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Förord
Under hösten 2017 anordnade Naturvårdsverket tre interna workshoppar med syfte att utifrån
Naturvårdsverkets 50-åriga historia stimulera personalen till att engagera sig i framtidens miljöpolitik
och bidra till utveckling av Naturvårdsverkets forskningsplanering, Naturvårdsverkets
omvärldsspaningar och arbetsplatsens attraktivitet. En uttalad ambition var att workshopparna skulle
stärka Naturvårdsverkets roll i att “bidra till det stora samhällsbygget”.
Naturvårdsverket anlitade KTH för att planera och genomföra workshopparna. Denna rapport är en
följd av ett tilläggsuppdrag, som KTH fick i januari 2018, om att sammanfatta och dokumentera dem.
Vi som skrivit denna rapport, och som drev workshop-arbetet är verksamma vid Institutionen för
hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik vid KTH.

1

Introduktion

Under senare år har vi som skrivit denna rapport genomfört framtidsinriktade workshoppar inom ett
antal olika områden. Till exempel har vi under en lång följd av år genomfört workshoppar om
feministiska framtidsbilder för mastersstudenter på KTH och i några ytterligare sammanhang. Vi har
också gjort liknande övningar kring till exempel stockholmsregionens utveckling. Workshopparna har
bestått av halvdags- till heldagsövningar där vi som workshop-ledare lett deltagarna längs en väg av
varierande former av interaktion och tankeövningar. Syftet med den här typen av övningar är att skapa
en trygg och förtroendefull känsla i rummet och sedan ta den med in i fördjupande diskussioner.
Workshoppparna har också varit upplagda så att de tidigt ger en introduktion till ämnet för dagen, och
sedan får deltagarna stöd att tänka nya tankar i diskussioner inom områden som de inte alltid ägnar sig
åt dagligdags, men som de typiskt har en god grund inom. I fallet med workshopparna om de
feministiska framtidsbilderna har det också handlat om ett mer direkt lärande, där deltagarna får en
större insikt om dagens strukturer och långsiktiga utmaningar vad gäller genus och jämställdhet. Några
poänger med att lyfta blicken en bit över morgondagen och se längre fram är att det kan tydliggöra
åsiktsskillnader kring vart man är på väg, påvisa otydligheter i målbilder, och förtydliga hur val idag
kan få långsiktiga konsekvenser för möjligheter att nå olika mål i framtiden.
Hösten 2017 fick vi i uppdrag att genomföra en serie framtidsinriktade workshoppar i den anda och
tradition vi beskrivit ovan, men anpassade till de förutsättningar och mål Naturvårdsverket hade med
projektet.
Syftet med denna rapport är att dokumentera de tre workshopparna som genomfördes, sammanfatta
resultaten och reflektera över lärdomar från dem. Detta syfte blir naturligtvis starkt sammanflätat med
det Naturvårdsverket ville åstadkomma med själva workshopparna, nämligen att:
·
·
·
·
·
1.1

Stimulera till engagemang i framtidens miljöpolitik
Ge input till Naturvårdsverkets omvärldsspaningar
Stärka NVs roll i att bidra till det stora samhällsbygget.
Bidra till utveckling av Naturvårdsverkets forskningsplanering
Stärka attraktiviteten av Naturvårdsverket som arbetsplats

Metod

Denna rapport baseras främst på foton från de tre workshopparna (av t.ex. anteckningar på
whiteboards, lappar m.m.), anteckningar vi gjorde under workshopparna och våra egna minnen och
intryck från dem. I det ursprungliga uppdraget från Naturvårdsverket ingick inte dokumentering av
workshopparna, vilket gör att våra egna anteckningar inte är så fullständiga som de skulle varit om vi
gjort anteckningar med syfte att dokumentera. Men tack vare framför allt fotodokumentationen har det
gått att få fram en hel del av vad som skedde, och de diskussioner och slutsatser som presenteras i
denna rapport bör därför kunna vara relevanta.
Deltagare på de tre heldagsworkshopparna var vid samtliga tillfällen Naturvårdsverkets anställda. Alla
anställda hade haft möjlighet att anmäla sig via en “annons” på internwebben, i juni, se bild 1.
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Var med och spana om framtida miljöpolitik!
I höst har du möjlighet att vara med på en spännande workshop där vi med hjälp av Mattias
Höjer och Ulrika Gunnarsson Östling tar fram bilder av miljöpolitiken och miljöarbetet i
framtiden.

