag i Naturvårdsverket arbete. Andra skäl 

påverkar också urvalet, t.ex. kostnadseffektivitet. Några av de indikatorer 

som föreslås i rapporten valde Naturvårdsverket bort på grund av att 

Naturvårdsverket själva kan ta fram dem på egen hand med en liten 

arbetsinsats. 

Det urval som gjorts ska därför inte ses som att dessa indikatorer är de bästa 

för att följa omställningen mot en hållbar konsumtion. 
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2 Genomförande 
 

Arbetet urfördes i tre steg. Först valdes 27 potentiellt lämpliga indikatorer 

för hållbar konsumtion ut och beskrevs översiktligt med avseende på bland 

annat datatillgänglighet, fördelar och nackdelar. Utifrån detta preliminära 

urval valde Naturvårdsverket ut fyra indikatorer som skulle dataförsörjas. 

Slutligen dataförsörjdes det slutliga urvalet av indikatorer. 

2.1 Urval av potentiellt lämpliga indikatorer 

Urvalet av de 27 potentiellt lämpliga indikatorerna för hållbar konsumtion 

som togs fram i projektet redovisas i Bilaga 1. Där redovisas även 

indikatorer som diskuterats men som inte valts ut (inklusive motivering till 

varför de inte valdes ut).  

I arbetet med att ta fram det preliminära indikatorurvalet hämtades bland 

annat inspiration från andra projekt och sammanställningar av indikatorer, 

bland annat: 

 Eurostats indikatorer för hållbar utveckling inom temat hållbar 

konsumtion och produktion.
4
 

 Europeiska miljöbyråns arbete med att ta fram och rapportera 

indikatorer för hållbar konsumtion och produktion.
5,6 

 

 Naturvårdsverket rapport om den svenska konsumtionens globala 

miljöpåverkan.
7
 

 Naturvårdsverkets förslag till indikatorer för uppföljning av 

generationsmålet.
8
 

 IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) och Profu AB:s arbete med 

att ta fram indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering.
9
 

                                                 
4 Eurostat, 2014, Sustainable development indicators: Theme 2: Sustainable consumption and 

production, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/indicators/theme2    

5 Watson, D. m.fl., 2010, Towards a Set of Indicators on Sustainable Consumption and Production (SCP) 

for EEA reporting, http://scp.eionet.europa.eu/publications/SCP_Indicator_frame/wp/WP2010_1b   

6 Europeiska miljöbyrån, 2013, Environmental indicator report 2013, 

http://www.eea.europa.eu/publications/environmental-indicator-report-2013/at_download/file  

7 Naturvårdsverket, 2010. Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan. 

http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/1200/978-91-620-1284-7   

8 Naturvårdsverket, 2012, Förslag till indikatorer för uppföljning av generationsmålet: Underlag till 

den fördjupade utvärderingen av miljömålen 2012, Rapport 6503, 

http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&pid=3812&downloadUrl=/Docume

nts/publikationer6400/978-91-620-6503-4.pdf  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/indicators/theme2
http://scp.eionet.europa.eu/publications/SCP_Indicator_frame/wp/WP2010_1b
http://www.eea.europa.eu/publications/environmental-indicator-report-2013/at_download/file
http://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/1200/978-91-620-1284-7
http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&pid=3812&downloadUrl=/Documents/publikationer6400/978-91-620-6503-4.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&pid=3812&downloadUrl=/Documents/publikationer6400/978-91-620-6503-4.pdf
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Dessutom användes som inspiration ett internt arbetsmaterial om indikatorer 

för hållbar konsumtion som tagits fram av Naturvårdsverket.
10

 

Det preliminära urvalet gjordes utifrån nedanstående kriterier som 

inledningsvis utarbetats tillsammans med Naturvårdsverket. Indikatorerna 

ska 

 åskådliggöra konsumtionsmönster som kan bidra till ökad miljönytta 

och resurseffektivitet samt till att förebygga avfall,
11

 

 främst användas för att mäta omställningar i 

konsumenternas/individernas val av varor och tjänster, 

konsumenternas införskaffande av varor och tjänster samt 

konsumenternas användande av varor och tjänster, 

 kunna användas för att ge återkoppling till konsumenter och visa hur 

den enskilde konsumenten har möjlighet att minska miljöpåverkan 

från sin konsumtion, 

 vara lämpade för kommunikation, bland annat med avseende på 

tydlighet och positiv utveckling under senare år, 

 kunna dataförsörjas med tillgängliga data av god kvalitet, 

 kunna dataförsörjas för minst två år. 

SMED har grupperat indikatorerna inom följande områden: mat, textil, 

elektronik, transporter samt boende. Det preliminära urvalet av indikatorer 

resulterade i 27 indikatorer, fördelade på följande områden: 

 Mat (9) 

 Textil (4) 

 Elektronik (3)  

 Transporter (7)  

 Boende (4) 

De utvalda indikatorerna beskrevs kortfattat med avseende på enhet, 

datakälla, tidsserie, fördelar och nackdelar och presenteras fördelat på de 

olika områdena i avsnitt 3 till 7. 

                                                                                                                            
9 Elander, M. m.fl., 2014 a, Indikatorer för en resurseffektiv avfallshantering IVL Rapport B2153, 

http://www.ivl.se/download/18.21d4e98614280ba6d9e3a9b/1390568023507/B2153.pdf  

10 Carlsson, A., 2014, Arbetsmaterial _HK indikatorer, Naturvårdsverket 

11 Naturvårdsverket, 2013. Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle. Sveriges 

program för att förebygga avfall 2014-2017. http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-

samhallet/miljoarbete-i-sverige/avfall/avfallsforebyggande-programmet/avfallsforebyggande-

programmet-giftfritt-resurseffektivt-samhalle.pdf 

http://www.ivl.se/download/18.21d4e98614280ba6d9e3a9b/1390568023507/B2153.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/avfall/avfallsforebyggande-programmet/avfallsforebyggande-programmet-giftfritt-resurseffektivt-samhalle.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/avfall/avfallsforebyggande-programmet/avfallsforebyggande-programmet-giftfritt-resurseffektivt-samhalle.pdf
http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/avfall/avfallsforebyggande-programmet/avfallsforebyggande-programmet-giftfritt-resurseffektivt-samhalle.pdf
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2.2 Urval av indikatorer att dataförsörja 

Det preliminära urvalet av indikatorer presenterades för och diskuterades 

med Naturvårdsverket inom ramen av en workshop (se deltagarlista i 

Bilaga 2). Efter vidare interna diskussioner meddelade Naturvårdsverket 

sedan önskemål på fyra slutliga indikatorer att dataförsörja. Dessa redovisas 

i avsnitt 8. 

2.3 Dataförsörjning av utvalda indikatorer 

Dataförsörjningen av de slutliga indikatorerna gjordes utifrån tillgängliga 

data. Datakällorna redovisas för respektive indikator i avsnitt 3 till 7. Inga 

nya data togs fram inom ramen för projektet.  
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3 Möjliga indikatorer inom 
fokusområdet mat 

M1. Konsumtion av nötkött 

Jordbruksverket har i en skrift sammanfattat många av de komplexa 

frågorna när det gäller köttkonsumtion.
12

 I sammanfattningen skriver man 

”Vi i västvärlden behöver äta mindre kött för att utsläppen av växthusgaser 

från livsmedelsproduktionen ska minska. I synnerhet nötkött bidrar med 

stora utsläpp av växthusgaser”. Nötkött har högst klimatavtryck av alla 

livsmedel, 26 kg CO2-ekvivalenter per kg benfri produkt enligt en 

sammanställning från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), ”Mat-klimat-

listan”.
13

 Baljväxter, en annan proteinkälla än nötkött har 0,7 kg CO2-

ekvivalenter per kg produkt. I beräkningen av klimatavtrycken ingår utsläpp 

från primärproduktionen inklusive insatsvaror, förädling, förpackning och 

transport till Sverige 

Jordbruksverket skriver vidare att ”Dock har inte bara kött negativ 

miljöpåverkan. Betande djur krävs för att bevara naturbetesmarkerna, som 

är värdefulla för biologisk mångfald och landskapsbilden. […] Särskilt för 

nötköttet finns här en målkonflikt gentemot minskad klimatpåverkan”
12

.  

Enhet 

kg/person och år 

Datakälla 

Statistik över köttkonsumtion är komplex, det finns olika statistik som visar 

olika saker; direktkonsumtion, totalkonsumtion, och intag av kött
12

.  

 Direktkonsumtionen är den mängd konsumenten köper (49 kg /pers 

år 2010 rent kött, varav 12,3 kg nötkött) Kött i chark och frysta 

produkter innehållande kött tillkommer..  

 Totalkonsumtionen är mängden kött i slaktkroppsvikt, dvs mängd 

kött inklusive ben, senor svål och svinn (85 kg/pers år 2010) varav 

nötkött 25,7 kg.  

 Intag av kött är det konsumenten äter (46 kg kött inkl chark och 

inälvsmat /pers år 2010).  

                                                 
12 Jordbruksverket 2013 a. Hållbar köttkonsumtion Vad är det?, 

http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra131.html  

13 SLU, 2012. Mat-klimat-listan 1.0, http://publikationer.slu.se/Filer/Mat-klimat-listanversion10-120413.pdf 

http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ra131.html
http://publikationer.slu.se/Filer/Mat-klimat-listanversion10-120413.pdf
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Statistik över intag av kött görs endast cirka vart tionde år.  

Direktkonsumtion är just konsumtionen som den ser ut, vad konsumenten 

köper. I dessa data ingår inte t.ex. något som kallas droppsvinn: att köttet 

minskar i vikt) eller ben. Direktkonsumtionen delas upp i rent kött (färskt 

och fryst) och i charkuterivaror och frysta produkter innehållande kött. Dock 

innehåller därmed de två sistnämnda även annat än nötkött, t.ex. annat kött, 

potatismjöl och annan som man kan fylla ut med. Vi anser att det är bäst att 

använda totalkonsumtion, efter att ha samrått med Monica Eidstedt, 

Jordbruksverket. I totalkonsumtionssiffror ingår även sådant vi inte äter, 

t.ex. ben, senor, svål och svinn. 

Data över totalkonsumtion (och även direktkonsumtion) finns i ett Statistiskt 

meddelande som publiceras årligen i december, data finns även i 

Jordbruksverkets statistikdatabas, att ladda ner
14

. Data för 2013 publiceras i 

dec 2014. Data kommer från Jordbruksverkets statistik och import- och 

exportstatistik av vissa varukoder från SCB. Därefter beräknas 

konsumtionen som produktion + import – export.  

Om man vill ha snabbare data kan man även använda ”marknadsöversikter” 

som publiceras i april året efter
15

. Det är i princip samma data som 

totalkonsumtion, men hemslakt ingår inte. Skillnaderna i mängd mellan 

totalkonsumtion och marknadsöversikter är dock mycket små, <0,5 procent 

av den totala mängden för nötkött där hemslakt är störst. Data publiceras 

inte heller per person, utan som en total mängd och finns inte i Excelformat. 

När Jordbruksverket räknar om till per person använder de alltid 

”medelbefolkning” från SCB. 

Tidsserie 

Årliga data över totalkonsumtion och direktkonsumtion finns från 1960 i 

Jordbruksverkets statistikdatabas. 

Fördelar 

Statistiken tas fram årligen och baseras på robusta data från Jordbruksverket 

och SCB. Indikatorn är enkel att förstå och kommunicera. Nötkött har högst 

klimatavtryck av alla livsmedel i SLU:s Mat-klimat-lista. 

                                                 
14 Jordbruksverkets statistikdatabas: 

http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/?rxid=5adf4929-f548-

4f27-9bc9-78e127837625  

15 Jordbruksverkets webbplats: 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handel/kottmjolkochagg/handelmedkottmjolkochagg/h

andelmednotkott.4.3a3862f81373bf24eab80001827.html  

http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/?rxid=5adf4929-f548-4f27-9bc9-78e127837625
http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/?rxid=5adf4929-f548-4f27-9bc9-78e127837625
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handel/kottmjolkochagg/handelmedkottmjolkochagg/handelmednotkott.4.3a3862f81373bf24eab80001827.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/handel/kottmjolkochagg/handelmedkottmjolkochagg/handelmednotkott.4.3a3862f81373bf24eab80001827.html
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Nackdelar 

Konsumtion av nötkött är det livsmedel som är mest klimatbelastande av 

alla livsmedel
13

, men det finns en konflikt mellan andra miljömål, se 

inledningen om målkonflikten mellan minskad klimatpåverkan och andra 

miljömål. Jordbruksverket skriver t.ex. att ”Om hela Sveriges befolkning 

skulle sluta äta nötkött skulle det emellertid fortfarande finnas kor för 

mjölkproduktion men det totala antalet nötkreatur skulle sannolikt minska 

avsevärt. Det är främst de betande nötkreaturen som skulle kunna komma att 

försvinna till följd av en minskad konsumtion av nötkött. Miljön skulle 

också kunna komma att påverkas av en minskad odling av foderråvaror i 

form av vall och foderspannmål. Denna utveckling skulle vara förödande för 

miljömål som Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv, 

eftersom stora arealer med vall och betesmarker sannolikt skulle växa igen. 

Den biologiska mångfalden, som är av stor betydelse för ekosystemens 

funktion och anpassningsförmåga, skulle därmed minska”
16

. 

Övrigt 

Det hade varit intressant att få in aspekten i generationsmålet att vi inte ska 

öka belastningen någon annanstans, det innebär att det hade varit intressant 

att se om det går att få data över andelen importerat nötkött i indikatorn 

också.  

Det finns också data från Jordbruksverket i rapporten 2013:2 

”Köttkonsumtionen i siffror
17

.  

