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Dessa beskrivs översiktligt i denna slutrapport. 
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Detta är en slutrapport av regeringsuppdraget CAP:s miljöeffekter för 
perioden 2015-2019. 
 
CAP:s miljöeffekter är ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket, 
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Havs- och 
vattenmyndigheten att följa och utvärdera miljöeffekterna av EU:s 
gemensamma jordbrukspolitik och genomföra framåtsyftande och 
policyrelevanta analyser av denna. 
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Sammanfattning 
Under åren 2015-2019 har Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, 
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet tillsammans genomfört regeringsuppdraget 
CAP:s miljöeffekter. Även länsstyrelserna har deltagit i arbetet. Under dessa år har tretton 
projekt slutförts, och ytterligare fem projekt är pågående. 

Några slutsatser från de genomförda utredningarna: 

Resultatbaserade miljöersättningar är förenliga med WTO:s och EU:s regelverk och det är 
därmed juridiskt möjligt att ersätta nuvarande åtgärdsbaserade miljöersättningar med 
resultatbaserade. EU:s regler för jordbruksstöd måste dock revideras om värdebaserade 
ersättningar som överstiger lantbrukarnas merkostnader ska kunna införas eftersom dagens 
regler inte tillåter detta. 

Gårdsstödet kan leda till att strukturomvandlingen avtar i produktiva bygder samtidigt som 
stödet har betydelse för att hålla landskapet öppet i mindre produktiva bygder. Stödet bör 
därför utformas efter vilken typ av markanvändning som behöver premieras i olika bygder 
för att behålla ett aktivt jordbruk, och därmed ett öppet och variationsrikt odlingslandskap. 

Ersättningar behövs för att sköta och utveckla kulturmiljöer i odlingslandskapet om vi ska 
nå upp till samhällsmålen om kulturmiljöer, men ersättningarna måste utformas bättre än i 
det gamla kulturmiljöstödet. Framtida ersättningar kan ge större miljönytta till lägre 
kostnad för samhället om de tar större hänsyn till och tydligare utgår från regionala 
förutsättningar och premierar skötsel som ger effekter på landskapsnivå. Fokus på resultat 
och värden kan bidra. 

Gårdsstödets förgröningspåbyggnad innebär en liten nettonytta för miljön. Åtgärdernas 
diversifiering av grödor och permanenta gräsmarker har liten miljönytta och bör tas bort. 
Ekologiska fokusarealer kan ha en tydlig miljönytta och potential att stärka den biologiska 
mångfalden i slättbygder med intensiv jordbruksproduktion och brist på obrukade restytor. 
Vissa av typåtgärderna och villkoren bör dock omformas för att öka effektiviteten. Ett 
första steg är att begränsa antalet valbara fokusarealer till trädor och obrukade fältkanter, 
och samtidigt ställa krav på att så in blommande växter. Ett andra steg är att med hjälp av 
rådgivning styra placeringen av fokusarealerna så att de både knyter ihop naturmiljöer i 
åkerlandskapet och bidrar till biologisk skadedjursbekämpning och pollinering av grödor. 

Jordbrukarstöden kan bli mer effektiva om kompensationsstödet förenklas, gårdsstödet 
minskas och enbart går till åkermark, betesmarksersättningen utökas, nötkreatursstöd ges 
utom till mjölkkor, och vallersättning enbart ges i slättbygderna. 

Strandängar, sandiga gräsmarker och trädrika betesmarker har ofta höga natur- och 
kulturvärden, men det finns svårigheter med att sköta en del av dessa marker inom ramen 
för jordbrukarstöden. Det gäller också andra gräsmarksnaturtyper liksom hotade arter 
knutna till dessa. Ca 30 000 hektar av landets 80 000 hektar hävdberoende Natura 2000-
gräsmarker saknar stöd. Komplexa och tekniskt svårskötta marker, marker med lågt 
fodervärde och marker med behov av skräddarsydda lösningar passar dåligt in i generellt 
utformade stöd. Ersättningsnivåerna är dessutom ofta för låga. 

