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HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

12.7  Främja hållbara offentliga upphand
lingsmetoder, i enlighet med nationell 
politik och nationella prioriteringar.

12.8  Senast 2030 säkerställa att människor 
överallt har den information och medve
tenhet som behövs för en hållbar utveckling 

och livsstilar i harmoni med naturen.

12.A  Stödja utvecklingsländerna att stärka 
sin vetenskapliga och tekniska kapacitet 
att utvecklas i riktning mot mer hållbarar 

konsumtions och produktionsmönster.

12.B  Utveckla och genomföra verktyg för att 
övervaka hur en hållbar utveckling påverkar 
en hållbar turism som skapar arbetstillfällen 

och främjar lokal kultur och lokala produkter.

12.C  Rationalisera ineffektiva subventioner 
av fossila bränslen som uppmuntrar till 
slösaktig konsumtion genom att undanröja 

snedvridningar på marknaden, i enlighet med natio
nella förhållanden. Detta kan till exempel omfatta att 
omstrukturera beskattningen och avveckla eventuella 
skadliga subventioner för att avspegla deras effekter på 
miljön. En sådan politik måste ta full hänsyn till ut
vecklingsländernas särskilda behov och förhållanden 
och minimera eventuella negativa effekter på deras 
utveckling på ett sätt som skyddar de fattiga och de 
berörda samhällena.

12.1  Genomföra det tioåriga ramverket för 
hållbara konsumtions och produktions
mönster. Alla länder vidtar åtgärder, med de 

utvecklade länderna i täten och med hänsyn tagen till 
utvecklingsländernas utveckling och förutsättningar.

12.2  Senast 2030 uppnå en hållbar förvalt
ning och ett effektivt nyttjande av natur 
resurser.

12.3  Till 2030, halvera det globala matsvin
net per person i butik och konsumentledet, 
och minska matsvinnet längs hela livsmed

elskedjan, även förlusterna efter skörd.

12.4  Senast 2020 uppnå miljövänlig hante
ring av kemikalier och alla typer av avfall 
under hela deras livscykel, i enlighet med 

överenskomna internationella ramverket, samt avse
värt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark 
i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för 
människors hälsa och miljön.

12.5  Till 2030 väsentligt minska mängden 
avfall genom åtgärder för att förebygga, 
minska, återanvända och återvinna avfall.

12.6  Uppmuntra företag, särskilt stora och 
multinationella företag, att införa hållbara 
metoder och att integrera hållbarhetsinfor

mation i sin rapporteringscykel.

MÅL 12:  
HÅLLBAR KONSUMTION  
OCH PRODUKTION 
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

ALLA SKA BIDRA TILL MER HÅLLBAR KONSUMTION
Mål 12 handlar om att säkerställa strukturer som bi
drar till mer hållbar konsumtion och produktion. Un
der de kommande årtiondena förväntas medelklassen 
växa kraftigt. Detta är positivt för individen som kom
mer att få bättre levnadsstandard, men det kommer 
också att innebära ökad konsumtion och produktion 
av varor och resurser. Användandet av våra natur
resurser är redan ohållbar och har negativ effekt på vår 
miljö och människors hälsa. Mål 12 handlar inte bara 
om att effektivisera användandet av varor, utan även 
om att minska det globala matsvinnet, återanvända 
mera och minska kemikaliernas negativa påverkan.   

FN:S ARBETE FÖR MER HÅLLBAR  
KONSUMTION OCH PRODUKTION
Att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och 
de negativa effekterna av resursanvändning är en av 
de mest komplexa utmaningarna som mänskligheten 
står inför. När ledare från FN:s medlemsstater träffa
des i Rio de Janeiro i Brasilien 2012 antog de ett ram
verk som ska leda till mer hållbar konsumtion och 
produktion i alla världens länder. Ramverket, som 
heter The 10 year Framework of Programmes on 
 Sustainable Consumption and Production Patterns 
(10YFP), samlar olika aktörer i arbetet för att skynda 
på omställningen i mer hållbar riktning.

Ramverket fungerar även som en plattform där olika 
program drivs som ska bidra till mer hållbar konsum
tion och produktion. Programmen fokuserar bland 
annat på hållbar turism och hållbar produktion av 
mat och driver kampanjer för ett mer hållbart sätt att 
leva i vardagen.  

SVERIGE 
Mål 12 har av OECD identifierats som den största 
utmaningen för Sverige. De rikaste länderna konsu
merar genomsnittligt många gånger så mycket mate
rial som de fattigaste och det globala materiella av
trycket ökar mer än både befolkning och ekonomisk 
tillväxt.1 
 
PLASTÅTERVINNING OCH  
STRANDSTÄDNING I TANZANIA 
I juni 2019 införde Tanzanias regering ett nationellt 
förbud mot plastpåsar och det gjorde landet till ett av 
34 länder i Afrika som förbjuder vissa plastprodukter. 
FNförbundet i Tanzania genomförde i samband med 
detta informations och påverkanskampanjer om pla
ståtervinning samt städade stränder i Dar Es Salaam. 
Detta bidrog till ökat engagemang och ökad medve
tenhet om hållbar avfallshantering och minskad 
plastanvändning. 

1  https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/goal-12

VAD KAN DU GÖRA? 

Köp second hand! Någons gamla blir din nya.

Återvinn! Genom att källsortera ditt avfall så 
kan visst material återvinnas och användas för 
att skapa nya produkter.