Det blir tre alternativa tillfällen:

●
●
●

17 oktober i Östersund, kl. 09.30-15.30

25 oktober i Stockholm, kl. 09.30-15.30
8 november i Stockholm, kl. 09.30-15.30

Mer information och möjlighet att anmäla sig kommer i augusti!
Om du har frågor om workshopen redan nu, välkommen att höra av dig till jubileumsgruppen!
NV50ar@naturvardsverket.se

Sidansvarig: Hans Wrådhe
Publicerat av: Kommunikation, 2017-06-14
Bild 1: Save-the-date från Naturvårdsverkets internweb 14 juni
Denna följdes upp av en förnyad inbjudan till workshopparna i augusti, och sedan en riktad kallelse till
dem som anmält sig.
Den första workshopen hölls på Naturvårdsverket i Östersund den 17 oktober 2017 och de två följande
på Naturvårdsverket i Stockholm den 25 oktober respektive 8 november 2017. Gemensamt för alla
tillfällen var att dagen började med att Hans Wrådhe från Naturvårdsverket hälsade välkomna varefter
vi som skrivit denna rapport och även organiserade och ledde workshopparna introducerade oss och
syftet med dagen. Därefter följde en kort föreläsning om framtidsstudier eftersom dagen sedan skulle
innehålla en rad övningar inspirerade av framtidsstudiemetodik.
En viktig del i föreläsningen handlade om att betona olika kategorier av scenariostudier som syftar till
att svara på olika frågeställningar: Vad kommer att hända (prediktiva)? Vad kan hända (explorativa)?
Hur kan ett visst mål uppnås (normativa)? Under dagen skulle fokus komma att ligga dels på
diskussioner om vad som kan hända men även vilka mål som är viktiga att nå och vad
Naturvårdsverket kan göra för att underlätta att de uppnås.
För att tydliggöra hur stora förändringar som kan ske under relativt korta tidsperioder innehöll alla
workshopparna en övning kallad en tidsresa. Vi guidade då deltagarna genom en resa som tog sin start
i 1850-talet och sen hoppade fram 50 år i taget till 1900, 1950, nutid och slutligen 50 år fram i tiden.
För varje nedslag i historien fick deltagarna berättat för sig om aspekter av livet vid den tiden som
påverkade miljön men också hur olika tekniska lösningar vid just den tiden underlättade vardagslivet
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och påverkade naturmiljön. Vid resans första anhalt nämndes koleraepidemier, att det fortfarande
fanns mycket varg i Sverige och att förflyttningar huvudsakligen skedde till fots. Vid 1900 hade Sverige
börjat elektrifieras och urbaniseras och vattendragen användes som kloaker. Järnvägens utbyggnad var
i full gång. 1950 betonades masskonsumtionen samt hushållsmaskinerna och massbilismens intåg. Och
att Sverige bildat ett tiotal nationalparker. 2017 karaktäriserades av reseexplosionen och de höga
genomsnittliga inkomsterna, samt att lokal miljö i stor utsträckning är oförorenad, men att de globala
konsekvenserna av konsumtionen blivit tydlig.
När det blev dags att blicka framåt i tiden presenterades fyra korta framtidsbilder som sedan utgjorde
underlag för kommande diskussioner. Dessa framtidsbilder följde två olika trender som är synliga (i
olika grad) i samhället redan idag, nämligen förändringar av vårt ekonomiska system samt
digitalisering.
Den första trenden, förändringar av det ekonomiska systemet, exemplifierades med två möjliga
utvecklingsvägar: antingen att det ekonomiska systemet drar mer mot kollaborativ ekonomi vilket
innebär att fler saker löses utan att det sker några ekonomiska transaktioner, eller att det ekonomiska
systemet med hjälp av styrmedel drar mot effektivisering - dvs att infrastruktur, bebyggelse, fordon och
andra resurser byggs och används långt mer effektivt än vad som är fallet idag. De här framtidsbilderna
fick namnen Delat samhälle respektive Effektivt nyttjande.
För den andra trenden, digitalisering, presenterades också två möjliga utvecklingsvägar där den ena
innebär ett liv nästan helt och hållet online, vilket betyder att natur som upplevelse inte längre är
viktigt och att eftersom människor umgås online är behovet av ytor och fysiska prylar litet, förutom när
det gäller teknik. Den andra utvecklingsvägen som presenterades innebar istället att digitaliseringen
har gjort det möjligt att samla så mycket data om våra preferenser och aktiviteter att ett optimerande
system fattar många beslut åt individer redan innan de själva förstår att det är dags att bestämma
något. De här framtidsbilderna fick namnen Livet online respektive Kontrollerad bekvämlighet.
En rad övningar gjordes sedan som ledde fram till en diskussion om rollen för Naturvårdsverkets
kommande fem och 50 år. Workshopparna innehöll följande delar, även om själva genomförandet
varierade något mellan de tre olika tillfällena:
Individaktivering: deltagarna fick berätta kort om olika egenupplevda miljöminnen i par med syfte att
få alla i rätt stämning och att lyssna på varandra.
Brainstorming 1: deltagarna fick i uppgift att fundera över de svenska miljömålen och svenskarnas
konsumtion: räcker miljömålen eller är det något som saknas för att framtiden ska bli miljömässigt
hållbar? Mål som saknades eller befintliga mål som behövde justeras skrevs ner på postit-lappar och
klistrades på olika ställen beroende på om det gällde på kort och/eller lång sikt.
Brainstorming 2 om svenskars konsumtion - vilka delar av svenskarnas konsumtion har störst
miljöpåverkan? Återigen användes postit-lappar.
Röstning: deltagarna fick i uppgift att rösta på de mål samt områden/aktiviteter som kommit fram
genom brainstorming-övningarna som de såg som mest utmanande.
Samhällsfrågor + menti: Efter en kort inledning baserad på bland annat ett samtal med
Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger samt Naturvårdsverkets regleringsbrev och
instruktion skapade deltagarna ett ordmoln via menti.com om vilka som är de stora
samhällsfrågorna/förändringarna för den kommande femårsperioden.
Gruppdiskussioner kopplade till framtidsbilder: deltagarna fick i uppgift att i mindre grupper diskutera
hur svenskarnas konsumtion skulle se ut i framtidsbilderna Delat samhälle, Effektivt nyttjande, Livet
online samt Kontrollerad bekvämlighet och hur detta relaterar till miljömålen. Hur skulle miljön och
miljöarbetet se ut?
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Diskussion: I helgrupp diskuterades vilka som är de stora utmaningarna i termer av konsumtion och
miljöarbete.
Andra frågor + menti: Omvärldsspaning om trender och frågor som påverkar Naturvårdsverkets
arbete. Deltagarna skapade gemensamt ett ordmoln via Menti.com.
Sammanfattning och Diskussion: Sammanfattning av vad som lyfts under dagen och vad detta betyder
för framtida miljöpolitik samt Naturvårdsverkets roll under de kommande 5 och 50 åren?
Workshopparna blev lite olika till sin karaktär, delvis på grund av att deltagarantalet varierade. Totalt
deltog ca 25 personer, vilket var färre än förväntat. Om det var bra eller dåligt är svårt att säga. Vi tror
att inbjudningsförfarandet spelade roll för antalet deltagare. Inbjudan gjordes via Naturvårdsverkets
internweb och innehöll ganska lite information vad gäller både syfte och upplägg för
heldagsworkshopparna. Om målet hade varit att få fler tjänstepersoner att boka in en heldag kanske
det hade varit bra med lite mer information i inbjudningarna. Dessutom skulle riktade inbjudningar ha
kunnat gå till personer som särskilt jobbar med framtidsfrågor och forskningsfrågor. Det hade också
kunnat spela roll om workshopparna hade lanserats som något som skulle prioriteras av chefer vid
några avdelningar. Den här sortens åtgärder skulle troligen ha givit en annan uppslutning både i termer
av antal och av vilka som skulle ha kommit. Det är svårt att säga om workshop-deltagandet var lagom
stort. Det lilla formatet gjorde workshopparna mer intima och kan ha fört deltagarna närmare
varandra. Ett större format hade kanske skapat en känsla av mer tyngd och vikt, och det skulle ha
kunnat påverka deltagarna och effekterna av workshopparna, dock är det inte säkert hur.

