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Hållbar utveckling
http://regeringen.se/sb/d/1591
 
Hållb Regeringens kommission för hållbar utveckling
  Svensk strategi för hållbar utveckling
  Agenda 21
  Nordiskt arbete för hållbar utveckling
  Agenda 21 för Östersjöregionen - Baltic21
  EU:s arbete för hållbar utveckling
  OECD:s arbete för hållbar utveckling
  FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD)

En hållbar utveckling ska säkras. Naturens rikedomar ska 
brukas på ett sådant sätt att vi kan lämna över en värld som är i 
balans till våra barn och barnbarn.

Regeringens kommission för hållbar utveckling
För att stärka samverkan och fördjupa analysen i frågor som rör 
hållbar utveckling har regeringen inrättat en rådgivande 
kommission för hållbar utveckling.
  
Hearing om Vetenskapliga rådet för klimatfrågors 
rapport
Kommissionen för hållbar utveckling genomför en hearing med 
anledning av att regeringens Vetenskapliga råd för klimatfrågor 
presenterar en rapport som ska ligga till grund för den 
kommande klimatpolitiska propositionen. 

 ▪ Hearing om Vetenskapliga rådet för 
klimatfrågors rapport

 ▪ Webbutsändning: Hearing om 
Vetenskapliga rådet för klimatfrågors 
rapport

  
Sveriges uppföljning av EU:s hållbarhetsstrategi
EU:s strategi för hållbar utveckling antogs år 2006 och ska 
följas upp vartannat år, första gången i december 2007. Sverige 
och övriga medlemsländer har därför skickat in rapporter till 
kommissionen om vilka mål och åtgärder länderna har som 
svarar upp mot hållbarhetsstrategin. 
 ▪ Rapport M2007.27 Genomförandet av 

EU:s strategi för hållbar utveckling
  Ledamöterna i regeringens kommission för 

hållbar utveckling 
  Regeringen samlar näringsliv och forskning i 

Kommission för hållbar utveckling 
  Rapport om globala utmaningar lanserad 
             Alla notiser

Senaste publikationer
  The CEO Water Mandate - An initiative by business 

leaders in partnership 
  Implementation of the EU Sustainable Development 

Strategy 
  Genomförandet av EU:s strategi för hållbar utveckling 

Alla publikationer

ANSVARIGT STATSRÅD
  Andreas Carlgren

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet
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Regeringens kommission för hållbar 
utveckling
http://regeringen.se/sb/d/8882

  Kommissionens arbete
  Klimatseminarium 7 mars 2007
  Hearing 3 september 2007

För att stärka samverkan och fördjupa analysen i frågor som rör 
hållbar utveckling har regeringen inrättat en rådgivande 
kommission för hållbar utveckling.

Kommissionen för hållbar utveckling ska främja arbete över 
sektorsgränser, anlägga ett internationellt perspektiv och se till 
såväl ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter. Regeringen 
utvecklar samverkan mellan näringsliv, politik och forskning för 
klimatinsatser. Klimatförändringarna ska stå i fokus för 
kommissionens arbete.

Deltagare

 ▪ Statsminister Fredrik Reinfeldt, ordförande

 ▪ Miljöminister Andreas Carlgren, vice ordförande

 ▪ Finansminister Anders Borg

 ▪ Leif Johansson, verkställande direktör och koncernchef 
Volvo

 ▪ Lars G Josefsson, verkställande direktör och koncernchef 
Vattenfall

 ▪ Birgitta Nilsson, egenföretagare Hållbar Idé

 ▪ Kajsa Lindståhl, styrelseledamot Fjärde AP-fonden

 ▪ Annika Helker Lundström, verkställande direktör 
Återvinningsindustrierna

 ▪ Professor Lisa Sennerby Forsse, rektor SLU och 
ordförande Vetenskapliga rådet

 ▪ Professor Christian Azar, Chalmers

 ▪ Lars Kristoferson, generalsekreterare WWF

 ▪ Katarina Veem, verkställande direktör Björn Carlsons 
Östersjöstiftelse

 ▪ Professor Bengt Kriström, SLU

Därutöver inbjuds kommissionär Margot Wallström att delta i 
kommissionens arbete för att representera det europeiska 
perspektivet.

