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Förord 

Föreliggande rapport har utarbetats på uppdrag av Miljömålsrådet. Rapportens syfte är att 

föreslå ett sätt att arbeta mer långsiktigt med miljömålen och särskilt att använda scenario-

arbete i arbetet inför Fördjupad utvärdering 2008. 

Rapporten innehåller delar som vi menar är av större intresse än bara för internt bruk inom 

miljömålsarbetet. Det upplägg som föreslås i rapporten kan ses som en tillämpning av 

indelningen av scenariostudier i Prediktiva, Explorativa och Normativa scenarier som före-

slagits i en fms rapport (Börjeson et al, 2005) och, i något nedkortad version, i tidskriften 

Futures (Börjeson et al, 2006). 

Det finns också en litteratursammanfattning i föreliggande rapport som bör kunna vara av 

intresse för många som arbetar med långsiktigt miljöarbete. Sammanställningen handlar om 

de framtidsstudier som gjorts inom miljömålsansvariga myndigheter, och urvalet baseras på 

de rapporter som rekommenderats av myndigheterna själva. 

Vi väljer att publicera denna rapport som en fms-rapport, och inte bara som en redovisning av 

ett uppdrag, för att det under vårt arbete med andra studier visat sig att det finns en efterfrågan 

på att se hur man kan arbeta med flera scenarioansatser samtidigt. Rapporten försöker att på 

ett konsistent sätt visa hur man väljer ansats efter problem – just den fråga som kategori-

seringen i de ovan nämnda rapporterna tog som sin utgångspunkt för att definiera scenarierna. 

 

/Författarna, Stockholm 2006 
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1 Inledning 

Inför den fördjupade utvärderingen som Miljömålsrådet ska lämna till regeringen 2008 har 

Miljömålsrådets kansli givit Avdelningen för miljöstrategisk analys – fms vid KTH (fort-

sättningsvis kallade fms) i uppdrag att utarbeta ett förslag på metodik för scenarioarbete med 

miljömålen. Fms ombads också göra en inventering av tidigare framtidsstudieinriktat arbete 

vid miljömålsanvsvariga myndigheter. Den föreliggande rapporten är resultatet av detta upp-

drag. Som ett led i arbetet med att ta fram förslaget genomförde fms i samarbete med miljö-

målskansliet den 18 oktober 2005 en workshop med deltagare från bland annat miljömåls-

rådets beredningsgrupp för miljömålsuppföljning m.m. Olika scenariometodiker testades för 

ett urval av miljökvalitetsmålen för att få berörda parters syn på olika metoder. 

I kapitel 2 presenteras inventeringen av framtidsstudieinriktat arbete som en kortare samman-

fattning. En fylligare version av inventeringen återfinns i bilaga. I kapitel 3 presenteras ett 

användarorienterat sätt att kategorisera scenarier. Detta ligger till grund för det förslag till 

fortsatt arbete som presenteras längre fram i rapporten. Därefter följer ett kapitel som 

beskriver hur olika miljömål tycks kunna behöva olika scenarioansatser. I kapitel 5 diskuteras 

målkonflikter och synergier som kan föreligga mellan miljömålen såväl som mellan miljömål 

och andra samhällsmål. Därefter presenteras det nya arbetssättet ”Strategibilder” – det vill 

säga framtidsbilder byggda på de tre strategierna som finns för miljökvalitetsmålen. Dessa ska 

illustrera hur åtgärder kopplade till en och samma strategi är beroende av varandra. I kapitel 7 

presenteras sedan själva förslaget till fortsatt scenarioarbete med miljömålen och i kapitel 8 

avslutas rapporten med ett förslag till ansvarsfördelning för det fortsatta arbetet och en redo-

görelse för vilka delar av arbetet som fms skulle kunna vara fortsatt engagerade i. 

2 Framtidsstudier vid miljömålsansvariga myndigheter 

En del av fms uppdrag har varit att sammanställa vad miljömålsmyndigheterna redan har gjort 

i form av scenariostudier kopplade till miljömålen. Därför har vi gjort en inventering av de 

miljömålsansvariga myndigheternas framtidsstudieinriktade arbete. Inventeringen gjordes 

genom att varje miljömålsansvarig person på de miljömålsansvariga myndigheterna till-

frågades via e-brev om myndighetens framtidsstudieinriktade arbete. Nedan redovisas en 

sammanfattning av svaren. I bilaga finns en noggrannare genomgång av de olika framtids-

studierna.  
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Många hänvisade till Sverige 2021, eller Sverige år 2021: vägen till ett hållbart samhälle som 

Naturvårdsverkets (1998) rapport egentligen heter. Detta är en studie som vill visa på möj-

ligheter för att utveckla ett ekologiskt hållbart Sverige. Ansatsen är normativ och de mål som 

förväntas uppfyllas är grunden för de miljökvalitetsmål som finns idag. Två framtidsbilder 

presenteras. Den ena kallas Vägvinnaren och där har det skett en förskjutning mot 

specialisering, koncentration och stora försörjningsområden. Den andra framtidsbilden, 

Stigfinnaren, karaktäriseras i stället av en förskjutning mot differentiering, spridning och 

småskaliga försörjningsområden. 

Naturvårdsverket ansvarar för ett flertal av miljökvalitetsmålen. För fem av de nio mål som 

Naturvårdsverket ansvarar för hänvisas till redan nämnda Sverige 2021. Detta gäller Frisk 

luft, Skyddande ozonskikt, Ingen övergödning, Hav i balans, Levande kust och skärgård samt 

Storslagen fjällmiljö (även om det för det sistnämnda målet påpekas att denna rapport inte på-

verkade fjällen så mycket). För Frisk luft nämns även att prognoser från t.ex. klimatmålets 

kontrollstation och liknande används. För Skyddande ozonskikt nämns också den äldre 

rapporten Hur ska Sverige må 2020.  

För Begränsad klimatpåverkan nämns Kontrollstation 2004 som är Naturvårdsverkets och 

Energimyndighetens gemensamma underlag till utvärderingen av Sveriges klimatstrategi. 

Underlaget innehåller prognoser över utsläppsutvecklingen, konsekvenser av att integrera 

dem i den svenska strategin samt en beskrivning av kunskapsläget kring klimatfrågan. Ur 

framtidsstudiesynpunkt är alltså studien prediktiv.  

För Levande sjöar och vattendrag samt Myllrande våtmarker har inga framtidsstudier gjorts 

och för Bara naturlig försurning fick vi inget svar trots påminnelser. 

Kemikalieinspektionen, som ansvarar för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och Sveriges 

geologiska undersökning, som ansvarar för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, 

har inte gjort några framtidsinriktade studier och det har inte heller Statens strålskyddsinstitut 

som ansvarar för miiljökvalitetsmålet Säker strålmiljö även om det kan bli aktuellt framöver. 

Skogsstyrelsen, som ansvarar för miljökvalitetsmålet Levande skogar, jobbar kontinuerligt 

med långsiktiga studier. Sedan 1960-talet har landsomfattande skogliga konsekvensanalyser 

genomförts vart femte till tionde år för att underlätta strategiska beslut med betydelse för 

miljön i skogen, framtidens brukande samt energi- och skogsindustrifrågor. Den senaste full-

skalestudien genomfördes 1998-2000 (SKA 99) och belyser skogstillståndet, möjlig hållbar 
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avverkning, miljöförhållanden, potentiell tillgång på skogsbränsle samt skogens kol- och 

kvävebalanser på 100 års sikt. 11 olika scenarier analyseras genom att göra framskrivningar 

av tillväxt m.m. Tillförlitligheten beror alltså på huruvida historien kommer att upprepas. Det 

konstateras att det skulle kunna vara intressant att fördjupa analysen med studier av utbud och 

efterfrågan på skogliga råvaror. Det finns då en rad företeelser som inte eller bara delvis är 

prissatta – exempelvis bär, svamp, estetiska värden och jakt. Som konsekvensanalyserna ser 

ut idag kan de betraktas som prediktiva scenarier med viss känslighetsanalys.  

2003 gjordes en uppdatering av SKA 99 för att se hur avverkningspotentialen påverkats av de 

höjda ambitionerna för formellt skydd och frivilliga avsättningar.  

Skogsstyrelsen blickar även framåt i flera andra studier. Exempelvis nämns den kund- och 

intressentanalys som man låtit Kairos Future göra. Undersökningen och analysen av allmän-

hetens syn på skog sägs ha en stark koppling till möjligheten att nå miljökvalitetsmålen. En 

central slutsats är att synen på skogen nu och i framtiden domineras av två paradigm – det ena 

betonar skogens råvara och det andra skogen som upplevelse.  

Ett pågående projekt som nämns är Projekt stormanalys som startats med anledning av 

stormen Gudrun den 8-9 januari 2005. Lärdomar ska dras för att stå rustade inför liknande 

situationer i framtiden.  

Till sist nämns också en rad forskningsprojekt som framförallt utvecklar verktyg för skoglig 

analys.  

Jordbruksverket, som ansvarar för miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, har inte gjort 

några direkta framtidsstudier, men två rapporter som tangerar ämnet håller på att tas fram. I 

och med vår inventering fick vi ta del av en preliminär sammanfattning som bär namnet 

Framtida hot och möjligheter för betsmarken. Det generella hot som pekas ut är att det inte 

kommer att finnas tillräckligt med betesdjur för att hålla markerna i hävd samt att de djur som 

finns inte används på bästa sätt.  

Boverket, som ansvarar för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, gav ut rapporten Sverige 

2009 – förslag till vision för drygt tio år sedan. Delar är fortfarande intressanta. Rapporten be-

handlar frågor med stor inverkan på den fysiska miljön i ett nationellt perspektiv, men det 

konstateras att en komplettering som behandlar den allmänna samhällsutvecklingen och 

djupare beskrivningar av ekonomi, näringsliv och sociala frågor har efterlysts. I rapporten 
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presenteras en vision, bestående av sex delvisioner, som bygger vidare på den historiska till-

bakablick som getts över det svenska bebyggelsemönstret, livsform och vardagsliv, transport-

infrastruktur, stadsplanering m.m. Rapporten skulle alltså kunna ses som normativt be-

varande. Exempelvis säger delvisionen orter i samverkan att Sveriges glesa och sårbara 

arbetsmarknadsområden ska förvandlas till ett nätverk av orter med egen identitet men hög 

tillgänglighet till varandra. För uthållig tätortsutveckling finns två mål – det ena handlar om 

ortens nåbarhet och det andra om dess bärkraftiga utveckling. Samspel mellan stad och land 

pekar på vikten av att gestalta och ge grönstrukturen rätt funktion. I visionen de areella 

näringarna påpekas att landskapet ska vara mer variationsrikt och för den biologiska mång-

falden sägs att den ska upprätthållas och ges en rumslig dimension. Till sist finns en vision 

om en regionaliserad nationell politik. 

3 Scenariekategorier 

Miljömålen är liksom andra mål, formulerade för att åstadkomma en förändring, en för-

bättring, jämfört med dagsläget. De är formulerade i två nivåer – generationsmål och delmål – 

där benämningen generationsmål indikerar att målen har en lång tidshorisont. Inom framtids-

studieområdet är en tidshorisont på 20-50 år vanlig, d.v.s. ungefär den tidsrymd generations-

målen rör sig inom. Vid fms publicerades under 20051 en rapport (Börjeson et al) om hur 

scenariometoder kan användas i framtidsstudier. Rapporten utvecklar en egen indelning av 

scenarier och gör en poäng av att syftet med scenarierna också är avgörande för vad scenari-

erna kan användas till. I rapporten byggs därför själva strukturen på scenarioindelning upp 

kring ett antal grundläggande frågor som kan kopplas till en studies syfte. 

Rapportförfattarna använder en bred definition av scenarioarbete som innebär att de flesta 

studier som syftar till att explicit säga något om framtiden kan betraktas som scenariostudier. 

De väljer därmed också att sätta likhetstecken mellan scenariostudier och framtidsstudier. I 

rapporten hävdas att man kan urskilja tre huvudsakliga inriktningar på scenarioarbete. 

Inriktningarna definieras genom att de syftar till att besvara någon av de tre frågorna: 

Vad kommer att hända? 

                                                 

1 Rapporten kommer i en kortare version i tidskriften Futures under 2006 



11 

Vad kan hända? 

Hur kan ett visst mål uppnås? 

Skillnaden mellan dessa frågor är fundamental. Därför bör man inte försöka svara på alla tre 

frågorna genom att utveckla ett enda scenario. Istället gäller det för användaren av scenario-

studier att ha klart för sig vad som är syftet och sedan välja scenario utefter detta. Börjeson et 

al placerar studier som svarar på de tre frågorna i varsin kategori och kallar dem för 

Prediktiva, Explorativa respektive Normativa scenarier. Dessa kategorier delas sedan in i två 

typer vardera, se figur 1. 

Figur 1. Indelning av scenarier enligt Börjeson et al, 2005. 

 

Prediktiva scenarier försöker alltså svara på vad som är den mest troliga utvecklingen. I 

praktiken är prediktioner alltid villkorade, d.v.s. vissa villkor måste uppfyllas för att den ut-

veckling som de förutser ska vara relevant. Prediktioner används i första hand för att kunna 

planera och anpassa sig till troliga förändringar i omvärlden. De kan också användas för att 

påvisa problem som kan uppstå av att man fattar vissa beslut. Genom att prediktioner typiskt 

används för att anpassa en verksamhet efter en trolig utveckling kan de också ha en själv-

uppfyllande funktion. Detta gör dem å ena sidan till kraftfulla verktyg för beslutsfattare – 

genom att upprätta prognoser baserade på antaganden om att vissa beslut fattas anpassar sig 

omvärlden till att detta också kommer att ske. Å andra sidan kan prognoser vara starkt 

konserverande genom att de ofta bygger på, och därmed också förstärker, rådande trender. 

Prediktiva scenarier delas in i två typer, typer som skiljs åt genom vilken sorts villkor de för-

utsätter. Prognoser, svarar på frågan – Vad kommer att hända, om de nuvarande trenderna 

håller i sig och saker och ting utvecklas så som vi tror? De ger därmed ett huvudresultat, en 

beskrivning av den utveckling som man finner mest trolig. Ofta kombineras detta resultat med 

Scenarier

Prediktiva Explorativa Normativa

Prognoser What-if Externa Strategiska Bevarande Transformerande
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någon form av känslighetsanalyser, där man förutsätter lite snabbare eller lite långsammare 

utveckling av någon viktig faktor (såsom ekonomisk utveckling eller befolkningsökning) 

What-if scenarier svarar på frågan – Vad kommer att hända om en specifik händelse får ett 

visst utfall? Det innebär att även dessa scenarier är prediktiva, men de fokuserar på de troliga 

utvecklingarna efter olika utfall av någon eller några centrala händelser inte alltför långt fram 

i tiden. Man kan till exempel tänka sig att resultatet av en folkomröstning kan ha avgörande 

betydelse för en viss utveckling, samtidigt som osäkerheten om vilket resultatet blir är stor. I 

ett sådant fall kan man göra what-if scenarier som täcker in alla resultat av omröstningen. I 

praktiken innebär what-if scenarier alltså att man gör flera prognoser, men med olika bakom-

liggande antaganden. 

Explorativa scenarier svarar på frågan – Vad kan hända? Det är något helt annat än prediktiva 

scenarier. De har betydligt mindre med förutsägelser att göra, och är istället mer inriktade på 

djupgående förändringar av det område scenariot berör. Vid arbete med explorativa scenarier 

tar man alltid fram ett flertal scenarier, och man använder ofta ett prediktivt scenario som 

referensscenario till de övriga. Gränsdragningen mellan what-if och explorativa scenarier är 

inte alltid skarp, men en skillnad är att explorativa scenarier har ofta en längre tidshorisont, 

och de lägger mindre vikt vid enstaka händelser. Explorativa scenarier utvecklas för att förstå 

innebörden av, och öka beredskapen för, större förändringar på lång sikt. 