2
2.1

Workshopparna
WS1

Den första workshopen gick av stapeln på Naturvårdsverket i Östersund och hade fem deltagare. Alla
var män i övre medelåldern. Trots gruppens till synes homogena uppsättning varierade deltagarnas
bakgrund och åsikter och diskussionerna blev därför ändå goda. Eftersom det faktiska deltagarantalet
var lägre än det förväntade fick upplägget för dagen justeras något för att passa en liten grupp. Överlag
så följdes det upplägg som presenterades under metod ovan, men antalet deltagare i
gruppdiskussionerna blev litet.
Brainstorming 1 och 2 avslutades med att deltagarna fick i uppgift att rösta på det mål samt det
område/aktivitet (totalt två röster per person) som de såg som mest utmanande. Deltagarna tog sig
friheten att använda rösterna som de ville och röstade inte nödvändigtvis på något mål. Någon delade
upp en av sina röster i två halvor och någon lade en/flera extraröster.
På kort sikt (5 år) sågs två miljömål som mest utmanande, nämligen målet om en giftfri miljö (2 röster)
och klimatmålet (1 röst). Andra områden/aktiviteter som sågs som utmanande knöt an till politik och
klustrades tillsammans: politiskt långsiktiga beslut (2 röster), politisk framsikt (1 röst) samt skapa
engagemang bland många människor (1 röst). Konsumtion blev ett annat kluster med följande lappar
som fick röster: omsättning av varor (1,5 röst), definitionen av ett gott liv (1,5 röst), textilkonsumtion (1
röst), transporter (1 röst) och mat (1 röst), se bild 2.
På lång sikt (50 år) fick miljömålen om klimat, giftfri miljö, levande hav och skärgård samt
generationsmålet röster och det fick även lappar om ekonomisk succession, arbeta mindre och ett
jämlikt samhälle, se bild 2 Detta var alltså de mål och områden/aktiviteter som sågs som mest
utmanande på lång sikt.
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Bild 2: Gula lappar i Östersund
De samhällsfrågor som lyftes för den kommande femårsperioden var framförallt global konsumtion,
krig, migration och naturkatastrofer, se bild 3.