  

                                                 
16 Jordbruksverket 2009. Hållbar konsumtion av jordbruksvaror – hur påverkas klimat och miljö av 

olika matvaror. Rapport 2009:20. 

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra09_20.pdf  

17 Jordbruksverket, 2013. Köttkonsumtionen i siffror 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.39da9f0113cb389bda880001123/Ra+2013_2.pdf  

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra09_20.pdf
http://www.jordbruksverket.se/download/18.39da9f0113cb389bda880001123/Ra+2013_2.pdf
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M2. Konsumtion av kött (för totalen och 

uppdelat för fågel, gris och nöt) 

Nötkött har högsta klimatpåverkan av proteinkällorna, 26 kg CO2-

ekvivalenter per kg benfri produkt enligt en sammanställning från SLU, 

”Mat-klimat-listan
13

. Nötkött följs av lammkött med 21 kg, fläskkött med 6 

kg, fågel med 3 kg samtliga värden gäller benfri produkt. Baljväxter, en 

annan proteinkälla har 0,7 kg CO2-ekvivalenter per kg produkt.  

Enhet 

kg/person och år 

Datakälla 

Se M1. 

Tidsserie 

Se M1. 

Fördelar 

Statistiken tas fram årligen och baseras på robusta data från Jordbruksverket 

och SCB. Data är enkel att förstå och kommunicera. Att ta med och 

differentiera efter flera köttsorter gör att man kan se en eventuell förändring 

mellan olika typer av köttsorter. 

Nackdelar 

Indikatorn blir inte lika enkel och tydlig som M1. Olika köttsorter har olika 

klimatpåverkan vilket inte syns i indikatorn, det finns istället i M3. Här har 

man valt kött som är den mest klimatbelastande proteinkällan generellt 

enligt SLU:s lista, dock finns andra livsmedel med relativt hög 

klimatpåverkan, t.ex. ost med 8 kg CO2-ekvivalenter per kg produkter. Smör 

har 8 kg och frukt/grönt som transporteras med flyg har 11 kg CO2-

ekvivalenter per kg produkt. Indikatorn ger klimatpåverkan från just en del 

av vår konsumtion, kött, det finns andra livsmedel med relativt hög 

klimatpåverkan.  

Se även M1 om konflikt med andra miljömål. 
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M3. Klimatpåverkan av köttkonsumtion 

(för totalen och uppdelat för fågel, gris och nöt) 

I detta mått väger man i de olika köttslagens klimatpåverkan. 

Enhet 

CO2-ekvivalenter per person och år 

Datakälla 

Se M1 för konsumtionen. Klimatpåverkan per köttslag tas från SLU, ”Mat-

klimat-listan”, se M1. Notera att M1 är kött inklusive ben och 

klimatpåverkan är utan ben, här kan ytterligare justeringar i data behöva 

göras för att få det korrekt. 

Tidsserie 

Se M1. 

Fördelar 

Indikatorn ger just klimatpåverkan vilket är det som det finns data över. Att 

enheten är CO2-ekvivalenter per ton per person gör att det blir en mer 

”rättvis” indikator eftersom olika köttslag har olika klimatpåverkan.  

Nackdelar 

Inte lika enkel att kommunicera som M1 och M2. Klimatpåverkan från olika 

livsmedel finns redovisade i en rapport från SLU från 2013, gör man långa 

tidsserier bakåt är det inte säkert att klimatpåverkan är korrekt per kg 

produkt för år längre bak i tiden. 

Se även M1 om konflikt med andra miljömål. 

Övrigt 

Det är otroligt viktigt att hålla koll på när det är med eller utan ben för att 

det ska bli rätt då man beräknar klimatbelastningen, det betyder att man 

måste se över vilka data som används för att få det helt korrekt. 
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M4. Konsumtion av utvalda ekologiska 

livsmedel 

Ekologisk produktion gynnar ofta biologisk mångfald och bidrar till en 

giftfri miljö.
18

 Därför kan det vara intressant att följa hur konsumtionen av 

ekologiska livsmedel varierar över tiden, med hjälp av en indikator som 

beskriver konsumtionen totalt av ekologiska livsmedel, samt ett antal 

delindikatorer för konsumtionen av några särskilt intressanta varugrupper. 

Förslagsvis skulle indikatorn då kunna delas upp i följande delindikatorer.
19

 

 Konsumtion av ekologiska bananer per person och år. 

 Konsumtion av ekologiska vindruvor per person och år. 

 Konsumtion av ekologisk potatis per person och år. 

 Konsumtion av ekologisk mjölk per person och år. 

 Konsumtion av ekologiskt kött per person och år. 

 Konsumtion av ekologiskt kaffe per person och år. 

Enhet 

kr/person och år 

Datakälla 

Data publiceras i SCB:s statistikdatabas på tresiffrig COICOP-nivå;
20

 då får 

man dock bara statistik på grövre kategorier som t.ex. kött eller frukt. Data 

på femsiffrig COICOP-nivå där man kan urskilja enskilda varugrupper som 

bananer och vindruvor, kan erhållas direkt från SCB, Avdelningen för 

ekonomisk statistik.
21

 

Statistiken beskriver försäljningen av livsmedel i detaljhandeln, uppdelat på 

försäljning av ekologiska livsmedel och försäljningen totalt (ekologiskt plus 

icke-ekologiskt).
22

 

                                                 
18 Jordbruksverket, 2009. Hållbar konsumtion av jordbruksvaror – hur påverkas klimat och miljö av 

olika matvaror. Rapport 2009:20. 

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra09_20.pdf  

19 Baserat på Naturskyddsföreningen, 2012. 5 viktiga varor att byta till eko. Nedladdad 2014-11-28. 

http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/5-viktiga-varor-att-byta-till-eko 

20 COICOP: Classification of Individual Consumption According to Purpose, en internationell 

klassifikation där den privata konsumtionen delas in i olika varugrupper. 

21 Larsson, Clara, 2014. SCB, Avdelningen för ekonomisk statistik. 

22 Se följande webbartikel från SCB om ekologisk livsmedelsförsäljning: SCB, 2014 a. Allt mer pengar 

läggs på ekologiska livsmedel. Hämtad 2014-11-28. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Okad-forsaljning-av-ekologiska-livsmedel/ 

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra09_20.pdf
http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/5-viktiga-varor-att-byta-till-eko
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Okad-forsaljning-av-ekologiska-livsmedel/
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Data är i monetära termer: i löpande priser (ej inflationsjusterade) för både 

ekologisk och för total försäljning (ekologiskt och icke-ekologiskt), samt i 

fasta priser (inflationsjusterade) för total försäljning. Rådata är inte per 

person-beräknad, men det går att ta fram genom att dela med folkmängden 

för aktuellt år. 

Tidsserie 

2004-2013 

Fördelar 

Data finns i form av en relativt lång tidsserie som uppdateras fortlöpande. 

Data bygger i huvudsak på datakasseregister från de största 

dagligvarukedjorna, data som i sig ej är behäftad med någon urvalsosäkerhet 

(försäljning som ej täcks in av datakasseregister antas ha samma andel 

ekologisk försäljning som den som täcks in av datakasseregistren). Det går 

att ta fram andel ekologisk försäljning av ett visst livsmedel, eller andelen 

ekologisk försäljning av den totala livsmedelsförsäljningen. Data finns 

tillgängligt på fin nivå för olika livsmedel (alla de livsmedel som 

Naturskyddsföreningen räknar upp bland sina fem viktiga varor att byta till 

ekologiskt finns med). 

Nackdelar 

Data är inte i fysiska mått, utan i kronor.  

Data för försäljningen av ekologiska livsmedel finns inte i fasta priser, 

varför det kan vara svårt att veta om förändringar i konsumtion beror på 

prisförändringar eller volymförändringar.  

Data rör bara försäljningen inom detaljhandeln, viss försäljning av 

livsmedel till hushåll sker även i andra branscher, t.ex. i jordbruksbranschen 

vid gårdsförsäljning (runt 5 procent).  

Det är inte självklart att det är bättre ur klimatsynpunkt att välja ekologiska 

livsmedel jämfört med konventionellt producerade livsmedel. 

Övriga kommentarer 

En fördel hade varit om den ekologiska försäljningen fanns i fasta priser. 

Enligt Clara Larsson på SCB:s avdelning för ekonomisk statistik (personlig 

kommunikation), finns det dock inga planer på att genomföra sådana 

fastprisberäkningar inom den närmsta framtiden. 
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M5. Konsumtion totalt av ekologiska 

livsmedel 

Ekologisk produktion gynnar ofta biologiskt mångfald och bidrar till en 

giftfri miljö
23

.  

Enhet 

kr/person och år 

Datakälla 

Det finns data från SCB
24

 över försåld mängd ekologiska livsmedel i kr för 

ett antal varugrupper. De kan lämpligen delas upp i: 

 bröd och spannmålsprodukter,  

 animalier 

 mejeri och oljor 

 frukt och grönt 

 övrigt.  

Urvalet av grupper kan göras på annat sätt
25

. För sprit, öl och vin saknas 

data vilket gör att de inte kan tas fram för denna grupp. 

Data följer så kallade COICOP-koder och redovias i löpande priser (ej 

inflationsjusterade). Den föreslagna indikatorn skulle därför innehålla alla 

varugrupper förutom sprit, öl och vin.  

Tidsserie 

2004-2013 

Fördelar 

Data finns i form av en relativt lång tidsserie som uppdateras fortlöpande. 

Data bygger i huvudsak på datakasseregister från de största 

dagligvarukedjorna, data som i sig ej är behäftad med någon urvalsosäkerhet 

                                                 
23 Jordbruksverket, 2009. Hållbar konsumtion av jordbruksvaror – hur påverkas klimat och miljö av 

olika matvaror. Rapport 2009:20. 

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra09_20.pdf    

24 SCB, 2014 j. Försäljning (inkl moms) av ekologiska livsmedel och alkoholfria drycker inom 

handeln efter varugrupp (enligt COICOP). År 2004 – 2013 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HA__HA0103/EkoLivs/?rxid=707e743

b-8c76-4ca1-a2ba-4b50034cec6a  

25 Data finns på dessa huvudgrupper: Bröd och övriga spannmålsprodukter, Kött, Fisk, Mjölk, ost och 

ägg, Oljor och fetter, Frukt, Grönsaker, Sötsaker och glass, Övriga livsmedel, Kaffe, te och kakao, 

Mineralvatten, läskedrycker, frukt och grönsaksjuicer 

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra09_20.pdf
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HA__HA0103/EkoLivs/?rxid=707e743b-8c76-4ca1-a2ba-4b50034cec6a
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HA__HA0103/EkoLivs/?rxid=707e743b-8c76-4ca1-a2ba-4b50034cec6a
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(försäljning som ej täcks in av datakasseregister antas ha samma andel 

ekologisk försäljning som den som täcks in av datakasseregistren). 

Nackdelar 

Man blandar olika varugrupper där det kan vara olika skillnader mellan 

ekologiskt och inte ekologiskt. Data för försäljningen av ekologiska 

livsmedel finns inte i fasta priser, varför det kan vara svårt att veta om 

förändringar i konsumtion beror på prisförändringar eller 

volymförändringar.  

M6. Hushållens matavfall 

Mängden matavfall i hushåll speglar hur mycket av den mat som köps hem 

för konsumtion som sedan inte konsumeras. Det är alltså ett mått på hur 

resurseffektiva hushåll är när det kommer till mat. Även flytande matavfall 

bör ingå om indikatorn ska spegla allt matavfall. Data för flytande finns bara 

framtaget för 2013. 

Enhet 

kg/person och år 

Datakälla 

Data tas fram inom ramen för Naturvårdsverkets arbete med 

matavfallsstatistik, men ingår inte i den lagstadgade statistiken (WStatR
26

) 

utan tas fram separat. Uppgifterna ingår dock i uppföljningen av miljömål 

kopplat till mat och behandling.  

Tidsserie 

2012 och 2010 (dock med vissa förändringar i metodik och noggrannhet). 

Flytande matavfall finns bara för 2013. För matavfall finns också uppgifter 

för 2013 men med vissa skillnader mot 2010 och 2012. 

Fördelar 

Mängden matavfall per person är ett mått som är relativt enkelt att ta fram 

och som tas fram för andra syften också. Det är generellt stort fokus på 

matavfall inte bara nationellt utan även inom EU och intresset för matavfall 

gör att det finns anledning att ta fram denna indikator. Data är också av 

relativt god kvalitet. 

                                                 
26 Waste Statistics Regulation 
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Indikatorn är lätt att kommunicera och lätt för mottagaren att förstå. Det är 

också något som de flesta känner att de kan påverka. 

Data blir mer robust än M7 (Hushållens matsvinn) eftersom man mäter 

totalt matavfall. 

Nackdelar 

Indikatorn mäter totalt matavfall och gör ingen skillnad på onödigt (ätligt) 

och oundvikligt (oätligt) matavfall. För mat och dryck till avloppet  finns 

bara uppgifter för ett år. Eventuellt kan dock dessa användas för att ta fram 

en avfallsfaktor, vilket skulle kunna göra att man kan ta fram data över mat 

och dryck till avloppet för fler år. 

Skillnader i mänger har hittills inte varit så stora att det säkert går att säga 

att det beror på konsumtionsförändringar.  

Metodiken är fortfarande relativt ny. 

Indikatorn speglar bara en aspekt d.v.s.hur mycket, summan av matavfall 

och matsvinn som kastas, den speglar ju däremot inte vilka livsmedel som 

slängs och vilken miljöpåverkan de har. 