Även explorativa scenarier delas in i två typer – Externa och Strategiska. Explorativa externa 

scenarier svarar på frågan – Vad kan hända med externa faktorer? De fokuserar som namnet 

antyder på faktorer som betraktas som opåverkbara. Sådana scenarier används i första hand 

för att utvärdera egna handlingsalternativ ofta med syfte att hitta alternativ som är robusta i 

betydelsen att de ger goda eller i varje fall inte dåliga resultat oavsett omvärldsutveckling. De 

kan också användas för att hitta adaptiva alternativ, d.v.s. alternativ som upprätthåller hand-

lingsfriheten så långt som möjligt, så att man hinner anpassa sig till omvärldsutvecklingen allt 

eftersom man ser ut vilket håll den går. Strategiska scenarier svarar på frågan – Vad kan 

hända om vi agerar på ett visst sätt? Strategiska scenarier väver alltså samman externa och 

interna faktorer så att de strategiska besluten blir en del i själva scenarierna. Fokus i 

strategiska scenarier ligger typiskt på de interna faktorerna, och arbetet med dessa kan mycket 

väl föregås av att man utvecklat explorativa externa scenarier. Man sätter oftast upp någon 

form av målvariabler i arbetet med strategiska scenarier, och sedan kan man jämföra effekt-

erna av olika beslut genom att inkludera dessa i scenarierna och utvärdera dem mot mål-

variablerna. 
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Normativa scenarier utgår från något mål. De besvarar frågan – Hur kan ett visst mål uppnås? 

Själva grunden för scenarierna är alltså att de ska uppfylla vissa specificerade mål. På så vis är 

de explicit normativa. Huruvida dessa mål är önskvärda eller inte behöver dock inte vara en 

fråga som scenariostudien behöver ta ställning till. 

I många fall är de mål som satts upp fullt möjliga att nå utan att några stora trendbrott krävs. 

Däremot kan det vara viktigt att vissa kritiska beslut fattas i rätt tid. I denna situation kan man 

använda Bevarande scenarier. Att de kallas ”bevarande” förklaras av att de bygger vidare på i 

stort sett de strukturer som råder. Däremot förutsätter de alltså inte en utveckling som skulle 

kunna betraktas som mest sannolik. De besvarar frågan – Hur kan ett visst mål uppnås genom 

anpassningar till rådande situation. Transformerande scenarier svarar istället på frågan – Hur 

kan ett visst mål uppnås när den rådande strukturen hindrar nödvändiga förändringar? Trans-

formerande scenarier tar alltså ännu ett steg bort från försöken att förutsäga framtiden. Här 

handlar det om att hitta sätt som de mål man inriktat sig på uppnås, även om detta innebär 

konsekvenser eller förändringar som framstår som orimliga om man bara ser till dagens 

trender och värderingar. Syftet med de transformerande scenarierna är ofta att skapa ett under-

lag för en diskussion om långtgående och långsiktiga mål. De kan användas för att öka för-

ståelsen för att mål som många kan anse vara rimliga på lång sikt också kan behöva innebära 

förändringar på kort sikt. 

Börjeson et al går även igenom olika tekniker för att utveckla scenarier. De talar om tre olika 

moment i en scenarioprocessen. Det är att generera idéer, att samordna idéerna till helheter 

och att testa att scenarierna är konsistenta. En mycket grov sammanfattning av vilken sorts 

tekniken som i första hand kan användas så är olika varianter på gruppövningar, enkäter 

vanliga för att generera idéer. Olika former av formell modellering är vanliga till de integrer-

ande teknikerna. Konsistenstestandet sker som en viktig del i morfologiska analyser, en sorts 

modellsystem som kan användas för att skapa konsistenta scenarier utifrån hur olika faktorer 

hänger ihop logiskt. Konsistenstestet kan ofta ses som en integrerad del i själva utarbetandet 

av modeller.  

Den kanske viktigaste poängen som görs i rapporten om scenariokategorier är att man i 

framtidsstudier måste vara noga med att anpassa ansats efter syfte med de scenarier man vill 

använda. Detta är en poäng som utvecklas konkret för miljömålen i kapitel 7. 
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4 Scenariokategorier och miljömål 

I kapitlet ovan presenterades olika kategorier av scenarier. En viktig lärdom var att det är 

viktigt att anpassa ansatsen i framtidsstudierna efter syftet med scenarierna. 

I miljömålsarbetet analyseras olika aspekter av samhällsutvecklingen kontinuerligt. Det görs 

med hjälp av vad som kan kallas prediktiva scenarier eller trendanalyser – det vill säga man 

söker svar på frågan vad kommer att hända – kommer miljömålen att nås? De återkommande 

de Facto -rapporterna kan sägas arbeta i första hand med detta perspektiv.  

Som visades i kapitel 2 har en del andra typer av framtidsstudier också gjorts inom de olika 

miljömålsansvariga myndigheterna. Eftersom framtiden alltid är mycket osäker tror vi det är 

viktigt att även jobba med andra typer av scenariokategorier än de prediktiva. Detta arbete kan 

leda till att man står beredd inför olika framtidsutvecklingar. 

Kort kan sägas att de explorativa scenarierna försöker svara på frågan vad kan hända – som 

påverkar möjligheterna att nå miljömålen? De explorativa scenarierna lämpar sig när det 

finns en betydande osäkerhet om utvecklingen på viktiga samhällsområden. Då kan scenari-

erna utgöra en utgångspunkt för diskussioner om vilka konflikter man kan stöta på i det fram-

tida arbetet med miljömålen och vilka synergier som finns. 

Normativa scenarier svarar i stället på frågan hur kan ett visst mål uppnås – hur ser ett sam-

hälle ut där miljömålen är uppnådda? Med normativa scenarier utgår man alltså från målupp-

fyllelser och utvecklar sedan vägar att nå målen. Normativa scenarier kan vara ett sätt att 

komma runt föreställningen att något är ”omöjligt”, och kan vara lämpliga att ta till i 

situationer då något man anser mycket viktigt inte ser ut att kunna uppnås. 

Eftersom miljökvalitetsmålen dels är olika till sin karaktär och dels olika svåra att nå anser vi 

att det krävs olika typer av scenariometodik för att lösa dem. Miljökvalitetsmålen har mellan 

ett och tio delmål vilket gör dem mer eller mindre komplexa att analysera. Det kan också vid 

en första anblick vara svårt att upptäcka de eventuella synergier och konflikter som kan finnas 

mellan åtgärder som syftar till att nå ett specifikt delmål. Fyra av miljökvalitetsmålen anses 

som mycket svåra att nå inom den utsatta tiden. Inget ses som lätt att nå, men majoriteten be-

traktas som möjliga att nå genom ytterligare åtgärder.  
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För de mål som är mycket svåra att nå kan stora förändringar i samhället krävas. Vi tror därför 

att det kan vara aktuellt att göra normativt transformerande scenarier för dessa. Då målas 

framtidsbilder upp där målen faktiskt är nådda. Framtidsbilderna bäddar därmed för en 

diskussion om vilka förändringar som faktiskt krävs för att nå dessa mål. Eventuellt kan även 

normativt transformerade scenarier behövas för de generationsmål som innehåller flera delmål 

som betraktas som mycket svåra att nå. 

För övriga miljökvalitetsmål räcker det antagligen med explorativa scenarier. Dessa kan 

användas för att tydliggöra målkonflikter och möjligheter att undvika dem. 

Till grund för såväl de normativa som de explorativa scenarierna ligger givetvis de prediktiva 

scenarier som pekar på huruvida miljökvalitetsmålen ses som lätta, möjliga eller svåra att nå. 

5 Målkonflikter och synergier 

I den svenska statsförvaltningen existerar inte bara miljökvalitetsmålen. Enligt Wandén 

(2003:6) är det snarare så att hela den svenska statsförvaltningen är målstyrd. En åtgärd som 

leder till att ett mål uppnås kan samtidigt motverka ett eller flera andra mål – det kan alltså 

uppstå konflikter. Synergier uppstår i stället när en åtgärd leder till att flera mål uppnås. Vi 

kommer här att tala om målkonflikter trots att begreppet kan leda en till att enbart tänka på  

konflikter mellan själva målen. I själva verket behöver inte målen stå i konflikt med varandra, 

utan konflikterna uppstår ofta först genom att vissa åtgärder som införs för att uppnå ett mål 

skapar svårigheter att uppnå andra mål. Det kan därför vara tydligare att tala om konflikter 

mellan vissa mål och vissa åtgärder, än om målkonflikter. I dagligt språkbruk kan denna åt-

skillnad kännas obekväm. Vi fortsätter därför att använda begreppet målkonflikter, men med 

den medvetet breda tolkning som innebär att även konflikter mellan åtgärder och andra mål 

inkluderas. 

Enligt Wandén innebär mångfalden av mål tre särskilda problem i miljömålsarbetet: 

A. Olika statliga verksamheter har olika men sammanhängande mål 

B. Miljömålen är inte välstrukturerade – några gäller utsläppsnivåer, andra naturresurs-

användning och några handlar om naturtillstånd 
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C. Det är svårt att identifiera de potentiella konflikter och synergier som finns mellan 

miljömålen och andra statliga mål 

Edvardsson (2004:176) pekar även hon på tre liknande svårigheter med miljökvalitetsmålen, 

nämligen att de är formulerade på ett sätt som gör dem (1) oprecisa och (2) svåra att ut-

värdera. Dessutom är målen (3) inte koordinerade – förhållandet mellan olika mål är inte 

tydliggjort och inget omfattande försök att peka ut aktuella eller möjliga konflikter har gjorts. 

Wandéns (2003:7-8) hypotes är ”att miljöpolitikens målkonflikter ofta beror på att berörda 

verksamheter i samhället får en sådan volym att de hotar miljön på olika sätt, medan synergier 

kan uppstå genom att verksamheterna bedrivs mer effektivt och resurssnålt”. Wandén 

(2003:20) pekar på att det är viktigt att skilja mellan statliga verksamheters volym och inne-

håll. Medan volymen kan mätas i pengar eller fysiska termer så syftar innehållet till hur verk-

samheten bedrivs. Som exempel på innehåll nämner Wandén (2003:20) arbetsformer och 

teknisk nivå. Wandén (2003:35) bygger därmed ut sin hypotes till att peka på att mål-

konflikter huvudsakligen består i att olika verksamheter får större volym medan synergier 

uppstår genom att verksamheterna bedrivs mer effektivt och resurssnålt.  

Att synergier ofta består i att verksamheter bedrivs mer effektivt stämmer ofta. Vi menar dock 

att vinster i innehåll kan ätas upp av ökade volymer, det vill säga miljöförbättringar i form av 

ökad effektivitet kan leda till att produktionsvolymen ökar. Det innebär en målkonflikt i den 

utsträckning som de ökande volymerna är en del av samhällsmålen. Men det finns även andra 

målkonflikter. Det kan till exempel gälla mellan olika miljömål där tekniska lösningar kan 

minska energianvändningen men öka luftföroreningarna, eller mellan miljömål och till 

exempel regionalpolitiska mål när resandet orsakar miljöbelastningar samtidigt som det är en 

viktig faktor för att uppfylla regionala mål. Ytterligare en målkonflikt är var målen ska 

uppnås. Miljökvalitetsmålen beskriver tillståndet i den svenska miljön. Samtidigt är arbetet 

mot en hållbar utveckling synnerligen globalt. Att ett svenskt miljökvalitetsmål kan uppnås 

genom att förflytta miljöeffekter av exempelvis konsumtion och resande till andra länder är 

alltså en målkonflikt i det globala perspektivet.  

5.1 Andra samhällsmål 

Eftersom regeringen har beslutat om såväl miljömålen som övriga samhällsmål, är intentionen 

att alla kan och bör uppnås i det långa loppet. Det borde därmed inte finnas några inneboende 
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konflikter mellan mål på lång sikt. Även om detta är önskvärt så finns det i realiteten kon-

flikter, åtminstone på kort sikt. Det är därför nödvändigt att göra avvägningar mellan olika 

mål – frågan är hur avvägningar ska göras. 

Först och främst måste vi veta vilka de andra samhällsmålen är. Ett sätt är att titta på stats-

budgetens utgiftsområden och de mål som fastslås där. Utgiftsområdena i 2006 års budget är: 

1. Rikets styrelse 

2. Samhällsekonomi och 
finansförvaltning 

3. Skatt, tull och exekution 

4. Rättsväsendet 

5. Internationell samverkan 

6. Försvar samt beredskap mot 
sårbarhet 

7. Internationellt bistånd 

8. Invandrare och flyktingar 

9. Hälsovård, sjukvård och social 
omsorg 

10. Ekonomisk trygghet vid sjukdom 
och handikapp 

11. Ekonomisk trygghet vid ålderdom 

12. Ekonomisk trygghet för familjer 
och barn 

13. Arbetsmarknad 

14. Arbetsliv 

15. Studiestöd 

16. Utbildning och 
universitetsforskning 

17. Kultur, medier, trossamfund och 
fritid 

18. Samhällsplanering, 
bostadsförsörjning och byggande 

19. Regional utveckling 

20. Allmän miljö- och naturvård 

21. Energi 

22. Kommunikationer 

23. Jord- och skogsbruk, fiske, med 
anslutande näringar 

24. Näringsliv 

25. Allmänna bidrag till kommuner 

26. Statsskuldsräntor m.m. 

27. Avgiften till Europeiska 
gemenskapen     

(Prop. 2005/06:1)

 

Varje utgiftsområde består av politikområden som i sin tur delas upp i verksamhetsområden 

och på myndighetsnivå verksamhetsgrenar. Wandén (2003:10) konstaterar att alla dessa i de 

flesta fall får långsiktiga mål och resursramar. 

Som exempel kan utgiftsområde nr. 22 – kommunikationer – nämnas. Här ingår transport-

politiken med det övergripande målet ”att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet ” (Prop. 

2005/06:1).  
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Delmålen inom transportpolitiken är att inom ramen för en samhällsekonomiskt effektiv och 

långsiktigt hållbar transportförsörjning bidra till: 

• Ett tillgängligt transportsystem, där transportsystemet utformas så att medborgarnas och 

näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses. 

• En hög transportkvalitet, där transportsystemets utformning och funktion medger en hög 

transportkvalitet för medborgarna och näringslivet. 

• En säker trafik, där det långsiktiga målet för trafiksäkerheten skall vara att ingen dödas eller 

allvarligt skadas till följd av trafikolyckor inom transportsystemet. Transportsystemets ut-

formning och funktion skall anpassas till de krav som följer av detta. 

• En god miljö, där transportsystemets utformning och funktion anpassas till krav på god och 

hälsosam livsmiljö för alla, där natur- och kulturmiljö skyddas mot skador och en god hus-

hållning med mark, vatten, energi och andra naturresurser främjas. 

• En positiv regional utveckling, där transportsystemet främjar en positiv regional utveckling 

genom att dels utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av landet att utvecklas, dels 

motverka nackdelar av långa transportavstånd. 

• Ett jämställt transportsystem, där transportsystemet är utformat så att det svarar mot både 

kvinnors och mäns transportbehov. Kvinnor och män skall ges samma möjligheter att påverka 

transportsystemets tillkomst, utformning och förvaltning och deras värderingar skall tillmätas 

samma vikt. 

(Prop. 2005/06:1) 

Som exempel på verksamhetsområde som ingår i transportpolitiken kan nämnas Vägar. Verk-

samhetsområdet har i sin tur flera mer precisa mål som Vägverket ansvarar för. Vägverkets 

verksamhetsgrenar är i sin tur sektorsuppgifter, myndighetsutövning inklusive bidrag, statlig 

väghållning, produktion och uppdragsverksamhet (Regeringen, 2004a). 

Wandén (2003:10) skriver att åtskillnaden mellan de politiska organens och myndigheternas 

uppgifter innebär att det för miljöområdet går att skilja mellan miljöpolitik och miljövård. 

Miljöpolitiken handlar om hur miljömålen ska avvägas mot andra samhällsmål medan miljö-

vården handlar om hur myndigheter, kommuner och andra kan uppnå miljömålen. I praktiken 

är inte uppdelningen mellan politik och utförande så strikt. Tack vare miljömålsarbetets 

bredd, där flera myndigheter är aktiva, finns förutsättningar för att göra en djupare analys och 

vissa avvägningar på myndighetsnivå.  



19 

5.2 Att tydliggöra konflikter och synergier 

Med tanke på den mängd målsättningar som finns är det inte svårt att tänka sig att det finns 

potentiella konflikter eller synergier mellan miljökvalitetsmålen och andra samhällsmål. Ett 

exempel är den mellan regional utvecklingspolitik och miljöpolitik. 

Wandén (2003:20-24) gör en organisatorisk indelning av statliga mål i systemmål, 

produktionsmål, hänsynsmål och processmål. Medan riksdag och regering är huvudansvariga 

för systemmålen är en eller ett fåtal myndigheter ansvariga för produktionsmålen. För 

hänsynsmålen är många myndigheter ansvariga, men ansvarsfördelningen kan vara oklar. 