Bild 3. Ordmoln, kort sikt i Östersund.
I gruppdiskussionerna som kopplade samman miljömål och framtidsbilder lyftes möjligheter och
svårigheter med att nå miljömålen i de olika framtidsbilderna. Några saker som lyftes i
helgruppsdiskussionen som följde var exempelvis att om naturen förlorar sin roll som upplevelsemiljö
(som i framtidsbilden Livet online) och en plats där människor vill spendera tid så finns det en risk att
fokus istället blir på att maximera resursuttaget. Frågor om vem som styr och bestämmer över
digitaliseringens algoritmer (som i Kontrollerad bekvämlighet) som påverkar våra beslut diskuterades
liksom frågor om naturens egenvärde i relation till vad som anses vara mest effektivt för produktionen
(som i framtidsbilden Effektivt nyttjande). I detta sammanhang lyftes även frågor om huruvida det är
mest effektivt att ha ha matproduktion i Sverige eller i andra länder men även hur landskapets
utseende påverkas av samhällets ideal (som tex i framtidsbilden Delat samhälle där odlingslandskapet
kan komma att se helt annorlunda ut jämfört med idag).
De frågor som sedan lyftes i omvärldsspaningen om trender och frågor som påverkar
Naturvårdsverkets arbete på 50 års sikt handlade framförallt om migration och mat. Ordmolnet syns i
bild 4.

Bild 4: Ordmoln, lång sikt i Östersund
I den avslutande och sammanfattande diskussionen lyftes följande behov:
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scenarioproduktion för Naturvårdsverkets planering
paradigmforskning - varför är inte generatiosmålet norm
forskning om vad ett gott liv betyder för möjligheten att nå miljömålen
forskning om relationen mellan miljömål och andra mål
att länka samman sociala och miljömässiga frågor
WS2

Den andra workshopen hölls i Stockholm drygt en vecka efter Östersunds-workshopen, den 25 oktober
med nio deltagare. Även denna gång fick vi göra justeringar av planeringen på grund av ett lägre
deltagarantal än vad som var anmält.
Workshopen genomfördes i stort sett som den första workshopen, men med några finjustering vad
gällde ordningen på de inledande övningarna, “röstningsförfarandet” och tidsåtgången för olika
moment.
Den omröstning som följde på Brainstorm 1 och 2 var något justerad jämfört med första workshopen.
Den här gången gjordes ingen åtskillnad mellan mål och område/aktivitet, utan istället fick deltagarna
placera fem röster var fördelade hur de ville mellan alla dessa.
De områden/aktiviteter som flest ansåg var mest utmanande i ett 5-årsperspektiv var:
Klimat, 5 röster
Livsstil, 5 röster
Generationsmålet, 3 röster
Rikt växt- och djurliv, 4 röster
Alternativt BNP/Tillväxtmått, 4 röster
I ett 50-årsperspektiv var det istället följande områden/aktiviteter som fick flest röster:
Rikt växt- och djurliv, 5 röster
Fred på jorden, 4 röster
Klimat, 2 röster
Hav, 2 röster
När deltagarna sedan fick göra ett ordmoln baserat på frågan om de viktigaste samhällsfrågorna/förändringarna de kommande fem åren var det migration, digitalisering, krig, global konsumtion och
arbetsmarknad som lyftes främst, se bild 5.

Bild 5: Ordmoln, kort sikt i Stockholm 25 oktober.
Efter lunch arbetade gruppen med de fyra framtidsbilderna som presenterades som inledning till varje
workshop. Uppgiften var att fundera på vilka som är de största utmaningen i termer av konsumtion
och miljöarbete på lång sikt. Det framgick då att deltagarna såg rätt så olika på Naturvårdsverkets
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uppgifter beroende på omvärldsutveckling. I ett samhälle präglat av delade lösningar och tillit blir
uppgiften främst att förse kooperativ med kunskap och bidra med helhetstänk. I det mer
effektivitetsinriktade samhället är det istället fokus på att relationen mellan Naturvårdsverk och
Finansdepartement måste vara god och att bidra med att göra gröna val till lustfyllda val i ett samhället
som i övrigt riskerar att bli trist. Dessutom såg deltagarna att Naturvårdsverkets roll som
kontrollmyndighet blev ännu viktigare. I ett samhälle där människor främst söker upplevelser via
digitala medier får Naturvårdsverket en roll i att hitta kopplingar mellan natur och hälsa så att
naturens betydelse inte helt faller ur medvetandet. I det högteknologiska samhället med digitala
tjänster som ökar folks bekvämlighet blir det centralt för naturvårdsverket att ligga i framkant vad
gäller digitala tjänster och att kommunicera med näringslivet.
Lite senare på eftermiddagen, och efter ett par övningar till, fick deltagarna också göra ett ordmoln
över vilka samhällsfrågor/-mål som är viktigast för Naturvårdsverkets ansvarsområde i ett 50årsperspektiv. Svaren påminde mycket om när vi frågade om vad som var viktigt på kort sikt med
Migration och Digitalisering högt upp, men även Maten och Livslängd dök upp som viktiga frågor, se
bild 6.