Flytande matavfall finns bara för ett år, och ingår inte vid beräkning av 

matavfall. Därför behöver dessa uppgifter uppdateras med viss 

regelbundenhet. 
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M7. Hushållens matsvinn 

Mängden matsvinn speglar bättre än totala mängder vad ett hushåll slänger 

av onödig (ätlig) mat och är också det som man som hushåll lättast kan 

påverka om man slänger. Det är svinnet som vi kan minska, visst matavfall 

som till exempel skal är oundvikligt (inte ätligt). 

Enhet 

kg/person och år 

Datakälla 

Data tas fram inom ramen för Naturvårdsverkets arbete med 

matavfallsstatistik. Ingår dock inte i den lagstadgade avfallsstatistiken 

(WStatR). Data behövs heller inte för miljömålsuppföljningen. 

Tidsserie 

Se M6 (Hushållens matavfall) 

Fördelar 

Mäter mer direkt hur mycket som inte skulle behöva slängas som slängs och 

är alltså ett närmare mått på resurseffektivitet.  

Indikatorn är lätt att kommunicera och lätt för mottagaren att förstå.  

Nackdelar 

Andelen matsvinn tas idag fram med en faktor beräknad baserad på 

plockanalyser. Den faktorn kommer man i så fall behöva uppdatera mer 

regelbundet. Uppdatering av faktorn är relativt kostsamt. 

Flytande matavfall finns bara för ett år. Även denna behöver uppdateras 

med viss regelbundenhet. 

I övrigt se även nackdelar för M6 (Hushållens matavfall). 
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M8. Energiöverskott i matkonsumtionen 

Indikatorn speglar en aspekt av konsumtionen av livsmedel, nämligen att vi 

äter mer än som är nödvändigt för att vi ska må bra. Indikatorn beräknas 

genom att jämföra det genomsnittliga dagliga energiintaget med 

rekommendationer om dagligt behov av energi. 

Enhet 

Procent 

Datakälla 

Data om dagligt näringsintag ställs samman av Jordbruksverket.
27

 Data 

redovisas som megajoule (MJ) per person och dag. Näringsinnehållet 

beräknas genom att konsumtionen av olika livsmedel eller 

livsmedelsgrupper multipliceras med innehållstal avseende olika 

näringsämnen. Beräkningarna baseras dels på Jordbruksverkets 

direktkonsumtionsberäkningar dels på en vid Livsmedelsverket utvecklad 

livsmedelsdatabas som innehåller näringsvärden för ca 1 800 livsmedel och 

maträtter. Näringsvärdena baseras på Livsmedelsverkets egna analyser 

kompletterade med värden från nordiska och andra utländska tabeller.  

Beräkningarna av det dagliga näringsintaget baseras på SCB:s 

direktkonsumtion av livsmedel, det vill säga på de kvantiteter som är 

tillgängliga för konsumtion i detaljhandelsledet eller i storhushåll. Svinn i 

enskilda hushåll eller i storhushåll beaktas inte, vilket innebär att en del av 

konsumtionen över beräknat näringsintag är svinn.  

Jordbruksverket publicerar också data om förbrukade (konsumerade) 

mängder (i gram) fett, protein och kolhydrater per person och dag.  

Data om genomsnittligt behov av energi (Average Dietary Energy 

Requirement) publiceras av FN:s Food and Agriculture Organization (FAO) 

och redovisas för treårsintervall.
28

 Data redovisas som kilokalorier (kcal) per 

person och dag (1 MJ=240 kcal).  

                                                 
27 Jordbruksverket, 2013 b, Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll JO 44 SM 1301, Tabell 10 

Näringsvärden 1960–2012 per person och dag, 

http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Livsmedel/JO44

SM1301/JO44SM1301_tabeller19.htm  

28 FAO, 2014, Food security indicators, Average Dietary Energy Requirement (ADER) 

http://www.fao.org/search/en/?cx=018170620143701104933%3Aqq82jsfba7w&q=ader&cof=FORID%3A9  

http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Livsmedel/JO44SM1301/JO44SM1301_tabeller19.htm
http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Livsmedel/JO44SM1301/JO44SM1301_tabeller19.htm
http://www.fao.org/search/en/?cx=018170620143701104933%3Aqq82jsfba7w&q=ader&cof=FORID%3A9
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Tidsserie 

Data om över näringsintag per person och dag finns för åren 2000-2013.
29

 

Data för 2013 är preliminära. 

Data över rekommenderat näringsintag per person och dag finns för åren 

1990-2014. 

Fördelar 

Indikatorn visar tydligt på en ineffektiv användning av resurser. Den 

bedöms också relativt tydligt med avseende på vad som avses (konsumtion 

av livsmedel).  

Nackdelar 

Jordbruksverkets data om dagligt näringsintag tar inte hänsyn till matsvinn 

(mat som är tillgänglig i detaljhandel och storhushåll men inte äts), vilket 

borde leda till att data är överskattade. Det är inte möjligt att uppskatta 

vilken omfattning matsvinnets näringsinnehåll har. Man skulle eventuellt 

kunna anta att felet håller sig relativt konstant från år till år, vilket i så fall 

inte skulle leda till förvrängningar av indikatorn. I detta sammanhang kan 

det vara positivt att matsvinnet också ingår, det ger ju därmed en mer 

fullständig bild av konsumtionen, både det vi äter  och det vi konsumerar 

men inte äter men slänger i avfall och avlopp. 

Data från Jordbruksverket visar på ett konstant energiintag per person och 

dag 2010-2012, efter en annars relativt konsekvent ökning sedan 1960. Data 

för 2010-2012 ligger 10 procent över 2000 års nivå. Även intaget av 

mängden proteiner, fett och kolhydrater har ökat sedan 2000. Detta medan 

rekommendationerna om dagligt näringsintag har varit relativt konstant. Det 

önskade kriteriet från Naturvårdsverket, att indikatorerna bör visa en positiv 

utveckling under senare år (se avsnitt 2.1), uppfylls därför inte.  

Data för innevarande år publiceras i december året efter, så data för 

2013(prel) publicerades i december 2014. 

Olika livsmedel har olika miljöpåverkan. Indikatorn differentierar inte 

vilken typ av livsmedel (exempelvis animaliska – icke-animaliska, 

ekologiska – icke-ekologiska) som konsumeras. Detta gör att det blir svårt 

att utifrån indikatorn kommunicera hur konsumenter (enkelt) kan förändra 

sina konsumtionsmönster för att minska sin miljöpåverkan från konsumtion.  

  

                                                 
29 Johan Holmer, Jordbruksverket, personligt samtal med Maria Elander, 2014-11-24 
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M9. Andel konsumtion av ekologiska 

livsmedel 

Ekologisk produktion gynnar ofta biologisk mångfald och bidrar till en 

giftfri miljö.
30

 Därför kan det vara intressant att följa hur andelen 

konsumtion av ekologiska livsmedel i relation till den totala konsumtionen 

av livsmedel varierar över tiden. Uppdelningen i olika varugrupper kan ske 

på samma sätt som i indikator M5. 

Enhet 

Procent 

Datakälla 

Data publiceras i SCB:s statistikdatabas på tresiffrig COICOP-nivå;
31

 då får 

man statistik på alla större kategorier som t.ex. kött eller frukt. SCB:s 

Statistiken beskriver försäljningen av livsmedel i detaljhandeln, uppdelat på 

försäljning av ekologiska livsmedel och försäljningen totalt (ekologiskt plus 

icke-ekologiskt).
32

 

Data är i monetära termer: i löpande priser (ej inflationsjusterade) för både 

ekologisk och för total försäljning (ekologiskt och icke-ekologiskt), samt i 

fasta priser (inflationsjusterade) för total försäljning.  

Tidsserie 

2004-2013 

Fördelar 

Data finns för en relativt lång tidsserie som uppdateras fortlöpande. Data 

bygger i huvudsak på tillförlitlig registerdata vilken ej är behäftad med 

någon urvalsosäkerhet. 

Nackdelar 

Data är ej i fysiska mått utan i kronor.  

                                                 
30 Jordbruksverket, 2009. Hållbar konsumtion av jordbruksvaror – hur påverkas klimat och miljö av 

olika matvaror. Rapport 2009:20. 

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra09_20.pdf 

31 COICOP: Classification of Individual Consumption According to Purpose, en internationell 

klassifikation där den privata konsumtionen delas in i olika varugrupper. 

32 Se följande webbartikel från SCB om ekologisk livsmedelsförsäljning: SCB, 2014 a. Allt mer 

pengar läggs på ekologiska livsmedel. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Okad-forsaljning-av-ekologiska-livsmedel/ 

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_rapporter/ra09_20.pdf
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Okad-forsaljning-av-ekologiska-livsmedel/
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Data för försäljningen av ekologiska livsmedel finns ej i fasta priser, varför 

andelarna får beräknas utifrån de data som finns för både ekologisk och 

icke-ekologisk konsumtion i löpande priser. Det blir då snarare ett mått på 

hur stor andel av våra utgifter på livsmedelskonsumtion som vi lägger på 

ekologiska livsmedel, snarare än ett mått på hur stor andel av det vi äter i kg 

som är ekologiskt. Det blir också svårt att följa trender över tiden, eftersom 

dessa kan bero på både prisförändringar och volymförändringar. 

Data rör bara försäljningen inom detaljhandeln, viss försäljning av 

livsmedel till hushåll sker även i andra branscher, t.ex. i jordbruksbranschen 

vid gårdsförsäljning (runt 5 procent). 

Det är inte självklart att det är bättre ur klimatsynpunkt att välja ekologiska 

livsmedel jämfört med konventionellt producerade livsmedel. 

Övriga kommentarer 

En fördel hade varit om den ekologiska försäljningen fanns i fasta priser. 

Enligt Clara Larsson på SCBs avdelning (personlig kommunikation) för 

ekonomisk statistik, finns det dock inga planer på att genomföra sådana 

fastprisberäkningar inom den närmsta framtiden. 
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4 Möjliga indikatorer inom 
fokusområdet textil 

T1. Andel återanvändning av textilier i 

Sverige jämfört med nykonsumtion 

Produktion av textilier är resurskrävande och ger upphov till stor 

miljöpåverkan.
33

 Genom att förlänga textilprodukters aktiva livslängd, det 

vill säga hur länge de aktivt används, minskas den relativa miljöpåverkan 

proportionellt eftersom den fördelas på ett större antal användningar eller en 

längre livslängd. Återanvändning av textilier är en aspekt som speglar en 

textilprodukts aktiva livslängd. Genom att sätta mängden textilier som 

återanvänds i Sverige i relation till hur mycket nya textilier som konsumeras 

i Sverige fås ett relativt mått på återanvändningen.  

Enhet 

Procent 

Datakälla 

Andelen andrahandstextilier som återanvänds i Sverige jämfört med den 

totala försäljningen av nya textilier på den svenska marknaden har beräknats 

av SMED och redovisas i SMED Rapport Nr 149 2014 ”Konsumtion och 

återanvändning av textilier”.
34

  

Tidsserie 

Data finns tillgängliga för åren 2011 och 2013 (se Datakälla).  

Fördelar 

Indikatorn speglar direkt en hållbar aspekt av textilkonsumtionen, nämligen 

hur stor andel av textilierna som återanvänds jämfört med hur stor andel nya 

textilier som konsumeras. Indikatorn bedöms som entydig (tydligt vad som 

mäts/avses), vilket gör den lätt att förmedla gentemot konsumenter. 

                                                 
33 Naturvårdsverket, 2013 a, Textil och textilavfall – förslag till nytt etappmål i miljömålssystemet. 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-

Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2013/Fem-nya-etappmal/Textil-och-textilavfall-/  

34 Elander, M. m.fl., 2014 b, Konsumtion och återanvändning av textilier SMED Rapport Nr 149 

2014, SMED: Norrköping.  

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2013/Fem-nya-etappmal/Textil-och-textilavfall-/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2013/Fem-nya-etappmal/Textil-och-textilavfall-/
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Att bara betrakta den återanvändning av textilier som sker i Sverige (jämför 

indikator T2, som även omfattar återanvändning utomlands) ger en bättre 

uppfattning om den svenska konsumtionen och förändringar i svenska 

konsumtionsmönster. Den absolut största andelen av textilierna som 

återanvänds i Sverige utgörs av begagnade textilier som köps av 

konsumenter, som alltså gör ett aktivt val att köpa begagnade istället för nya 

textilier. Att köpa begagnade varor istället för nya kan ses som en aspekt av 

hållbara konsumtionsmönster.  

Data finns tillgängliga för åren 2011 och 2013 (se rubriken Datakälla ovan). 

Indikatorn är föreslagen som ett etappmål (”År 2020 återanvänds 40 procent 

av de textilier som satts på marknaden”) vilket gör att data kommer att 

behöva följas upp med jämna mellanrum. Den kopplar dessutom nära ihop 

med målet i avfallsförebyggande programmet (”Andelen andrahandsvaror 

av den totala försäljningen av textilier ska öka jämfört med år 2014”).  

Indikatorn kommer att ge en positiv utveckling om återanvändningen ökar. 

SMED Rapport Nr 149 2014 visar på att andelen andrahandstextilier som 

återanvändes i Sverige ökade med 16 procent mellan åren 2011 och 2013. 

Nackdelar 

Att öka återanvändningen av textilier är bara en aspekt av hållbar 

konsumtion inom textilområdet. Indikatorn täcker inte in andra aspekter 

som exempelvis konsumtion av mer hållbara textilier (t.ex. miljömärkta 

textilier, textilier av mer hållbara material, textilier med högre kvalitet och 

därmed också längre livslängd).  

En annan nackdel med indikatorn är att tillgängliga data i SMED Rapport 

149 2014 inte inkluderar återanvändning av alla textilier, utan endast kläder 

och hemtextilier i form av kläder, handdukar, gardiner, lakan, filtar, 

arbetskläder och trasor. Företagstextilier, som exempelvis textilier i form av 

uniformer, dukar och lakan från sjukhus, hotell och tvätterier, ingår inte i 

SMED Rapport 149 2014. Andelen återanvända textilier kan därför 

underskattas något baserat på tillgängliga data.  