Processmålen gäller alla myndigheter som var och en ansvarar för sin verksamhet. System-

målen utgörs först och främst av målen för den ekonomiska politiken – där det övergripande 

målet är full sysselsättning och ökat välstånd genom uthållig ekonomisk tillväxt. Produktions-

målen avser enskilda verksamheter inom samhället – som mål för skogsbruk, livsmedels-

politik, energi, kommunikationer m.m. Hänsynsmålen sträcker sig över flera områden och 

som exempel nämner Wandén (2003:22) miljö, arbetsmiljö, jämställdhet och integrations-

politik. Hänsynsmålen läggs alltså till andra mål. Processmålen handlar om hur det statliga 

arbetet ska bedrivas.  

Wandén (2003:29) konstaterar att systemmålen ofta ställs mot både produktionsmålen och 

hänsynsmålen i det årliga budgetarbetet. Han konstaterar också att det finns en djupare 

konflikt mellan systemmålen och miljömålen – nämligen att det övergripande kravet på full 

sysselsättning kan innebära ökade industriella aktiviteter, transporter och avfallsmängder som 

försvårar miljövården. Enligt Wandén (2003:30) kan även den typ av produktionsmål som 

handlar om mål för näringsliv och infrastruktur ofta vara i potentiell konflikt med miljömålen. 

Vi vill dessutom understryka att det finns potentiella konflikter och synergier inte bara mellan 

miljökvalitetsmålen och andra samhällsmål, utan även mellan miljömålens delmål och mellan 

miljömålen. Som Wandén påpekar ser även miljökvalitetsmålens delmål olika ut – de tar 

nämligen fasta på följande faktorer: 

Användning av en naturresurs: användningen av mark och vatten ska exempelvis inte ge negativa 

konsekvenser. 

Upprättande av planer eller åtgärdsprogram: till exempel ska det senast år 2009 finnas 

åtgärdsprogram för vatten. 
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Utsläppsnivåer: ett exempel är att de vattenburna kväveutsläppen söder om Ålands hav senast 2010 

ska ha minskat med 30 % från 1995 års nivå. Hit räknar vi också utsättning av djur och växter. 

Effekter på människor: ett exempel är att antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar ska 

ha minskat med 5 % mellan 1998 och 2010. 

Naturtillstånd, belastning eller halter: exempelvis ska minst 12000 hektar våtmarker och småvatten 

anläggas eller återställas i odlingslandskapet fram till år 2010, och trenden mot ökad försurning av 

skogsmark ska vara bruten före dess. (Wandén, 2003:25) 

Den rika floran av sätt att formulera målen innebär att det blir svårt att se vilken inbördes 

relation de har och därmed också att se vilka mål som står i konflikt med varandra och vilka 

mål som kan ha synergieffekter. 

Edvardsson (2004:178) belyser på liknande sätt att det finns såväl interna som externa mål-

konflikter. Interna målkonflikter är konflikter mellan två miljömål. Som exempel nämner 

Edvardsson begränsad användning av bekämpningsmedel som resulterar i ökad mekanisk 

brukning av jord vilket ökar utsläppen av koldioxid. Externa målkonflikter är i stället 

konflikter mellan miljömål och andra mål. Som exempel nämner Edvardsson utbyggnaden av 

infrastrukturen i form av vägar och järnvägar som hotar känsliga biotoper. 

Frågan som kvarstår är därmed – på vilka principer ska målen vägas mot varandra? Eller finns 

det rent av en (dold) politisk prioriteringsordning? Eftersom målsättningen är att på sikt upp-

fylla alla målen (miljökvalitetsmålen och övriga samhällsmål), behöver konflikter och 

synergier hanteras på ett systematiskt vis. Olika politiska organ jobbar på olika sätt med olika 

mål – men också på olika sätt med samma mål. För att systematisera arbetet behövs därför en 

samsyn om vilken framtid det är som önskas.  

Vårt förslag är att detta arbete med att tydliggöra konflikter och synergier görs med hjälp av 

vad vi har valt att kalla strategibilder vilket diskuteras i kapitel 6. 

6 Strategibilder – Framtidsbilder byggda på de tre strategierna 

I proposition 2004/05:150 Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag läggs fast att arbetet 

mot miljökvalitetsmålen ska koncentreras i tre åtgärdsstrategier. Strategierna är En strategi för 

effektivare energianvändning och transporter, En strategi för giftfria och resurssnåla kretslopp 

och En strategi för hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö. Strategierna skär miljö-

arbetet på en annan ledd än vad miljömålen gör och de samlar ihop flera miljömål under varje 
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strategi. Med tanke på den vikt som läggs vid strategierna är det rimligt att försöka integrera 

dem i scenarioarbetet med miljömålen. 

Det bör vara möjligt att använda strategierna som grund för utvecklandet av framtidsbilder, 

framtidsbilder som vi fortsättningsvis kallar ”Strategibilder”. Strategibilder kan illustrera hur 

åtgärder kopplade till en och samma strategi är beroende av varandra. Olika åtgärder kan leda 

till resultat som är positiva för ett eller flera mål, eller positiva för några men samtidigt 

negativa för andra. Strategibilderna blir därmed ett sätt att tydliggöra eventuella konflikter och 

synergier mellan olika åtgärder. De blir ett sätt att se vilka effekter man skulle kunna nå 

genom att koordinera en uppsättning politiska beslut. Poängen med detta är också att man 

tvingas tänka igenom vilka synergier och målkonflikter som åtgärderna kan leda till. 

Strategibilderna kan genereras på flera olika sätt och med olika syften. Med de begrepp och 

den kategorisering som presenterades i kapitel 3 kan man till exempel konstatera att de lämpar 

sig väl som grund för strategiska scenarier. Med sådana är ju syftet att undersöka hur vissa 

strategier eller strategiskt viktiga beslut kan fungera under olika omvärldsutvecklingar. Här 

söker man typiskt så robusta strategier som möjligt. Strategibilderna kan också ligga till grund 

för normativa transformerande scenarier. Detta kan vara relevant om det visar sig svårt, eller 

snarast omöjligt, att nå vissa mål under rådande förutsättningar. Strategibilder är däremot inte 

särskilt tillämpbara för att göra prediktiva scenarier. Det beror på att Strategibilderna framför 

allt fokuserar på sådana faktorer som är påverkbara. Här handlar det i hög utsträckning om 

politiska beslut som kan fattas på nationell nivå. Det handlar däremot i mindre utsträckning 

om ej påverkbara, externa faktorer.  

För varje strategi kan flera olika strategibilder utvecklas. De kan typiskt baseras på olika 

grundläggande idéer. Det går till exempel att tänka sig att man vill se hur en Strategibild för 

effektivare energianvändning och transporter ser ut där man i första hand baserar åtgärderna 

på ekonomiska styrmedel riktade mot hushållen, t.ex. i form av skatter på energiintensivt 

resande och på uppvärmningsenergi i kombination med lägre inkomstskatter och subventioner 

till energieffektiva fordon och till investeringar i energieffektiviserande åtgärder i bostäder. I 

en annan Strategibild kanske man satsar på att bygga strategier baserade på normer och med 

större fokus på producenter, t.ex. i form av hårdare krav på energieffektivitet i nybebyggelse 

och ombyggnad, och hårdare krav på energieffektivitet vid statlig upphandling. 
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Oavsett hur Strategibilderna formuleras kommer de att kunna användas till att identifiera och 

hantera målkonflikter och synergier. Själva arbetet med att generera Strategibilder kommer i 

sig att innebära att målkonflikter och synergier uppdagas både mellan olika miljömål och med 

andra samhällsmål. Just detta att olika faktorers inbördes påverkan tydliggörs är en viktig 

poäng med att göra framtidsbilder. Ett lyckat arbete med att generera Strategibilderna innebär 

att själva bilderna fungerar som illustrationer till hur målkonflikter kan lösas och synergier tas 

till vara. Detta gäller både mellan de miljömål som respektive strategi i första hand är 

inriktade mot och mellan miljömål och andra samhällsmål. Relationen till andra samhällsmål 

kommer i första hand in genom att koppla Strategibilderna till de explorativa scenarierna. 

Strategibilderna kan också bli en del i själva hanteringen av själva målkonflikter, där det 

viktigaste bidraget kan vara att olika mål ställs mot varandra på ett tydligt sätt. Om detta görs 

på ett sätt som når acceptans kan själva diskussion kring konflikterna leda till att man hittar 

lösningar utanför de gängse tankebanorna eller att man tvingar fram en prioritering mellan 

olika mål. 

7 Förslag till fortsatt scenarioarbete med miljömålen 

Ovan har vi presenterat den grund som vi menar behövs för att kunna ge ett förslag till hur 

man kan använda scenarioansatser till att utveckla det framtidsinriktade och fördjupade 

utvärderingen av miljömålen. Vi kan därmed i detta näst sista kapitel samla ihop de pussel-

bitar som formats i tidigare kapitel och bygga en helhet av dem. Vi ger alltså här ett förslag 

till hur scenarioarbete skulle kunna användas i det fortsatta arbetet med fördjupad utvärdering 

av miljömålen. Förslaget gäller i första hand arbetet under 2006, men arbetet med de senare 

delarna av förslaget skulle rimligen pågå längre än så. Underrubrikerna i kapitlet motsvarar ett 

antal steg som bör följas i kronologisk ordning. I det första steget utvecklas två sorters 

omvärldsscenarier. I det andra utvärderas miljömålen mot dessa. I det tredje går man ett steg 

längre och undersöker vilken effekt olika strategier kan ha på uppfyllelsen av miljömålen. Det 

fjärde steget samlar upp de mål som inte tycks kunna lösas med några av strategierna i steg 3. 

De målen samlas ihop och särskilda framtidsbilder där även de målen genereras och 

konsekvenserna av dem diskuteras. Stegens inbördes relation sammanfattas i figur 2. 
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Figur 2. Fyra steg för scenarioarbetet. 
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7.1 Utveckla omvärldsscenarier 

I arbetet med utvärderingar av miljömålen har det framkommit att det finns en efterfrågan på 

gemensamma grundantaganden gällande externa faktorer. Arbetet med miljömålen skulle 

underlättas om det fanns en gemensam syn på vad man kan förvänta sig ska hända i om-

världen. Detta är synpunkter som bland annat framkom vid den workshop med deltagare från 

framför allt miljömålsrådets beredningsgrupp som ordnades inom ramen för detta uppdrag på 

Naturvårdsverket i oktober 2005. 

Det mest grundläggande sättet att möta denna efterfrågan på skulle kunna vara att man 

utvecklar ett referensscenario. Detta scenario ska i största möjliga utsträckning ta upp faktorer 

som är av stor vikt för miljömålens uppfyllelse, och som högst marginellt påverkas av det som 

traditionellt ses som miljöpolitik. Referensscenariot ska vara en form av prediktivt scenario 

och alltså inte innehålla några större överraskningar. Det bör vara synkroniserat med andra 

statliga prognoser i görligaste mån. Referensscenariot ska alltså beskriva hur framtiden skulle 

kunna se ut om nuvarande trender och politik inte förändras väsentligen.  

Att framtiden inte kommer att bli precis så som man tänker sig är dock något man kan vara 

säker på. Därför behövs det explorativa scenarier som ett komplement till referensscenariot. 

De explorativa scenarierna ska innehålla i princip samma faktorer som referensscenariot, men 

i de explorativa scenarierna illustreras tänkbara alternativa utvecklingar av dessa. Hur många 

explorativa scenarier som utvecklas är en fråga som får besvaras under arbetets gång, men 

troligen kan tre till sex stycken vara hanterligt och rimligt. 

De faktorer som ska vara med i scenarierna kan vara av olika karaktär. Vissa faktorer ligger 

på global nivå, såsom klimatförändringar. Andra frågor kan vara en kombination av globala, 

EU och nationella nivåer, t.ex. energipris, ekonomisk utveckling och teknikutveckling. 
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Demografi är en faktor som dels kan vara viktig i ett globalt perspektiv, dels kan vara viktig 

för den nationella och lokala planeringen och möjligheterna att uppnå miljömål. Vissa 

faktorer, såsom t.ex. regionförstoring, kan tyckas tämligen lokala, men de är i hög grad även 

beroende av europapolitiken och kan därför vara relevanta att ta med i omvärldsscenarierna. 

Vissa frågor, kanske framför allt energipolitiken, har en mycket stark miljöpolitisk betydelse, 

utan att de kan betraktas som rent miljöpolitiska frågor. Huruvida sådana faktorer ska finnas 

med i omvärldsscenarierna är en fråga som behöver diskuteras vidare mellan miljö-

målsmyndigheterna. 

De här aktuella scenarierna kan utvecklas genom en kombination av litteraturstudier, 

omvärldsanalyser, intervjuer och andra insatser från inblandade i miljömålsarbetet. Andra 

insatser kan ske till exempel genom att det ges utrymme att ge synpunkter på vilka faktorer 

som behöver finnas med i scenarierna. 

Syftet med detta steg är att skapa en gemensam grund för arbetet med den fördjupade 

utvärderingen och för de fortsatta stegen i det här aktuella förslaget till fortsatt arbete med 

scenarier. Det är därför viktigt att omvärldsscenarierna motsvarar de behov som miljömåls-

ansvariga uttrycker. 

7.2 Utvärdera miljömål mot omvärldsscenarier 

Redan idag sker en årlig utvärdering rörande möjligheterna att nå generationsmålen. Denna 

utvärdering publiceras i de Facto-rapporterna och sammanfattas populärt med ”smileysar”. 

Underlagen till utvärderingarna kommer från de målansvariga myndigheterna. Utvärdering-

arna ska bygga på vissa gemensamma kriterier framför allt gällande t.ex. politiska beslut. I de 

gällande kriterierna ska endast fattade politiska beslut tas i beaktande vid bedömningen av 

måluppfyllelse. Detta innebär en mycket smal definition av gemensamma kriterier, eftersom 

det finns så mycket mer än fattade politiska beslut som kommer att påverka måluppfyllelsen. 

Det innebär att målansvariga myndigheter kan komma att bygga sina utvärderingar på olika 

föreställningar om omvärldsutvecklingar. Den samlade utvärderingen kan därmed bli 

osystematisk och eftersom omvärldsutvecklingarna kan ha olika effekt på olika miljömål kan 

utvärderingarna komma att bli orimligt positiva eller orimligt negativa.  

Om man mer konsekvent försöker basera utvärderingar på gemensamma antaganden om om-

världsutvecklingen får man en mer samordnad bild av måluppfyllelsen. I detta andra steg av 
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scenarioarbetet föreslår vi därför att de omvärldsscenarier som beskrivs i 7.1 ovan används 

som gemensamma antaganden vid utvärderingen av vart och ett av miljömålen. Till att börja 

med används referensscenariot, och med detta som bas görs bedömningar av möjligheter till 

måluppfyllelse. Resultatet av dessa bedömningar kommer med största sannolikhet bli att vissa 

generationsmål har goda möjligheter att uppnås medan andra ser svårare ut att klara av. Redan 

detta kan utgöra viktiga underlag för den fortsatta fördjupade utvärderingen, och ger en upp-

fattning om hur man ska gå vidare. 

Dock räcker det inte med denna bedömning. För att öka robustheten i miljömåls-

bedömningarna bör möjligheterna att nå generationsmålen också bedömas under de olika 

explorativa scenarierna. Det är troligt att det då kommer att visa sig att måluppfyllelsen 

varierar mellan de explorativa scenarierna, och att variationerna mellan miljömålen är stora. 

Resultaten av denna bedömning kommer att vara minst lika viktig som resultaten av 

bedömningarna baserade på referensscenariot. Men dessa explorativa bedömningar kommer 

att vara svårare att integrera i det ordinarie miljömålsarbetet eftersom de inte kommer att 

bygga på troliga, utan möjliga, framtidsutvecklingar. Om man lyckas plantera dessa 

bedömningar så att de gror i organisationerna bör det dock kunna skapas en god beredskap för 

att se vilka miljömål som blir svårare respektive lättare att nå, beroende på omvärlds-

utveckling. Därmed kan man också snabbare prioritera så att åtgärder kan vidtas för att stärka 

de mål mot vilka hoten tycks öka med en viss omvärldsutveckling. 

Sammantaget består detta steg alltså av att varje miljömål utvärderas utifrån dels 

referensscenariot dels de explorativa scenarierna. Den avstämning som är planerad till den 4-5 

maj 2006 bör kunna ägnas åtminstone delvis åt en workshop dedikerad åt arbete med miljö-

målen och omvärldsscenarierna. Före workshopen bör referensscenariot finnas i skrift. 