Klimatseminarium 7 mars
Den 7 mars 2007 inleddes kommissionens arbete med ett 
seminarium, som regeringen arrangerade tillsammans med 
Klimat- och sårbarhetsutredningen. I samband med seminariet 
presenterades bland annat kommissionens sammansättning och 
senaste fakta om klimatproblemet från FN:s vetenskapliga 
klimatpanel. Läs mer om seminariet under länken till vänster.

ANSVARIGT STATSRÅD
  Fredrik Reinfeldt
  Andreas Carlgren

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Statsrådsberedningen
  Miljödepartementet

RELATERAT
  Hållbar utveckling
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Svensk strategi för hållbar 
utveckling
http://regeringen.se/sb/d/3142

  Indikatorer för hållbar utveckling

I skrivelsen "Strategiska utmaningar - En vidareutveckling av 
svensk strategi för hållbar utveckling" från mars 2006 redovisas 
Sveriges strategi för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbar utveckling.

Fyra strategiska utmaningar står i fokus:
 ▪ Bygga samhället hållbart
 ▪ Stimulera en god hälsa på lika villkor
 ▪ Möta den demografiska utmaningen
 ▪ Främja en hållbar tillväxt
En mängd indikatorer, varav tolv huvudindikatorer, har valts ut 
för att mäta om arbetet för en hållbar utveckling går åt rätt håll. 
Läs mer om dem under länken till vänster.

Fakta: Strategi för hållbar utveckling
Sveriges första nationella strategi för hållbar utveckling kom år 
2002. Den första revideringen gjordes år 2004 utifrån 
åtagandena från världstoppmötet om hållbar utveckling i 
Johannesburg 2002 och synpunkter från en webbkonsultation 
tidigare det året. "Strategiska utmaningar" från mars 2006 är en 
vidareutveckling av den svenska strategin för hållbar utveckling.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet
RELATERAT
  Skr. 2005/06:126 Strategiska utmaningar - En 

vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling
  Skr. 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar 

utveckling - ekonomisk, social och miljömässig
  Skr. 2001/02:172 Nationell strategi för hållbar utveckling

Indikatorer för hållbar utveckling
http://regeringen.se/sb/d/6502

  Hälsa
  Hållbar konsumtion och produktion
  Ekonomisk utveckling
  Social sammanhållning
  Miljö och klimat
  Global utveckling

I skrivelsen "Strategiska utmaningar - En vidareutveckling av 
svensk strategi för hållbar utveckling" redovisas Sveriges 
strategi för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar 
utveckling.

En uppsättning av 87 indikatorer för hållbar utveckling har 
tagits fram utifrån ett underlag från Statistiska centralbyrån. En 
bred krets myndigheter och experter har rådfrågats.

Tolv indikatorer har valts ut som huvudindikatorer under sex 
temaområden. Avsikten är att de ska ge en översiktlig bild av 
hållbar utveckling i Sverige.

Hälsa

 ▪ Medellivslängd Förväntad medellivslängd och 
hälsosamma levnadsår vid födseln

 ▪ Våld Andel av befolkningen som angett att de varit 
utsatta för våld eller hot om våld under de senaste 12 
månaderna
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Hållbar konsumtion och produktion

 ▪ Energieffekter Energiintensitet Wh/BNP

 ▪ Investeringar Energieffekter 

 ▪ Energiintensitet Wh/BNPInvesteringar i realkapital och 
utbildning som andel av BNP, löpande priser

Ekonomisk utveckling

 ▪ Sysselsättningsgrad Andel reguljärt sysselsatta i 
åldern 20-64 år

 ▪ Tillväxt BNI per capita, fasta priser, referensår 2000

 ▪ Offentliga finanser Offentliga sektorns skuld, netto 
och brutto, i förhållande till BNP, löpande priser

Social sammanhållning
 ▪ Ekonomisk utsatthet Andel individer i familjeenheter 

med inkomster mindre än 60 procent av medianen

 ▪ Demografisk försörjningsbörda 
Försörjningsbördan, kvoten mellan antal personer i 
åldrarna 0-19 och 65 år och äldre delat med personer i 
åldrarna 20-64

Miljö och klimat
 ▪ Växthusgaser Klimatpåverkande utsläpp uttyckta i 

koldioxidekvivalenter

 ▪ Farliga ämnen Långlivade organiska ämnen i 
bröstmjölk

Global utveckling
 ▪ Bistånd Biståndets andel av BNI

Läs mer om respektive temaområde och indikator under 
länkarna till vänster.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