Data finns endast för 2011 och 2013. Data för kommande år kräver resurser 

från Naturvårsverket för att de ska tas fram. 
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T2. Andel återanvändning av textilier från 

svensk textilinsamling jämfört med 

nykonsumtion  

Produktion av textilier är resurskrävande och ger upphov till stor 

miljöpåverkan.
35

 Att förlänga textilprodukters aktiva livslängd, det vill säga 

hur länge de aktivt används, minskar proportionellt den relativa 

miljöpåverkan. Återanvändning av textilier är en aspekt som speglar en 

textilprodukts aktiva livslängd. Återanvändning av textilier i Sverige och 

utomlands speglar den totala mängden textilier som i Sverige samlas in för 

återanvändning.   

Enhet 

Procent 

Datakälla 

Andelen andrahandstextilier som återanvänds i Sverige och utomlands 

jämfört med den totala försäljningen av nya textilier på den svenska 

marknaden har beräknats av SMED och redovisas i SMED Rapport Nr 149 

2014 ”Konsumtion och återanvändning av textilier”.
36

  

Tidsserie 

Data finns tillgängliga för åren 2011 och 2013 (se Datakälla).  

Fördelar 

Se indikator T1.  

Nackdelar 

Se indikator T1.  

Indikatorn omfattar i motsats till indikator T1 även återanvändning av 

textilier som samlas in i Sverige, men som återanvänds utomlands. Detta gör 

att den direkta kopplingen till svenska konsumtionsmönster försvagas. 

Dessutom utgör 35-45 procent av textilierna som återanvänds utomlands 

textilier som skänks via välgörenhetsorganisationer (bistånd). Detta speglar 

                                                 
35 Naturvårdsverket, 2013 a, Textil och textilavfall – förslag till nytt etappmål i miljömålssystemet. 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-

Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2013/Fem-nya-etappmal/Textil-och-textilavfall-/  

36 Elander, M. m.fl., 2014 b, Konsumtion och återanvändning av textilier SMED Rapport Nr 149 

2014, SMED: Norrköping. 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2013/Fem-nya-etappmal/Textil-och-textilavfall-/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2013/Fem-nya-etappmal/Textil-och-textilavfall-/
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visserligen hur textilier används (återanvänds), men kopplingen till 

konsumtionsmönster är svag eftersom det är oklart om mottagarna skulle 

köpt nya plagg om de inte fått de begagnade som bistånd.  

Att ta med återanvändning som sker utomlands i indikatorn gör att den blir 

svårare att kommunicera jämfört med indikator T1. 

T3. Konsumtion av nya textilier 

Indikatorn speglar en aspekt av hur vi konsumerar textilier, nämligen hur 

mycket nya textilier vi konsumerar per person varje år. Indikatorn säger 

dock ingenting om vilken typ av textilier som konsumeras eller hur 

textilierna används.  

Enhet 

kg/person och år 

Datakälla 

Data för åren 2011 och 2013 finns i SMED Rapport Nr 149 2014.
37

 Data för 

år 2008 finns i SMED Rapport Nr 46 2011.
38

 I båda dessa rapporter 

beräknas konsumtionen av nya textilier som nettoinflödet av textil till 

Sverige, det vill säga summan av textilimporten och den inhemska 

textilproduktionen minus textilexporten.  

Med samma metod kan data för betydligt längre tidsserier (2000-2013) 

sammanställas utifrån SCB:s importstatistik, SCB:s exportstatistik samt 

industrins varuproduktion.
39,40

 Att ta fram dessa tidsserier innebär dock ett 

visst arbete.  

                                                 
37 Elander, M. m.fl., 2014. Konsumtion och återanvändning av textilier SMED Rapport Nr 149 2014. 

SMED: Norrköping. 

38 Carlsson, A. m.fl., 2011. Kartläggning av mängder och flöden av Textilavfall SMED Rapport Nr 

24-2011. SMED: Norrköping.  

39 SCB, 2014 f. Statistikdatabasen. Varuimport och varuexport efter varugrupp KN 2, 4, 6-nivå, 

bortfalljusterat, sekretessrensad. År 2000 till 2013. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HA__HA0201__HA0201B/ImpExpKN

TotAr/?rxid=30c3bfe2-cb7a-4102-b58b-270b97c34b24  

40 SCB, 2014 e. Statistikdatabasen. Industrins produktion efter varugrupp enligt KN och 

lönebearbetning. År 1996 – 2013. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV0119/IVPKNLonAr/?rxid=30c

3bfe2-cb7a-4102-b58b-270b97c34b24  

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HA__HA0201__HA0201B/ImpExpKNTotAr/?rxid=30c3bfe2-cb7a-4102-b58b-270b97c34b24
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HA__HA0201__HA0201B/ImpExpKNTotAr/?rxid=30c3bfe2-cb7a-4102-b58b-270b97c34b24
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV0119/IVPKNLonAr/?rxid=30c3bfe2-cb7a-4102-b58b-270b97c34b24
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NV__NV0119/IVPKNLonAr/?rxid=30c3bfe2-cb7a-4102-b58b-270b97c34b24
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Tidsserie 

Data finns tillgängliga för åren 2008, 2011 och 2013 (se Datakälla). 

Dessutom kan uttag av ytterligare data göras för åren 1996-2013, även om 

detta skulle innebära ett visst merarbete.  

Fördelar 

Indikatorn speglar en av flera ohållbara aspekter i dagens textilkonsumtion, 

det vill säga en hög konsumtion av textilier. Indikatorn bedöms som 

entydig, vilket gör den lätt att förmedla.  

Nackdelar 

Indikatorn speglar bara en aspekt av dagens textilkonsumtion: hur mycket 

nya textilier som konsumeras. Indikatorn speglar däremot inte vilka textilier 

som konsumeras och hur de används, exempelvis konsumtion av 

miljömärkta textilier, textilier av mer hållbara material, textilier med högre 

kvalitet och därmed också längre livslängd. Indikatorn tar heller inte hänsyn 

till alternativa konsumtionsmodeller, som exempelvis återanvändning av 

textilier eller kollektivt ägande.  

Det är oklart i vilken utsträckning indikatorn kan förmedlas som ett 

generellt mått på hållbar konsumtion. En mer hållbar konsumtion av textilier 

skulle i samband med indikatorn betyda en minskad textilkonsumtion. Det 

bedöms svårt att kommunicera detta på ett positivt sätt utan att ge ett 

förmanande intryck, något som Naturvårdsverket ville undvika i samband 

med indikatorerna.  

T4. Konsumtion av begagnade textilier i 

Sverige 

Indikatorn speglar hur mycket textilier som säljs för återanvändning (och 

återanvänds) i Sverige per person och år, men ger ingen information om hur 

stor andel av den totala konsumtionen som återanvändningen utgör.  

Enhet 

kg/person och år 

Datakälla 

Data för mängden återanvända kläder och hemtextilier i form av kläder, 

handdukar, gardiner, lakan, filtar i Sverige som säljs via 

välgörenhetsorganisationer, näthandelsföretag och second hand-butiker 
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(som inte bedrivs av välgörenhetsorganisationer) finns i SMED Rapport Nr 

149 2014 för åren 2011 och 2013
41

.  

Tidsserie 

Data finns tillgängliga för åren 2011 och 2013 (se Datakälla).  

Fördelar 

En fördel med indikatorn är att det är entydigt vad som mäts (avses) och att 

den därför är lätt att förmedla gentemot konsumenter. En annan fördel är att 

den skulle kunna dataförsörjas med acceptabel arbetsinsats.  

Data finns till största delen tillgängliga för åren 2011 och 2013 i SMED 

Rapport Nr 149 2014.  Indikatorn relaterar till det föreslagna etappmålet 

(”År 2020 återanvänds 40 procent av de textilier som satts på marknaden”) 

vilket gör att data från uppföljningen av det föreslagna etappmålet troligtvis 

kan användas för att beräkna indikatorn.  

Nackdelar 

Den huvudsakliga nackdelen med indikatorn är att den inte relaterar 

mängden sålda återanvända textilier till den sammanlagda 

textilkonsumtionen. Detta innebär att andelen såld mängd återanvända 

textilier skulle kunna öka även om andelen textilier som säljs till 

återanvändning sjunker (det vill säga om konsumtionen av nya textilier ökar 

mer än konsumtionen av återanvända kläder/textilier).  

En annan nackdel är att återanvändningen av textilier bara är en aspekt av 

hållbar konsumtion inom textilområdet. Indikatorn täcker inte in andra 

aspekter som exempelvis konsumtion av mer hållbara textilier (t.ex. 

miljömärkta textilier, textilier av mer hållbara material, textilier med högre 

kvalitet och därmed också längre livslängd). Indikatorn täcker inte heller in 

alternativeffekter, det vill säga att inköp av billigare second hand-produkter 

ger pengar över som kan användas för annan (ökad) konsumtion.  

                                                 
41 Elander, M. m.fl., 2014 b. Konsumtion och återanvändning av textilier SMED Rapport Nr 149 

2014. SMED: Norrköping. 
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5 Möjliga indikatorer inom 
fokusområdet elektronik 

E1. Konsumtion av elektriska och 

elektroniska produkter 

I den dagliga debatten tas konsumtionen av elektronik ofta som exempel när 

det kommet till att beskriva omsättningen på produkter i samhället. En 

omsättning som om vi ska vara mer resurseffektiva och belasta miljön 

mindre behöver ändras.. Därför kan det vara intressant att följa 

konsumtionen av elapparater och elektroniska produkter per person som en 

indikator på en ökad eller minskad materialisering av samhället. Indikatorn 

kan förslagsvis bestå av den sammanlagda konsumtionen per person i fasta 

priser av följande varugrupper: 

 Hushållsapparater (kylskåp, spisar, elvispar, m.m.) 

 Radio- och tv-apparater 

 Kameror 

 Datorer och datautrustning 

 Telefoner 

 Apparater för personlig omvårdnad (t.ex. rakapparater) 

Enhet 

kr/person och år 

Datakälla 

SCB:s nationalräkenskaper har COICOP-data,
42

 d.v.s. data över försäljning 

till privat konsumtion. Data finns i SCB:s statistikdatabas.
43

 

Statistiken beskriver försäljningen av varor och tjänster till hushåll, d.v.s. 

den privata konsumtionen, uppdelat i ca 150 varugrupper. Data är i kronor, i 

löpande och fasta priser. Rådata är ej per person-beräknad, men det går att ta 

fram genom att dela med folkmängden för aktuellt år. 

                                                 
42 COICOP: Classification of Individual Consumption According to Purpose, en internationell 

klassifikation där den privata konsumtionen delas in i olika varugrupper. 

43 SCB, 2014 d. Statistikdatabasen. Hushållens konsumtionsutgifter (ENS2010) efter ändamål 

COICOP. År 1993 - 2013. Hämtad 2014-11-29. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NR__NR0103__NR0103E/NR0103EN

S2010T03A/  

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NR__NR0103__NR0103E/NR0103ENS2010T03A/
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__NR__NR0103__NR0103E/NR0103ENS2010T03A/
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Tidsserie 

1993-2012 

Fördelar 

Data finns för en relativt lång tidsserie som uppdateras fortlöpande. 

Nackdelar 

Data är inte direkt i fysiska mått som kg, utan i kr.  

Går inte att se konsumtionen av enskilda varugrupper på finaste nivå, endast 

aggregat (t.ex. större hushållsapparater, men ej kylskåp). Konsumtion i 

kronor är inte säkert korrelerat med miljöpåverkan. 
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E2. Insamlade mängder elektronik i 

relation till vad som satts på marknaden 

Indikatorn speglar hur mycket av det som sätts på marknaden som samlas in 

för återvinning och kan därmed avses vara ett mått på samhällets förmåga 

till att tillvarata resurser och även samhällets förmåga att inte sprida 

miljögifter vilket skulle hända om de inte samlades in. 

Enhet 

Procent 

Datakälla 

Uppgifter ska lämnas årligen till Naturvårdsverket från producentansvars-

organisationerna (via EE-registret)
44

. Detta regleras av förordningen 

producentansvar för elutrustning (2014:1075). Producenterna har uppgifter 

om vikt och antal produkter av olika produktkategorier. 

Tidsserie 

Årligen sedan införandet av producentansvaret för elektriska och 

elektroniska produkter, det vill säga sedan 2001.  

Fördelar 

Uppgifterna tas fram årligen inom ett producentansvar, vilket medför att 

inget extra arbete för att ta fram data är nödvändigt.  

Indikatorn speglar till viss del konsumtionstakten av elektriska och 

elektroniska produkter och är på så sätt ett mått på stort flödet av dessa 

produkter är. 

Nackdelar 

Säger inget om konsumtionens hållbarhet egentligen eftersom den inte 

direkt relaterar till vilka typer och mängder produkter som konsumeras och 

hur de används.  

Indikatorn kopplar mer till effektiviteten i avfallshanteringssystemet. Det är 

också en fördröjning i tid mellan satt på marknad och insamling vilket kan 

göra data svårtolkade. 

  

                                                 
44 http://eeb.naturvardsverket.se/ 
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E3. Elektronik, satt på marknaden i styck 

eller mängd 

Indikatorn speglar hur mycket elektronik som sätts på marknaden och kan 

därmed avses vara ett mått på konsumtionstakten i samhället. 

Enhet 

st eller kg 

Datakälla 

Uppgifter ska lämnas årligen till Naturvårdsverket från producentansvars-

organisationerna (via EE-registret)
45

. Detta regleras av förordningen 

producentansvar för elutrustning (2014:1075). Producenterna har uppgifter 

om vikt och antal produkter av olika produktkategorier. 