Dessutom bör ett utkast till explorativa scenarier finnas att tillgå. Före workshopen bör det 

också finnas preliminära bedömningar av uppfyllelsen av de olika generationsmålen under 

referensscenariot. Då kan workshopen ägnas dels åt att jämföra dessa bedömningar, dels åt att 

inleda undersökningar av hur miljömålen klarar sig under de explorativa scenarierna och 

särskilt åt att identifiera olika målkonflikter och synergier som diskuterades i kapitel 5. 

Särskilt de explorativa scenarierna kan vara bra verktyg för att hitta relationer mellan miljö-

mål och andra samhällsmål. Vissa explorativa scenarier kan komma att fokusera på en 

utveckling som drivs av något annat samhällsmål. Om det visar sig att vissa miljömål blir 

svåra att nå i just dessa scenarier är detta en tydlig indikation på målkonflikt. Om det å andra 
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sidan finns mål som tycks vara lättare att nå i vissa scenarier kan det finnas synergieffekter 

mellan dessa. 

7.3 Utveckla Strategibilder och testa dessa mot omvärldsscenarier 

I förslagets tredje steg genereras Strategibilder (se kapitel 6). Strategibilderna kan bland annat 

ses som ett sätt att visa hur olika åtgärder inom en strategi kan samverka. Det kan vara 

värdefullt att utarbeta flera Strategibilder för varje strategi, eftersom acceptansen och 

effekterna av olika paket av åtgärder kan variera med omvärldsutveckling. Dessutom är det 

mycket möjligt att värderingen av olika paket kan variera betydligt bland annat beroende på 

politiska preferenser. 

Det finns många tekniker för att utveckla strategibilder, och samma teknik behöver inte 

användas för alla strategier. Ett alternativ är att strategiansvariga genererar strategibilderna 

internt i en ganska liten grupp. Detta är troligen det billigaste och snabbaste sättet att få fram 

ett resultat, men det riskerar att bli snävt och kanske svagt förankrat bland andra miljömåls-

aktörer. Ett annat sätt kan vara att strategiansvariga tar ledningen för en process där miljö-

målsmyndigheterna involveras mer formellt och bidrar konkret till att utarbeta strategi-

bilderna. Ett tredje alternativ är att använda konsulter till att generera strategibilderna. Dessa 

kan då till exempel lägga upp arbetet som en kombination av ett internt arbete inom konsult-

gruppen och intervjuer, workshops eller liknande med miljömålsmyndigheterna för att se till 

att de är på rätt kurs och får korrekta och relevanta underlag. 

Strategibilderna utvärderas både mot referensscenariot och mot de explorativa scenarier som 

utvecklades i steg 1. Utvärderingarna ska dels visa hur långt de olika strategierna kan tänkas 

nå mot uppfyllelse av generationsmålen, dels visa hur stabila de är vid olika omvärlds-

utvecklingar. Liksom i föregående steg, där generationsmålen utvärderades under olika 

omvärldsutvecklingar, ska alltså även Strategibilderna utvärderas mot både referensscenariot 

och mot de explorativa scenarierna.  

Syftet med detta steg är att uppnå en samsyn om hur långt man kan nå med strategierna under 

olika omvärldsutvecklingar och med olika politiska beslut. Syftet är också att skapa en 

process för en systematisk behandling av konflikter mellan åtgärder, paket av åtgärder och 

olika mål. Tanken är att både själva arbetet med Strategibilderna och de faktiskt genererade 
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bilderna ska utgöra bra underlag för fortsatta utvärderingar av mål och synergier och 

konflikter mellan mål. 

Avstämningen som är planerad till den 28-29 september 2006 skulle helt eller delvis kunna 

utformas som en workshop kring Strategibilderna. Detaljerna kring en sådan workshop kan 

inte bestämmas förrän arbetet med de tidigare stegen kommit en bit framåt. Det är också 

viktigt att den planeras i samarbete med dem som arbetar med Strategibilderna. Det är möjligt 

att man väljer att arbete på olika sätt med strategierna, och i sådana fall kan det hända att 

denna workshop ska ägnas mer åt någon av strategierna. Klart är i alla fall att avstämningen 

kan användas till att initiera arbete med strategibilder, i det fall att något sådant arbete inte 

kommit igång, eller åt att vidareutveckla de idéer som eventuellt redan hunnit fram. Arbete 

med den här typen av Strategibilder skulle kunna göras som ett mycket djupgående 

analysarbete och utvecklas till fleråriga projekt, men det går också att hitta enklare varianter 

på det. Det är inte möjligt att bestämma i detalj hur den planerade avstämningen den 28-29 

september ska användas förrän diskussionerna om hur arbetet med respektive strategi ska gå 

till har kommit längre. Klart är dock att arbetet med strategierna inte nödvändigtvis behöver 

följa samma vägar.  

7.4 Utveckla Normativa, transformerande scenarier för vissa miljömål 

I det tredje steget ovan beskrivs hur man skulle kunna arbeta med Strategibilder. En poäng 

med att utveckla Strategibilder är att man kommer åt flera miljömål i varje framtidsbild. Men 

enligt de utvärderingar som gjorts hittills är det några generationsmål som ser ut att bli mycket 

svåra att nå. För närvarande ser detta ut att gälla framför allt klimat, levande skogar, över-

gödning och giftfri miljö. 

Om det efter arbetet med Strategibilder som beskrevs i steg 3 ovan kvarstår några mål som 

inte ser ut att uppnås måste ytterligare analyser göras, och nu specifikt för just de mål som 

inte ser ut att kunna uppfyllas. Ett sätt är att utveckla transformerande normativa scenarier där 

man strävar efter att bygga framtidsbilder som faktiskt uppfyller målen, även om de bilderna 

kan kännas orealistiska. Utvecklingen av dessa normativa framtidsbilder behöver inte göras i 

miljömålsrådets beredningsgrupper, utan det kan räcka att experter på de berörda miljömålen 

och/eller strategierna deltar i det arbetet. 
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Syftet med att utveckla normativa scenarierna är att tydliggöra att för att nå vissa mål kan det 

krävas exceptionella åtgärder. Genom att åtgärderna alltså kan vara mer långtgående än vad 

man normalt diskuterar är det troligt att det uppstår tydliga konflikter med andra samhällsmål. 

Syftet med att utveckla transformerande normativa scenarier är inte att låtsas som om dessa 

konflikter inte finns. Tvärtom är en poäng med sådana scenarier just att tydliggöra 

konflikterna. Tydliggörandet sker genom att de transformerande scenarierna inte tillåts 

begränsas av vad som idag anses rimligt, utan de ska primärt illustrera uppfyllelse av de mål 

som diskuteras och sekundärt ta upp konsekvenserna av detta. I praktiken sker naturligtvis en 

sorts iterativt arbete där man försöker utveckla måluppfyllande framtidsbilder som är ”så bra 

som möjligt” även utifrån andra samhällsmål. 

En särskild form av tänkbar konflikt är den mellan strategiernas effekter i Sverige och miljön i 

andra länder. Den är speciell på det viset att den hamnar utanför de svenska miljömålens 

räckvidd. Genom arbetet med framtidsbilder och kopplingen till externa faktorer bland annat i 

form av omvärldsscenarier är det rimligt att man i analyserna av konsekvenser av framtids-

bilder även tar med konsekvenser för miljön i andra länder. Kanhända förflyttas vissa 

konsekvenser bara utanför Sveriges gränser. Några av de mest kontroversiella och komplexa 

frågor man då kommer att stöta på kommer förmodligen att röra energisystemet i Europa och 

hur detta ska hanteras i scenarioform. En annan sådan fråga kan komma att gälla svenskars 

resande och en tredje skadliga miljöeffekter i andra länder vid produktion för svenskars 

konsumtion. Att det handlar om kontroversiella frågor är inget motiv för att utelämna dem, 

utan tvärt om en anledning till att just scenariometodik kan vara ett bra sätt att närma sig dem. 

8 Avslutning med ansvarsfördelning och fms potentiella stöd 

I denna rapport har ett förslag utarbetats på hur ett mer strukturerat sätt att arbeta långsiktigt 

med miljömålen skulle kunna se ut. Förslaget så långt har inte diskuterat vilka som skulle 

utföra eller ansvara för de olika stegen. I princip behöver inte alla steg utföras, utan förslagen 

kan åtminstone till en del tas var för sig. Det är till exempel möjligt att genomföra 

utvärderingen av miljömålen i Steg 2 för bara några delmål. Men om i så fall går en del av 

poängen med Steg 1, nämligen idén om en sammanhållen utvärdering, om intet. Arbetet med 

Strategibilder i Steg 3 kan dock utföras för bara en eller två av strategierna utan att just det 

arbetet försvagas. Här kan man också tänka sig att ambitionsnivån med Strategibilderna 
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skiljer mellan olika strategier. Med detta sagt har vi följande förslag på ansvariga för de olika 

stegen, förutsatt att man väljer att följa det förslag som presenterats i denna rapport: 

Steg 1 – miljömålskansliet 

Steg 2 –miljömålsansvariga 

Steg 3 –strategiansvariga 

Steg 4 –respektive miljömålsansvarig, eller eventuellt lämplig strategiansvarig 

Att miljömålskansliet ansvarar för det första steget, som är övergripande för alla miljömål och 

samtidigt inte inbegriper något enskilt miljömål direkt, är naturligt. Kansliet har dessutom 

förklarat sig intresserade av att upphandla stöd för arbetet med detta steg från Miljöstrategisk 

analys – fms, KTH under våren 2006. 

Det andra steget handlar om miljömålen. I den mån detta förslag sjösätts är det rimligt att 

miljömålsansvariga också ansvarar för och huvudsakligen utför denna utvärdering. 

Miljömålskansliet har visat intresse för att upphandla stöd från fms med organiserande av en 

workshop den 4-5 maj 2006 som stöd i detta arbete. 

I det tredje steget utvecklas och utvärderas Strategibilder. Här är de strategiansvarigas roll 

viktig, och det är möjligt att de väljer att arbeta på olika sätt. Som nämnts ovan är det inte 

nödvändigt att alla strategier gör Strategibilderna – det arbete som görs kommer ändå att vara 

användbart. fms har stor erfarenhet av denna typ av arbete och bistår gärna med utarbetandet 

av framtidsbilder om någon eller några av de strategiansvariga vill anlita dem för detta. 

Miljömålskansliet planerar redan nu en upphandling av processtöd från fms inför den work-

shop som planeras till september 2006.  

Avslutningsvis kan man konstatera att det fortsatta framåtblickande arbetet med miljömålen 

och deras uppfyllande kan bli ett svårt och spännande arbete som många kommer att kunna 

delta engagerat i. Vi från fms hoppas på att få fortsatt förtroende så att vi också får hjälpa till 

att genomföra det förslag som vi har presenterat i denna rapport. 
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A. Inledning 

I denna bilaga ges en mer detaljerad genomgång av de framtidsstudier som presenterades i 

kapitel 2. 

De framtidsstudier som presenteras är utkomsten av en inventering som gjorts genom att 

tillfråga miljömålsansvariga myndigheter om deras framtidsstudieinriktade arbete. Det finns 

även studier inom området på andra håll – till exempel inom andra myndigheter, inom företag 

och inom organisationer. Mycket av det som händer inom området sker dessutom utanför 

Sveriges gränser. Inom ramen för detta projekt har emellertid inte dessa framtidsstudier 

kunnat inventeras. Inventeringen har skett genom att de personer som pekas ut som miljö-

målsansvariga på respektive miljömålsansvarig myndighet har tillfrågats om vilket framtids-

studieinriktat arbete som pågår inom myndigheten, med bäring på arbetet med miljökvalitets-

målen. Utöver de 15 miljökvalitetsmålen finns fyra övergripande miljömålsfrågor; Natur-

miljön som Naturvårdsverket ansvarar för, Kulturmiljön som Riksantikvarieämbetet ansvarar 

för, Hälsofrågor som Socialstyrelsen ansvarar för och till sist Fysisk planering och hus-

hållning med mark och vatten samt byggnader som Boverket ansvarar för. Även de som 

ansvarar för dessa frågor har tillfrågats. Naturvårdsverket ansvarar för en majoritet av miljö-

kvalitetsmålen. Dessutom finns sex andra miljömålsansvariga myndigheter, se tabell i.  

I genomgången nedan presenteras först svaren från de myndigheterna, följt av samman-

ställningar av de rapporter som hänvisades till under intervjuerna. Vi börjar genomgången 

med Naturvårdsverket och fortsätter sedan i den ordning som framgår av tabell i. Vi avslutar 

med svaren från Socialstyrelsen. 
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Tabell i. Miljömålsansvariga myndigheter 

Mål som Naturvårdsverket ansvarar för:  Mål som andra myndigheter ansvarar för:  

Begränsad klimatpåverkan Giftfri miljö (Kemikalieinspektionen) 

Frisk luft Säker strålmiljö (Statens strålskyddsinstitut) 

Bara naturlig försurning 

Skyddande ozonskikt 

Grundvatten av god kvalitet (Sveriges geo-

logiska undersökning) 

Ingen övergödning Levande skogar (Skogsstyrelsen) 

Levande sjöar och vattendrag  Ett rikt odlingslandskap (Jordbruksverket) 

Hav i balans, levande kust och skärgård God bebyggd miljö (Boverket) 

Myllrande våtmarker  

Storslagen fjällmiljö  

 

B. Naturvårdsverket 

På Naturvårdsverket finns en miljömålsansvarig för varje miljökvalitetsmål som verket 

ansvarar för. Som nämndes ovan ansvarar Naturvårdsverket för målen begränsad klimat-

påverkan; frisk luft; bara naturlig försurning; skyddande ozonskikt; ingen övergödning; 

levande sjöar och vattendrag; hav i balans; levande kust och skärgård; myllrande våtmarker 

samt storslagen fjällmiljö. Varje miljömålsansvarig person fick ett e-brev där de tillfrågades 

om myndigheten gjort någon/några framtidsstudier med bäring på respektive miljökvalitets-

mål och som sträcker sig ungefär till 2020. En sammanfattning av de svar som inkom redo-

visas i tabell ii nedan. 
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Tabell ii. Framtidsstudier med bäring på de miljömål Naturvårdsverket ansvarar för 

Miljömål Framtidsstudier med bäring på miljökvalitetsmålet 

Begränsad klimatpåverkan Kontrollstation 2004. 

Frisk luft Sverige 2021; använder prognoser från t.ex. Kontrollstation 

2004 och IIASA. 

Bara naturlig försurning Inget svar. 

Skyddande ozonskikt Hur ska Sverige må 2020; Sverige 2021. 

Ingen övergödning Sverige 2021. 

Levande sjöar och 

vattendrag  

Inget som kan karaktäriseras som framtidsstudie. 

Hav i balans, levande kust 

och skärgård 

Sverige 2021; Förluster av fosfor från jordbruksmark; Ingen 

övergödning: underlagsrapport till fördjupad utvärdering av 

miljömålsarbetet. 

Myllrande våtmarker  Några framtidsstudier har inte gjorts, men under 2007 kommer 

en fördjupad utvärdering av detta miljömål att göras – då 

kommer det även att blickas framåt. Dessutom kommer Natur-

vårdsverket att till årsskiftet ha presenterat en nationell strategi 

för våtmarker och sumpskogar, där behovet av framtida in-

satser diskuteras. 

Storslagen fjällmiljö  Sverige 2021 – men den påverkade inte fjällen så mycket. 

B.1 Sverige 2020 – flera miljömålsområden 
Hur ska Sverige må år 2020 var den första långsiktiga studien som presenterades av Natur-

vårdsverket. Fyra scenarier presenteras som leder till en diskussion om vilka beslut som måste 

till för att miljön inte ska bli sämre.  
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B.2 Sverige 2021 – flera miljömålsområden 

Sverige 2021 är en framtidsstudie med vilken Naturvårds-

verket vill visa möjligheter för att utveckla ett i första hand 

ekologiskt hållbart Sverige. Social och ekonomisk hållbarhet 

nämns, men det är naturvetenskapliga och medicinska 

analyser som fått utgöra grunden för de långsiktiga miljö-

målen som presenteras. Årtalet 2021 speglar att det är 

intentionerna med Agenda 21 som utgjort grunden för framtidsbilderna. 

I Sverige 2021 presenteras två framtidsbilder framtagna med så kallad normativ scenario-

metodik. Målen som förväntas uppfyllas är grunden för de miljökvalitetsmål som finns idag. 