I denna slutrapportering till regeringskansliet sammanfattas de projekt som genomförts i 
CAP:s miljöeffekter under åren 2015-2019, samt de projekt som fortfarande pågår. Hur 
projektet finansierats beskrivs sammanfattande. Den externa utvärdering som gjorts av 
arbetet bifogas slutrapporten. 
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1 Inledning 

Sedan 1996 har den svenska regeringen uppdragit åt Naturvårdsverket, Jordbruksverket och 
Riksantikvarieämbetet att utföra framåtsyftande och policyrelevanta analyser av EU:s 
gemensamma jordbrukspolitiks (CAP:s) miljöeffekter. Sedan 2014 ingår även Havs- och 
vattenmyndigheten i uppdraget. Även Länsstyrelserna ingår i samarbetet. 

Projektet har sedan starten gått under namnet CAP:s miljöeffekter, och denna rapport 
sammanfattar verksamheten i CAP:s miljöeffekter under uppdragsperioden 2015-2019. 
Utgångspunkten för projektet har varit programförslaget för CAP:s miljöeffekter1. 

Ett utdrag ur regeringsuppdraget2 belyser syftet med projektet: 

”Regeringen uppdrar åt Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Havs- och 
vattenmyndigheten och Naturvårdsverket att mellan åren 2015-2019 följa upp och 
utvärdera miljöeffekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken. Jordbrukets 
miljöfrågor ska belysas ur de olika perspektiv som följer av myndigheternas respektive 
ansvarsområden. Uppdraget ska genomföras i linje med det programförslag för 
CAP:s miljöeffekter som har presenterats av myndigheterna (Jordbruksverkets rapport 
2014:18). Jordbruksverket har samordningsansvar för uppdraget och rapporteringen. 
Resultatet av arbetet ska löpande publiceras i rapporter. 
/…/ 
Den övergripande målsättningen med uppdraget är att tillhandahålla 
kunskapsunderlag för arbetet med att förändra och genomföra den gemensamma 
jordbrukspolitiken på sätt som kan bidra till att uppfylla de nationella 
miljökvalitetsmålen. Det innebär att uppdraget CAP:s miljöeffekter ska redovisa de 
viktigaste sambanden mellan den gemensamma jordbrukspolitiken och effekterna på 
miljön inklusive kulturmiljön, policyrelevanta styrmedelsanalyser för regional nivå, 
nationell nivå och EU-nivå, samt ta ett helhetsgrepp på jordbrukets miljöfrågor och 
sätta in dem i ett ekologiskt och samhällsekonomiskt sammanhang som även relaterar 
till miljökvalitetsmålen.” 

 

  

                                                 
1 Förslag till program för CAP:s miljöeffekter 2015-2019 – Uppföljning och utvärdering av den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Jordbruksverkets rapport 2014:18 
2 Regeringsbeslut I:3, L2014/2997/ELT, 2014-12-04 



 

 

2 Projekt inom CAP:s miljöeffekter 2015-
2019 

I detta kapitel beskriver vi varje projekt som slutförts i CAP:s miljöeffekter under 2015-2019 med 
en kort sammanfattning av innehållet. Samtliga rapporter finns tillgängliga på Jordbruksverkets 
hemsida. Denna är för närvarande under revidering, och vi hänvisar därmed inte till någon 
webbadress i denna rapport. 

 

2.1 Rapporter från år 2015 

2.1.1 Högre ersättning för högre miljönytta? Är resultat- och värdebaserade 
miljöersättningar förenliga med WTO:s och EU:s regelverk? 
Jordbruksverket Rapport 2015:12 

I den här studien visar vi att resultatbaserade miljöersättningar är förenliga med World trade 
organizations (WTO:s) och EU:s regelverk, och att det därmed är juridiskt möjligt att ersätta 
nuvarande åtgärdsbaserade miljöersättningar med resultatbaserade ersättningar. Vidare konstaterar 
vi att WTO:s jordbruksavtal kan tillåta ersättningsnivåer som fullt ut svarar mot hur samhället 
värderar de miljönyttor som levereras. Däremot måste EU:s regler för jordbruksstöd revideras om 
vi i kommande jordbrukspolitiska program (bortom 2020) vill införa värdebaserade ersättningar 
som överstiger lantbrukarnas merkostnader (inklusive eventuellt produktionsbortfall), eftersom 
dagens regler inte tillåter detta. 