Tidsserie 

Årligen sedan införandet av producentansvaret för elektriska och 

elektroniska produkter, det vill säga sedan 2001.  

Fördelar 

Uppgifterna tas fram årligen inom ett producentansvar, vilket medför att 

inget extra arbete för att ta fram data är nödvändigt.  

Indikatorn speglar till viss del konsumtionstakten av elektriska och 

elektroniska produkter och är på så sätt ett mått på stort flödet av dessa 

produkter är. 

Nackdelar 

Säger inget om konsumtionens hållbarhet egentligen eftersom den inte 

direkt relaterar till vilka typer och mängder produkter som konsumeras och 

hur de används.  

Indikatorn kopplar mer till effektiviteten i avfallshanteringssystemet. Det är 

också en fördröjning i tid mellan satt på marknad och insamling vilket kan 

göra data svårtolkade. 

 

                                                 
45 http://eeb.naturvardsverket.se/ 
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6 Möjliga indikatorer inom 
fokusområdet boende 

B1. Energikonsumtion i hushållen 

Genom att ställa upp en indikator för energikonsumtionen per person i 

hushållen, går det att se om vi över tid har kunnat hushålla bättre eller ej vad 

gäller användning av energi. 

Enhet 

kWh/person och år 

Datakälla 

Energimyndigheten och deras årliga publikation Energiläget i siffror
46

 har 

siffror på energianvändningen i bostads- och servicesektorn. Data på endast 

bostadssektorn utbrutet går att erhålla direkt från Energimyndigheten.
47

 Från 

nästa år kommer bostadssektorn särredovisat finnas med i Energiläget i siffror. 

Energianvändning i hushåll täcker all energianvändning i småhus och 

flerbostadshus, d.v.s. alla hushåll. Energianvändningen i fritidshus ingår ej. 

Energianvändning avser energi för uppvärmning, inklusive uppvärmning av 

varmvatten, samt elanvändning (utöver den el som går till uppvärmning, 

d.v.s. el till belysning, hushållsapparater, m.m.). 

Statistiken är uppdelad på användningen av olja, gas, biobränsle, fjärrvärme 

och elanvändning. Energianvändningen vid transporter t.ex. vid bilkörning, 

ingår ej. En liten del bensin och diesel som används till arbetsmaskiner i 

hushåll (gräsklippare o.d.) ingår inte heller. 

Tidsserie 

1983-2012 

Fördelar 

Data finns för en relativt lång tidsserie som uppdateras fortlöpande. 

                                                 
46 Energimyndigheten, 2014 b. Energiläget i siffror 2014. Hämtad 2014-11-05. 

http://www.energimyndigheten.se/Press/Nyheter/En-samlad-bild-over-energilaget-i-Sverige/ 

47 Nilsson, Lars, 2014. Personlig kommunikation via e-post. 

http://www.energimyndigheten.se/Press/Nyheter/En-samlad-bild-over-energilaget-i-Sverige/
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Nackdelar 

Inte riktigt all energikonsumtion i hushållen ingår – bensin och diesel till 

arbetsmaskiner ingår ej.  

Energikonsumtion har olika miljöpåverkan beroende på vilken typ av energi 

som används. 

Övriga kommentarer 

Det kan diskuteras om även hushållens energianvändning vid transporter 

borde inkluderas i denna indikator. 

B2. Andel förnybar energi av totala 

energianvändningen i hushållen 

Indikatorn beskriver hur stor andel av den energi vi konsumerar i hushållen 

som är förnyelsebar. På så sätt kan man följa om hushållen har gjort sig mer 

eller mindre beroende av icke-förnyelsebara energikällor över tid. 

Enhet 

Procent  

Datakälla 

Se B1. 

Statistiken är uppdelad på användningen av olja, gas, biobränsle, fjärrvärme 

och elanvändning och det går därför att i kombination med data på andel 

förnybar energi i el- respektive fjärrvärmeanvändningen, räkna fram hur stor 

andel som är förnybar. Data på andel förnybar energi i el- respektive 

fjärrvärmeanvändningen finns i den årliga publikationen Energiindikatorer i 

siffror.
48

 

Tidsserie 

2005-2012 

Fördelar 

Data finns för en relativt lång tidsserie som uppdateras fortlöpande. 

Indikatorn är enkel att kommunicera. 

                                                 
48 Energimyndigheten, 2014 a. Energiindikatorer i siffror 2014. Hämtad 2014-11-05. 

http://www.energimyndigheten.se/Press/Nyheter/Ny-rapport-Uppfoljning-av-de-energipolitiska-

malen/  

http://www.energimyndigheten.se/Press/Nyheter/Ny-rapport-Uppfoljning-av-de-energipolitiska-malen/
http://www.energimyndigheten.se/Press/Nyheter/Ny-rapport-Uppfoljning-av-de-energipolitiska-malen/
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Nackdelar 

Data på andel förnybar energi bygger på antagandet att hushållen använder 

samma andel förnybar energi som andra sektorer. 

Inte riktigt all energikonsumtion i hushållen ingår – bensin och diesel till 

arbetsmaskiner ingår ej. 

B3. Uppvärmd boyta i hushåll 

Syftet med att ha uppvärmd boyta per person som indikator, är för att se hur 

den uppvärmda boytan per person förändras över tid. 

Enhet 

m
2
/person 

Datakälla 

Data på total uppvärmd boyta i hushåll från 1990-2012 går att erhålla direkt 

från Energimyndigheten.
49

 Data bygger i sin tur på 

Fastighetstaxeringsregistret från SCB. Data avser småhus eller 

flerbostadshus, d.v.s. alla hushåll. Fritidshus ingår ej. SCB har data över 

befolkning, vilket behövs för att erhålla per person-siffror. 

Tidsserie 

1990-2012 

Fördelar 

Data finns för en relativt lång tidsserie som uppdateras fortlöpande. Ger en 

tydlig indikation på om förändringar i hushållens energianvändning delvis 

drivs av att vi bor mindre eller större. 

Nackdelar 

Uppvärmningen har olika miljöpåverkan beroende på energislag. 

  

                                                 
49 Nilsson, Lars, 2014. Energimyndigheten. Personlig kommunikation via e-post i november 2014. 
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B4. Boyta i hushållen 

Boytan per person kan ses som en indikator på den materiella välfärden i ett 

land, och det kan vara intressant att följa hur denna har förändrats över tid. 

Enhet 

m2/person 

Datakälla 

SCB:s urvalsundersökning om Hushållens ekonomi (2006-2012), samt 

registerbaserad boendestatistik från och med 2012.
50,51,52

 

Hushållens ekonomi redovisar data dels för antal bebodda bostäder i hela 

Sverige, dels den genomsnittliga bostadsarean för alla bostadstyper. 

Multipliceras dessa erhåller man den totala bostadsytan i Sverige, vilken 

delat med befolkningen ger boytan per person. Kommentar: Mer 

efterforskning behövs för data före 2006.  

Tidsserie 

2006-2012 (Hushållens ekonomi); 2012 (register) 

Fördelar  

SCB:s data över boyta kan från och med 2012 anses extra tillförlitlig 

eftersom det bygger på den nya registerbaserade boendestatistiken. 

Nackdelar 

Data finns inte i särskilt lång tidsserie. Före 2012 baseras statistiken på en 

urvalsundersökning med relativt låg svarsfrekvens. Det blir fler och fler 

enpersonshushåll i Sverige, hushåll med en person behöver ju också ha kök 

och toalett, det gör att indikatorn kan bli något svårtolkad, den kanske säger 

mer om strukturen på hushållen under tid än om hållbar konsumtion. 

                                                 
50 SCB, 2013. Genomsnittlig bostadsarea per person efter region, hushållstyp och boendeform. År 

2012. Hämtad 2014-11-29. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HE__HE0111/HushallT23/  

51 SCB, 2014 b. Bebodda bostäder (HEK) efter region, upplåtelseform och lägenhetstyp. Urvalsundersökning, se 

fotnoter. År 2006 - 2012. Hämtad 2014-11-29. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HE__HE0103__HE0103D/BostadBebodda/ 

52 SCB, 2014 c.Genomsnittlig bostadsarea per bostad (HEK) efter region, upplåtelseform och 

lägenhetstyp. Urvalsundersökning, se fotnoter. År 2006 - 2012. Hämtad 2014-11-29. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HE__HE0103__HE0103D/BostadBoarea/  

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HE__HE0111/HushallT23/
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HE__HE0103__HE0103D/BostadBebodda/
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HE__HE0103__HE0103D/BostadBoarea/
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7 Möjliga indikatorer inom 
området transporter 

Tr1. Persontransporter (totalt och uppdelat 

på gång/cykel, kollektivtrafik, bil, och övrigt) 

Genom att titta på indikatorer över hur många kilometer per person vi i 

Sverige reser med olika färdsätt, kan man se om resvanorna har förändrats. 

Varje indikator här är tänkt att beskriva dels i absoluta tal hur många 

kilometer per person vi reser med ett visst färdsätt, dels hur stor andel detta 

färdsätt utgör av vårt totala resande per person. 

Enhet  

km/person och år 

Datakälla 

Data bygger på Resvaneundersökningen (RVU) från Trafikanalys,
53

 där det 

går att se hur många kilometer vi reser till fots/med cykel, med bil, 

kollektivt samt med övriga färdsätt. Varje färdsätt är dessutom uppdelat i 

resans huvudsakliga ärende (arbetsresor, fritidsresor, m.m.). 

Data publiceras både som totalt resande i kilometer per år för alla bosatta i 

Sverige, samt i kilometer per person och dag. 

Publicerade data från den senaste resvaneundersökningen avser ett 

medelvärde för åren 2011–2012 respektive för 2012–2013. Undersökningen 

pågår under 2011–2014, och det kommer därför efter undersökningens slut 

att bli möjligt att jämföra medelvärdet från åren 2013–2014 med 

medelvärdet för åren 2011–2012. Data från tidigare resvaneundersökningar 

finns publicerade för åren 1999–2001 (årliga data) och 2005. 

Tidsserie 

1999–2001 (årliga data); 2005; 2011–12 och 2012–13 (tvåårsmedelvärden) 

Fördelar 

Indikatorn visar om vi reser mer eller mindre med kollektiva färdsätt. Data 

finns för en relativt lång tidsserie, se dock nackdelar nedan. 

                                                 
53 Trafikanalys, 2014 a. RVU Sverige - den nationella resvaneundersökningen 2012–2013. Hämtad 2015-01-13. 

http://www.trafa.se/sv/Statistik/Resvanor/  

http://www.trafa.se/sv/Statistik/Resvanor/
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Nackdelar 

Data publiceras i relativt grova aggregat, så det går ej att urskilja t.ex. 

utvecklingen för flygresor eller tågresor (se dock Övriga kommentarer 

nedan). 

Det kan vara svårt att bygga en konsistent och kontinuerlig tidsserie, 

eftersom data bygger på olika undersökningar, och det finns många år då 

inte några undersökningar genomförts. För att få till en hel tidsserie krävs 

alltså en del merarbete. Vidare bygger data på en urvalsundersökning, med 

de osäkerheter som det medför (konfidensintervall publiceras dock i 

anslutning till alla data från undersökningen). 

Användning av bil skiljer inte på om det är en miljöbil eller inte. 

Notera också att resvaneundersökningarna dragits med ökande svarsbortfall 

(runt 50 procent för de senaste undersökningarna). 

Övriga kommentarer: 

Det går även att direkt från Trafikanalys få en finare uppdelning av de olika 

kategorierna av färdsätt, såsom gång, cykel, buss, tåg, spårvagn, tunnelbana, 

färdtjänst, taxi, inrikes flyg, utrikes flyg, inrikes sjöfart och utrikes sjöfart 

(data finns för åren 1995–2001, 2005 och 2011–2013).
54

  Med en så fin 

uppdelning är dock data mycket osäkert med mycket höga 

konfidensintervall, varför vi här har valt att istället använda oss av de grövre 

aggregat som publicerats av Trafikanalys på deras hemsida. 

Data från RVU är även uppdelat i huvudsakligt ärende, varför det är möjligt 

att titta på hur t.ex. arbetsresor förändras över tid (använder t.ex. folk mer 

cykel när de pendlar till jobbet?). Resvaneundersökningarna kommer att 

genomföras även i framtiden, nästa troligen 2016.
55

 

  

                                                 
54 Wiklund, Mats, 2014. Trafikanalys. Personlig kommunikation i november 2014. 

55 Wiklund, Mats, 2014. Trafikanalys. Personlig kommunikation i november 2014. 
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Tr2. Inrikes flygresor 

Eftersom utsläppen från flygtransporter globalt de senaste 20 åren ökat med 

omkring 80 procent,
56

 är det viktigt att följa hur många kilometer per person 

vi årligen reser med flyg. Just nu finns dock bara data med acceptabel 

kvalitet för inrikes flygresor (se dock Övriga kommentarer nedan). 

Enhet 

km/person och år 

Datakälla 

Från Trafikanalys går det att erhålla data över totala antalet inrikes 

flygresor, samt genomsnittlig färdlängd per flygresa, baserat på data från 

den nationella resvaneundersökningen.
57

 

Tidsserie 

1995–1998, 1999–2001 (medelvärden); 2005; 2011–2013 (medelvärde)  

Fördelar 

Inkluderar endast personer bosatta i Sverige vilket gör att indikatorn speglar 

just Sveriges befolknings konsumtion av inrikes flygresor. Data publiceras 

tillsammans med konfidensintervall vilket gör att det går att utläsa inom 

vilka intervall som siffrorna är tillförlitliga. 

Nackdelar 

Data baseras på resvaneundersökningen, vilket är en urvalsundersökning, 

och som vid senaste publiceringen (data för 2012–2013) hade ett bortfall på 

drygt 50 procent. 