Rapporten Sverige 2021 är generellt hållen och innehåller en stor tekniktilltro. Människor 

syns inte så mycket och det är den svenska naturen som är i fokus – inte den globala miljön. Å 

andra sidan analyseras framtidsbilderna utifrån fyra omvärldsscenarier som är globala till sin 

karaktär. 

Avgränsning 

Studien är avgränsad till sektorerna jordbruk, skogsbruk, transporter, energi, vatten och av-

lopp, livsmedel, bostäder/lokaler, samt bas- och varuproducerande industri. Sektorerna deltog 

i arbetet och tog fram konsekvensanalyser. För energisektorn användes redan gjorda studier. I 

rapporten påpekas att ambitionsnivån i konsekvensanalyserna varierar för olika sektorsstudier. 

Jord- och skogsbruk har gjort omfattande ekonomiska och naturvetenskapliga analyser medan 

t.ex. bas- och varuproducerande industri för ett övergripande resonemang. 

Framtidsbilder 

Två framtidsbilder presenteras – Vägvinnaren och Stigfinnaren – som båda är framställda 

med såkallad normativ scenarioteknik eller backcasting. Utgångspunkten för framtidsbilderna 

är att de ska uppfylla de långsiktiga miljömål som presenteras i rapporten. Dessa är 

definierade utifrån naturvetenskapliga eller medicinska riskanalyser och utgör grunden för de 

miljökvalitetsmål som riksdagen antog 1999.  

De två framtidsbilderna utgår från olika grundprinciper som sågs som intressanta eftersom de 

tydliggör många vägval som vi står inför när ett hållbart samhälle ska skapas: 

Naturvårdsverket (1998) 

Sverige år 2021: vägen till 

ett hållbart samhälle, 

Rapport 4858, Stockholm: 

Naturvårdsverket. 
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I den ena framtidsbilden har det skett en förskjutning av tyngdpunkten jämfört med i dag mot 

specialisering, koncentration och stora försörjningsområden; den framtidsbilden kallar vi för 

Vägvinnaren. Den andra karaktäriseras av en förskjutning mot differentiering, spridning och 

småskaliga försörjningsområden; den framtidsbilden har vi gett namnet Stigfinnaren. 

(Naturvårdsverket, 1998:42) 

Tabell iii. Grundprinciper för Vägvinnaren respektive Stigfinnaren (Naturvårdsverket, 

1998:42) 

VÄGVINNAREN STIGFINNAREN 

Organisation av materialflöden: 

Stora försörjningsområden (globalt/regionalt 

beroende) 

Stora logiska system  

Ändliga råvaror i "slutna" system i samhället 

Resurshushållning genom återvinning  

 

Små försörjningsområden (regionalt/lokalt 

beroende) 

Små logiska system 

Förnybara råvaror som kan inlemmas i 

naturens egna kretslopp 

Resurshushållning genom faktor 4-principen 

Struktur: 

Koncentration av bebyggelse  

Infrastrukturnäten behålls och optimeras  

Jordbruk med intensiv produktion  

Skogsbruk med koncentrerad naturhänsyn  

 

Spridning av bebyggelse 

Infrastrukturnäten substitueras eller 

elimineras 

Jordbruk med extensiv produktion 

Skogsbruk med kombinerad naturhänsyn 

Teknik: 

Storskalig och specialiserad Småskalig och differentierad 
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För energianvändningen har samma scenario använts för de båda framtidsbilderna. Detta 

bygger på miljöscenariot från Nutek-rapporten 1996:37”Effekter av ökad biobränsle-

användning”. 

Det innebär i korthet att tre kärnkraftsreaktorer fortfarande är i drift, att aktiva åtgärder har genomförts 

inom alla sektorer för att främja effektivisering, energisparande och konvertering av elvärme, att 

fjärrvärmen och kraftvärmeverk byggts ut, samt att användningen av biobränslen för fjärr- och 

kraftvärme har ökat rejält. Transportsektorns energianvändning ligger på samma eller något lägre nivå 

än idag och där har också nya bränslen i viss utsträckning ersatt fossila bränslen. (Naturvårdsverket, 

1998:43) 

Kort kan sägas att Vägvinnaren bygger på stora försörjningsområdena – livsmedel och andra 

varor köps från den globala marknaden – vilket innebär långa, men energieffektiva, 

transporter. Ändliga råvaror används men återanvänds i slutna kretslopp. Bebyggelsen 

koncentreras och jordbruket har en intensiv produktion. Detta innebär också att tekniken som 

används är storskalig och specialiserad. 

I Stigfinnaren önskas småhus vilket bidrar till ökat bilberoende – men bilarna ska vara 

bränslesnåla. Försörjningsområdena är små vilket innebär att livsmedel och andra basvaror 

produceras och används i närheten. I stället för ändliga råvaror används förnybara. 

Scenarier 

För att bedöma hur Vägvinnaren och Stigfinnaren klarar de långsiktiga miljömålen har 

konsekvensanalyser gjorts utifrån fyra omvärldsscenarier (som finns presenterade i Natur-

vårdsverkets Rapport nr 4726):  

• Värld i kris 

• Centrum Stilla havet 

• Europeisk renässans 

• Balanserad utveckling 

Metoden som användes för att genomföra konsekvensanalyserna kallas manuella spel. 

Projektledarna för de olika sektorerna deltog. Varje spel utgick från ett omvärldsscenario 

utifrån vilket några särskilt viktiga händelser identifierades. Frågor som rörde en spelares 

sektor besvarades skriftligen. Därefter följde en gemensam diskussion.  

Sammanlagt uppnås de bästa resultaten i Stigfinnaren, där alla de långsiktiga målen klaras. Det 

viktigaste skälet är att jordbruket där har ett stort inslag av betande djur (högre än dagens nivå) bland 
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annat i skogs- och mellanbygderna, vilket bidrar till att hålla landskapet öppet och bevara den 

biologiska mångfald som idag är starkt hotad. (Naturvårdsverket, 1998:52) 

Rapporten konstaterar dock att detta inte ska användas för att välja mellan de två 

framtidsbilderna – i stället ska analyserna underlätta att påvisa styrkor och svagheter hos de 

olika vägval som framtidsbilderna representerar. Exempelvis diskuteras ekonomisk och social 

realiserbarhet. Social realiserbarhet betyder här ”effekter på sysselsättning inom sektorn, 

regional balans, säkerhet i kris och social acceptans för de föreslagna lösningarna” 

(Naturvårdsverket, 1998:60).  

Målbild 

I rapporten skrivs att framtidsbilderna har prövats mot ovan nämnda scenarier; ekologiska, 

ekonomiska och sociala konsekvenser har analyserats, och därefter har en målbild för Sverige 

år 2021 tagits fram. Den kan sammanfattas så här: 

I Sverige år 2021 används mark och vatten så att livsmedel, bränsle och bioråvaror kan produceras 

långsiktigt på ett hållbart sätt samtidigt som markens produktionsförmåga upprätthålls och den 

biologiska mångfalden bevaras. Naturresurser används effektivt och uttaget av icke förnybara resurser 

begränsas genom återanvändning och återvinning. Utsläppen av många föroreningar har minskat så 

mycket att de varken ger långsiktiga skador på miljön eller hälsan. (Naturvårdsverket, 1998:7) 

Allt är dock inte guld och gröna skogar: 

Det kommer att ta mycket lång tid innan utsläppen av koldioxid kan minskas till hållbara nivåer. […] 

Vidare har hoten mot människans hälsa genom luftföroreningar och buller inte heller undanröjts helt 

och infrastrukturens påverkan på landskapet kvarstår. För en del metaller och organsiska gifter 

miljögifter kan inte heller hållbara nivåer nos inom några decennier. […] Även om utsläpp och annan 

miljöpåverkan från sektorerna kan minska så att de kommer nära de ”ekologiska gränserna” till år 

2021 kan det dröja åtskilliga årtionden innan naturen har återhämtat sig så att miljömålen uppfylls. 

(Naturvårdsverket, 1998:7) 

Handlingsvägar 

Det sista steget som görs i rapporten, efter identifieringen av målbilden, är att beskriva de 

handlingsvägar som leder fram till målbilden, det vill säga vägar förbi de hinder som 

presenteras i samband med målbilden. Vägarna är uppdelade i sex huvudgrupper; 

internationellt arbete, ekonomiska/administrativa och informativa styrmedel, forskning och 

utveckling samt uppföljning och utvärdering. Några särskilt viktiga insatser som presenteras 

är: 
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• Tvärsektoriellt samarbete 

• Energiskatter 

• Utbildning på alla nivåer 

• Energivarudeklaration på bostäder och miljömärkning av konsumtionsvaror 

• Uppföljning och utvärdering 

• Åtgärder måste koordineras internationellt 

(Naturvårdsverket, 1998:117, 119) 

Tillvägagångssättet syns i figur i nedan. 

Figur i. Metod för projektet Sverige 2021 (Naturvårdsverket, 1998:13) 

 

Vad hände sedan? 

Syftet med projektet var att föreslå kreativa och trovärdiga lösningar för hur ett hållbart 

Sverige skulle kunna se ut och att skapa samförstånd och förståelse bland intressenterna. 

Projektet kom även att bli underlag för miljömålspropositionen och framtidsstudiens mål-

formuleringar ligger alltså till grund för dagens miljökvalitetsmål. 

2003 gjordes en utvärdering av Sverige 2021-projektet där det bland annat framgår att 

förberedelserna borde ha varit grundligare och fått ta mer tid, att det hade varit bättre med en 

ren projektorganisation än blandningen av linje- och projektorganisation som användes och att 

det var bra med ett brett engagemang (Naturvårdsverket, 2003). 
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B.3 Begränsad klimatpåverkan 

2002 beslutade Sveriges riksdag om en nationell 

klimatstrategi för att uppnå miljökvalitetsmålet Begränsad 

Klimatpåverkan. Strategin är utformad så att det svenska 

klimatarbetet successivt ska följas upp – kontrollstationer 

är inlagda år 2004 och 2008. Om prognoserna visar sig 

mindre gynnsamma kan nya åtgärder föreslås och/eller 

målen omprövas. 

Kontrollstation 2004 var Naturvårdsverkets och Energi-

myndighetens gemensamma underlag till utvärderingen av 

Sveriges klimatstrategi. Underlaget innehåller prognoser över utsläppsutvecklingen, utvärder-

ingar av styrmedel, en genomgång av de flexibla mekanismerna, konsekvenser av att integrera 

dem i den svenska strategin sam en beskrivning av kunskapsläget kring klimatfrågan. 

Ur framtidsstudiesynpunkt är alltså studien prediktiv, exempelvis konstateras: 

Den nya basprognosen pekar mot att utsläppen fram till 2010 ökar jämfört med de senaste årens nivåer 

men att utsläppen 2010 ändå kommer att ligga på en nivå något under 1990-års.  

Sveriges bördefördelning inom EU gentemot Kyotoprotokollet uppfylls med marginal enligt 

prognosen. Jämfört med det nationella utsläppsmålet om 4 % lägre utsläpp än 1990 hamnar dock 

utsläppen enligt basprognosen knappt 2 miljoner ton koldioxidekvivalenter för högt. Efter 2010 ökar 

utsläppen i en högre takt. Det beror främst på antagandet att de svenska kärnkraftverken stängs efter 40 

års livslängd och då delvis ersätts med naturgas. (Energimyndigheten och Naturvårdsverket, 2004:56) 

Vidare finns några förändringsförslag och rapporten föreslår bland annat att det nuvarande 

nationella delmålet ersätts med ett avräkningsmål och att vissa styrmedelsförändringar sker. 

Dessutom föreslås att Sverige ska arbeta aktivt i utvärderingen av EU:s handelssystem. Det 

föreslås också att mål på medellång sikt – fram till 2020 – behöver utvecklas och att Sverige 

bör kanalisera den nationella klimatambitionen i en strategi inför kommande internationella 

förhandlingar samt för EU-arbetet. Det sägs också att sårbarheten och risker som är för-

knippade med ett förändrat klimat i Sverige behöver kartläggas och analyseras. 

B.4 Frisk luft 
Som svar på frågan om framtidsstudieinriktat arbete fick vi veta att det inte har tagits fram 

någon framtidsstudie som fokuserar frisk luft, men hållbarhet i allmänhet fokuserades i 

Energimyndigheten och 

Naturvårdsverket (2004) 

Sveriges klimatstrategi: Ett 

underlag till utvärderingen av 

det svenska klimatarbetet: 

Kontrollstation 2004 – 

Naturvårdsverket och 

Energimyndigheten, 

Stockholm: Naturvårdsverket. 
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Sverige 2021. I arbetet med miljökvalitetsmålet frisk luft används dessutom prognoser för 

utsläpp som togs fram till Kontrollstation 2004 (se ovan). Dessutom är de prognoser som tas 

fram inom luftvårdsarbetet av IIASA åt Konventionen om långväga lufttransporter och EU är 

relevanta. (Kyrklund, e-brev, 2005-08-23) 

B.5 Bara naturlig försurning 

Inget svar trots upprepade förfrågningar. 

B.6 Skyddande ozonskikt 
Det finns inga framtidsstudier som fokuserar miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt 

specifikt. Studier som nämns är Sverige 2021 och Hur ska Sverige må år 2020. (Lundblad, e-

brev, 2005-09-06) 

B.7 Ingen övergödning 
Ingen specifik framtidsstudie har gjorts för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. Vad som 

nämns är den allmänna Sverige 2021. (Sedin, e-brev, 2005-08-24)  

B.8 Levande sjöar och vattendrag 
För miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag och har inga framtidsstudier gjorts. Vi 

får dock reda på att det just nu pågår ett arbete med ”åtgärdsprogram för skydd och 

restaurering enligt delmål 1 och 2 där vi i rapporten kommer att resonera kring brister och 

behov av åtgärder för att uppnå målen på lång sikt. Jag tror dock inte vi kan påstå att det är en 

framtidsstudie.” Dessutom har en förstudie för utvärdering av miljömålet, som ska ge 

underlag till nästa fördjupade utvärdering och för åtgärdsprogrammen, påbörjats, men inte 

heller denna skulle Tranvik karaktärisera som en framtidsstudie. (Tranvik, e-brev, 2005-08-

30) 

B.9 Hav i balans, levande kust och skärgård 
För målet Hav i balans, levande kust och skärgård nämns Sverige 2021, men det sägs också 

att denna inte fokuserar detta mål. (Rappe, e-brev, 2005-08-26; Wessely, e-brev, 2005-08-30) 
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B.10 Myllrande våtmarker 

För Myllrande våtmarker har inga framtidsstudier gjorts, men under 2007 ska det göras en 

fördjupad utvärdering och att det då är ”naturligt att även titta framåt” (Larsson e-brev, 2005-

09-04). 

B.11 Storslagen fjällmiljö 
Inte heller för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö har någon framtidsstudie gjorts. Det 

hänvisas till den mer generellt hållna Sverige 2021, men det understryks att den inte 

fokuserade verksamhet som påverkade fjällen så mycket. (Sohlberg, e-brev, 2005-08-31) 

C. Kemikalieinspektionen  

Efter förfrågan lät miljömålsansvarig meddela att Kemikalieinspektionen inte har gjort några 

framtidsinriktade studier (Nordmalm, e-brev, 2005-06-22). En kollega fyllde sedan i att det 

som möjligtvis skulle falla inom ramen för framtidsstudier är arbetet med REACH, den nya 

kemikalielagen inom EU eftersom planeringen och genomförandet av reglerna har ett långt 

tidsperspektiv (Lindquist, e-brev, 2005-06-30). 

D. Statens strålskyddsinstitut  

Statens strålskyddsinstitut har inte jobbat med några framtidsstudier som har koppling till 

miljökvalitetsmålet säker strålmiljö. Miljömålssamordnaren påpekar dock att det eventuellt 

kan bli aktuellt framöver, till nästa fördjupade utvärdering som ska lämnas till regeringen 

2008. (Ljungberg, e-brev, 2005-06-23) 

E. Sveriges geologiska undersökning  

Det har inte gjorts några regelrätta framtidsstudier inom miljömålet Grundvatten av god 

kvalitet, (Aastrup, e-brev 2005-09-01) 
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F. Skogsstyrelsen 

F.1 SKA 99 
Sedan 1960-talet har landsomfattande skogliga konsekvens-

analyser genomförts vart femte till tionde år. Dessa långsiktiga 

analyser behövs för strategiska beslut med betydelse för miljön 

i skogen, framtidens brukande samt energi- och skogsindustri-

frågor. Skogliga Konsekvensanalyser 1999 (SKA 99) genom-

fördes under 1998-2000 av Skogsstyrelsen i samverkan med 

SLU, Statens energimyndighet, Naturvårdsverket och NUTEK. 