Bild 6: Ordmoln, lång sikt i Stockholm 25 oktober, 50-års sikt
I den avslutande diskussionen om Naturvårdsverkets roll i framtiden dök det upp en blandning av
idéer och förslag.
-

Uppmuntra forskare att själva försöka förstå var Naturvårdsverket skulle behöva
Uppmuntra Naturvårdsverkets personal/avdelningar att se forskning som ett verktyg för den
egna verksamheten.
Fundera på om forskningspengarna borde distribueras mellan Naturvårdsverkets avdelningar
Naturvårdsverket behöver stärka sitt engagemang i forskningsprojekt de finansierar. Nu är ofta
bara en tjänsteperson engagerad och om den försvinner saknar Naturvårdsverket mottagare av
forskningsresultaten

Vid funderingarna kring viktiga områden för Naturvårdsverket i framtiden lyftes bland annat följande
punkter:
- Digitalisering/Artificiell intelligens
- Folkhälsa
- Koppling biologisk mångfald - klimat
- Koppling lycka - miljö
- Beteendeforskning och kommunikation
Slutligen lyftes ett antal roller för Naturvårdsverket (i ordning efter hur många som ansåg dem viktiga)
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Proffs på digitala system
Kommunicera med näringslivet för att driva på grön omställning
Utveckla styrmedel
Förmedla kunskap
Kontroll och tillsyn
WS3

Den tredje workshopen hölls på Naturvårdsverket i Stockholm den 8 november 2017 och hade 13
deltagare. Deltagarna bestod av 6 män och 7 kvinnor med väldigt blandade expertisområden.
Upplägget följde överlag det som presenteras under metod ovan.
Brainstorming 1 och 2 avslutades med att deltagarna fick i uppgift att rösta på mål samt de
områden/aktiviteter som de såg som mest utmanande. Precis som vid workshop 2 gjordes ingen
åtskillnad mellan mål och område/aktivitet, utan istället fick deltagarna placera fem röster var
fördelade hur de ville mellan alla dessa.
På kort sikt (5 år) sågs 3 miljömål som mest utmanande, nämligen frisk luft (två röster), klimat (en
röst) samt ett rikt växt och djurliv (en röst). Dessutom sågs generationsmålet som utmanande (en röst).
Andra områden/aktiviteter som sågs som utmanande var avsaknaden av politiska beslut (5 röster), tillit
(4 röster), kortsiktigt tänkande (4 röster), kapitalism (2 röster) samt segregation, ohållbar konsumtion,
trosuppfattningar/religion, okunskap, motstånd och rädsla för förändring, individualism, en livsstil
som fokuserar bekvämlighet och egoism, avsaknad av gemensamma framtidsbilder, utbrändhet (i
betydelsen att inte orka med miljön), egoism, fred samt jämställdhet (alla med 1 röst var) - se bild 7.

Bild 7: Kortsiktiga lappar i Stockholm 8 november
På lång sikt (50 år) ansågs flera miljömål som utmanande, men klimatmålet stack ut som extra
utmanande med 8 röster och även ett rikt djur- och växtliv med 5 röster. Miljömålen god bebyggd
miljö, levande sjöar och vattendrag, odlingslandskap, skogar samt giftfri miljö fick varsin röst.
Dessutom kom grundvatten upp som ett mål som saknas och skulle behövas och detta fick två röster.
Andra områden/aktiviteter som sågs som utmanande var de globala hållbarhetsmålen och då särskilt
rent vatten (tre röster totalt), fred (fyra röster) samt tillit (en röst).
När deltagarna sedan fick göra ett ordmoln baserat på frågan om de viktigaste samhällsfrågorna/förändringarna de kommande fem åren var det EU, kortsiktigt tänkande, valet 2019, fossilfria
transporter, konsumtion samt flygfart som lyftes främst, se bild 8.
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Bild 8: Ordmoln, kort sikt i Stockholm 8 november.
I gruppdiskussionerna som kopplade samman miljömål och framtidsbilder lyftes bland annat frågor
om styrning och hur styrning mot miljömål kan se olika ut i olika framtider. Om staten inte är stark
krävs andra medel för att styra mot miljömål.
De frågor som sedan lyftes i omvärldsspaningen om trender och frågor som påverkar
Naturvårdsverkets arbete på 50 års sikt handlade framförallt om klimatförändringar, FN, migration
och mod. Ordmolnet syns i bild 9.

Bild 9: Ordmoln, lång sikt i Stockholm 8 november.
Vid slutet av dagen fördes en diskussion i helgrupp. Liksom i gruppdiskussionerna lyftes frågor om
styrning och vad som kan vara effektiva styrmedel i olika kontexter. Behovet av forskning kring
styrning och hur denna kan reagera snabbare för att nå miljömål lyftes. Då skulle mer
samhällsvetenskaplig forskning behövas både för att förstå systemet vi befinner oss i nu och vilka
förändringar som behövs. Även behovet av mer beteendevetenskapig forskning lyftes liksom forskning
som knyter samman människor och natur - det vill säga sociala frågor med ekologiska. Forskning om
den finansiella sektorn sågs också som viktig eftersom den sektorn också behöver bli hållbar.
Sammanfattningsvis efterlyses mer forskning om sådant som Naturvårdsverket behöver veta.
Särskilt lyftes frågor om risken för reboundeffekter i scenariot Delat samhälle eftersom exempelvis de
minskade skatteintäkterna skulle kunna ge mindre resurser till miljösatsningar. För effektivt nyttjande
samt Kontrollerad bekvämlighet lyftes frågan om vem som egentligen styr (mycket tillit till algoritmer).
En diskussion om värderingar och huruvida Naturvårdsverket kan påverka dessa pendlade mellan att
Naturvårdsverket inte har någon rådighet till att Naturvårdsverket skulle kunna delta mer i
samhällsdebatten och därmed påverka värderingar. En specifik fråga som borde kommuniceras mer,
enligt helgruppsdiskussionen, är generationsmålet.
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Diskussion