2.1.2 Jordbrukspolitik, inlåsning och strukturomvandling 
Jordbruksverket Rapport 2015:14 

När aktiva jordbrukare behöver mer mark, och den inte säljs eller arrenderas ut av passiva 
markägare, uppstår en inlåsningseffekt. I motsats till vad som emellanåt har förts fram visar den 
här studien att ”passivt gårdsstödsbrukande” endast i liten mån bidrar till inlåsning. Gårdsstödet 
bidrar till högre arrende- och markpriser, och därmed till lägre lönsamhet, för de jordbrukare som 
har behov av att arrendera eller köpa till mark. Studien visar också att gårdsstödet kan leda till att 
strukturomvandlingen avtar i produktiva bygder – samtidigt som stödet har betydelse för att hålla 
landskapet öppet i mindre produktiva bygder. Vår bedömning är att gårdsstödet bör utformas efter 
vilken typ av markanvändning som behöver premieras i olika bygder för att behålla ett aktivt 
jordbruk och därmed ett öppet och variationsrikt odlingslandskap. 

 



 

2.2 Rapporter från år 2016 

2.2.1 Behövs ersättningar till jordbrukare för skötsel av kulturmiljöer? 
Riksantikvarieämbetet Rapport 2016 

Ja, det behövs ersättningar för att sköta och utveckla kulturmiljöer i odlingslandskapet om vi ska 
nå upp till samhällets mål om kulturmiljöer. Men ersättningarna måste utformas bättre än vad som 
fallet i det gamla kulturmiljöstödet. Krångliga regler, brist på flexibilitet och dålig träffsäkerhet 
gjorde stödet ineffektivt. Framtida ersättningar bör ta större hänsyn till regionala förutsättningar 
och de värden som finns i att bevara kulturmiljöer. 

Motivet för utvärderingen är att det har funnits farhågor om att samhällsnyttor riskerar att gå 
förlorade till följd av att det i landsbygdsprogrammet för perioden 2014–2020 inte finns 
ersättningar för skötsel av kulturmiljöer motsvarande de som fanns under tidigare 
programperioder. Avsaknaden av sådana ersättningar har setts som hinder för att uppnå 
miljömålen, framför allt Ett rikt odlingslandskap. Syftet har därför varit att belysa behovet av 
framtida ersättningar till kulturmiljöer inom ramen för jordbrukspolitiken.  

2.2.2 Förgröningen i praktiken – kostnader kontra miljönyttor 
Jordbruksverket Rapport 2016:18 

Nu när vi vet hur lantbrukarnas stödansökningar ser ut kan vi konstatera att gårdsstödets 
förgröningspåbyggnad innebär en liten nettonytta för miljön. Åtgärdernas diversifiering av grödor 
och permanenta gräsmarker har liten miljönytta och bör tas bort. Ekologiska fokusarealer kan ha 
en tydlig miljönytta, men vissa av typåtgärderna och villkoren bör omformas för att öka 
effektiviteten. För att få de ekologiska fokusarealerna än mer miljöeffektiva bör även kopplingarna 
till andra stödformer ses över. 

 

2.3 Rapporter från år 2017 

2.3.1 CAP och vattenförvaltningen 
Havs- och vattenmyndigheten PM dnr 3318-15 

EU-kommissionen efterfrågar samspel mellan miljöåtgärder inom CAP och genomförandet av 
vattenmyndigheternas åtgärds- och förvaltningsplaner. I detta PM diskuterar vi kopplingarna 
mellan systemen. En grundläggande iakttagelse är att transparensen behöver öka inom både 
landsbygdsprogrammet och vattenförvaltningens åtgärdsprogram. Det är nödvändigt för att kunna 
kommunicera och redovisa hur de två programmen kan samspela för att minska jordbrukets 
belastning på vattenmiljön.  För att undvika att Sverige går miste om möjligheter till både bättre 
vattenmiljö och ökad konkurrenskraft behövs mer kunskap om hur andra länder använder 
landsbygdsprogrammet. Genom att tänka bredare kring jordbrukets belastningsfrågor och 
landsbygdsutveckling kan möjliga kopplingar mellan landsbygds- och åtgärdsprogrammen 
stärkas, till exempel för åtgärder mot påverkan från djurläkemedel och enskilda avlopp. 