Projektuppdraget var att på 100 års sikt belysa skogstillståndet, 

möjlig uthållig avverkning, miljöförhållanden, potentiell tillgång på skogsbränsle samt 

skogens kol- och kvävebalanser. Underlag var data från Riksskogstaxeringen och resultat från 

Skogsstyrelsen undersökningar tillsammans med en intervjuundersökning och bedömningar 

från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen om framtida formella avsättningar i form av 

nationalparker, naturreservat och biotopskydd. 

I rapporten studeras konsekvenserna av 11 olika scenarier som arbetats fram efter samråd med 

en referensgrupp. Scenarierna uttrycker ingen önskvärd utveckling utan belyser vad som 

händer om skogen nyttjas och sköts på olika sätt, de är beräkningsalternativ. Scenarierna är 

fokuserade på svensk skog och inte på vad som händer i omvärlden. Följande scenarier 

analyserades i rapporten (Skogsstyrelsen, 2000:60-64): 

90-talets skogsbruk 

Scenario som visar hur skogen och skogsbrukets möjligheter ser ut om 1990-talets 

miljöhänsyn och sätt att sköta skog ligger fast. 

90-talets skogsbruk utan naturhänsyn 

Ett skogsbruk där det bara görs miljöinsatser i formellt skyddad skog så som nationalparker, 

redan existerande och planerade naturreservat samt redan existerande och planerade 

biotopskydd. I övrigt är skogsbruket helt produktionsinriktat. 

90-talets skogsbruk med fördubblade naturvårdsambitioner 

Skogsstyrelsen (2000) 

Skogliga 

KonsekvensAnalyser – 

skogens möjligheter på 

2000-talet, Rapport 2 

2000. Jönköping: 

Skogsstyrelsen. 
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Miljöinsatserna har fördubblats jämfört med 90-talets skogsbruk. 

90-talets skogsbruk med högre föryngringsambitioner 

Föryngringsambitionerna har höjts till den nivå som motsvarar det skogspolitiska målet, det 

vill säga minst på åttiotalets nivåer.  

90-talets skogsbruk med högre röjningsambitioner 

Röjningsambitionerna har höjts till den nivå som motsvarar 1980-talets.  

90-talets skogsbruk med halverade viltskador 

Scenariot visar hur en halvering av skadorna från viltbetning skulle påverka den potentiella 

avverkningens storlek och sammansättning men även hur skogstillståndet och vissa 

miljökvaliteter kan påverkas.  

Intensivare skogsskötsel med större miljöhänsyn 

I det här scenariot har skogsproduktionen utökats med större utrymme för industriveds- och 

skogsbränsleproduktion samt mer och bättre naturvård. De nya miljöinsatserna består av en 

generell naturhänsyn, avsättningar och naturvårdsinriktad skogsskötsel. 

Intensivare skogsskötsel med naturvårdsambitioner på 90-talets nivåer 

Högre avverkningsnivåer kombinerat med större skogsbränsleproduktion med hjälp av högre 

skogsskötselambitioner. 

90-talets skogsbruk med högre skogsbränsleuttag 

Skogsbränsleanvändningen ökar med ca 2 procent per år till år 2020 och därefter med 1 

procent per år i ytterligare 30 år.  

90-talets skogsbruk med mycket stora skogsbränsleuttag 

I det här scenariot beräknas den maximala bruttotillgången skogsbränsle givet att skogen 

sköts enligt scenario 1, 90-talets skogsbruk, med vissa mindre skillnader. 

Intensivare skogsskötsel med mycket stora skogsbränsleuttag 
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I det här scenariot beräknas den maximala bruttotillgången skogsbränsle givet att skogen 

sköts enligt scenario 7, intensivare skogsskötsel med större miljöhänsyn, med vissa mindre 

skillnader. 

För de olika scenarierna görs framskrivningar av tillväxt m.m. Skogsstyrelsen (2000:269) 

konstaterar att skattningar av framtida skogstillståndet är centrala komponenter i analyserna. 

Modellerna utgår från historiska data och Skogsstyrelsen (2000:303) konstaterar även att en 

förutsättning därmed är att historien kommer att upprepa sig. Detta betyder till exempel att 

inga stora förändringar vad gäller till exempel klimat eller marktillstånd kommer att förändra 

tillväxten. Skogsstyrelsen (2000:304) konstaterar därför att det är viktigt att snart ta fram 

modeller som kan hantera klimatförändringar eftersom det finns modeller som pekar på att 

medeltemperaturen på 100 års sikt kan komma att öka med 3-4 grader samtidigt som neder-

börden ökar. På samma sätt är marktillståndets framtid osäker – exempelvis kan försurningen 

komma att öka. Skogsstyrelsen (2000:310) konstaterar vidare att samhällsekonomiska effekter 

av olika handlingsalternativ skulle kunna studeras. Dessa skulle även kunna fördjupas med 

studier av utbud och efterfrågan på skogliga råvaror. Det finns då en rad företeelser som inte 

eller bara delvis är prissatta, som till exempel bär, svamp, estetiska värden och jakt.  

Huvudresultat 

Tillväxten ökar vilket är en trend sedan långt tillbaka orsakad av bland annat bättre 

skogsskötsel, växtliga ungskogar som ersätter äldre lågbestockad skog och en högre 

bestockning i alla åldersklasser (Skogsstyrelsen, 2000:7). 

Det totala virkesförrådet på skogsmark utanför existerande reservat ökar. Av denna ökning är 

andelen lövträd betydande. (Skogsstyrelsen, 2000:8). 

Skogsbränslets nettopotential är betydligt större än det nuvarande uttaget. (Skogsstyrelsen, 

2000:9). 

Lagret av kol i träd beräknas öka samtidigt som det sker en lagerminskning i mark. (Skogs-

styrelsen, 2000:10) 
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F.2 SKA 03 

2003 gjordes en uppdatering av SKA 99, nämligen 

SKA 03. I den här rapporten studeras bara ett scenario. 

Detta har ungefär samma förutsättningar som scenariot 

90-talets skogsbruk i SKA 99, men med några undan-

tag: 

Fem år aktuellare underlag som utgångsläge för beräkningarna (1998-2002), större areal i avsättningar, 

samt uppdaterade siffror för att beräkna avverkningen fram till utgångsläget för beräkningen (2005) är 

de viktigaste grundförutsättningarna som avviker. (Skogsstyrelsen, 2004:2) 

Beräkningarna är gjorda för en 100-årsperiod med startår 2005. Huvudsyftet var att ”se hur 

den långsiktiga avverkningspotentialen påverkas av de höjda ambitionerna för formellt skydd 

och frivilliga avsättningar” (Skogsstyrelsen, 2004:35).  

F.3 Kund- och intressentanalys 
Enligt miljömålsansvarige Erik Sollander (e-brev, 

2005-06-23) har Kairos Futures undersökning och 

analys av allmänhetens syn på skog en stark koppling 

till möjligheten att nå miljömålen. Bakgrunden till 

rapporten är ”Skogsvårdsorganisationens (SVO) strävan att på ett systematiskt och genom-

tänkt sätt utveckla och öka kundorienteringen i verksamheten” (Andersson et al, 2005:3). Det 

övergripande syftet var att öka kunskapen om de viktigaste intressenterna och kundernas 

behov och förväntningar på SVO, identifiera konsekvenser för SVO:s verksamhet utifrån 

denna kunskap samt att utarbeta förslag till hur SVO i framtiden kan arbeta med kund-

tillfredsställelse.  

Två av flera centrala slutsatser är (Andersson et al. 2005:3-4): 

Synen på skogen nu och i framtiden domineras av två paradigm – det ena betonar skogens 

råvara och det andra skogen som upplevelse. 

Tre av fyra svenskar vistas i skogen minst en gång i veckan. För fyra av fem är möjligheten 

att vistas i skog och mark avgörande för livskvaliteten.  

Skogsstyrelsen (2004) Skogliga 

konsekvensanalyser 2003 – SKA 

03, Rapport 2 2004. Jönköping: 

Skogsstyrelsen. 

Andersson, K. et al (2005) Kund- 

och intressentanalys. Stockholm: 

Kairos Future. 
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Dessa visar att konsekvensanalyserna ovan inte är tillräckliga för att analysera skogens 

framtid. 

F.4 Projekt stormanalys 

Med anledning av stormen Gudrun den 8-9 januari 

2005 i södra Sverige fick Skogsstyrelsen i uppdrag av 

Regeringen att dra lärdomar från arbetet efter stormen 

för att stå rustad för liknande situationer i framtiden. 

Projekt Stormanalys innehåller 5 delprojekt med olika 

lång sikt: 

A: Analys av riskfaktorer (lång sikt) 

B: Skötsel av stormskadad skog (kort sikt) 

C: Miljökonsekvenser (kort och lång sikt) 

D: Ekonomiska och sociala konsekvenser (kort och lång sikt) 

E: Framtida skogsbruk med riskhantering (lång sikt) 

För den korta sikten blir arbetet inriktat mot att nyansera och komplettera tidigare råd och underlag, 

t.ex. för insektsrisk, natur- och kulturmiljöhänsyns, återbeskogning och virkesflöden. För den längre 

sikten blir arbetet mer inriktat på att beskriva konsekvenser av några intressanta alternativ. 

(Skogsstyrelsen, 2005:7) 

Delprojekten ska redovisas i slutet av 2005 samt början av 2006. 

F.5 Övrigt 

Skog växer långsamt, att Skogsstyrelsen jobbar långsiktig faller sig därför naturligt. Som svar 

på frågan om Skogsstyrelsens framtidsstudieinriktade arbete fick vi inte bara en hänvisning 

till ovan nämnda rapporter/pågående projekt. Nämndes gjordes även Heureka och ENGO. 

Heureka är ett forskningsprogram på SLU som utvecklar datorbaserade hjälpmedel till stöd 

för skoglig analys och planering på både kort och lång sikt. ENGO finns i stället på Lin-

köpings universitet och är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som utvecklar verktyg och 

procedurer för dataanalys integrerat med studier av kommunikationsprocesser mellan olika 

Skogsstyrelsen (2005) Plan för 

Projekt STORMANALYS, 

projektplan. Jönköping: 

Skogsstyrelsen. 
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nivåer av miljöadministrationen och mellan forskare och praktiker. (Fridh, e-brev 2005-06-30 

samt http://heureka.slu.se/om.html och http://www.mai.liu.se/engo/index-s.html, 2006-01-04).  

Nämnas kan även den analys som gjordes inom ramen för den skogspolitiska utvärderingen 

samt aktörer som Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik i Umeå, 

forskningsprogrammet SUFOR (Uthålligt skogsbruk isödra Sverige) och SMHI (Sollander, e-

brev 2005-06-23).  

G. Jordbruksverket – Framtida hot och möjligheter för betes-

marken 

Agneta Börjesson meddelade via e-brev att Jordbruksverket inte har gjort några direkta 

framtidsstudier, men att det finns rapporter som tangerar ämnet. Två rapporter håller på och 

tas fram och vi fick i samband med vår inventering ta del av en sammanfattning av dem 

(Börjesson, e-brev 2005-06-27 och 2005-07-04) 

Sammanfattningen, som är skriven av Lars Jonasson och Karl-Ivar Kumm, bär titeln Fram-

tida hot och möjligheter för betesmarken och det generella hot som pekas ut ”är att det inte 

kommer att finna tillräckligt med betesdjur för att hålla markerna i hävd och att de djur som 

finns inte utnyttjas på bästa sätt” (Jonasson och Kumm, 2005:1). De pekar också på att lön-

samheten minskar i djurhållningen samt att jordbruksföretagen blir färre men större. 

De sammanfattande slutsatser som dras är: 

- Betesmarker med hög avkastning missgynnas av MTR eftersom det krävs mer djur. 

- Betesmarker med låg avkastning kan på motsvarande sätt gynnas av MTR 

- Ett lågt hävdkrav för gårdsstödet ökar möjligheterna att bevara större areal. Det står dock i 

viss konflikt med att hålla markerna med miljöstöd väl hävdade. 

- Mjölkgårdarna kommer att minska sin insats för betesmarkerna. Antalet kor kan förväntas 

minska pga sänkt lönsamhet och strukturomvandlingen påskyndas vilket medför att de 

kvarvarande i allt mindre grad kan utnyttja naturbetesmarker. Betesmarker på mindre 

mjölkgårdar i skogsbygden är därför hotade. 

- Stallbaserad uppfödning av slaktungnöt blir olönsam i många fall. Detta ger nya möjligheter 

att använda kalvar och byggnader i betesbaserade produktion. 
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- Dikorna med tillhörande ungdjur får en central roll för bevarandet av betesmarkerna. Möjlig-

heterna att få produktionen lönsam är dock begränsade. Kostnaderna för övervintringen i form 

av foder, byggnader och arbete är avgörande. 

- Fåren kan också få ökad betydelse men de kalkyler som finns indikerar en allt för låg lön-

samhet vid nuvarande besättningsstruktur för att produktionen skall vara ekonomisk hållbar. 

Mer storskalig produktion kan vara en lösning men då krävs ofta nyinvestering i byggnader 

samtidigt som högre krav ställs på timlön. 

- Stödet för ekologisk produktion kan missgynna betesmarkerna eftersom det bara går till åker-

mark. Bete på åker kan då bil billigare än bete på naturbetesmarker trots omfattande stöd. 

- Betesmarkernas arrondering och beskaffenhet har stor betydelse för kostnaderna och därmed 

för det ekonomiska intresset att hålla dem i hävd. Små skiften i anslutning till gårdar som 

upphör med djurproduktionen är därför hotade. 

- De dyraste markerna att hålla i hävd är annars små skiften som ligger avsides utan annan 

jordbruksmak i närheten, som har kraftiga uppslag av gran och sly som inte kan hållas ner 

maskinellt eftersom de är knappast är framkomligt med en betesputsare, som har en dåligt 

farbar väg vid tillsyn av djuren och som saknar tillgång till vatten och el. Marker av denna typ 

är dock ovanliga eftersom de i allmänhet redan har  beskogats. 

(Jonasson och Kumm, 2005:7-8) 

H. Boverket – Sverige 2009 

Sverige 2009 – förslag till vision gavs ut 1994 och har alltså 

några år på nacken. Delar är fortfarande intressanta och en kort 

presentation följer nedan. 

Uppdraget Sverige 2009 

Efter att länderna kring Östersjön hade beslutat sig för att ta fram dokumentet Vision and 

strategies for the Baltic Sea region 2010 vid en miljöministerkonferens 1992 fick Boverket i 

uppdrag av regeringen att sammanställa ett kunskapsunderlag för den svenska delen 

(Boverket, 1993:6). Östersjösamarbetet resulterade i VASAB 2010. Towards a Framework for 

Spatial Development in the BSR, ofta kallad Tallin-rapporten (Vision and Strategies around 

the Baltic Sea 2010, http://www.vasab.org.pl/) och Boverkets uppdrag Sverige 2009 – förslag 

till vision. 

Sverige 2009 behandlar frågor med stor inverkan på den fysiska miljön i ett nationellt 

perspektiv. Det konstateras dock att i samrådet har det från flera håll efterlysts en 

Boverket (1994) Sverige 

2009 – förslag till 

vision, Rapport 1994:14. 

Karlskrona: Boverket. 
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komplettering som behandlar den allmänna samhällsutvecklingen och djupare beskrivningar 

av ekonomi, näringsliv och sociala frågor. 

De omvärldsförändringar som bedömdes vara viktigast för arbetet var ”dels en globaliserad 

ekonomi med ökad konkurrens mellan länder och regioner och dels globaliserade miljöhot 

knutna till förbrukningsmönster och livsstilar främst i den rika delen av världen” (Boverket, 

1994).  

Boverksrapportens har en annorlunda definition av visioner, prognos- och scenarioteknik 

jämfört med den kategorisering som presenterats i föreliggande rapport: 

Visionsarbete är, till skillnad från prognos- och scenarioteknik, en arbetsmetod som söker översätta 

fastlagda mål i konkreta bilder till stöd för handlande på olika nivåer. Det är viktigt att understyrka att 

vision inte är liktydig med utopi. (Boverket, 1994:8) 

Huvudmotivet för den pragmatiska ansatsen är vår syn på visionen som en process, där färdriktningen 

är viktigare än slutbilden och där dialogen kring rimliga framtidsbilder är planeringsmetodens kärna. 