En indikator över hur mycket vi reser med flyg borde också innehålla de 

resor vi gör utrikes. Data på resor med flyg utomlands är dock bristfälliga. 

Övriga kommentarer 

Angående utrikes flygresor: Viss data på utrikes flygresor finns också att 

tillgå från resvaneundersökningen, men dessa är enligt Mats Wiklund på 

Trafikanalys ej helt tillförlitliga.
58

 I en rapport från KTH från 2008
59

 

                                                 
56 Mellan 1990-2011. Se IEA, 2013. CO2 emissions from fuel combustion. Highlights. Hämtad 2014-11-29. 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/co2emissionsfromfuelcombustionhighlights2013.pdf  

57 Holmström, Andreas, 2014. Trafikanalys. Personlig kommunikation i december 2014. 

58 Wiklund, Mats, 2014. Trafikanalys. Personlig kommunikation i november 2014. 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/co2emissionsfromfuelcombustionhighlights2013.pdf
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användes dock resvaneundersökningen från 2005/2006 som grund för att 

uppskatta vårt totala resande utomlands med flyg. 

En möjlig datakälla är också de data som reseundersökningsföretaget Resurs 

har i sin Rese- och turistdatabas. Där går det att få en tidsserie mellan 2002-

2013 på vårt totala resande utomlands med flyg. Tillgång till denna databas 

är dock avgiftsbelagd.
60

 Data för resande till ett specifikt land kostar drygt 

25 000 kr exklusive moms, som ett exempel. En annan undersökning är 

Swedish Tourism Survey som genomförs av HUI Research.
61

 

  

                                                                                                                            
59 Åkerman, Jonas, 2008. Klimatpåverkan från utrikes resor. TRITA-INFRA-FMS 2008:7. 

http://www.tillvaxtreflektera.se/Rapporter/klimat_konsumtion_utrikes_resor.pdf  

60 Resurs, 2014. Hämtad 2014-11-21. http://www.turism.se/ 

61 HUI Research, 2014. Svenskars resande under sommaren 2014. Hämtad 2014-11-29. 

http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/swedish-tourism-survey  

http://www.tillvaxtreflektera.se/Rapporter/klimat_konsumtion_utrikes_resor.pdf
http://www.turism.se/
http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/swedish-tourism-survey
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Tr3. Bilflottans fördelning med avseende 

på olika drivmedel 

Indikator som beskriver andelen bilar i trafik som kör på ett visst drivmedel. 

Indikatorn kan användas för att följa hur t.ex. andelen elbilar av det totala 

antalet bilar som är i trafik, förändrats över tid. 

Indikatorn är uppdelad på följande drivmedel: bensin, diesel, el, elhybrid, 

laddhybrid, etanol/etanolflexifuel, gas/gasflexifuel och övriga. 

Enhet 

Procent 

Datakälla 

Trafikanalys har data på personbilar i trafik fördelat på de olika drivmedel 

som nämns ovan.
62

 

Tidsserie 

2004-2013 

Fördelar 

Lång tidsserie baserad på registerdata från Transportstyrelsen över samtliga 

registrerade fordon i Sverige. Tydlig att kommunicera, man ser lätt hur olika 

bilar som kör på olika typer av drivmedel har ökat eller minskat i andel. 

Nackdelar 

Andel bilar i trafik med olika drivmedel är inte helt korrelerad med utsläpp 

(miljöpåverkan) eftersom fordon kör olika mycket och har olika 

miljöbelastning per körd kilometer. Bilar som kan köra på fler bränslen 

hanteras som att de alltid kör på sitt huvuddrivmedel. Det betyder t.ex. att en 

etanolbil alltid antas köras på etanol. 

Övriga kommentarer 

Finns även data från Trafikanalys och SCB på nyregistreringar fördelade per 

drivmedel, om man är intresserad av att titta på hur inflödet av nya bilar ser 

ut med avseende på hur miljövänliga drivmedel de nya bilarna kör på. 

 

                                                 
62 Trafikanalys, 2014 b. Fordon 2013. Hämtad 2014-11-21. 

http://www.trafa.se/sv/Statistik/Vagtrafik/Fordon/  

http://www.trafa.se/sv/Statistik/Vagtrafik/Fordon/
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Tr4. Andel sålda miljöbilar 

Indikator som beskriver andelen nyregistrerade miljöbilar av det totala 

antalet nyregistrerade personbilar i Sverige ett visst år. Med miljöbil avses 

den nya definition på miljöbil som infördes den 1 januari 2013 (MB2013). 

Enhet 

Procent  

Datakälla 

Trafikanalys har data över nyregistrerade miljöbilar enligt MB2013.
63

 

Tidsserie 

2013-2014 (till oktober 2014) 

Fördelar 

En enkel, tydlig och väldefinierad indikator baserad på registerdata från 

Transportstyrelsen över samtliga registrerade fordon i Sverige. Från 2013 

och framåt kommer det att finnas årliga data. 

Nackdelar 

En nackdel är att en ny miljöbilsdefinition, MB2013, införts sedan 2013, så 

det går ej att ännu så länge få fram någon tidsserie. Gamla data finns 

visserligen avseende den gamla miljöbilsdefinitionen, MB2007, men från 

och med 2015 bokförs ej längre data på om en nyregistrerad personbil 

uppfyller den gamla definitionen eller ej, så därför är det ej meningsfullt att 

ta fram en indikator baserad på data som ej längre uppdateras.
64

 

  

                                                 
63 Trafikanalys, 2014 c. Fordonsstatistik. Hämtad 2014-11-22. 

http://www.trafa.se/sv/Statistik/Vagtrafik/Fordon/ 

64 Myhr, Anette, 2014. Trafikanalys. Personlig kommunikation i november 2014. 

http://www.trafa.se/sv/Statistik/Vagtrafik/Fordon/
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Tr5. Andel miljöbilar i trafik 

Indikator som beskriver andelen miljöbilar i trafik av det totala antalet 

personbilar i trafik i Sverige ett visst år. Med miljöbil avses den nya 

definition på miljöbil som infördes den 1 januari 2013 Miljöbil 2013 

(MB2013). 

Skillnaden mot indikator Tr4 är att Tr4 motsvarar inflödet av nya miljöbilar 

ett visst år (nyregistreringar), medan Tr5 motsvarar det ackumulerade 

antalet miljöbilar som är i trafik, oavsett när de registrerades. 

Enhet 

Procent 

Datakälla 

Trafikanalys har data över antalet miljöbilar i trafik enligt MB2013.
65

 

Tidsserie 

2013 

Fördelar 

En enkel, tydlig och väldefinierad indikator baserad på registerdata från 

Transportstyrelsen över samtliga registrerade fordon i Sverige. 

Nackdelar 

En nackdel är att en ny miljöbilsdefinition, MB2013, införts sedan 2013, så 

det går ej att ännu så länge få fram någon tidsserie. Gamla data finns 

visserligen avseende den gamla miljöbilsdefinitionen, MB2007, men från 

och med 2013 bokförs inte längre data på om en personbil uppfyller den 

gamla definitionen eller ej, så därför är det inte meningsfullt att ta fram en 

indikator baserad på data som inte längre uppdateras.
66

 

Miljöbilar kan köras även på annat bränsle, t.ex. kan biogasbilar köras på 

bensin. Andel miljöbilar i trafik är inte direkt korrelerade till miljöpåverkan. 

  

                                                 
65 Trafikanalys, 2014 d. Fordon i län och kommuner. Hämtad 2014-11-22. 

http://www.trafa.se/sv/Statistik/Vagtrafik/Fordon/ 

66 Myhr, Anette, 2014. Trafikanalys. Personlig kommunikation i november 2014. 

http://www.trafa.se/sv/Statistik/Vagtrafik/Fordon/
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Tr6. Biltäthet  

Indikator som beskriver biltätheten i ett land, definierat som antalet 

personbilar per tusen invånare. Indikatorn kan ge information om hur 

effektivt vi använder de fordon som finns. Inför man t.ex. fler bilpooler så 

kan personbilstätheten minska. 

Enhet 

st/1000 personer 

Datakälla 

Trafikanalys har data över antalet personbilar i trafik per tusen invånare.
67

 

Tidsserie 

2004-2013 

Fördelar 

Data finns för en relativt lång tidsserie som uppdateras fortlöpande och är 

baserad på registerdata från Transportstyrelsen över samtliga registrerade 

fordon i Sverige. Indikatorn används mycket i internationella jämförelser 

och är tydlig och enkel att kommunicera. 

Nackdelar 

Personbilar har olika miljöpåverkan. 

  

                                                 
67 Trafikanalys, 2014 b. Fordon 2013. Hämtad 2014-11-21. 

http://www.trafa.se/sv/Statistik/Vagtrafik/Fordon/  

http://www.trafa.se/sv/Statistik/Vagtrafik/Fordon/


  

 52 

Tr7. Andel tunga personbilar i trafik 

Indikator som beskriver andelen ”tungstarka” personbilar, d.v.s. personbilar 

med en tjänstevikt över 1500 kg, och med en motorstyrka över 156 

hästkrafter. Indikatorn ger möjlighet att följa om vi transporterar oss själva i 

allt tyngre fordon, och därmed indirekt gör av med mer energi för 

persontransporter än vad som är nödvändigt. 

Enhet 

Procent  

Datakälla 

Trafikanalys har data över andelen tungstarka personbilar.
68

 

Tidsserie 

1998, 2000, 2003-2013 

Fördelar 

Data finns för en relativt lång tidsserie som uppdateras fortlöpande och är 

baserad på registerdata från Transportstyrelsen över samtliga registrerade 

fordon i Sverige. Indikatorn är enkel och väldefinierad. 

Nackdelar 

Det kan finnas miljöbilar som ingår här och som då har låg klimatpåverkan. 

  

                                                 
68 Trafikanalys, 2014 e. Procentuell andel personbilar i trafik efter region, tjänstevikt och motoreffekt 

vid årsskiftet. Hämtad 2014-11-12. http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-

data/korstrackor-och-bransleforbrukning 

http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/korstrackor-och-bransleforbrukning
http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/korstrackor-och-bransleforbrukning
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8 Resultat 
Nedan redovisas de av Naturvårdsverket utvalda indikatorerna för hållbar 

konsumtion. 

 Konsumtion av nötkött, kg/person och år 

 Energiöverskott i matkonsumtionen, procent 

 Uppvärmd boendeyta i hushåll, m
2
/person 

 Persontransporter (totalt och uppdelat på gång och cykel, 

kollektivtrafik, bil, och övrigt), km/person 

8.1 Konsumtion av nötkött, kg/person och år 

Indikatorn visar den mängd nötkött vi i Sverige konsumerar per år. Data 

över konsumtionen av nötkött per person kommer från Jordbruksverkets 

statistikdatabas.
69

 Indikatorn beskrivs närmare i rapporten, se indikator M1 

under avsnitt 3. 

Denna indikator valdes av Naturvårdsverket för att den har tydlig koppling 

till generationsmålet och för att den har synergier med hälsa. 

Figur 1 visar trenden för konsumtion av nötkött 1990 till 2013. Det syns 

tydligt att konsumtionen har ökat men att den har legat rätt stabilt de senast 

cirka tio åren. 

 
 

Figur 1. Konsumtion av nötkött (inklusive kalvkött) i kg per person och år i Sverige 1990-2013. 2013 

är preliminära data. Källa: Jordbruksverket (totalkonsumtion). 

                                                 
69 Jordbruksverkets statistikdatabas: 

http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/?rxid=5adf4929-f548-

4f27-9bc9-78e127837625 

http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/?rxid=5adf4929-f548-4f27-9bc9-78e127837625
http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/?rxid=5adf4929-f548-4f27-9bc9-78e127837625
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8.2 Energiöverskott i matkonsumtionen, 

procent 

Indikatorn beräknas som andelen tillförd energi från livsmedel (exklusive 

alkoholhaltiga drycker), alltså det dagliga energiintaget, som överstiger det 

rekommenderade energiintaget. Data angående energitillförsel från 

livsmedel har erhållits från Jordbruksverket.
70

 Det rekommenderade 

energiintaget baseras på Livsmedelsverkets rekommendationer
71

 och har 

beräknats med hänsyn till befolkningsstrukturen enligt SCB:s 

befolkningsstatistik
72

 samt under antagandet att 25 procent av den vuxna 

befolkningen har en låg aktivitetsnivå, 50 procent en medelhög 

aktivitetsnivå och 25 procent en hög aktivitetsnivå.
73

 I beräkningarna togs 

ingen hänsyn till ökat energibehov för gravida och ammande kvinnor. 

SMED antog i beräkningarna att energibehovet hos barn på ett år är 

20 procent lägre än för barn på två år och att energibehovet hos barn på 0 år 

är 20 procent lägre än för barn på ett år. Dessutom antog SMED i 

beräkningarna att energibehovet hos vuxna 75+ år vara samma som för 

vuxna mellan 61-74 år. Beslutet att beräkna indikatorn baserat på 

Livsmedelsverkets näringsrekommendationer istället för på data från FN:s 

Food and Agriculture Organization (FAO) om genomsnittligt energibehov 

(se beskrivning i avsnitt 3 med avseende på indikatorn M8), togs för att 

bättre spegla den svenska befolkningens energibehov. Förhållandet mellan 

kJ och kcal som använts för beräkningarna är 1 kJ = 0,239 kcal.
74

 

Denna indikator valdes av Naturvårdsverket för att den är ett mått som visar 

på ett konsumentbeteende och på nyttjandet av naturresurser. Det finns 

också en intressant koppling till indikatorerna M6 (Hushållens matavfall) 

och M7 (Hushållens matsvinn). Dessa två tas dock fram inom arbetet med 

                                                 
70 Eidstedt, Monica, 2014. Leverans av data med avseende på energitillförsel från livsmedel från 

Jordbruksverket, e-post från 2015-01-13 

71 Livsmedelsverket, 2014. Energi och energibehov, http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-

naring/naringsrekommendationer/Energi-och-energibehov/ 

72 SCB, 2014 g. Statistikdatabasen Folkmängd efter ålder, kön och år. År 1970-2013. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningN

y/table/tableViewLayout1/?rxid=f1ccf45e-a878-4943-9359-d15efdb4c2bb 

73 Med låg, medel och hög aktivitetsnivå avses Physical Activity Level (PAL) 1,4; 1,6 och 1,8 enligt 

de Nordiska näringsrekommendationerna 2012, se Nordiska Ministerrådet, 2014. Nordic Nutrition 

Recommendations 2012 – Integrating nutrition and physical activity.  