RELATERAT
  Skr. 2005/06:126 Strategiska utmaningar - En 

vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling

LADDA NER
  Lista över samtliga 87 indikatorer för hållbar utveckling 

(pdf 185 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Läs samtliga 87 indikatorer på SCB:s webbplats
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Hållbar utveckling - Medellivslängd
http://regeringen.se/sb/d/6503

  Medellivslängd
  Våld

Förväntad medellivslängd och hälsosamma levnadsår 
vid födseln
Medellivslängden har ökat med fyra år för män och tre år för 
kvinnor under de senaste 20 åren. Antalet hälsosamma 
levnadsår har ökat med två år för kvinnorna medan det legat 
still för männen. Både män och kvinnor hade år 2003 ca 62 
hälsosamma levnadsår. För år 2003 hade Japan högst 
medellivslängd med 82 år enligt FN. Sverige låg då på sjätte 
plats med 80 år. Det bör nämnas att internationella jämförelser 
av hälsosamma levnadsår är svåra att göra på grund av 
skillnader i definitioner.

 ▪ Medellivslängden har ökat med fyra år för män och tre år 
för kvinnor under de senaste 20 åren.

 ▪ Antalet hälsosamma levnadsår har ökat med två år för 
kvinnorna medan de legat still för männen. Både män 
och kvinnor hade år 2003 ca 62 hälsosamma levnadsår.

Definition
Indikatorn hälsosamma levnadsår mäter det antal år som en 
person vid födseln fortfarande kan förväntas leva, förväntad 
medellivslängd, under hälsosamma förhållanden. Hälsosamma 
förhållanden definieras som frånvaro av funktionshinder. 
Indikatorn kombinerar information om dödlighet och 
sjuklighet.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

LADDA NER
  Diagram: Medellivslängd och hälsosamma levnadsår vid 

födseln (gif 8 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Läs samtliga 87 indikatorer på SCB:s webbplats
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Hållbar utveckling - 
Energieffektivitet
http://regeringen.se/sb/d/6508

  Energieffektivitet
  Investeringar

Energiintensitet Wh/BNP
Energiintensiteten har sjunkit under de senast fem åren, vilket 
tyder på en ökad produktion med mindre energi per producerad 
enhet. Över en längre period har bland annat andelen olja av 
energitillförseln sjunkit, medan andelen biobränslen ökat. 
Produktionen av vattenkraft varierar från år till år beroende på 
skillnader i nederbörd.

Definition
Energiintensiteten är totalt tillförd energi jämfört med BNP. I 
totalt tillförd energi ingår export eller import av elenergi. I 
förnybar energi ingår vattenkraft, vindkraft, biobränslen och 
solenergi (solenergin är marginell i Sverige). Fossila bränslen 
består av kol och koks, naturgas och oljeprodukter.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

LADDA NER
  Diagram: Energiintensitet Wh/BNP (gif 11 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Läs samtliga 87 indikatorer på SCB:s webbplats

Hållbar utveckling - 
Sysselsättningsgrad
http://regeringen.se/sb/d/6507

  Sysselsättningsgrad
  Offentlig skuld
  Tillväxt

Andel reguljärt sysselsatta i åldern 20-64 år

Regeringens mål att 80 procent av befolkningen i åldern 20-64 
år skall ha reguljär sysselsättning har ännu inte nåtts. Det 
saknas fortfarande ett par procentenheter för att målet skall 
vara uppfyllt. Jämfört med nivån före 1990-talskrisen är 
sysselsättningsgraden lägre för samtliga grupper. På senare år 
har de äldre (60-64 år) ökat sin sysselsättningsgrad markant. 
Lägst sysselsättningsgrad har män i åldrarna 16-19 år, som i hög 
grad studerar. I övriga kategorier är sysselsättningsgraden lägre 
för kvinnor än för män. Sysselsättningsgraden för kvinnor i 
åldrarna 25-59 år ökade kraftigt under 1970- och 80-talen då 
kvinnorna trädde in på arbetsmarknaden. Männen i samma 
åldersgrupp hade under denna tid en stabil sysselsättningsgrad 
mellan 92 och 94 procent. De utrikes födda särredovisas endast 
från år 2001. Deras sysselsättningsgrad är avsevärt lägre än för 
de övriga, och den är dessutom fallande för såväl kvinnor som 
män.