(Boverket, 1994:9)    

Utgångspunkter 

I rapportens andra kapitel presenteras vilka utgångspunkter som legat till grund för visions-

förslaget. Utgångspunkterna kan ses som ett slags omvärldsscenario där följande områden 

behandlas: 

- Det svenska bebyggelsemönstret 

- Från urbanisering till regionalisering 

- Portar och bryggor mot en omvärld i förändring 

- Det framtida näringslivet 

- Omvandlingen av landskapet 

- Livsform och vardagsliv 

- Välfärdens geografi 

- Transportinfrastrukturen 

- Teknik och telematik, om informationssamhället, kommunikationer och 
bebyggelsemönster 

- Miljösituationen i Sverige och dess omland 

- Kretsloppssamhället 

- Den biologiska mångfalden 

- Kulturmiljöns mångfald 

- Stadsplaneringsarvet 

- Arvet från FRP 
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Kort kan sägas att Sveriges byggda miljös framväxt presenteras. Den glesa strukturen är 

utmärkande liksom de långa avstånden till viktiga marknader. Detta ger möjlighet till ett 

naturnära liv vilket är unikt i ett Europaperspektiv. Sveriges ekonomi ses som 

internationaliserad och det konstateras att ”ekonomisk utveckling har ofta varit förknippad 

med ändringar i den fysiska och regionala strukturen” (Boverket, 1994:14). Den fortsatta 

internationaliseringen av ekonomin ses därför som viktig för visionen och Sveriges framtida 

urbana och regionala struktur: 

Det gäller att skapa förutsättningar för personer och hushåll i en modern ekonomi att fungera väl även i 

den ärvda strukturen som är central för folkets identitet och kultur. Men för att kunna bevara 

grunddragen i denna struktur måste mycket göras för att både det småskaliga och det storskaliga livet 

ska fungera. Med landets glesa struktur måste modern transport- och kommunikationsteknik användas 

på ett både fantasirikt och strategiskt sätt. Synsätt och arbetsformer måste också förändras i arbetet 

med ortsstrukturen. (Boverket, 1994:14)  

Det konstateras vidare att privatbilismens utbredning gjort att en regionalisering har ersatt den 

tidigare täta urbaniseringen – bebyggelsen har alltså blivit mer spridd och pendlingssträckorna 

längre. Rapporten pekar på att bilen gett människor tillgång till ett större geografisk rum 

vilket ökat mångfalden i människors vardagsregioner. Det har uppstått en urbaniserad gles-

bygd. Den funktionella urbaniseringen har alltså skett i två faser – först genom det täta 

boendet och sedan genom bilen. Rapporten pekar på spårbunden trafik som en möjlig tredje 

faktor för regionförstorare och som ”en av de viktigaste utgångspunkterna i visionens tankar 

om orter i samverkan” (Boverket, 1994:16). 

Det pekas också på att eftersom bilen är så förlåtande mot lokaliseringsmisstag så har inte 

regional- eller mellankommunal planering ansetts nödvändig. 

Det bebyggelsemönster som på detta sätt växte fram fungerar väl så länge bilen kan tas för given. 

(Boverket, 1994:16) 

Utgångspunkter för visionen är att en funktionell regionförstoring bör fortsätta: 

På grund av landets glesa struktur kan detta endast i begränsad utsträckning ske med hjälp av fortsatt 

utvidgning av bilpendlingsregionerna. I Sverigevisionen prövas därför möjligheterna till en fortsatt 

regionförstoring genom ett brobyggande mellan svenska orter där basen i transportsystemet är regional 

kollektivtrafik. Privatbilen kvarstår givetvis som en länk mellan centrum och periferi i visionens bilder 

av orter i samverkan. (Boverket, 1994: 17) 

Vidare pekas på olika sorters kommunikation med andra länder. Det sägs att hittills har den 

ökade användningen av informationsteknologi skett parallellt med fysisk rörlighet – en 
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tendens man tror kommer att fortsätta. (Boverket, 1994:18-19). Framtidens möjliga portar mot 

omvärlden pekas ut: 

Stockholm och Mälardalen kan åter bli Sveriges port mot öster […].Norrköping och Ny-

köping/Oxelösund kan få ökad betydelse för kopplingarna mot Baltikum och Polen. Karlskronas färje-

länkar mot Polen och Baltikum kan komma att komplettera kontakterna mot Central- och Östeuropa. 

Göteborg förblir Sveriges port mot Västerhavet, även om den direkta atlanttrafiken nu har liten 

omfattning, eftersom trafiken från Göteborgs hamn omlastas i främst Holland. Västsveriges roll under-

stryks också av de utökade kommunikationerna utefter linjen Oslo-Göteborg-Malmö/Köpenhamn. I 

Sydsverige sker europakontakterna i huvudsak genom två länkar, Trelleborg-Sassnitz och Malmö-

Köpenhamn får nya förutsättningar genom den fasta förbindelsen över Öresund. […] Portarna i norr 

kan komma att få större betydelse. […] Flygportarna har stor betydelse för näringslivets tjänsteresor, 

FoU-utbyte och turism. […] Arlanda kommer även fortsättningsvis att vara Sveriges dominerande 

internationella flygplats […]. Utöver de har skisserade ekonomiska portarna utvecklas successivt 

gemensamma bostads- och arbetsmarknader över nationsgränserna i Norden. (Boverket, 1994:21) 

Vidare konstateras att Sveriges spridda och sköra bebyggelsestruktur, näringsliv och företag-

samhet kommer att utmanas. För att skapa robusthet pekar visionen på en fortsatt region-

förstoring.  

När det kommer till utgångspunkten ”livsform och vardagsliv” hävdar rapporten att ”[l]ivs-

formens tre huvudsakliga grundstenar är familj, arbete och boende” (Boverket, 1994:28). Det 

konstateras att ”[d]e som ingår i samma familjekrets bor ofta nära varandra och träffas ofta” 

(Boverket, 1994:28). Det pekas också på tre olika förhållningssätt till arbetslivet – 

karriärlivsformen, självförsörjarlivsformen och arbetarlivsformen. Visionen söker komplettera 

och förstärka bebyggelsestrukturer och transporter för att ”ge bättre möjligheter för enskilda 

människor och familjer att utveckla sina livsformer till en rikare och mera meningsfull 

existens med möjligheter till större ansvarstagande för sig själva och sin familjekrets” 

(Boverket, 1994:31).  

Kommunikationer, bebyggelsemönster och service ska lokaliseras på ett robust vis. Det 

nationella transportsystemet ska knyta ihop lokala bostads- och arbetsmarknader och på så vis 

skapa ”större och mer differentierade regioner” (Boverket, 1994:38). Telematiksamhället ska 

också utvecklas, men ”[d]en fysiska nåbarheten till arbetsplatser, utbildning, service och 

kultur genom de klassiska kommunikationerna kommer att ha lika stor betydelse i framtiden 

som idag, men kompletteras med telematiska kommunikationer som förbinder vardags-

regionerna med nationella och globala nätverk av olika slag” (Boverket, 1994:41). 



Bilaga s. xxiii 

Arvet från 1970-talets fysiska riksplanering (FRP) ”utgör en självklar del av en vision för 

Sverige, även 2009. Skyddet för de obrutna skärgårdskusterna, de högexploaterade kusterna, 

fjällvärlden och älvarna måste hävdas även i framtiden” (Boverket, 1994:55). Det konstateras 

också att arvet ska ifrågasättas och att intresset att bevara vissa naturtyper inte bara är 

nationellt utan europeiskt.  

Sverigevisionens fokusering på transportinfrastrukturen, kretsloppsystemen, den biologiska mång-

falden och kulturmiljön kommer att ge impulser för en översyn av riksintressena i naturresurslagen, 

med full respekt för arvet från den fysiska riksplaneringen. (Boverket, 1994:57) 

Visionen 

En del har redan sagts om visionen ovan. Visionen består av sex delvisioner: orter i sam-

verkan; en uthållig tätortsutveckling; samspel mellan stad och land; de areella näringarna; den 

biologiska mångfalden samt en regionaliserad nationell politik. Visionerna är dock inte 

särskilt tydligt beskrivna – tillbakablickar, åtgärder och prognoser blandas med visionära 

idéer. 

För orter i samverkan säger visionen att Sveriges glesa och sårbara lokala arbetsmarknads-

områden kommer att ”förvandlas till ett nätverk av måttfullt stora, fattbara orter med egen 

identitet och med hög tillgänglighet till varandra” (Boverket, 1994:59). Sammanbindningen 

av orter gör i visionen att orter med olika profil kompletterar varandra. Som exempel nämns: 

Industriorter med hög exportintensitet, låg sysselsättning för kvinnor, låg utbildningsnivå och ett 

ensidigt näringsliv förbinds i pärlbandsnätverket med högskoleorter med stor offentlig sysselsättning, 

en hög utbildningsprofil och ett differentierat service- och kulturutbud. (Boverket, 1994:60) 

Som tidigare nämnts sker sammanbindningen främst med tåg. Det sägs dessutom att Sveriges 

ortssystem kommer att ha ”åtminstone fem ”dagspendlingsportar” in i de nordiska grann-

länderna” (Boverket, 1994:60).  

För en uthållig tätortsutveckling finns två mål – det ena handlar om ortens nåbarhet och det 

andra om dess bärkraftiga utveckling.  

Visionen syftar till att bibehålla och vidareutveckla värdena i stadsmiljön, rumsligt, arkitektoniskt och 

socialt. […] På detta sätt ökar förutsättningarna för ett aktivt stadsliv, med centrum som arena för 

handel, kultur, idéer och möten mellan människor. (Boverket, 1994:69) 

Det pekas på att den svenska tätorten är gles och grön vilket ger goda förutsättningar för att 

kretsloppsanpassa orterna. I visionen talas om ”den lilla tätorten” som behöver sättas in i en 
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regional överblick. De större tätorterna, som kallas ”den måttfulla staden”, sägs erbjuda närhet 

mellan människor. Till sist diskuteras de tre storstäderna där en viktig fråga som lyfts är att 

bryta segregationen.  

För samspel mellan stad och land sägs att i framtiden blir den gröna strukturen lika viktig att 

gestalta och ge rätt funktion som den byggda miljön.  

I det mosaiklandskap som uppstår till följd av beroendeförhållandet, kommer det gröna i omedelbar 

närhet till tätorten att ha en tredelad funktion: för människors välbefinnande, för stadens hälsa och för 

slutna kretslopp samt för den biologiska mångfalden. (Boverket, 1994:77) 

Det sägs vidare att ”[m]arkanvändningen i landskapet ska bedrivas i så slutna kretslopp som 

möjligt” och att de landskap som omger staden är viktiga för invånarnas välbefinnande. Dessa 

landskap ska ”förvaltas på ett sätt som gynnar den biologiska mångfalden och gynnar andra 

natur- och kulturmiljövärden” (Boverket, 1994:77). Transportsystem ska vara energieffektiva 

och byggas så att de tar stor miljö- och naturvårdshänsyn. Det måste finnas en långsiktig 

fysisk planering. 

För de areella näringarna påpekas att landskapet ska vara mer variationsrikt och att mång-

falden av verksamheter kommer att öka: 

- Produktionen av mat, energi och råvaror sker bärkraftigt på sunda samhällsekonomiska 

villkor och med hänsyn till det globala perspektivet. 

- Restresurser skapar ny sysselsättning och en diversifiering av grödor för mat och energi. 

Värnandet av den biologiska mångfalden har påverkat brukningsmetoder och arrondering. 

- Det finns en stabil, geografiskt väl spridd men regionalt mycket olika profilerad verksamhet 

och sysselsättning. 

(Boverket, 1994:83) 

Detta betyder bland annat att ”[d]e areella näringarna ska kunna ge en rimlig ekonomisk 

avkastning”, arbetsmarknaden ska vara geografiskt spridd samt att ”[e]xportsubventioner och 

andra skattefinansierade bidrag utan koppling till definierade tjänster bör tas bort”. Vad gäller 

statliga och ekonomiska insatser till de areella näringarna så ska de i stället baseras på väl 

definierade varor och tjänster som kan vara aktivt naturvårdsarbete. Det svenska jordbruket 

ska bygga på slutna kretslopp, bioenergi får en nyckelroll och kulturarvet, som även består av 

biologisk mångfald, bevaras – ja, den biologiska mångfalden ska även förstärkas i de brukade 

miljöerna.  
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Några positiva och negativa tendenser pekas ut samt särskilt osäkra förutsättningar. De 

särkskilt osäkra förutsättningarna är: 

- Naturmarkens utveckling i odlingslandskapet 

- Omfattningen av energigrödornas utbredning 

- Omfattningen av FoU-insatser 

Huvudscenariot för skogsbruket är mer detaljerat och säger bland annat att efterfrågan på 

sågade trävaror fortsätter öka i Västeuropa med 0,5-1% per år, efterfrågan på papper fortsätter 

öka i förutsedd takt, i princip all koleldning ersätts med trädbränsleeldning liksom en del av 

oljeeldningen (Boverket, 1994:90). 

Att säga hur mycket mark som används till biobränslen 2009 ses som svårt på grund av den 

osäkra framtiden (Boverket, 1994:95). 

För den biologiska mångfalden säger visionen att: 

Den biologiska mångfalden ska upprätthållas och ges en rumsligt dimension: Regioner som är rika på 

biotoper eller innehåller biotoper som har lång kontinuitet identifieras och ges skydd. I landskap, som 

påtagligt förlorat biologisk mångfald, återskapas denna. Områden med hög artrikedom skyddas genom 

särskilda insatser. Såväl de areella näringarna som exploateringsintressena utvecklar program som 

värnar om den biologiska mångfalden. (Boverket, 1994:97) 

Detta innebär exempelvis att den biologiska mångfalden främjas genom en samordning med 

uppbyggandet av kretsloppssamhället och att infrastrukturen byggs så att den biologiska 

mångfalden inte minskas.  

Visionen om en regionaliserar nationell politik lyder: 

Det finns en stabil, geografiskt väl spridd men regionalt mycket olika profilerad verksamhet och 

sysselsättning på Sveriges landsbygd. Verksamheten bygger på de varierade förutsättningar som finns 

för de areella näringarnas utveckling och deras kopplingar till det urbana systemet. För Sveriges 

landskaps- och landsbygdsutveckling behövs därför å ena sidan utvecklas en regionaliserad nationell 

politik, där generella styrmedel får sin regionala anpassning, å andra sidan behövs en regional 

planering som lokalt tar till vara möjligheter. (Boverket, 1994:108) 

Efter denna inledning presenteras regionala visioner som är en vidareutveckling av de övriga 

delvisionerna. Regionerna är Götalands slättområden, Götalands skogs- och mellanbygder, 
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Götalands och Svealands slätt- och mellanbygder, Svealands och Norrlands skogsbygder samt 

Fjällen och de fjällnära skogarna.  

I. Riksantikvarieämbetet 

Riksantikvarieämbetet har inte gjort några framtidsstudier, men sedan några år tillbaka arbetar 

de med omvärldsanalyser. Dessutom innehåller FoU-programmet för 2006-2010 en analys om 

framtida kunskaps- och forskningsbehov (Arvastson, e-brev, 2005-10-04). 

Årets omvärldsanalys har hållbar utveckling som tema och 

heter Kulturarv ger livskraft: Hållbar utveckling ur humanistiskt 

och historiskt perspektiv – Fördjupad omvärldsanalys för 

kulturmiljöområdet 2005. Omvärldsanalysen var ett uppdrag 

enligt regleringsbrevet och intentionen var:  

Temat för denna fördjupade analys skall ta sin utgångspunkt i hur 

kulturmiljösektorn kan bli en samlande och aktiv kraft i det arbete som 

syftar till att skapa en långsiktigt hållbar utveckling av vårt samhälle. 

