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Vad är problemet? 
År 2050 är vi enligt FN:s beräkningar cirka 9,7 miljarder människor på jorden 
som ska försörjas med energi, mat, fibrer för kläder, papper, byggnadsmaterial  och 
 mycket annat. Samtidigt måste vi bevara natur, djur och växter, undvika sociala 
konflikter och ta hänsyn till människors rättigheter. En extra utmaning, men  kanske 
också en möjlighet, är att knappt 70 procent av jordens befolkning beräknas bo i 
 städer om några årtionden. 

Hur stor vår påverkan på jordklotet är, det vill säga vår konsumtion av resurser 
och dess effekt på jorden, kan uttryckas i vårt ekologiska fotavtryck. Den globala 
 konsumtionen innebär att världsmedborgaren lever som om vi hade 1,7 planeter 
och vi svenskar lever som om vi hade fyra jordklot. Ett annat sätt att beskriva vår 
överkonsumtion är den så kallade Earth Overshoot Day. Det är en årskalender som 
 illustrerar när den mänskliga konsumtionen överskrider jordens kapacitet att åter
bilda de förnybara resurserna det året. För Sveriges del inföll Earth Overshoot Day 
redan den 2 april 2020 medan det globala datumet var den 22 augusti. Det innebär 
att vi levde på resurser ”lånade från framtiden” de resterande månaderna på året.

 70 %
av jordens befolkning  

beräknas bo i  städer om  
några årtionden. 

KÄLLA: GLOBAL FOOTPRINT NETWORK NATIONAL FOOTPRINT AND BIOCAPACITY ACCOUNTS 2019, HTTPS://WWW.OVERSHOOTDAY.ORG/ABOUT/
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I stort sett alla världens klimatforskare är eniga om att den accelererande klimat
förändring vi ser i dag kommer från mänskliga aktiviteter. Vi saknar heltäckande 
kunskaper om klimatsystemet, men den förstärkta växthuseffekten och den  globala 
uppvärmningen är ett faktum. Våra utsläpp rubbar naturens balans idag, och 
 kommer göra så ännu mer i framtiden. 

Även den biologiska mångfalden är allvarligt hotad. The Living Planet Index 
 mäter förändringar i populationsstorlek för 20 811 populationer och 4 392  arter 
av  jordens vilda ryggradsdjur (däggdjur, fiskar, fåglar, groddjur och  kräldjur). 
 Tyvärr är  utvecklingen dyster – kurvan pekar neråt. Mellan 1970 och 2016 har the 
 Living  Planet Index minskat med 68 procent. En stor anledning till den  minskande 
 biologiska mångfalden är kopplad till vår ökade markanvändning  
för  matproduktion. 

Fyra av de nio planetära gränserna 
anses i dagsläget  redan ha över-
skridits: klimatförändringar, förlust 
av biologisk mångfald, förändrad 
 markanvändning samt förändrade 
biogeokemiska flöden av kväve  
och fosfor.
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CREDIT: J. LOKRANTZ/AZOTE BASED  
ON SAFFEN ET AL. 2015

Ett annat sätt att illustrera människans sätt att överutnyttja jordens resurser är 
planetens hållbara gränser, framtagna av en forskargrupp på Stockholm  Resilience 
Center under professor Johan Rockströms ledning. Dessa nio planetära gränser 
kan mänskligheten inte överskrida utan att det innebär stora risker för nuvarande 
och framtida samhällen. Fyra av de nio planetära gränserna anses dock i dagsläget 
 redan ha överskridits: klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, förändrad 
 markanvändning samt förändrade biogeokemiska flöden av kväve och fosfor.

https://livingplanetindex.org/home/index
https://www.stockholmresilience.org/
https://www.stockholmresilience.org/
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Internationella mål för att lösa problemen
För att hantera de här utmaningarna har det tagits en rad initiativ på politisk nivå.  
I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030. Genom den har  världens 
länder åtagit sig att till 2030 utrota fattigdomen, bekämpa ojämlikheten, bygga 
 fredliga och inkluderande samhällen och skydda mänskliga rättigheter. Allt detta ska 
göras på ett sätt som skyddar planeten och dess naturresurser. Överens kommelsen 
innehåller 17 globala mål och 169 delmål. Målen är universella, integrerade och 
 odelbara men anpassas till varje lands möjligheter att bidra. Mänskligheten ska nu 
göra verklighet av en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling, samtidigt. 

Mål 7, Hållbar energi för alla, Mål 11, Hållbara städer och samhällen, Mål 12, 
 Hållbar produktion och konsumtion, Mål 13, Bekämpa klimatförändringarna, Mål 
15,  Ekosystem och biologisk mångfald samt Mål 16, Fredliga och  i nkluderande 
samhällen, är särskilt relevanta för Influence the future – Vår Stad 2030. Håll
bar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, 
 infrastruktur,  offentliga platser, energianvändning, transporter, återvinning och 
 säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera 
sektorer.  Produktion och konsumtion måste kunna ske hållbart. Städerna står i dag 
för omkring 70  procent av de globala koldioxidutsläppen. När städer breder ut sig 
trängs ofta naturen  undan. Samtidigt rymmer staden stora möjligheter. Nu behövs 
 smarta sätt att möta  mänskliga behov med små fotavtryck och med ökad  livskvalitet. 
 Inkluderande och innovativ stads planering är nödvändig för att göra städerna säkra 
och hållbara för framtiden och där även natur och biologisk mångfald får plats.

I december 2015 enades också merparten av världens länder om ett nytt klimatavtal 
vid klimattoppmötet i Paris. Avtalet börjar gälla senast år 2020, där målsättningen är 
att den globala uppvärmningen ska hållas väl under 2 grader, med sikte på 1,5 grader. 
FN:s klimatpanel har senare visat i en specialrapport att målet 1,5  graders global upp
värmning är en nivå som ger våra samhällen bättre möjligheter att  klara anpassningen, 
jämfört med 2 grader eller mer som innebär betydligt svårare  konsekvenser. Även 1,5 
graders uppvärmning medför dock skador och negativa följder för natur och samhälle.

Det finns även en internationell konvention om biologisk mångfald (Convention on 
Biological Diversity/Riokonventionen). Just nu (2021) pågår en utvärdering och 
utveckling av konventionen som ska resultera i nio mer mätbara mål än tidigare. 
De nya målen gäller bland annat tillgång till säkert och drickbart vatten, genetisk 
 mångfald och antalet utrotningshotade växt och djurarter. 

 Naturvårdsverket

Nationella mål 
Det övergripande målet för svensk miljöpolitik 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. Det här generationsmålet är 
 konkretiserat i 16 miljökvalitetsmål. Miljökvalitetsmålen ska ge en långsiktig målbild 
för miljö arbetet och fungera som vägledning för hela samhällets miljöarbete, såväl 
 myndigheters, länsstyrelsers, kommuners som näringslivets och andra aktörers. 

Så hur skapar vi ett lokalsamhälle som människor trivs och utvecklas i  samtidigt 
som det bidrar till att skapa en hållbar utveckling, inte bara lokalt utan i hela 
 världen? Det lokala och globala hänger ihop. Vi måste skapa det goda glokala 
 samhället. Det brådskar att hitta kloka, smarta och innovativa lösningar som svarar 
mot  människors och andra arters behov på både kort och lång sikt.

16  
MILJÖKVALITETSMÅL

Miljökvalitetsmålen ska  
ge en långsiktig målbild för 

miljöarbetet och fungera  
som vägledning för hela  
samhällets miljöarbete.

 Sveriges miljömål

https://www.naturvardsverket.se/cbd
https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/