Syftet med den här rapporten är att dokumentera de tre framtidsinriktade workshopparna som
genomfördes i samband med Naturvårdsverkets 50-årsfirande, sammanfatta resultaten av
workshopparnas diskussioner och reflektera över lärdomar från dem. I avsnittet ovan finns
dokumentationen och sammanfattningen av resultat. Här kommer reflektionerna.
Målen med workshopparna var:
1.
2.
3.
4.
5.

Stimulera till engagemang i framtidens miljöpolitik
Ge input till Naturvårdsverkets omvärldsspaningar
Stärka Naturvårdsverkets roll i att bidra till det stora samhällsbygget
Bidra till utveckling av Naturvårdsverkets forskningsplanering
Stärka attraktiviteten av arbetsplatsen

3.1 4.1 Stimulera till engagemang i framtidens miljöpolitik
Workshopparna var utformade för att stimulera diskussion, eftertanke och reflektion över
Naturvårdsverkets roll i en föränderlig miljöpolitik. Genom att både blicka bakåt och framåt i tiden
ville vi peka på att stora förändringar kan ske under relativt kort tid (det finns många historiska
exempel) samt peka på att framtiden också är föränderlig - det finns inte bara en, utan flera, möjliga
utvecklingsvägar. Även om vissa saker redan är låsta (det finns exempelvis redan stora mängder
koldioxid i atmosfären) så är mycket öppet. På workshopparna fick deltagarna möjlighet att tänka och
prata brett om framtidens miljöpolitik och de kändes engagerade, men det var bara totalt 25 personer
som deltog. Det är dock möjligt att eftersom workshopparna anordnades med uttryckligt fokus på
framtidsfrågor för Naturvårdsverket kan de ha fått fler att tänka långsiktigt. Dessutom kan tankar från
workshopparna ha fått ringar på vattnet genom att deltagarna pratat med personer som inte själva
deltog. Denna bild delas av Hans Wrådhe, som beställde workshopparna åt Naturvårdsverket
(mejlkonversation 20180405).Med fler deltagare hade påverkan dock rimligen blivit större och vid
eventuella framtida liknande evenemang bör Naturvårdsverket försöka engagera fler av sina
medarbetare. Den här rapporten kan användas som underlag för fler liknande workshoppar eller som
diskussionsunderlag.
3.2

Ge input till Naturvårdsverkets omvärldsspaningar

En del personer på Naturvårdsverket som jobbar direkt med omvärldsspaningar deltog i
workshopparna och fick därmed input till sitt arbete. Vi har inte inblick i Naturvårdsverkets
omvärldsspaningar, men genom att nya frågor kom upp under workshopparna är det rimligt att tro att
de har åtminstone en indirekt påverkan på annat omvärldsspaningsarbete både i termer av nya idéer
och i funderingar kring hur man arbetar med omvärldsspaningar. Föreliggande rapport dessutom blir
ytterligare ett bidrag och underlag till dessa.
3.3

Stärka Naturvårdsverkets roll i att bidra till det stora samhällsbygget

En viktig del av workshopparna var att sätta Naturvårdsverkets frågor i ett större sammanhang och
diskutera hur Naturvårdsverkets arbete hänger ihop med andra frågor. Vi upplevde att deltagarna blev
väldigt engagerade i dessa frågor och många hade lätt att se hur miljöfrågor kan hänga ihop med
diverse utvecklingar som exempelvis migration och säkerhetsfrågor. Även om många hade lätt att se
kopplingen efterfrågades också mer kunskap om hur miljöfrågor hänger ihop, beror av och påverkar,
andra frågor. Ett fortsatt arbete behövs alltså vad gäller Naturvårdsverkets roll i att bidra till
samhällsbyggandet.
3.4

Bidra till utveckling av Naturvårdsverkets forskningsplanering

Workshopdeltagarna kom med många idéer om framtida forskning som skulle skilja sig från dagens.
Exakt hur detta verkligen bidrar till forskningsplaneringen är inte tydligt, men det var ett antal
personer från vitt skilda håll i organisationen som satte av tid till att tänka på Naturvårdsverkets
möjligheter att finansiera forskning, och till att prata med andra om detta. Workshopparna bidrog
alltså till att aktualisera medvetenhet om att Naturvårdsverket har forskningsprogram. Vissa
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förmedlade en viss skepticism rörande den direkta användbarheten av forskningen, och det förekom
både självrannsakan, internkritik och missnöje med den finansierade forskningen. Vi ser alla dessa tre
synpunkter som direkta bidrag till forskningsplaneringen, eftersom de indikerar att man kan behöva gå
igenom alla delar i processen - hur initieras forskningsutlysningarna så att de både attraherar den mest
relevanta forskningen och ger ett bidrag till den egna verksamheten?
Vad gäller direkta förslag kring forskningsinriktningar så kom en del att handla om hur man hittar
viktiga nya områden när man är i sin vanliga, ofta ganska stressiga, vardag. Även frågor om att koppla
ihop natur och människor kom upp och att beteendefrågor blir en viktig del av miljöfrågorna.
3.5 Stärka attraktiviteten av arbetsplatsen
Ett kanske mindre uttaltat syfte med workshopparna var att stärka attraktiviteten av Naturvårdsverket
som arbetsplats. Det finns många aspekter som avgör huruvida en arbetsplats är attraktiv eller ej. Vårt
syfte var inte att ta ett helhetsgrepp om Naturvårdverket som arbetsplats, men den här typen av
workshoppar stärker samhörighet, underlättar diskussioner om viktiga frågor och kollegor från olika
avdelningar får möjlighet att träffas och lära känna varandra. Dock var inte detta huvudsyftet med just
dessa workshopparna.

