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Utmaningar för Skånes livsmedelssektor

Livsmedels-
försörjning i en 
orolig omvärld

Klimatförändrin
gar, hållbarhet

Produktivitet, 
konkurrenskraft
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Varför cirkulär livsmedelsproduktion?

Livsmedels-
försörjning i en 
orolig omvärld

Klimatförändrin
gar, hållbarhet

Produktivitet, 
konkurrenskraft

Innovation och konkurrenskraft 
hos etablerade företag + startups

Restflöden blir råvaror. 
Miljö- och klimatvinster.

Starkare inhemska 
värdekedjor. Minskat 
importberoende.

ÖNSKAD EFFEKT:

Ökad produktion i 
konkurrenskraftiga företag & 
välfungerande värdekedjor

• genom kris
• trots klimatförändringar



Process & mål
Syfte

• Introducera framsyn och ge möjlighet att testa på att testa på och utforska scenario- och 
konsekvensanalys i relation till energi- och livsmedelssystemen

Mål

• Ge bättre förståelse för framsyns roll värde i att utforska osäkerhet och planera för omställning

• Ge vissa insikter om framtider för energi och mat

Hur?

• Kort introduktion till framsyn

• Testa på mini-konsekvensanalys av olika möjliga framtider



Framsyn
Framsyn - trender, scenarier, visioner och färdplaner | RISE

Hur kan fossilfria framtider tänkas bli? 

Vilka utvecklingar idag kommer att påverka framtiden?

Vilket framtida samhälle vill vi ha? 
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“Framsyn är en systematisk, participativ, framtids- och 
policyinriktad process som med stöd av angreppssätt som 
omvärlds- och trendanalys syftar till att aktivt engagera 
intressenter i ett brett utbud av aktiviteter som förutser, 
rekommenderar och omskapar teknologiska, ekonomiska, 
miljömässiga, politiska, sociala och etiska framtider.” 
(R. Popper, 2014)

Vad är framsyn i Sverige?

“Foresight is the discipline of exploring, anticipating and 
shaping the future to help building and using collective 
intelligence in a structured, and systemic way to anticipate 
developments.” (European Commission, 2021)

RISE — Research Institutes of Sweden



Vanliga frågor och 
missuppfattningar

RISE — Research Institutes of Sweden9

Man kan inte 
förutspå 

framtiden

Aha, ni sysslar 
med modellering 
och forecasting

Vad händer i framtiden? 

Det där kan väl ändå inte hända?

Såhär kommer 
det att bli, det är 

jag säker på!

Kan väl lika gärna 
läsa Tarotkort 

eller kaffesump?
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Sannolik

Trolig

Önskvärd

Vision vi vill nå 
oavsett framtid

Nutid
Utgångsläge & 
frågeställning

Färdplanering

Backcasting

Wildcards

Scenarier

Det möjliga 
utfallsrummet



Frågor?



Framtida energiscenarier för 2030

Elektrifiering Effektivisering Stagnation



• Uppläsning av scenario

– fundera 1-2 min på: Vilka former kan ett 
mer cirkulärt mat- och livsmedelssystem 
tänkas ta i denna framtid?

– Skriv ned på post-it

– 3 min för gemensam reflektion

• .. nästa scenario, samma steg

Instruktioner



Elektrifiering
Elektrifiering. Kraftigt fokus på att möjliggöra elektrifiering har lett 
till fortsatt ökning av vindkrafts- och solkraftsutbyggnad, något 
mer kraftvärme och vissa effekthöjningar i kärn- och vattenkraft. 
Mer effektiva tillståndsprocesser har snabbat på utbyggnaden av 
elnäten, även om den stora skillnaden kommer märkas efter 2030. 
Det finns dock en oro för nya miljöproblem och social hållbarhet, 
när tillstånden ibland utfärdats lite väl snabbt. Regelverken för ny 
kärnkraft har öppnats upp tack vare en ny energiöverenskommelse 
och projektering pågår i Ringhals och Oskarshamn. Transportsektorn 
har kraftigt ökat sin elanvändning och industrin likaså, med 
minskade utsläpp som följd. Vätgas börjar få praktiskt genomslag. 
Tack vare snabb utbyggnad är Sverige fortfarande nettoexportör av 
el trots att elanvändningen uppgår till 165 TWh. Elpriserna är 
tillbaka på genomsnittsnivåer som rådde strax före pandemin, men 
varierar mer.  

Vilka former kan ett mer cirkulärt mat- och 
livsmedelssystem tänkas ta i detta samhället?



Effektivisering
Rysslands invasion av Ukraina och efterföljande sanktioner och 
höga energipriser har satt ett massivt tryck på effektivisering. EU 
har ställt krav och regeringar över Europa inför styrmedel som 
uppmuntrar både industrier och privatpersoner till kraftiga 
effektiviseringar och ökad användarflexibilitet. El- och gaspriserna är 
fortsatt på en högre nivå och varierar kraftigt. Detta har lett till 
en massiv energirenoveringsvåg i Sverige och Europa. Många 
företag har lärt sig att utnyttja elprisvariationerna till sin fördel och 
förlägger i ökad utsträckning energiintensiva processer nattetid, 
eller har investerat i utrustning som gör att processerna kan köras 
mer flexibelt. Tillståndsprocesserna är fortsatt långsamma 
och elnätsutbyggnaden går för långsamt, varför prisvariationerna 
mellan elområdena i Sverige består. Ny produktion väntar på att få 
tillstånd att byggas i södra Sverige, drivet av de höga priserna. I 
norra Sverige har elefterfrågan ökat i takt med industrisatsningarna, 
så priserna har gått upp något även där. Sverige 
exporterar energieffektiva lösningar till andra delar av världen. 
Vätgassamhället har inte tagit riktigt fart då priserna varit för höga 
för att nå lönsamhet. Det finns också en oro för ökad 
energifa gdom i spår av de höga priserna. 

Vilka former kan ett mer cirkulärt mat- och 
livsmedelssystem tänkas ta i detta samhället?



Stagnation
Läget i Europa och världen är fortsatt oroligt och en 
ny energinationalism har tagit fart. Länder stänger ibland 
utlandskablar av inrikespolitiska skäl, vilket leder till oförutsägbara 
priser och ökat antal strömavbrott. Tillfälliga stöd 
till elanvändare har eldat på efterfrågan av el samtidigt som brist på 
långsiktiga överenskommelser i energipolitiken och 
osäkert ekonomiskt läge gör att investeringar i vind- och kärnkraft 
uteblir, medan Sveriges åldrande kärnkraftsflotta allt oftare är nere 
för underhåll eller incidenter. Samtidigt har vattenkraftens 
reglerförmåga, som anpassar produktionen efter efterfrågan och 
behov, försämrats av miljöprövningar. Segdragna tillståndsprocesser 
bidrar också till att utbyggnaden av elmarknaden släpar efter, både 
på produktions- och nätsidan. Elpriserna är ofta höga och varierar 
kraftigt, så industrin har inte vågat investera i elberoende tekniker 
för att minska sina utsläpp. Transportsektorn har därför inte heller 
elektrifierats i särskilt hög grad, och Sverige missar 2030-målet om 
70 % utsläppsminskning i transportsektorn. Höga och oförutsägbara 
elpriser gör att energifattigdom blivit ett faktum även i Sverige. 

Vilka former kan ett mer cirkulärt mat- och 
livsmedelssystem tänkas ta i detta samhället?



• Vad tar du med dig härifrån?

Gemensam
reflektion – 3 min.



Tack!

daniel.bengtsson@ri.se
Susanna.winblad@skane.se
Helena.tsiparis@skane.se


