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De svenska miljömålen är numera 16 stycken:  
 

1. Begränsad klimatpåverkan  
2. Frisk luft  
3. Bara naturlig försurning  
4. Giftfri miljö  
5. Skyddande ozonskikt  
6. Säker strålmiljö  
7. Ingen övergödning  
8. Levande sjöar och vattendrag  
9. Grundvatten av god kvalitet  
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård  
11. Myllrande våtmarker  
12. Levande skogar  
13. Ett rikt odlingslandskap  
14. Storslagen fjällmiljö  
15. God bebyggd miljö  
16. Ett rikt växt- och djurliv 

 
Utöver dessa finns ett så kallat generationsmål som är formulerat: ”Det övergripande 
målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser” (Naturvårdsverket, 2017). Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att 
lösa miljöproblemen ska nås inom en generation efter att systemet infördes år 1999. I 
regeringens proposition 2000/01:130 "Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier" 
preciserades att generationsmålet ska vara uppfyllt år 2020.  
 
Både de 16 miljömålen och generationsmålet följs upp med hjälp av indikatorer. 
 
År 2010 beslutade riksdagen om ett förändrat och utvidgat innehåll i generationsmålet 
(Brolinsson & Palm, 2012). Generations-målets sju strecksatser visar vilka värden som ska 
skyddas och den samhällsomställning som krävs för att den önskade miljökvaliteten ska 
kunna nås. Strecksatserna lyder: 

- Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras 
förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad. 
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- Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och 
nyttjas hållbart. 

- Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som 
miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas. 

- Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen. 
- En god hushållning sker med naturresurserna. 
- Andelen förnybar energi ökar och energianvändningen är effektiv med minimal 

påverkan på miljön. 
- Konsumtionsmönstren för varor och tjänster orsakar så små miljö- och 

hälsoproblem som möjligt. 
 
Ett stort åtgärdsarbete är naturligtvis knutet till miljömålsarbetet. 
 
Hur förhåller sig då emergianalysen till miljömålsarbetet? Själva miljömålen och de 
indikatorer som används går naturligtvis att fånga i systemdiagram. Men en mer relevant 
fråga är om emergianalysen kan bidra med något ytterligare än det som redan görs i 
miljömålsarbetet. För att svara på den frågan börjar vi med att sortera upp miljömålen ur 
systemsynpunkt. I huvudsak kan vi då se mönstret nedan. 
 
9 av miljömålen handlar om vad vi kan sammanfatta som miljöbelastning, i den 
meningen att de i huvudsak löses om vi minskar belastningen av det som gör att det satts 
upp som miljömål:  

• Begränsad klimatpåverkan  
• Frisk luft  
• Bara naturlig försurning  
• Giftfri miljö  
• Skyddande ozonskikt  
• Säker strålmiljö  
• Ingen övergödning  
• Grundvatten av god kvalitet  
• Hav i balans samt levande kust och skärgård 

 
7 av miljömålen handlar i huvudsak om vad man inom systemvetenskapen (”systems 
science”) skulle kalla systemegenskaper, dvs minskade utsläpp räcker inte, utan målet 
handlar istället om att upprätthålla en balans eller en resiliens hos systemen: 

• Levande sjöar och vattendrag  
• Myllrande våtmarker  
• Levande skogar  
• Ett rikt odlingslandskap  
• Storslagen fjällmiljö  
• God bebyggd miljö  
• Ett rikt växt- och djurliv  

Man kan tycka att målet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” skulle höra till 
denna kategori, men hoten mot detta mål är i dagsläget av utsläppstyp, därför hamnade 
detta mål i förra gruppen. 
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Det är också intressant att se att inget av målen har sitt huvudfokus på tillförseln av 
naturresurser från miljön (”the environment”), det område där emergianalysen just nu 
har sitt starkaste område jämfört med andra tillgängliga metoder.  
 
Om vi jämför med figur 1, så kan alla miljöbelastningsmålen placeras in i 
systemdiagrammet som den belastning de representerar. Fyra exempel:  

• Begränsad klimatpåverkan: två symboler uppe till vänster i figur 1 som kunde 
lyftas fram (nu är de aggregerade i andra symboler) är en lagersymbol för 
växthusgaser och en rektangel för vädersystemen, med pilar från samhället till 
växthusgaserna, utbyten med ekosystemen och väderssystemen, och sedan 
påverkanspilar från väderssystemen tillbaka till samhällssektorerna. Se utkast i 
figur 2.  

• Frisk luft: utsläpp av luftföroreningar från samhället till en lagersymbol av 
luftföroreningar. Från denna två pilar till ekosystemen: 1) luftföroreningarna 
vädras bort från samhället av vinden, och 2) luftföroreningarna tas om hand och 
regeneraras av ekosystemen. Se utkast i figur 2. 

• Bara naturlig försurning: utsläpp av luftföroreningar från samhället till en 
lagersymbol av försurande ämnen, och en påverkanspil tillbaka till samhället via 
vattenekosystem (sjöar och vattendrag) och landekosystem (försurning av t.ex. 
skogsmark). Se utkast i figur 2. 

• Skyddande ozonskikt: lagersymbol för CFC m.fl. ämnen interagerar med 
lagersymbol av ozonskiktet, som reglerar inflödet av UV-strålning till 
ekosystemen och samhället. Se utkast i figur 2. 