 

 

2.3.2 Större miljönytta – lägre kostnad. Så nås målen för kulturmiljöer i 
odlingslandskapet med kommande landsbygdsprogram 
Riksantikvarieämbetet Rapport 2017 

I den här rapporten lägger CAP:s miljöeffekter fram analyserade principförslag inför arbetet med 
kommande landsbygdsprogram. Vi visar att ersättningar för skötsel av natur- och kulturmiljöer 
kan ge större miljönytta till lägre kostnad för samhället om de tydligare utgår från regionala 
förutsättningar, premierar skötsel av helhetsmiljöer och sätter resultat, inte stödvillkor, i centrum. 

I rapporten redovisas en utvärdering av ett antal utvecklingsområden, som kan bidra till att 
ersättningar till natur- och kulturmiljöer i framtida landsbygdsprogram får en högre måluppfyllelse 
och kostnadseffektivitet än vad motsvarande ersättningar i tidigare svenska program har haft. 
Utvärderingens slutsatser och rekommendationer kan sammanfattas i tre huvudpunkter, nämligen 
att utgå från de regionala förutsättningarna, premiera skötsel som ger effekter på landskapsnivå 
och att fokus på resultat och värden kan bidra. 

2.3.3 Ekologiska fokusarealer i samverkan: Utvärdering av effekter på 
ekosystemtjänster, jordbruk och administration 
Naturvårdsverket Rapport 6773 

Förgröningen av gårdsstödet har hittills inte gjort skäl för sitt namn. Men förgröningsvillkoret om 
att avsätta ekologiska fokusarealer har potential att stärka den biologiska mångfalden i slättbygder 
med intensiv jordbruksproduktion och brist på obrukade restytor. Ett första steg är att begränsa 
antalet valbara fokusarealer till trädor och obrukade fältkanter och samtidigt ställa krav på att så in 
blommande växter. Ett andra steg är att med hjälp av rådgivning styra placeringen av 
fokusarealerna så att de både knyter ihop naturmiljöer i åkerlandskapet och bidrar till biologisk 
skadedjursbekämpning och pollinering av grödor. 

Ekosystemtjänster är grunden i människans välfärd, ändå är tjänsterna ofta osynliga i flera 
samhällsbeslut. Den här rapporten utvärderar effekterna på ekosystemtjänsterna pollinering och 
biologisk skadedjursbekämpning om Sverige skulle införa möjligheten för lantbrukare att 
samverka vid genomförandet av ekologiska fokusarealer i gårdsstödet, inklusive kvalitetshöjande 
åtgärder som insådd av blommor. 

De potentiella miljöeffekterna ställs mot effekterna på jordbrukarnas ekonomi och acceptans, samt 
administrationskostnader för myndigheter. Studien är ett led i att ta med värdet av 
ekosystemtjänster i beslut i samhället, något som ska göras senast 2018 enligt etappmål i 
miljömålssystemet. 

2.3.4 Effektivare kombination av jordbrukarstöden – för ökad miljönytta, 
lönsamma jordbruk och ökad samhällsekonomisk lönsamhet 
Jordbruksverket Rapport 2017:14 

Denna rapport fokuserar på att analysera om det är möjligt att minska den totala stödbudgeten till 
jordbrukssektorn och samtidigt bibehålla eller öka lönsamheten i jordbruket och samhället i stort 
jämfört med idag. Bakgrunden är kraven på minskad finansiering till EU:s jordbrukarstöd och 
Storbritanniens utträde ur EU (Brexit) vilket sannolikt innebär en minskad stödbudget för den 
gemensamma jordbrukspolitiken efter 2021. 



