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Statsrådsberedningen 

En tankesmedja  
i Regeringskansliet? 

•  Stärka det långsiktiga 
och tvärsektoriella 
inslaget i Regeringens 
arbete. 
 

•  Bidra till att vi har en 
politikutveckling som i 
tid kan hantera viktiga 
samhällsutmaningar. 



Statsrådsberedningen 

Framtidskansliet 

Samarbete i 
Norden och  
Globalt 
 
 
 

Arbetet i framtiden 
 
 
 

 
 

Grön 
omställning 



8 

Hållbarhet = tillgodose dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 

behov  

 •  Hur tar vi moraliskt ställning till olika alternativ med 

konsekvenser långt in i framtiden? 

•  Intergenerationell rättvisa? 

•  Framtida generationer: våra handlingar inte bara påverkar 

framtida människors livsvillkor utan också antalet 

människor och vilka människor som kommer att leva i 

framtiden.  

•  Vem ska ha rätt att delta beslutsprocesser som rör 

framtiden?  

•  Hur hanterar vi risker för mänsklighetens utplåning? 
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Klimaträttvisa 

Hur bör vi fördela kostnaderna för utsläppsminskningar och 

anpassningar till framtida klimat på ett rättvist sätt? Hur ska vi 

avgöra det moraliska ansvaret för historiska utsläpp? Bör hela 

nationers utsläpp räknas eller kanske utsläppsmängd per capita? 

Bör de länder som har släppt ut mer i det förflutna ta på sig en 

större börda för att minska utsläppen eller ska minskningarna vara 

proportionella till utsläppen idag? Hur bör framtida generationer 

kompenseras för den eventuella skada de tillfogas och vilka ska 

betala?  
Institutet för framtidsstudier 
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Strategisk framsyn 

Statsrådsberedningen  2015-10-07  Sid 0 
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Statsrådsberedningen 
Statsrådsberedningen  2015-10-07  Sid 0 

Analysen av den långsiktiga utvecklingen gör det 
möjligt att se den stora bilden, identifiera de till 
synes dolda trenderna, förstå dynamiken i skeendet 
och identifiera de kritiska momenten. Strategisk 
framsyn ger underlag och  förslag i kansliets och 
statsrådets fortsatta arbete med idé- och 
politikutveckling.   
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o Det krympande geografiska avståndet skapar både nya 
möjligheter och utmaningar (cyber, terrorism, migration, 
handel etc.) 
 

o Globalisering och digitalisering förändrar det globala 
samhället – effektiva och robusta departement och 
myndigheter för att hantera chocker.  

 
 

Varför behöver vi strategisk framsyn? 
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Megatrender påverkar oss 

Det globala politiska landskapet  
har förändras markant under 2000-talet och kommer med största sannolikhet fortsätta att 
förändras framöver (Multipolär värld, växande medelklass, urbanisering mm). 
 
De globala ekonomiska förskjutningarna 
Det går snabbare än någonsin tidigare (Ekonomiska storheter BNP, De globala 
handelsflödena, globala värdekedjor, globala investeringar FDI, Ränta/inflation? mm) 
 
Klimat och energi 
Det globala energilandskapet förändras i allt snabbare takt och konsekvenserna av 
klimatförändringarna blir alltmer uppenbara i vårt samhälle (USA:s skifferevolution, utsläpp 
av CO2, investeringarna i förnybar energi, utfasning av subventioner till fossila bränslena 
mm.) 
 
Teknologitrender 
cyber, det uppkopplade samhället, digitalisering/robotar mm. 
 
Innovationstrender (FoU, patent mm) 
 
Globalisering och hållbar utveckling  
(växande nationalism, värderingar, tillgången till vatten/livsmedel, fattigdom, åldrande 
befolkning) 
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Tar robotarna våra jobb?  

We are being afflicted with a new disease ... 
technological unemployment due to our discovery of 
means of economising the use of labour outrunning the 
pace at which we can find new uses for labour.  
 
But this is only a temporary phase of maladjustment ... 
the standard of life in progressive countries 100 years 
hence will be between four and eight times as high as it 
is today. 
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 John Maynard Keynes, 1930.  
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Polariserad arbetslöshet   
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Källa: Konjunkturinstitutet (2013). Arbetslösa mellan 15-74 år 



Statsrådsberedningen 



Statsrådsberedningen 

Framtiden kräver att vi är förberedda 
för ny information 