4

Slutsatser och reflektioner

4.1 Kopplingen mellan forskning och verksamhet
Vid workshopparna framkom en oro över att Naturvårdsverket forskningsfinansiering inte är
tillräckligt pricksäker och effektiv. Detta gäller både initiering/formulering av utlysningar och hur
resultaten sedan kommer till användning inom Naturvårdsverket. Å ena sidan efterfrågades forskning
som är direkt användbar för Naturvårdsverket. Å andra sidan efterfrågades bredare forskning - tex
varför generationsmålet inte är norm när exempelvis olika typer av beslut fattas, hur miljömålen
relaterar till andra samhällspolitiska mål och hur sociala och miljömässiga frågor kan länkas samman.
Om man ska följa detta senare spår behövs en förnyelse av vilken typ av forskning Naturvårdsverket
finansierar i riktning mot bredare frågeställningar, men fortfarande definierade i termer av att det är
insikter Naturvårdsverket söker.
Vid workshopparna framkom att det ofta saknas en mottagare vid Naturvårdsverket som kan ta ansvar
för att resultaten ger avtryck i Naturvårdsverkets arbete. Oavsett om forskningen inriktas mot direkt
användbarhet eller bredare insikter måste man se till att mottagare av resultaten finns och det kan
också behövas bättre strategier för att sprida resultaten internt. Om Naturvårdsverket väljer att gå mot
bredare forskning blir detta än viktigare, eftersom resultaten då kan komma att vara relevanta för fler,
men samtidigt kanske inte lika direkt användbara för någon enskild tjänsteperson.
4.2

Strategier för fortsatta forskningssatsningar.

Naturvårdsverket har en högst begränsad forskningsbudget. Aktörer som Formas, Energimyndigheten,
Vinnova och Vetenskapsrådet delar ut väldigt mycket mer forskningspengar varje år. Även Mistras
finansiering är större än Naturvårdsverket. Det skulle kunna vara relevant för Naturvårdsverket att
tydligare försöka samverka och/eller påverka de andra aktörerna. Det skulle kunna ske via den egna
forskningsportföljen, med gemensam finansiering av projekt. Det skulle dock vara riskabelt, eftersom
man då riskerar att komma ännu längre från den egna verksamheten, och riskera att minska
engagemanget i forskningsprojekten inom Naturvårdsverket. Ett alternativ är att Naturvårdsverket
satsar ännu mer på att identifiera viktiga forskningsområden, och sen försöker föra fram vikten av
dessa till andra aktörer, eller direkt till universiteten, för att på så sätt påverka inriktningen av de större
finansieringsströmmarna.
4.3