 

Det är möjligt att minska stödbudgeten och samtidigt öka miljönyttan och bibehålla ett 
företagsekonomiskt lönsamt jordbruk. Ett villkor är dock att nödvändiga förändringar i 
stödutformningen genomförs inom hela EU. Ett mer effektivt stödpaket än idag kan bestå av 
förenklat kompensationsstöd och minskat gårdsstöd som enbart går till åkermark, utökad 
betesmarksersättning, nötkreaturstöd utom till mjölkkor och vallersättning enbart i slättbygderna. 
Med riktade och resultatbaserade ersättningar kan värdet på miljönyttan per stödkrona öka jämfört 
med nuvarande stödformer. 

 

2.4 Rapporter från år 2018 

2.4.1 Jordbrukarstöd och värdefulla gräsmarker. Hur fungerar de för 
arbetet med gynnsam bevarandestatus? 
Naturvårdsverket Rapport 6822 

Den här rapporten undersöker hur jordbrukarstöden fungerar för skötseln av Natura 2000-områden 
och hotade arter vad gäller betesmarker och slåtterängar. 

Strandängar, sandiga gräsmarker och trädrika betesmarker har ofta höga natur- och kulturvärden. 
Samtidigt har länsstyrelserna genom åren pekat på svårigheter med att sköta en del av dessa 
marker inom ramen för jordbrukarstöden. Det gäller också andra gräsmarksnaturtyper liksom 
hotade arter knutna till dessa. Att det finns svårigheter bekräftas av att ungefär 30 000 hektar av 
landets 80 000 hektar hävdberoende Natura 2000-gräsmarker saknar stöd. Komplexa och tekniskt 
svårskötta marker, marker med lågt fodervärde och marker med behov av skräddarsydda lösningar 
passar dåligt in i generellt utformade stöd plus att ersättningsnivåerna ofta är för låga. 
Grundproblemet i stora delar av landet är dock brist på jordbruk och betesdjur. Skogen tränger sig 
så sakteliga på.  

2.4.2 Beskrivning av SASM. En ekonomisk optimeringsmodell över 
jordbrukssektorn i Sverige 
Naturvårdsverket rapport 6815 

Swedish Agricultural Sector Model (SASM) är en datamodell över jordbrukssektorn i Sverige som 
är byggd för att efterlikna jordbrukarnas beslutssituation. Jordbruksverket och andra myndigheter 
använder ofta SASM för att svara på frågor om hur det svenska jordbruket kan påverkas av och 
anpassa sig till förändrad jordbrukspolitik, ändrade miljökrav, ny produktionsteknik eller ändrade 
förutsättningar på världsmarknaden. Ändrade miljökrav är en viktig del av jordbrukspolitiken och 
förändrad påverkan på miljön är viktiga resultat från modellberäkningarna. I den här rapporten 
beskrivs hur modellen är uppbyggd liksom dess styrkor och svagheter, samt vad den kan användas 
till. Målgruppen är både generalister som behöver en översiktlig förklaring av modellen för att 
kunna tolka dess resultat och experter som vill fördjupa sig i modellens uppbyggnad, dess 
datakällor och resultat. 

 



 

 

2.5 Rapporter från år 2019 

2.5.1 Kan vi förutse vilka växtskyddsmedel som försvinner från 
marknaden? 
Jordbruksverket Rapport 2018:34 

En begränsad tillgång till effektiva växtskyddsmedel och bekämpningsmetoder i den svenska 
livsmedelsproduktionen kan leda till en konkurrensnackdel för Sverige. Utvecklingen och 
sysselsättningen i svensk livsmedelsproduktion och förädling kan hämmas till förmån för ökad 
import. Det kan i sin tur innebära en högre miljöbelastning och ökade hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser. I ett kortare perspektiv kan brist på bekämpningsmetoder leda till behov av 
tillfälliga godkännanden vid nödsituationer på växtskyddsområdet. Dessa godkännanden ges utan 
riskbedömning i enlighet med det normala prövningsförfarandet, vilket medför osäkerhet 
beträffande vilka miljö- och hälsorisker användningen medför. 