Tyngdpunkten i analysen skall visa på hur detta arbete kan ske i 

samverkan med andra samhällssektorer. (Regeringen, 2004b:5) 

I omvärldsanalysen lyfts fyra områden fram där kultur-

arvsarbetet bedöms vara särkilt viktigt för långsiktigt hållbar 

utveckling: 

� Historiemedvetande och kunskap ger perspektiv och förståelse 

� Kulturarvsarbete främjar demokrati och folkhälsa 

� Kulturarvsförvaltning bidrar till en rik livsmiljö 

� Kulturarv är en resurs för tillväxt och utveckling 

Ökad samverkan mellan olika sektorer sägs vara viktigt, speciellt inom områdena: 

� Utbildning och forskning 

� Folkhälsa 

� Miljö- och naturvård 

� Byggsektorn 

Riksantikvarieämbetet 

(2004) Kulturarv ger 

livskraft: Hållbar 

utveckling ur 

humanistiskt och 

historiskt perspektiv – 

Fördjupad 

omvärldsanalys för 

kulturmiljöområdet 

2005, Stockholm: 

Riksantikvarieämbetet. 
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� Näringslivet 

För att kunna jobba med det hållbara samhället har Riksantikvarieämbetet tänkt vidare-

utveckla följande instrument under de kommande åren: 

� Utvecklad kulturarvsforskning 

� Interaktiv kulturmiljöportal 

� Nationella kulturmiljöbeslut 

� Samordnat miljömålsarbete 

� Strategiska kulturmiljöbidrag 

Omvärldsanalysen pekar också tillbaka till år 2002:s breda omvärldsanalys, Det dynamiska 

kulturarvet: Omvärldsanalys för kulturmiljöområdet 2002, där arbetet för en långsiktigt håll-

bar utveckling lyfts fram som en av fyra samhällstendenser som ses som särskilt viktiga för 

kulturmiljöområdets utveckling. Här finns en kort blick in i framtiden: 

Framtidsscenarion 

Om kulturmiljöaspekterna fortsätter att integreras i miljöpolitiken genom ett nära samarbete kan 

kulturmiljövårdens humanistiska syn på god livsmiljö få stor genomslagskraft i arbetet mot ett hållbart 

samhälle. 

Om kulturarvsfrågorna formellt kopplas till miljösektorn riskerar dock det humanistiska perspektivet 

att minimeras och kulturmiljön förlora sitt självständiga värde. (Riksantikvarieämbetet, 2002:18) 

Omvärldsanalysen från 2002 innehåller dessutom följande ställningstagande: 

Riksantikvarieämbetets kulturmiljöarbete skall bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att 

verka för ett humanistiskt och historiskt perspektiv och en utvecklad miljösyn i strävan mot ”det goda 

livet”! (Riksantikvarieämbetet, 2002:19) 
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J. Socialstyrelsen  

J.1 Framtidens tillsyn 
Framtidens tillsyn är utkomsten av en projektgrupp som 

startades 2003 med syftet att inspirera debatten. I rapportens 

betonas att det är scenarier och inte prognoser som presenteras. 

Scenarierna är gjorda för en tioårsperiod, det vill säga fram till 

2014. Det sägs också att det största värdet med scenarierna är 

möjligheten att söka samsyn mellan olika personer och 

organisationer om vad olika alternativ skulle kunna innebära 

(Socialstyrelsen, 2004:10). 

Omvärlden 

I rapporten finns en omvärldskarta (2004:6). Här presenteras områden som kan komma att 

påverka Socialstyrelsens tillsynsverksamhet till 2014. Områdena som tas upp är: 

� Organisation/samhällsstruktur 

� Kultur, värderingar, generationsskift, attitydförändringar 

� Arbetsmarknad, professioner och kompetensförsörjning 

� Miljö 

� Demografi 

� Internationalisering 

� Resurser och samhällsekonomi 

� Lagstiftning och regelverk 

� Teknik och FoU 

� Sjukdomspanorama 

� Opinion, medier och politik 

Inom de här områdena återfinns en rad drivkrafter. Socialstyrelsen har gjort en prioritering 

och klustring och kommit fram till att följande tio är viktiga för scnarioskapandet: 

� Internationalisering och EU-anpassning 

� Ökat ekonomiskt tryck på vården 

� Teknisk och vetenskaplig utveckling 

� Ökad massmedial vårddebatt 

� Ökad regional obalans och olikhet 

Socialstyrelsen (2004) 

Framtidens tillsyn: Fyra 

olika scenarier från 

lokalsamhälle till EU, 

Stockholm: 

Socialstyrelsen. 
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� Omformning av huvudmannaskap 

� Ökade krav på helhetskvalité och verksamhetsresultat 

� Nya sjukdomar, smittor, risker och hälsobegrepp 

� Förändrade värderingar 

� Kompetensförsörjning alltmer kritisk 

Därefter diskuterade gruppen vilka spänningsfält som är mest intressant eller relevant för 

tillsynsfrågor i framtiden.  Socialstyrelsen (2004:9) valde att studera motsättningen mellan 

tradition och förnyelse samt motsättningen mellan lokala och internationella värderingar med 

fokus på europeiska/EU-värderingar gentemot den svenska kommunalpolitikens samhällssyn. 

Med andra ord så erhölls ett scenariokors enligt figur ii nedan. 

Figur ii. Scenariokors (Socialstyrelsen, 2004:10)  

 

Scenariot Svensk tradition ”står för ”trygghet och stabilitet”, där välfärden bygger vidare på 

en klassisk svensk tradition med inslag av centrala och kollektiva lösningar” (Socialstyrelsen, 

2004:11). Institutioner och organisering av den offentliga sektorn lever kvar, men kommuners 

sämre ekonomi har tvingat fram nya lösningar. Landstingen har blivit färre och den statliga 

styrningen och organiseringen av välfärden blir allt viktigare. I vissa fall är till och med 

kommuner endast att betrakta som utförare av offentliga tjänster med staten som huvudman. 
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Klasskillnaderna ökar, militanta proteströrelser rör sig utanför de politiska spelreglerna och 

många äldre med höga krav och god ekonomi gör att det sker en utvandring av äldre till 

Medelhavsregionen. I Sverige är befolkningen alltmer koncentrerad till städer i tätbefolkade 

regioner (Öresund och Mälardalen). Företag och jordbruk drivs alltmer storskaligt, transporter 

ökar och individer är lösare kopplade till de företag de jobbar. Fler är ensamstående, men 

frivillig/välgörenhetsorganisationer engagerar fler. (Socialstyrelsen, 2004:11-12) 

För tillsynens verksamhetsområde betyder detta att landstingen fortfarande ansvarar för 

primärvård, men vården utförs i allt högre utsträckning av privata entreprenörer. Staten är 

huvudman för högspecialiserad vård, men den drivs på uppdrag av landstingen som finns 

kvar. Specialiseringen ökar. Knappa resurser.  

Många fler detaljer nämns, en är att inriktningen mot miljömål kommer att stärkas: 

Kommunerna tvingas till hårdare prioriteringar av sin tillsynsverksamhet. Inriktningen mot miljömålen 

kommer att styra prioriteringen av tillsynsinsatserna. Krav på verksamhetsutövares egenkontroll 

kommer att styra tillsynen mot olika revisionsformer. De ökade transporterna gör att riskerna för 

bullerstörningar och avgaser ökar. Riktvärden för hälsoeffekter kommer att ifrågasättas då den 

bioteknologiska utvecklingen ger fördjupande kunskaper. Andelen allergiska människor ökar 

ytterligare, vilket ställer ökade krav på inomhusmiljön. Teknikutvecklingen ger förutsättningar för ett 

mobilare hälsoskyddsarbetet. (Socialstyrelsen, 2004:13) 

I scenariot EU-tradition har utvecklingen inom EU gått som på räls och EU framstår alltmer 

som en gemensam, federativ stat. Vårdpolitiken styrs därmed alltmer av EU – det är till och 

med så att svenskar i allt större utsträckning får söka vård utomlands eftersom antalet sjukhus 

minskat kraftigt. Landstingen som politiks instans är avskffade men regionerna har stärkt sin 

sälltning. (Socialstyrelsen, 2004:15) 

Huvuddelen av företagen är verksamma i servicesekotrn, produktion sker i låglöneländer och 

reglerna kring anställningsskyddet har luckrats upp vilket gjort att kortare projektanställningar 

blivit vanligt. Lågavlönade har fått svårt att skaffa information och bevaka sina rättigheter. 

Välutbildade och välinformerade säkerhetsställer välfärdstjänsert genom privata försäleringar 

eller andra finansieringar. 

För tillsynens verksamhetsområde innebär detta bland annat att sjukvården går mot ökad 

specialisering på ett fåtal sjukhus. Nätverk blir allt viktigare för att bli omhändertagen på äldre 

dagar. Patienterna kan söka vård inom hela EU vilket gjort att servicen ökat och köerna 

minskat även i svensk sjukvård. (Socialstyrelsen, 2004:16-17) 



Bilaga s. xxxi

I scenariot Nya EU har EU också växt sig starkare, men det har inte gått mot en centralistisk 

utveckling. De nationella parlamenten har fövisso försvagats, men isället dominerar gräns-

överskridande nätverk. Individers ställning har stärkts och intresseorgansiationers makt har 

ökat – svaga grupper har dock fått det svårare att göra sin röst hörd. Det är stor skillnad 

mellan den välfärd medborgarna förväntar och den samhället klarar av att erbjuda. De som har 

råd kompletterar i stället med privata försäkringar. Samhället är flexibelt, mångkulturellt och 

fragmenterat. (Socialstyrelsen, 2004:19-20) 

För tillsynens verksamhetsområde har detta inneburit att sjukvården blivit gränslös – kunskap, 

produkter, personal och patienter rör sig alltmer utan hindrande geografiska gränser.  

Välinformerade ”vårdturister” och stora invandrargrupper söker vård utanför Sverige och EU, 

exempelvis till lågprisländer i Asien som Thailand och Indien. (Socialstyrelsen, 2004:21) 

Till sisst finns scenariot Nya Sverige som Socialstyrelsen (2004:23) beskriver som ett ”vill-

och-kan-själv-scenario”. Misstron mot centrala, storskaliga och kollektiva välfärdslösningar 

är stor. En gräsrotsrörelse började organsiera sig (lokalt, men även via virtuella nätverk 

golbalt) redan omkring 2004 för att säkerhetsställa sina behov av vård och andra välfärds-

tjänster. 2014 är den kommunala självstyrelsen stärkt och centralmakten försvagad. Det finns 

en acceptans för lokala/regionala lösningar och att inte exakt samma service eller välfärd 

erbjuds överallt. Den offentliga välfärden har reducerats till en basnivå som kompletteras med 

individuella försäkringar eller liknande. (Socialstyrelsen, 2004:23) 

För tillsynens verksamhetsområde betyder detta bland annat att det dyker upp fler och fler 

privata lösningar inom vård och omsorg. Avancerad mobil vår har blivit vanlig, med till 

exempel operationsbussar.  

För att uppmuntra diskussion avslutas varje scenario med en mängd frågor kring tillsynens 

organsiaion, uppdrag, kompetens, intressenter, verksamhetsområde och verktyg.  

Och sedan då? 

Rapporten konstaterar att omvärldsspaning och -analys är viktigt och något som tillsyns-

avdelningen ska ta upp till diskussion med enheterna minst två gånger per år. Ambitionen är 

också att avdelningen ska göra en årlig omvärldsanalys där scenariorapporten är en grundsten. 

(Socialstyrelsen, 2004:27) 
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J.2 Omvärldsrapport 2005 

Socialstyrelsen omvärldsrapport 2005 utgår från 75 omvärlds-

trender som tagits dels från 2004 års interna omvärldsrapport, 

och dels från Framtidens tillsyns som finns omskriven ovan. 

Tidsperspektivet är 10 år och trenderna prövas mot frågan ”Hur 

kommer ansvar och åtagande när det gäller hälsa och social för-

hållanden att utvecklas?” (Socialstyrelsen, 2005:7) Arbets-

metoden som användes bygger på en modell kallad TAIDA (tracking, analyzing, imaging, 

deciding, acting) som tagits fram av analysföretaget Kairos Futures (Socialstyrelsen, 

2005:10). Följande trender sågs som viktigast: 

� Ökad internationalisering, globalisering  

� Ökad mängd information och ökad betydelse av opinionsbildning  

� Ökade klyftor i samhället  

� Alkoholkonsumtionen, fysisk inaktivitet och övervikt ökar  

� Ökad polarisering mellan och inom olika etniska grupper  

� Sjukdomspanoramat förändras  

� EU-samarbetet breddas och fördjupas  

� Ökad tillgång till kunskap och ökade tekniska möjligheter  

� Ökad obalans inom kompetens- och personalförsörjning inom social-tjänstområdet  

� Ökad instabilitet och förändringstakt i arbetslivet  

� Ökad individualisering  

� Förväntansgapet ökar  

� Begränsade ekonomiska resurser för kommuner och landsting  

� Allt fler äldre  

� Allt fler har utländsk bakgrund  

� Ökade regionala skillnader  

En sambandsanalys gjordes av dessa trender vilket betyder att trendernas förhållande gente-

mot varandra jämförs för att se vilka som driver/är beroende av varandra (Socialstyrelsen, 

2005:23). Nummer 14, allt fler äldre, är den trend som är mest oberoende och starkt drivande. 

Detta betyder att analyserna visade att nästan vad som än händer med övrig trender så blir det 

allt fler äldre. Andra starkt drivande trender som pekas ut i rapporten är nummer1, inter-

nationalisering, nummer 7, EU-samarbetet breddas och fördjupas, nummer 8, ökad tillgång 

Socialstyrelsen (2005) 

Socialstyrelsens 

omvärldsrapport 2005, 

Stockholm: 

Socialstyrelsen. 



Bilaga s. xxxiii 

till kunskap och ökade tekniska möjligheter samt nummer 11, stark individualisering. Detta 

”innebär att dessa trender är mer eller mindre avgörande för utvecklingen på den arena där 

Socialstyrelsen är verksam” (Socialstyrelsen, 2005:7).  

Frågan som ställdes i början av rapporten var ”Hur kommer ansvar och åtagande när det gäller 

hälsa och social förhållanden att utvecklas?” Svaret som Socialstyrelsen (2005:25) pekar på är 

”komplext, men ändå entydigt: Efterfrågan ökar.” Socialstyrelsen pekar på att medborgare 

bland annat kommer att vilja ha mer vård och omsorg generellt, mer vård och omsorg till 

äldre, mer förebyggande insatser och mer tidiga insatser. Frågan som ställs är därmed om 

detta är möjligt eller om konsekvensen blir att vissa behov trängs undan? 

Socialstyrelsen (2005:26) pekar på att individens ansvar ökar vilket leder till att tröskeln till 

både socialtjänst och hälso- och sjukvård blir högre. Det pekas exempelvis också på att 

egenavgifterna sannolikt kommer att höjas och att mer välfärdskostnader kommer att tas över 

av den enskilde genom till exempel anhörigvård. 

Konsekvenser som pekas ut för Socialstyrelsen (2005:29-31) delas in 8 grupper: 

Internationell och EU-kompetens 

Högre krav på kunskap och kompetens, språkkunskaper, bevakning och analys av EU-frågor.  

Juridik 

Svenska patienter behandlas utomlands – vilket lands regler gäller? EU-direktiv och EU-

juridik påverkar också. 

Kommunikation 

Informationssökning, varumärke = myndighetens trovärdighet, målgrupps- och individ-

anpassning av information, lobbying mot Socialstyrelsen kommer att öka vilket gör det 

viktigare för Socialstyrelsen att bevaka svaga gruppers ställning, massmedias makt och 

utveckling påverkar Socialstyrelsen. 

Kunskap, behov av: 

Kunskap om social utestängning, utsatthet och om samverkande riskfaktorer för beredskap 

efter uppmärksamhet i media. Evidensbaserade metoder för hälsofrämjande och 
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sjukdomsförebyggande insatser. Etisk mångfald och andra mångfaldsperspektiv. 

Konsekvenser av olika finansieringslösningar.  

Riktlinjer och prioriteringar 

Behov av riktlinjer och prioriteringar inom många områden.  

Register/statistik 

EU:s allt större krav på inrapportering av statistik och andra jämförande nyckeltal.  

Tillsyn 

Det är möjligt att tillsynen blir mer EU-baserad eller EU-harmoniserad vilket ställer högre 

krav på jämförelser och standardisering. 

Utvärdering 

System för tillämpning, uppföljning och utvärdering bör utvecklas. 

Socialstyrelsen (2005:37-39) nämner också ett antal blinda fläckar eller jokrar – oväntade 

händelser som kan inträffa och få stor eller avgörande betydelse för verksamheten. Några 

exempel som nämns är att den parlamentariska situationen blir instabil med nya riksdags-

partier och ”hoppande majoritet”, miljökatastrofer, stora flyktingströmmar, terrorattacker och 

forskningsgenomslag som ger en positiv påverkan.  
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