Definition
Sysselsatta i procent av befolkningen i respektive åldersgrupp. 
Som sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden räknas 
sysselsatta (enligt Arbetskraftsundersökningen) exklusive 
sysselsatta i de konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska 
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programmen allmänt anställningsstöd, förstärkt 
anställningsstöd, särskilt anställningsstöd till personer över 57 
år, offentligt tillfälligt arbete (OTA) och start av 
näringsverksamhet. Indikatorn särredovisas på kvinnor och 
män i fyra åldersgrupper samt på utrikes födda.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

LADDA NER
  Diagram: Andel reguljärt sysselsatta i åldern 20-64 år (gif 

9 kB)
  Diagram: Sysselsättningsgrad för män respektive kvinnor 

i åldern 20-64 år (gif 12 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Läs samtliga 87 indikatorer på SCB:s webbplats

Hållbar utveckling - Ekonomisk 
utsatthet
http://regeringen.se/sb/d/6506

  Ekonomisk utsatthet
  Demografisk försörjningsbörda

Andel individer i familjeenheter med inkomster 
mindre än 60 procent av medianen

Andelen personer med relativt sett låga inkomster har ökat 
under hela 1990-talet och den var 2002 nästan 12 procent. 
Sverige ligger i jämförelse med andra EU-länder lågt. 
Diagrammet visar inte hur inkomsten i kronor räknat har 
utvecklats. Det är heller inte ett mått på "absolut fattigdom". 
Tanken med detta relativa mått är att det med en inkomst som 
är lägre än 60 procent av medianen kan anses vara svårt att 
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upprätthålla en socialt sett normal konsumtionsnivå och vara 
väl integrerad i samhället. Det finns inte något mål eller någon 
allmänt accepterad norm för vilken inkomstspridning som är 
acceptabel eller önskvärd i ett samhälle. Inkomstspridningen 
kan mätas även på andra sätt.

Definition
Andel av befolkningen med en disponibel inkomst under 60 
procent av medianinkomsten. Disponibel inkomst är summan 
av alla skattepliktiga och skattefria inkomster (både inkomster 
av lön och kapital och transfereringar) minus skatt och övriga 
negativa transfereringar. Medianen är det värde där hälften har 
större och hälften har mindre inkomst.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

LADDA NER
  Diagram: Andel individer i familjeenheter med inkomster 

mindre än 60 procent av medianen (gif 10 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Läs samtliga 87 indikatorer på SCB:s webbplats

Hållbar utveckling - Växthusgaser
http://regeringen.se/sb/d/6505

  Växthusgaser
  Farliga ämnen

Klimatpåverkande utsläpp uttyckta i 
koldioxidekvivalenter

De totala utsläppen av växthusgaser har varit i stort sett 
konstanta sedan 1990. En ökning av utsläppen har skett från 
transporter, energisektorn, tillverkningsindustrin och 
industriprocesser. En minskning har skett inom jordbruket och 
sektorn "övrigt", till exempel utsläpp från tjänstesektorn och 
hushållen.
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Definition
Klimatpåverkande utsläpp i Sverige, uttryckta i 
koldioxidekvivalenter och fördelade på samhällssektorer. 
Koldioxidekvivalent = mängd av en växthusgas uttryckt som den 
mängd koldioxid som ger samma klimatpåverkan; 1 kg metan 
motsvarar till exempel 21 kg koldioxid.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

LADDA NER
  Diagram: Klimatpåverkande utsläpp uttyckta i 

koldioxidekvivalenter (gif 10 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Läs samtliga 87 indikatorer på SCB:s webbplats

Hållbar utveckling - Bistånd
http://regeringen.se/sb/d/6504

  Bistånd

Biståndets andel av BNI

Det svenska biståndet sjönk under en period, men det har under 
hela perioden - också under 1990-talskrisen - legat över FN:s 
rekommendation på 0,7 procent av BNI. På senare år har 
biståndet ökat igen. Det nationella målet på 1 procent kommer 
att uppnås 2006. Det finansiella biståndet är ett av flera sätt att 
främja utvecklingen i u-länderna. Andra sätt är bland annat att 
främja en öppen handel och en bra ekonomisk politik.