För att skapa framförhållning behövs prognoser över vilka verksamma ämnen som kan komma att 
försvinna från marknaden. Metoder för att ta fram prognoserna behöver testas och utvärderas. 
Syftet med denna rapport är därför att analysera möjligheter att förutse vilka verksamma ämnen 
som kommer att fasas ut från marknaden under de kommande fem till tio åren.  

2.5.2 Hinder för ökad användning av alternativa bekämpningsmedel 
Jordbruksverket Rapport 2019:3 

Tillgången till och användningen av alternativa bekämpningsmedel är begränsad, trots EU-
gemensamma och nationella ambitioner om att stödja tillämpningen av integrerat växtskydd. Brist 
på alternativa bekämpningsmedel, höga kostnader, varierande effektivitet, otillräcklig information 
och dåligt anpassad lagstiftning hindrar bredare användning. Åtgärder krävs för att förbättra 
förutsättningarna för alternativa bekämpningsmedel och därmed öka hållbarheten i svensk 
jordbruks- och trädgårdsproduktion. Exempel på sådana åtgärder är att utreda möjligheter för 
enklare prövning, investera i grundläggande forskning som främjar tillgång till nya alternativa 
bekämpningsmedel såväl som tillämpad forskning som främjar användningen, utöka 
rådgivningsverksamhet och se över och anpassa datakraven vid ansökan för mikroorganismer.  

Syftet med denna rapport är att samla bakgrundsinformation om alternativa bekämpningsmedel, 
beskriva vilka hinder som finns för ökad användning och föreslå åtgärder för att överkomma 
dessa. 

2.5.3 Resultat- och värdebaserade ersättningar för minskad övergödning - 
är det möjligt? 
Jordbruksverket Rapport 2018:32 

I den här rapporten redovisar vi arbetet med en förstudie kring förutsättningarna för att använda 
resultat- och värdebaserade ersättningar för att minska övergödningen. Vi har tagit fram ett 
koncept för en resultatbaserad ersättning för att kunna testa det i en pilotstudie i ett utvalt område. 
Det finns förutsättningar att utforma ersättningar för minskad övergödning som är mer 
resultatbaserade än dagens åtgärdsbaserade ersättningar. Det behöver vara möjligt att betala för 
värde för att kunna utnyttja den potential till ökad effektivitet som finns med resultatbaserade 
ersättningar.  



 

3 Pågående projekt 

I skrivande stund pågår fem projekt i CAP:s miljöeffekter. Deras slutresultat kan därmed inte 
redovisas här, men projekten och deras preliminära sluttid beskrivs översiktligt nedan. 

3.1 Resultat- och värdebaserade ersättningar för minskad 
övergödning – pilotstudie inom Waterdrive 

Detta projekt är en del av Interreg-projektet Waterdrive. Pilotprojektets syfte är att bidra till att 
skapa förutsättningar att utforma effektiva styrmedel för minskad övergödning. Det görs genom 
att projektet ökar kunskapen om hur resultat- och värdebaserade ersättningar för att minska 
läckage av näringsämnen från jordbruksmark kan introduceras i Sverige i större skala. Detta 
projekt kommer att pågå fram till mitten av år 2021 och bygger vidare på förstudien ”Resultat- och 
värdebaserade ersättningar för minskad övergödning – är det möjligt?” (se kapitel 2.5.3). Projektet 
baseras på djupintervjuer och diskussioner med lantbrukare om hur ett ersättningssystem skulle 
kunna utformas. Ramen för arbetet är att ersättningarna ska vara utformade så att de ger en högre 
miljönytta utan större administrativ kostnad på sikt än dagens ersättningar med samma syfte.  

3.2 Indikatorer för biologisk mångfald i odlingslandskapet 

Detta projekt ska bidra till en god uppföljning av utvecklingen av jordbrukspolitikens 
miljöeffekter samt miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Det pågår fram till halvårsskiftet 
2020. Målet är att identifiera, utveckla och dataförse bra indikatorer för småbiotoper i 
odlingslandskapet. 