74 Nordiska Ministerrådet, 2014. Nordic Nutrition Recommendations 2012 – Integrating nutrition and 

physical activity. http://www.norden.org/en/theme/themes-2014/nordic-nutrition-

recommendation/nordic-nutrition-recommendations-2012   

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/naringsrekommendationer/Energi-och-energibehov/
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/naringsrekommendationer/Energi-och-energibehov/
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningNy/table/tableViewLayout1/?rxid=f1ccf45e-a878-4943-9359-d15efdb4c2bb
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningNy/table/tableViewLayout1/?rxid=f1ccf45e-a878-4943-9359-d15efdb4c2bb
http://www.norden.org/en/theme/themes-2014/nordic-nutrition-recommendation/nordic-nutrition-recommendations-2012
http://www.norden.org/en/theme/themes-2014/nordic-nutrition-recommendation/nordic-nutrition-recommendations-2012
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att följa upp det föreslagna etappmålet för matavfall. Indikatorn har även en 

viss koppling till EU:s arbete om matavfall.
75

 

Indikatorn beskrivs närmare i rapporten, se indikator M8 (Energiöverskott i 

matkonsumtionen) i avsnitt 3.  

Figur 2 visar energiöverskottet i matkonsumtionen, 2000–2013. Figuren 

visar tydligt att det är en Konsumtionen är högre än det rekommenderade. 

De senaste åren verkar den ligga stabilt kring cirka 42-43 procent. 

 

Figur 2. Energiöverskott i matkonsumtionen, procent. Källa: Livsmedelsverket, Jordbruksverket och 

SCB. Data från 2006 och 2007 saknas. För 2013 är data preliminära. 

  

                                                 
75 http://ec.europa.eu/eurostat/web/environmental-data-centre-on-natural-resources/resource-

efficiency-indicators/resource-efficiency-scoreboard/nature-and-ecosystems/key-areas/addressing-

food#calorie_supply 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/environmental-data-centre-on-natural-resources/resource-efficiency-indicators/resource-efficiency-scoreboard/nature-and-ecosystems/key-areas/addressing-food#calorie_supply
http://ec.europa.eu/eurostat/web/environmental-data-centre-on-natural-resources/resource-efficiency-indicators/resource-efficiency-scoreboard/nature-and-ecosystems/key-areas/addressing-food#calorie_supply
http://ec.europa.eu/eurostat/web/environmental-data-centre-on-natural-resources/resource-efficiency-indicators/resource-efficiency-scoreboard/nature-and-ecosystems/key-areas/addressing-food#calorie_supply
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8.3 Uppvärmd boendeyta i hushåll, m
2
/person 

Indikatorn beskriver utvecklingen i hur mycket uppvärmd boyta som varje 

svensk person i genomsnitt har tillgång till. Indikatorn ger en indikation på 

den materiella levnadsstandarden i landet. Data kommer från 

Energimyndigheten (uppvärmd boyta) och SCB (befolkningsdata).
76,77

 

Indikatorn beskrivs närmare i rapporten, se indikator B3 (Uppvärmd 

boendeyta i hushåll) under avsnitt 6.  

Naturvårdsverket gav ingen motivering till att denna indikator valdes ut. 

Indikatorn har legat på en relativt stabil nivå under hela perioden, vilket är 

ett intressant resultat om man jämför med BNP per capita-utvecklingen som 

under samma period ökat med nästan 40 procent.
78

 Materiell 

levnadsstandard mätt i uppvärmd boyta verkar alltså vara frikopplad från 

den allmänna välståndsökningen i samhället. Ökande boendekostnader 

skulle dock i ganska hög utsträckning kunna förklara varför, trots ökade 

inkomster, boytorna ej förändras. 

 

Figur 3. Uppvärmd boyta i hushåll, m2 per person. Källa: Energimyndigheten och SCB. 

                                                 
76 Nilsson, Lars, 2014. Energimyndigheten. Personlig kommunikation via e-post i november 2014. 

77 SCB, 2014 h. Statistikdatabasen. Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968 - 

2013. Hämtad 2015-01-13. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningNy/  

78 SCB, 2014 i. BNP från användningssidan, försörjningsbalans 1950-2013. Hämtad 2015-01-19. 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Nationalrakenskaper/Nationalrakenskaper/Nationalrakenskaper-kvartals--och-arsberakningar/  

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningNy/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Nationalrakenskaper/Nationalrakenskaper/Nationalrakenskaper-kvartals--och-arsberakningar/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Nationalrakenskaper/Nationalrakenskaper/Nationalrakenskaper-kvartals--och-arsberakningar/
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8.4 Persontransporter (totalt och uppdelat 

på gång/cykel, kollektivtrafik, bil, och 

övrigt), km/person och år 

Indikatorn beskriver fördelningen av olika transportslag som vi använder 

när vi förflyttar oss, och hur denna fördelning utvecklas över tid. Indikatorn 

ger en indikation på om privatpersoner och hushåll blivit mer eller mindre 

miljömedvetna genom att t.ex. åka mer eller mindre kollektivt. Data 

kommer från resvaneundersökningarna från Trafikanalys respektive SIKA 

och SCB.
79,80,81,82,83,84,85

 

Naturvårdsverket valde indikatorn för att det är intressant att se hur 

persontransporter fördelar sig på olika transportslag. Från början var tanken 

att även flygtrafik skulle redovisas som ett eget transportslag, vilket även 

var ett viktigt skäl för Naturvårdsverket att välja ut indikatorn, men då data 

på flygtrafik visade sig vara allt för osäkra, ingår nu flygtrafik istället i 

kategorin Övrig trafik (se diagram nedan). 

Indikatorn beskrivs närmare i rapporten, se indikator Tr1 under avsnitt 7. 

Det är svårt att dra några generella slutsatser om utvecklingen i de olika 

transportslagen, mer än att det totala resandet verkar minska en aning. 

Figuren visar att personbilar dominerar stort under hela perioden, medan de 

andra transportsätten har en låg andel. 

Notera att tågtrafik ingår i kategorin Övrig trafik mellan 1999-2001, men 

därefter som en del av kategorin Kollektivtrafik. Notera också att 

resvaneundersökningarna dragits med ökande svarsbortfall (runt 50 procent 

                                                 
79 SIKA & SCB, 2000. RES 1999. Den nationella reseundersökningen. Hämtad 2015-01-13. 

http://www.trafa.se/sv/Statistik/Resvanor/  

80 SIKA & SCB, 2001. RES 2000. Den nationella reseundersökningen. Hämtad 2015-01-13. 

http://www.trafa.se/sv/Statistik/Resvanor/  

81 SIKA & SCB, 2002. RES 2001. Den nationella reseundersökningen. Hämtad 2015-01-13. 

http://www.trafa.se/sv/Statistik/Resvanor/  

82 SIKA, 2007. RES 2005–2006. Den nationella resvaneundersökningen. Hämtad 2015-01-13. 

http://www.trafa.se/sv/Statistik/Resvanor/  

83 Trafikanalys, 2013. RVU Sverige - den nationella resvaneundersökningen 2011–2012. Hämtad 

2015-01-13. http://www.trafa.se/sv/Statistik/Resvanor/  

84 Trafikanalys, 2014 a. RVU Sverige - den nationella resvaneundersökningen 2012–2013. Hämtad 

2015-01-13. http://www.trafa.se/sv/Statistik/Resvanor/  

85 SCB, 2014 h. Statistikdatabasen. Folkmängden efter region, civilstånd, ålder och kön. År 1968 - 2013. 

Hämtad 2015-01-13. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningNy/  

http://www.trafa.se/sv/Statistik/Resvanor/
http://www.trafa.se/sv/Statistik/Resvanor/
http://www.trafa.se/sv/Statistik/Resvanor/
http://www.trafa.se/sv/Statistik/Resvanor/
http://www.trafa.se/sv/Statistik/Resvanor/
http://www.trafa.se/sv/Statistik/Resvanor/
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/BefolkningNy/
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för de senaste undersökningarna). Siffrorna bör alltså tolkas med viss 

försiktighet. 

 

Figur 4. Persontransporter (totalt och uppdelat på gång/cykel, kollektivtrafik, bil, och övrigt), 

km/person och år. I kategorin kollektivtrafik ingår buss, tåg, spårvagn och tunnelbana, i kategorin 

övrig trafik ingår flyg, sjöfart, färdtjänst och taxi. Observera att mellan 1999 och 2001 ingår tåg i 

kategorin övrig trafik. År 2005 avser perioden 2005-10-01 till 2006-09-30. År 2011 avser medelvärde 

mellan 2011 och 2012. År 2012 avser medelvärde mellan 2012 och 2013. Källa: 

Resvaneundersökningen från Trafikanalys resp. SIKA och SCB. 
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Bilaga 1. Preliminärt urval av 
indikatorer för hållbar konsumtion 
 

Sammanlagt valdes 27 indikatorer ut i det preliminära urvalet (se Tabell 1). 

Dessa presenterades för och diskuterades med Naturvårdsverket, som sedan 

beslutade vilka indikatorer som skulle väljas ut att dataförsörjas. Utöver 

dessa diskuterades under arbetets gång i projektgruppen ytterligare 

potentiella indikatorer, som av olika anledningar (exempelvis inga 

tillgängliga data) inte togs med i det preliminära urvalet (se Tabell 2).  

 
Tabell 1 Preliminärt urval av 27 indikatorer för hållbar konsumtion 

Nr Område Indikator Enhet 

M1 Mat Konsumtion av nötkött kg/person och år 

M2 Mat Konsumtion av kött (för totalen och 
uppdelat för fågel, gris och nöt) 

kg/person och år 

M3 Mat Klimatpåverkan av köttkonsumtion 
(för totalen och uppdelat för fågel, 
gris och nöt) 

CO2-ekvivalenter 
per person och år 

M4 Mat Konsumtion av utvalda ekologiska 
livsmedel 

kr/person och år 

M5 Mat Konsumtion totalt av ekologiska 
livsmedel 

kr/person och år 

M6 Mat Hushållens matavfall kg/person och år 

M7 Mat Hushållens matsvinn kg/person och år 

M8 Mat Energiöverskott i matkonsumtionen Procent 

M9 Mat Andel konsumtion av ekologiska 
livsmedel 

Procent 

T1 Textil Andel återanvändning av textilier i 
Sverige jämfört med nykonsumtion 

Procent 

T2 Textil Andel återanvändning av textilier 
från svensk textilinsamling jämfört 
med nykonsumtion  

Procent 

T3 Textil Konsumtion av nya textilier kg/person och år 

T4 Textil Konsumtion av begagnade textilier i kg/person och år 



  

 65 

Nr Område Indikator Enhet 

Sverige 

E1 Elektronik Konsumtion av elektriska och 
elektroniska produkter 

kr/person och år 

E2 Elektronik Insamlade mängder elektronik i 
relation till vad som satts på 
marknaden 

Procent 

E3 Elektronik Elektronik, satt på marknaden i 
styck eller mängd 

st eller kg 

B1 Boende Energikonsumtion i hushållen kWh/person och år 

B2 Boende Andel förnybar energi av totala 
energianvändningen i hushållen 

Procent 

B3 Boende Uppvärmd boyta i hushåll m2/person 

B4 Boende Boyta i hushållen m2/person 

Tr1 Transporter Persontransporter (totalt och 
uppdelat på gång/cykel, 
kollektivtrafik, bil, och övrigt) 

km/person och år 

Tr2 Transporter Inrikes flygresor km/person och år 

Tr3 Transporter Bilflottans fördelning med avseende 
på olika drivmedel 

Procent 

Tr4 Transporter Andel sålda miljöbilar Procent 

Tr5 Transporter Andel miljöbilar i trafik Procent 

Tr6 Transporter Biltäthet st/1000 personer 

Tr7 Transporter Andel tunga personbilar i trafik Procent 
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Tabell 2 I projektet diskuterade, men inte utvalda indikatorer för hållbar konsumtion (inklusive kort motivering till icke-urval) 

Område Indikator Enhet Motivering till icke-urval 

Mat Försåld mängd torkade och 
konserverade bönor 

kg/person och år Officiell data över import och export (som finns per olika KN nummer) 
skiljer inte på om de används som djurfoder eller människoföda. Det gör 
att statistiken inte kan användas. 

Mat Andel vegetarianer Procent Dataserie finns inte. Andel vegetarianer är cirka 10 procent enligt Djurens 
rätt (undersökning av Demoskop, 1000 pers), dvs 90 procent är det inte, se 
http://www.vegokoll.se/2014-03-20/1-av-10 .  

Mat Försåld mängd vegetariska 
produkter 

kg/person och år  Saknas tillgängliga data. Skulle ev. kunna hämtas från dagligvaruhandeln. 
Avgränsningen är knepig, vad ska ingå?  