Definition
Bistånd består av anslag och lån för att bidra till ekonomisk 
utveckling och välfärd i mottagarlandet. Bistånd räknas för de 
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länder som enligt OECD:s Development Assistance Committee 
(DAC) definieras som utvecklingsländer och territorier uppsatta 
på Part I på OECD DAC:s List of Aid Recipients. 
   I budgetpropositionerna beräknas det bistånd som skall delas 
ut i procent av beräknad BNI. Målsättningen har varit att 1 
procent av Sveriges BNI skall avsättas för internationellt 
utvecklingssamarbete, när det statsfinansiella läget så tillåter. 
Från och med 1996 följer budgetpropositionen kalenderåret.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet

LADDA NER
  Diagram: Biståndets andel av BNI (gif 8 kB)

EXTERNA LÄNKAR
  Läs samtliga 87 indikatorer på SCB:s webbplats

OECD:s arbete för hållbar utveckling
http://regeringen.se/sb/d/7022

  Konferens om styrning av hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett övergripande mål för Sveriges 
OECD-strategi.
Inom OECD har arbetet med hållbar utveckling pågått i olika 
former och med olika inriktning under många år. Ministermötet 
(MCM) beslöt år 1998 att hållbar utveckling är en prioriterad 
fråga för OECD. År 2001 fastslog mötet att hållbar utveckling är 
ett övergripande mål för OECD. Och år 2004 rekommenderade 
MCM att alla kommittéer och direktorat involveras i 
hållbarhetsarbetet.

Prioriterade frågor
För OECD:s arbete med hållbar utveckling prioriteras frågorna: 
ekonomiska styrmedel, hållbar resursanvändning och hållbara 
materialflöden, förstärkning av så kallade peer reviews samt 
riktlinjer för multinationella företag. OECD ger också inspel till 
FN:s kommission för hållbar utveckling inom områden som 
nationella strategier för hållbar utveckling, ökat vetenskapligt 
och tekniskt samarbete, utbildning för hållbar utveckling och 
ökat samarbete mellan offentlig och privat sektor. Arbetet styrs 
av årliga möten mellan experter på hållbar utveckling (Annual 
Meeting for Sustainable Development Experts, AMSDE).

Sveriges arbete inom OECD
Sverige stödjer OECD-sekretariatets arbete för hållbar 
utveckling bland annat genom att delta i en grupp av 
"ordförandens vänner" inom AMSDE.

ANSVARIGT DEPARTEMENT
  Miljödepartementet
RELATERAT
  OECD:s miljöstrategi för perioden 2001-2010
  Globalt Ansvar
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FN:s kommission för hållbar 
utveckling (CSD)
http://regeringen.se/sb/d/3807

  CSD-15, april-maj 2007
  CSD-14, maj 2006

FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD) är ett resultat av 
världskonferensen om miljö och utveckling i Rio de Janeiro år 
1992. Kommissionen följer upp medlemsländernas åtaganden 
från konferensen i Rio och världstoppmötet om hållbar 
utveckling i Johannesburg år 2002.

Bakgrund
Vid världskonferensen om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 
år 1992 fick FN:s kommission för hållbar utveckling (CSD) i 
uppgift att vara det centrala organet inom FN för uppföljning av 
konferensens resultat.

Världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg år 2002 
följde upp genomförandet av Agenda 21 och övriga åtaganden 
från konferensen i Rio. Toppmötet resulterade i en deklaration 
och en genomförandeplan med en rad nya mål som 
kompletterar FN:s så kallade millenieutvecklingsmål.

Våren 2003 höll CSD sitt första möte efter Johannesburg. Där 
beslutades att kommissionen ska följa upp åtaganden från både 
Rio och Johannesburg.

Arbetar i tvåårscykler
CSD:s arbetsprogram utgår från olika fastställda teman i 
tvåårscykler.

Under jämna årtal, de så kallade översynsåren, ska CSD 
fokusera på framsteg och utmaningar i genomförandet av 
åtaganden från Rio och Johannesburg. Syftet är att se över i 
vilken utsträckning länder fullgör sina åtaganden samt 
tydliggöra hinder för genomförande, utbyta erfarenheter och 
sprida goda exempel.

Ojämna årtal, de så kallade policyåren, ska CSD tydliggöra 
åtaganden och åtgärder inom områden som identifierats som 
särskilt problematiska under översynsåret. Under policyåret 
sker förhandlingar om policyrekommendationer för att 
påskynda genomförande av Agenda 21 och genomförandeplanen 
från Johannesburg.
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