Innovationscentrum, forskning och övrig verksamhet

Workshopparna var fokuserade på att se till Naturvårdsverkets framtid, eller åtminstone framtiden för
de uppgifter Naturvårdsverket har idag. I de diskussioner som fördes var funderingar kring omvärldens
förändring central. T.ex. kom frågor om digitaliseringens betydelse ofta upp. Det finns initiativ på
Naturvårdsverket såsom Digitalt först, och tankar kring miljöinformatikens betydelse utvecklas. Men
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digitaliseringsdiskussionen inom Naturvårdsverket tycks än så länge främst handla om verkets egen
verksamhet, snarare än vad som händer i samhället, och snarare än att se hur digitaliseringen skulle
kunna leda till till exempel minskad miljöpåverkan, utöver det faktum att den ger stora möjligheter till
kontroll och information.
Ett sätt att uppmuntra Naturvårdsverket att se till teknikens möjligheter skulle kunna vara om de fick i
uppdrag att arbeta mer aktivt med att se hur man kan uppmuntra innovation som stödjer miljömålen.
Detta är något i grunden annat än att stödja innovation i allmänhet, vilket måste vara väldigt tydligt.
Det skulle kunna vara relevant att inrätta någon form av innovationsenhet eller innovationscentrum på
Naturvårdsverket med just detta som syfte. Här skulle utlysningar liknande den om stadsinnovationer
passa bra, kanske som ett permanent anslag. Utöver detta skulle det handla om att bygga upp en enhet
med stort tekniskt och miljövetenskapligt och -politiskt kunnande för att stödja en
miljöinnovationspolitik. En risk som man får beakta även om man skapar en intern enhet för
innovationer är att även innovationscentret kan hamna för långt från Naturvårdsverkets övriga
verksamhet. Det kan finnas spänningar i tempo mellan innovationsstöd och de mer traditionella
bevarandefrågorna. Men det behöver inte finnas någon motsättning mellan dem - om målen för
innovationerna formuleras tydligt.
4.4 Varierande uppdrag och nya förutsättningar
En fråga som uppkom på workshopparna var, lite hårdraget, huruvida Naturvårdsverkets uppdrag bör
vara inriktat på skydd av naturmiljön eller inriktat på hållbarhet i vid bemärkelse. Ett annat
återkommande ämne under alla workshopparna var att miljöfrågor är intimt sammankopplade med
sociala frågor. Påverkan på miljön beror på mänskligt beteende och de samhällssystem vi är inskrivna i.
Många externa faktorer och skeenden lyftes också som viktiga för Naturvårdsverkets arbete - tex krig,
migration, digitalisering och ekonomisk utveckling. Frågor om vad Naturvårdsverket egentligen kan
göra när så mycket beror av andra skeenden och varierande uppdrag ställdes.
Om uppdraget varierar finns risk att Naturvårdsverket hamnar i en situation där man saknar
kompetens för de uppgifter man får. Ofta kanske det kan lösas med ett närmare samarbete med andra
myndigheter. Men både varierande uppdrag och en omvärld i ständig förändring pekar på behovet av
att vara beredd på olika utvecklingar. Detta skulle kunna underlättas genom ett internt scenarioarbete,
som vi även nämner i den sista punkten nedan. Under workshopparna framkom att flera anser att
Naturvårdsverkets kompetens inom sociala frågor behöver stärkas samt att Naturvårdsverket behöver
bli bättre på att samarbeta med andra myndigheter.
4.5

Naturvårdsverkets roll i en föränderlig värld

Som framgått ovan fanns det flera syften med workshopparna. I huvudsak handlade alla syften utom
det sista om Naturvårdsverkets roll i framtiden, och på olika sätt rörde vi oss kring denna fråga. Det var
dock tydligt att frågan var svår. En svårighet var att alla idéer tenderar att bygga på befintlig
verksamhet, samtidigt som man ska försöka förbereda sig för stora förändringar.
Här finns också en spänning mellan att vara relevant omedelbart och att ta sig an och vara delaktig i en
större samhällsomvandling. Det varierade hur workshopdeltagarna såg på Naturvårdsverkets roll för
en samhällsförändring. Ska de vara drivande i en transformation, eller främst följa regeringens
regleringsbrev? Regleringsbrevet är naturligtvis helt centralt för en myndighets verksamhet, men en
del skrivningar i Naturvårdsverkets instruktion skulle kunna tolkas som att man har ett mycket stort
mandat, och skyldighet, att agera inom snart sagt alla områden i samhället, t.ex. “Naturvårdsverket ska
verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt
nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.” och “Naturvårdsverket ska främja
en hållbar utveckling med utgångspunkt i generationsmålet och miljökvalitetsmålen.”
Men om Naturvårdsverket ska vara en transformerande kraft i samhället krävs nog en del förändringar
och ett förtydligande. Dessa förändringar kan ske på olika sätt - det kan vara ett ännu tydligare
ställningstagande från Regeringen, nya organisationsformer eller kanske en förändring
inifrån/underifrån av synen på de egna arbetsuppgifterna. Detta är inte någon kritik av nuvarande
ordning, utan ett konstaterande om att det behövs någon form av förändring för att göra
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Naturvårdsverket mer proaktiva. I nuläget är vårt intryck att man har mycket svårt att hinna med mer
än de dagliga sysslorna.
Under workshopparna arbetade vi med fyra skisser till scenarier för att peka på några stora
förändringar som skulle kunna påverka Naturvårdsverkets roll. Vi fokuserade scenarierna kring olika
versioner av digitalisering och av ekonomins organisation. I ett scenario har digitaliseringen gått så
långt att människor huvudsakligen får sina upplevelser och intryck via digitala kanaler istället för
direkt från den fysiska världen. I en sådan situation blir naturen tämligen oviktig i alla hänseenden
utom som resursbas för att upprätthålla den höga nivån på digital teknik i samhället. Detta är bara ett
exempel på hur omvärlden kan förändras och skapa nya förutsättningar för Naturvårdsverkets arbete.
Genom att arbete med den här typen av scenarier, och ställa olika scenarier mot varandra, kan man få
till en bredare diskussion både om hur Naturvårdsverket kan behöva anpassa sig till olika
omvärldsscenarier, och om vilka utvecklingar Naturvårdsverket kanske bör stödja eller motverka med
avseende på deras troliga miljökonsekvenser. För ett par år sedan gjorde Energimyndigheten ett sådant
internt scenarioarbete. Det skulle kunna vara bra även för Naturvårdsverket att initiera och driva ett
internt sådant arbete för att underlätta att förbereda sig för olika framtidsutvecklingar på kort och lång
sikt.

16 (16)

Blank sida

TRITA-ABE-RPT-1817
ISBN: 978-91-7729-852-6