Mat Konsumtion av baljväxter Kr/person och år Baljväxter som bönor, ärter och linser är en nödvändig proteinkälla i 
vegetarisk mat, det är därför intressant att använda konsumtionen av 
baljväxter som indikator. 
Data publiceras i SCB:s statistikdatabas på tresiffrig COICOP-nivå;86 då får 
man dock bara statistik på grövre kategorier som t.ex. kött eller frukt. Data 
finns för 2003-2013. Data på femsiffrig COICOP-nivå där man kan urskilja 
enskilda varugrupper kan erhållas direkt från SCB, Avdelningen för 
ekonomisk statistik87. Statistiken beskriver försäljningen av livsmedel i 
detaljhandeln. Data är i monetära termer, i löpande priser samt i fasta 
priser. Kr per person går att ta fram genom att dividera med folkmängden 

                                                 
86 COICOP: Classification of Individual Consumption According to Purpose, en internationell klassifikation där den privata konsumtionen delas in i olika varugrupper. 

87 Larsson, Clara, 2014. SCB, Avdelningen för ekonomisk statistik. 
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för aktuellt år (data finns på SCB). 

Baljväxter ingår tre varugrupper: färska, torkade och konserverade som 
adderas till ett aggregerat mått88. Gruppen innehåller inte bara baljväxter, 
för delen över ”köksväxter konserverade” (som är absolut störst) ingår 
också konserverad tomat (krossade och passerade), majs, bostongurka, 
soltorkad tomat och liknande. I delen över färska ingår bara baljväxter. För 
torkade ingår också t.ex. torkad svamp. Tyvärr finns inte data över andel 
som baljväxter i gruppen konserverad och torkad, därför valdes inte 
indikatorn. 

Data rör bara försäljningen inom detaljhandeln, viss försäljning av 
livsmedel till hushåll sker även i andra branscher, t.ex. i 
jordbruksbranschen vid gårdsförsäljning (runt 5 procent). 

Mat Fem gruppers ekologiska livsmedel 
försålda mängd 

kg/person och år Finns ej data i fysiska mått. 

Mat Sammanlagd konsumtion av fisk, 
kött och mejeriprodukter 

kg/person och år Produkterna har olika miljöpåverkan, vilket gör det svårt att summera dem 
till en enda indikator.  

Mat Konsumtion, produktion, import 
och export av nötkött 

kg/person och år Indikatorn kan vara onödigt svår att kommunicera. Dessutom är import, 
export och produktion inte direkt kopplade till konsumtionen. 

Mat Mängd förebyggt matavfall 
kg/person 

kg/person och år Data saknas. Dessutom saknas direkt koppling till konsumtion. 

Mat Mängd matavfall i förhållande till kg/kr och person Data saknas. Dessutom saknas direkt koppling till konsumtion. 

                                                 
88 Varugruppernas exakta benämningar är: "Baljväxter", "Ärtor och bönor, torkade" och "Köksväxter, konserverade". 
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disponibel inkomst i hushållen och år 

Mat Försäljning av 
miljö/hållbarhetsmärkt fisk (MSC, 
ASC och KRAV) 

Kr/kg Tillkom i slutet av projektet, oklart om det finns data och hur bra den 
passar in som indikator 

Textil Såld mängd återanvända kläder i 
Sverige 

kg/person och år Tillgängliga data saknas.  

Textil Andel miljömärkt ny textil Procent Det finns inga tillgängliga data om andelen miljömärkta nya textilier. Det 
finns dessutom en uppsjö av olika miljömärkningar av textilier. Det är ofta 
svårt att jämföra olika miljökriterier och sociala kvalitetskriterier och det 
skulle troligen därför vara svårt att definiera vilka miljömärkningar som 
skulle ingå i indikatorn (och vilka som inte skulle ingå). Slutligen utgör 
andelen miljömärkt ny textil troligen endast en mycket liten del av den 
totala konsumtionen av nya textilier. 

Textil Uppkomna mängder textilavfall kg/person och år Koppling till konsumtion saknas. Dessutom saknas tillgängliga data (bl.a. 
för mängd textilavfall i restavfallet). 

Textil Mängd textil i soppåsen kg/person och år Data saknas eftersom resultat av plockanalyser inte sammanställs 
kontinuerligt. 

Textil Miljöpåverkan från textilinköp i 
relation till andra varors 
miljöpåverkan per person 

Procent Indikatorn är troligen svår att kommunicera. Det är dessutom mycket svårt 
att ta fram representativa data för textiliers miljöpåverkan eftersom den 
skiljer sig åt från produkt till produkt - framför allt beroende på vad 
produkten produceras. Data finns främst för klimatpåverkan. För textilier 
spelar även andra faktorer (t.ex. vattenförbrukning, användning av 
kemikalier etc.) en stor roll för miljöpåverkan. Frågan är dessutom vad 
man skulle konsumera istället, om man minskade textilkonsumtionen.  
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Elektronik Antal elektroniska produkter / 

person (hushåll?) 
st/person Data finns inte. Indikatorn speglar inte heller hållbarheten i konsumtionen 

Elektronik Antal produkter satt på marknaden  st/år Data finns hos producentansvarsorganisationerna. Indikatorn speglar inte 
hållbarheten i konsumtionen. 

Elektronik Privatpersoners leasing av 
hemelektronik 

st/ år Att privatpersoner i ökad omfattning skulle hyra elektronik skulle medföra 
att mindre mängd elektronik skulle behöva tillverkas vilket leder till en 
positiv miljöeffekt. Det finns inga data för att försörja en indikator som 
detta. 

Elektronik Mängd farliga ämnen i elektronik  kg/produkt Data saknas 

Elektronik Mängd (eller andel) återanvända 
elektriska och elektroniska 
produkter (EEE)  

kg/ produkt Anpassad från IVL-Profu litteraturstudien. Data finns inte. 

Elektronik Genomsnittlig tid för användning av 
utvalda elektronikprodukter (t.ex. 
borrmaskiner, gräsklippare) 

timmar/år och 
produkt 

En kort användningstid av en produkt kan betyda att man istället skulle 
kunna hyra produkten. Om då användningstiden för produkter satta på 
marknaden skulle öka skulle det kunna betyda att behovet av produkter 
minskar. Går inte att hitta data om detta.  

Elektronik Konsumtion av elektriska och 
elektroniska produkter kg/capita 

kg/person och år Finns ej data i fysiska mått. 

Elektronik Faktisk livslängd för första 
användare på konsumerade 
elektronikprodukter 

År Om produkters livslängd förlängs så kan man anta att omsättningen på 
produkter minskar vilket minskar behovet av nytillverkning och därmed 
ökar resurseffektiviteten och hållarbarheten i konsumtionen. Detta under 
förutsättning att produkterna verkligen används hela sin livslängd och inte 
byts ut ändå.  
Producentansvars föreningen El-kretsen gör mätningar på detta. Dock är 
deras mätningar baserat på när de får in produkten till sig. Vissa 
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produktgrupper innehållande stora saker som kylskåp kommer in relativt 
omgående medan så kallad småelektronik ofta ligger kvar i hushållen 
längre av olika skäl. Dock finns ingen regelbunden statistik. 
Fördelar: Om antagandet att en ökad livslängd minskar nykonsumtionen 
av produkter stämmer är indikatorn ett bra mått på om konsumtionen 
förändras. 
Nackdelar: Uppgifter finns inte centralt samlat utan förfrågningar till 
producenter behöver göras. Det är dock oklart om data kommer att 
lämnas ut och om de kommer fortsätta tas fram. Antagandet att 
produkterna används hela livslängden och därmed förändrar 
konsumtionstakten är inte helt bevisat. Indikatorn tar inte hänsyn till 
rebound-effekter, det vill säga hur konsumenterna använder pengarna de 
sparar på att använda en produkt längre. Indikatorn tar inte hänsyn till den 
totala aktiva livslängden för en produkt, det vill säga om den återanvänds 
av någon annan än den förste användaren. Detta är dock lite beroende på 
vad det är för uppgifter som El-kretsen kan lämna. 
Övriga kommentarer: Det är också möjligt att göra indikatorn så att den 
mäter på någon/ några enskilda produkter. Det finns också en rapport från 
Nordiska Ministerrådet som behandlar frågan om livslängder.89 I 
rapporten tar man fram en metod för att beräkna mängden elektriskt och 
elektroniskt avfall som uppstår vilken bygger på satt på marknaden samt 
livslängder. Man har i det projektet tagit fram förväntade livslängder med 

                                                 
89 Skogesal Olav, Method to measure the amount of WEEE generated, 2009, TemaNord, ISSN 0908-6692 http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:701677  

http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:701677
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hjälp av så kallad Delphimetod (i praktiken bett en panel uppskatta och 
sedan sammanställt och justerat detta).  

Boende Energianvändning per ytenhet i 
hushållen 

kWh/m2 och år Tittar man på endast uppvärmningsenergi per kvadratmeter, ingår även 
energi till uppvärmning av varmvatten. För att kunna följa utvecklingen 
över tid, behöver tidsserien temperaturkorrigeras (rensa för högre 
energianvändning vid kalla vintrar osv), vilket medför osäkerheter. Det 
största problemet dock, är att ett hushåll som byter från oljeuppvärmning 
till fjärrvärme, minskar sin energianvändning pga att förlusterna allokeras 
till tillförselsektorn (vid produktionen av fjärrvärmen), istället för att 
allokeras till hushållet. Minskningen i energianvändning är därför endast 
skenbar. Övergången till värmepumpar i hushåll innebär att energin som 
tas från omgivningen i värmepumpen ej inkluderas i statistiken. 
 
Se mer i Energiindikatorer 2014 a, s. 106. 
http://www.energimyndigheten.se/Press/Nyheter/Ny-rapport-
Uppfoljning-av-de-energipolitiska-malen/ 

Boende Energins andel av hushållens 
utgifter 

Procent Ej helt relevant. 

Boende Konsumtion av byggnadsmaterial i 
relation till byggnadsarea  

kg/m2 Tillgängliga data saknas.  

Boende Andel byggnadsmaterial som 
omfattas av certifiering där farliga 
ämnen begränsas 

Procent Tillgängliga data saknas.  

Boende Lyxrenovering kr/m2 Med lyxrenovering menas renovering som egentligen inte behövs till 
exempel att byta ut köket fast det fortfarande fungerar. Data finns ej.  
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Boende Hushållens vattenanvändning 
(varmvatten/kallvatten) 

m3/år och person Datatillgång. 

Boende Vattenfotavtryck m3/år och person Datatillgång. 

Transporter Klimatpåverkan av 
persontransporter i Sverige fördelat 
på gång/cykel, bil, tåg, buss, flyg, 
osv 

kg CO2e/person och 
år samt andelar i %) 

Finns inga färdiga data, men går nog att räkna ut om man får tid. 

Transporter Cykeltransporter (cykelpendling) km/person och år Framgår av indikator Tr1. 

Transporter Körsträckor km/person och år Framgår av indikator Tr1.  

Transporter Antal användare av bilpooler St Tillgängliga data saknas. Bland annat över hur många bilpooler det finns, 
hur många som använder dem, hur många kilometer som körs i bilpoolbil 
etc. Det är dessutom svårt att uppskatta vad alternativet till 
bilpoolanvändandet är (t.ex. egen bil, kommunaltrafik eller att inte åka 
alls). 

Transporter Andel biltransporter som görs med 
bilpoolbil istället för egen bil 

Procent Tillgängliga data saknas. Bland annat över hur många bilpooler det finns, 
hur många som använder dem, hur många kilometer som körs i bilpoolbil 
etc. Det är dessutom svårt att uppskatta vad alternativet till 
bilpoolanvändandet är (t.ex. egen bil, kommunaltrafik eller att inte åka 
alls). 

Transporter Andel små bilar i den nationella 
fordonsparken 

Procent Det är oklart i vilken utsträckning en "liten" bil ersätter en större bil eller 
istället köps som en extra bil. Dessutom kan det innebära svårigheter att 
definiera vad som skulle räknas som "liten" bil. Tillgängliga data saknas. 

Transporter Utsläpp per fordonskilometer  Tillkom i slutet av projektet, oklart om det finns data och hur bra den 
passar in som indikator 
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Transporter Leasingbilar, privata  Det har nu dykt upp företag där privatpersoner kan leasa bilar, det har 

tidigare bara funnits för företag. 
Tillkom i slutet av projektet, oklart om det finns data och hur bra den 
passar in som indikator 

Transporter Uthyrning av bilar  Uthyrning är ett annat sätt att dela bilar än bilpooler. Tillkom i slutet av 
projektet, oklart om det finns data och hur bra den passar in som indikator 

Övrigt Varukonsumtion i relation till 
tjänstekonsumtion 

Procent Tjänstekonsumtion antas ofta ge en lägra miljöpåverkan än 
varukonsumtion. Detta behöver inte vara fallet. En möjlighet kan vara att 
använda tjänstekonsumtion men exkludera resor. 

Övrigt Hushållsavfall per person kg/person Det är en indikator på avfallsförebyggande men inte på hållbar 
konsumtion. 

Övrigt Utsläpp från privat konsumtion ton CO2e/person 
och år 

Skulle egentligen gå att ta med. Data tas dock ej fram helt regelbundet. 
Utsläppen genererade utomlands fortfarande något osäkra. 

Övrigt Omsättning Blocket och Tradera 
och ev andra näthandlare 

kr Tillkom i slutet av projektet, oklart om det finns data och hur bra den 
passar in som indikator 
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Bilaga 2. Deltagarlista på 
workshop för slutligt urval av 
indikatorer att dataförsörja 
 

I workshopen 2014-12-10 deltog följande personer: 

Naturvårdsverket: 

Annica Carlsson 

Christina Jonsson 

Staffan Ågren 

Åsa Söderberg 

 

SMED 

Louise Sörme 

Mårten Berglund 

Åsa Stenmarck 


