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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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Hur vill vi att framtiden ska se ut?
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Från scenarier till förändring: 
Verktyg för hållbar omställning på lokal och regional nivå



Projektet syftar till att visualisera och tillgängliggöra 
forskningsprogrammets resultat för användning på 
lokal/regional nivå. 

Detta för att stödja utvecklandet av gemensamma 
målbilder, handlingsvägar samt aktörsnätverk och 
processer som går utöver de sektoriella stuprör som 
idag begränsar visioner och praktik.
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Verktyg för hållbar omställning på lokal och regional nivå



Var behöver vi fokusera dessa verktyg ?

Från scenarier till förändring: 
Verktyg för hållbar omställning på lokal och regional nivå



5 identifierade behovsområden
Vilket behov är viktigast att adressera för att nå hållbar omställning i er kommun/region?

1. Tydliga visioner om 
framtiden:

”Vi behöver tydliga och positiva bilder av att en ljus framtid är möjlig. Vi måste 
kunna åskådliggöra vilka förflyttningar som är nödvändiga för att skapa en 
ekologiskt och socialt hållbar framtid, både små förändringar och radikala steg.”

2. Politisk vilja och brett 
engagemang:

”Vi behöver skapa möjligheter för modiga politiska beslut. Politiker, tjänstemän 
och allmänheten behöver känna vikten av och viljan till förändring. Fler behöver 
bli delaktiga och det behövs fler plattformar för samtal mellan olika nivåer”

3. Samverkan och 
samordning:

4. Effektiva och 
ändamålsenliga processer:

5. Konkreta verktyg för 
att nå målen:

”Vi som arbetar inom kommuner och regioner behöver fler nätverk och 
metoder för att samverka med andra i liknande situationer och kunna 
samordna de många olika parallella processerna.”

”I större organisationer hindrar ofta nuvarande strukturer och processer oss från 
att genomföra förändring. I mindre organisationer saknas struktur och 
tillvägagångssätt. Vi behöver mer ändamålsenliga processer som bryter stuprör.”

"Vi behöver kunna gå från ord till handling. Därför behöver vi konkreta verktyg 
och planer för att kunna genomföra de uppsatta mål vi har. Vi behöver stöd i 
att prioritera och se vad som är de mest framgångsrika metoderna.”



Relevanta processer
Hur effektiva tror ni att dom är för att uppnå förändring?

Översiktsplaner

Energi- & klimatstrategier

Regionala utvecklingsstrategier (RUS)
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Agenda 2030



Illustration: Sara Granér

Tack!