 
Kan emergianalys bidra med kompletterande indikatorer för de 16 miljömålen? När det 
gäller de enskilda 16 miljömålen, så tillför sannolikt inte emergianalyser mycker mer än 
de befintliga indikatorena gör. Möjligen kan man tänka sig att något kan tillföras på 
ekosystemtjänstsidan – på ”tillförselsidan”, ett mönster som vi sett tidigare i denna 
rapport.  

 
Kan emergianalys bidra med kompletterande indikatorer för generationsmålet? I 
naturvårdsverkets rapport 6503 (Brolinsson & Palm, 2012) föreslås indikatorer för att följa 
upp generationsmålet. En systemmodell i emergitermer bör här kunna komplettera 
bilden signifikant. Framför allt på ekosystemtjänstsidan i form av givarvärden (”donor 
values”).  Några kompletterande emergi-indikatorer finns föreslagna i tabell 1 och  
tabell 2.   
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Figur 1. En relativt detaljerad systemmodell över West Virgina. Versaler visar kopplingar 
mellan sektorer utan att flödeslinjerna visas. Från US EPA. 2005. Environmental accounting 
using emergy: evaluation of West Virginia. (Med tillåtelse/with permission from the author) 

 
 
Kan emergianalys bidra till utvärdering av åtgärdsarbetet? Ja, här är sannolikt den del av 
miljömålsarbetet där emergianalysen kan bidra mest. Emergianalysens 
systemangreppssätt kompletterar andra modeller, och kan bidra till att nyansera bilden 
av vilka åtgärder som kan få bäst effekt, eller kostnaden för åtgärderna utöver de 
ekonomiska kostnaderna. Som vi sett tidigare i denna rapport är emergianalysen bättre 
än andra metoder på att inkludera ekosystemen och det de levererar till samhället i form 
av ekosystemtjänster; eller som det vanligare uttrycks i systemekologin: ger livsstödjande 
processer.  
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a)     b) 

 
  c)     d)  

Figur 2. Utkast till komplettering av figur 1 för miljömålen: a) Frisk luft, b) Begränsad 
klimatpåverkan, c) Skyddande ozonskikt, d) Bara naturlig försurning. ”Second law”-pilar 
är inte utritade i utkasten. Från Grönlund (2017) 
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Tabell 1. Indikatorer för generationsmålet föreslagna av Brolinson och Palm (2012) samt 
denna rapport för att följa den nationella samhällsomställningen: 

Förslag från Brolinson & Palm (2012) Preliminära förslag till kompletterande 
emergianalyser 

Energiintensitet Emergiintensitet 
Andel förnybar energi av totala 
energianvändningen 

Andel förnybar emergi 

Andel förnybar energi för transporter Andel förnybar emergi för transporter 
Inhemsk materialkonsumtion (Domestic 
Material Consumption, DMC), och 
resursproduktivitet (BNP/DMC) 

Total emergianvändning för material, och 
BNP/emergianvändning 

Inhemsk materialkonsumtion (DMC) fördelat på 
materialslag 

Total emergianvändning per materialslag 

Varutransporter Emergianvändning för varutransporter 
Persontransporter Emergianvändning för persontransporter 
Körsträckor 

 

Utsläpp av växthusgaser Emergimiljöbelastningskvot för växthusgaser 
Utsläpp till luft av svaveldioxid och 
kväveoxider 

Emergimiljöbelastningskvot för svaveldioxid 
och kväveoxider 

Användningen av hälsofarliga kemikalier  - 
Behandling av kommunalt avfall  - 
Luftens halt av bensen, kvävedioxid och 
partiklar 

 - 

Köttkonsumtion per person fördelat på olika 
köttsorter 

Emergiflöden per person för olika köttsorter 

Konsumtion, produktion, import och export av 
nötkött 

Emergiflöden för nötkött 

Total försåld mängd ekologiska livsmedel Emergiflöden för ekologiska livsmedel 
Andel ekologiska livsmedel per varugrupp Emergiflöden för ekologiska livsmedel per 

varugrupp 
Graden av miljöhänsyn vid skogsavverkning  - 
Antibiotikaresistens  - 
Miljöskatter Kvot Miljöskatter / ekosystemtjänster i 

emergitermer 
Miljömotiverade subventioner  - 
Sysselsatta inom miljösektorn  - 
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Tabell 2. Indikatorer för generationsmålet föreslagna av Brolinson och Palm (2012) samt 
denna rapport för att följa Sveriges påverkan på global hälsa och miljö.  

Förslag från Brolinson & Palm (2012) Preliminära förslag till kompletterande 
emergianalyser 

Utsläpp av växthusgaser orsakade av 
svensk konsumtion 

Svensk emergianvändning kopplat till 
växthusgaser 

Växthusgasutsläpp per person orsakade 
av svensk konsumtion 

Svensk emergianvändning kopplat till 
växthusgaser per person 

Förändring i nivån av utsläpp av 
växthusgaser orsakade av svensk 
konsumtion 

 -  

Utsläpp av kväveoxider orsakade av 
svensk konsumtion 

Emergimiljöbelastningskvot för 
kväveoxider 

Utsläpp av ammoniak orsakade av svensk 
konsumtion 

Emergimiljöbelastningskvot för 
ammoniak 

Utsläpp av svaveldioxid orsakade av 
svensk konsumtion 

Emergimiljöbelastningskvot för 
svaveldioxid 

Exportens bidrag till växthusgasutsläpp Exporterad emergianvändning kopplat 
till växthusgaser 
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