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Ett isberg smälter på Grönland. Foto: Foto: John Mcconnico/APKlimat�örändringar och miljö�örstöring är det som

oroar svenskar allra mest. Oron är lika stor som �ör

terrorism och �ör alla tre områden har den också ökat

kraftigt på ett år, enligt SOM-undersökningen.

Klimat, miljö, djur, växter och försämrad havsmiljö ligger högt upp på listan över vad

svenskar oroar sig allra mest över. I den årliga undersökning av svenskars åsikter som SOM-

institutet vid Göteborgs universitet gör varje år säger 61 procent, sex av tio, av de tillfrågade

att de är mycket oroade över klimatförändringar, lika många oroas över miljöförstöring. När

det gäller terrorism är 60 procent mycket oroade.
– Frågorna handlar om oro inför framtiden och då är det inte orimligt att miljöfrågan

kommer så högt för det är något som hela tiden lyfts fram som en mycket stor och viktig

framtidsutmaning, säger Maria Solevid, universitetslektor i statsvetenskap.

Efter att ha legat tämligen still mellan 2015 och 2016 har samtliga tre ämnen som toppar

orosligan ökat kraftigt från år 2016 till år 2017, mellan 12 och 14 procentenheter. 

Anledningen går inte att säga säkert. Även om attentatet på Drottninggatan i Stockholm i

april förra året skulle kunna vara en trolig orsak till ökad oro för terrorism och alla

larmrapporter om klimatförändringar kan ha ökat oron för miljö och klimat går det inte att

peka ut säkra anledningar till att oron stiger.
– Den generella slutsatsen är att när det gäller områden där vi har haft hög oro tidigare år

har den ökat ännu mer, medan områden där det inte är stor oro på ligger still. Man kan säga
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Omställning till ett hållbart samhälle
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Tre fallstudiekommuner

MALMÖ
• Yta: 330 km2

• Invånare: 336 000
• Kärna i stark tillväxtregion, 
   växande befolkning (+ 19%*)

ÖVERTORNEÅ
• Yta: 2 490 km2

• Invånare: 4 500
• Glesbygdskommun med vikande 
   befolkning (-12%*)

* Befolkningsutveckling 2007-2017 (SCB)

ALINGSÅS
• Yta: 550 km2

• Invånare: 41 000
• Göteborgsregionens periferi,
   växande befolkning (+10%*)

Malmö
• Yta: 330 km2

• Invånare: 336 000
• Kärna i stark tillväxtregion, växande befolkning (+ 19%*)

Övertorneå
• Yta: 2 490 km2

• Invånare: 4 500
• Glesbygdskommun med vikande befolkning (-12%*)

Alingsås
• Yta: 550 km2

• Invånare: 41 000
• Del av Göteborgsregionen, växande befolkning (+10%*)

* Befolkningsutveckling 2007-2017 (SCB)



Ett hållbart samhälle som inte 
bygger på ekonomisk tillväxt?

1) Utforska strategier för att skapa ett hållbart samhälle som
inte behöver bygga på ekonomisk tillväxt

2) På ett proaktivt sätt undersöka vad som skulle kunna hända
om tillväxten avstannar och skapa förberedelse för att det
händer, vare sig vi vill det eller inte
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ekologiskt tak Invånare har 
tillgång till resurser & 
tjänster för boende, 

utbildning, social omsorg 
& trygghet, samt god 

hälsa 

resurser & välfärd
Sverige ska vara 

fossilfritt år 2050. 
Konsumtionen får max. 
ge upphov till 0,82 ton 

CO2 eq./person/år

klimat

Mängden 
mark per person som 

används för konsumtion 
överstiger inte globala 

biokapaciteten

markanvändning

makt & inflytande

Alla oavsett kön, 
sexuell läggning, etnicitet, 
religiös tillhörighet, ålder, 
funktionalitet, klass eller 
inkomstnivå har rätt att 

delta i politiska val & 
beslutsfattande



Hur vill vi att framtiden ska se ut?
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Kollaborativ
ekonomi





Lokal själv-
försörjning





Automatisering
för livskvalitet





Cirkulär ekonomi
i välfärdsstaten





Alla scenarier innebär omställning

Minskad 
köttkonsumtion

Förändrade 
värderingar

Drastiskt minskat 
flygresande

Minskat 
byggande

Inga fossila 
bränslen





Den byggda miljön

Effektiviserad 
användning av 
byggnadsytor

Förbättrade 
produktions-

processer

Näst intill
fossilfri 

energimix

Energi-
effektivisering 
av befintliga 
byggnader

Minimerad 
nyproduktion
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Berättelsen 
om tillväxt 

driver samhälls-
expansion

Institutionell 
kapacitet för 

omställning är 
ofta låg

Infrastrukturella 
barriärer & 

sjunkna 
kostnader 

Viktigt att ställa om förväntningar

Tolkningar av 
hållbarhet som 
tekno-centrerad 
”grön tillväxt”

Inlåsningar
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Möjlighetsfönster



Förutsättningar för förändring
• Kompetens (inom och mellan organisationer/olika aktörer)

• Ledarskap & politiska visioner – finns osäkerhet kring mandat

• Bättre begrepp/ramverk som ger gemensam utgångspunkt –
bred samsyn på behovet av samhällsförändring

• Samverkan mellan innovationsprocesser & reglerande, 
måluppföljande reformarbete

• Media & medborgare viktiga i att hålla politiken till svars



Bilder av framtiden behövs
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