Inom miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap finns preciseringar som handlar om landskapets 
innehåll av natur- och kulturvärden i form av småbiotoper. Småbiotoperna har tidigare följts 
genom miljöersättningen för natur- och kulturmiljöer. Stödet togs bort 2014 och sedan dess saknas 
information om i vilken omfattning dessa miljöer sköts och finns kvar. Under 2016 gav 
Jordbruksverket SLU i uppdrag att ta fram förslag på nya indikatorer som visar på utvecklingen 
för småbiotoper i odlingslandskapet genom att använda data som samlas in genom 
miljöövervakningen. Utredningen tog fram flera alternativ till indikatorer. Förslagen behöver 
arbetas igenom och dataförses och därefter testas, vilket görs i detta projekt. 

3.3 Digitaliserad teknik och betesdrift 

Syftet med detta projekt är att studera hur digital teknik inom djurhållningen kan bidra till att både 
öka lönsamheten i betesbaserad produktion och öka betesmarkernas natur- och kulturmiljövärden. 
Ytterligare en huvuduppgift i projektet är att se vilka hinder för fortsatt digitalisering som finns 
och vad myndigheterna kan göra för att främja en positiv utveckling av den nya tekniken. 

Projektet belyser också vilka ytterligare problem som kan finnas med strukturen och huruvida 
digital teknik missgynnar mindre företag eller inte. Vi undersöker även möjliga 
produktivitetsförbättringar och möjligheter till en ökad positiv miljöpåverkan från jordbruket. 



 

 

3.4 Resultat- och värdebaserade ersättningar till 
landskapselement och kulturmiljöer  

Detta är en pilotstudie som drivits under åren 2017-2019 tillsammans med en grupp lantbrukare i 
Falbygden. En slutrapport publiceras under våren 2020. Projektet har undersökt hur ett system 
med resultat- och värdebaserade ersättningar fungerar i praktiken. Syftet med projektet var att ta 
fram kunskapsunderlag för att kunna införa resultat- och värdebaserade miljöersättningar i större 
skala på längre sikt om så efterfrågas. I projektet studeras bland annat hur en sådan 
ersättningsmodell kan vara uppbyggd, om den fungerar administrativt, vilka effekter den skulle 
kunna ge och vad lantbrukarna tycker om den. Ersättningarna som testas är riktade till 
landskapselement och skogsbryn mot åker. 

3.5 Regionaliserade miljöersättningar till natur- och 
kulturmiljöer i odlingslandskapen 

Detta projekt kompletterar pilotprojektet om resultat- och värdebaserade ersättningar ovan.  

I projektet utreds de praktiska förutsättningarna för att i framtida styrmedel tillämpa de tre 
utvecklingsområden som identifieras i den tidigare rapporten ”Större miljönytta – lägre kostnad” 
(se kapitel 2.3.2). Där föreslås att de regionala förutsättningarna ska spela en större roll i 
prioriteringen av de objekt och miljöer i landskapen som de statliga styrmedlen riktas emot. Detta 
projekt ska därför på översiktlig nivå belysa möjligheterna att låta de regionala och lokala 
förutsättningarna bilda utgångspunkter för att prioritera och målinrikta resultatbaserade 
miljöersättningar.  

 

  



 

4 Styrgrupp och arbetsgrupp är grunden i 
arbetssättet 

Styrgruppen har, under denna period liksom de föregående, varit beställare av CAP:s 
miljöeffekters utredningar. De har fattat beslut om vilka utredningar som ska göras, hur de ska 
genomföras och vad som ska uppnås. Det har också varit styrgruppens roll att säkerställa att rätt 
kompetenser ställs till förfogande i tillräcklig omfattning och att utredningarna löper enligt 
fastställda projektplaner.  

Styrgruppen har bestått av representanter från Jordbruksverket, Naturvårdsverket, 
Riksantikvarieämbetet och Havs- och vattenmyndigheten. I styrgruppen har även ingått 
representanter från länsstyrelserna.  

Den fasta arbetsgruppen har varit motorn i CAP:s miljöeffekter och har även under denna 
programperiod bestått av projektledare från Jordbruksverket samt utredare från Jordbruksverket, 
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Havs- och vattenmyndigheten. I gruppen har även 
ingått representanter från länsstyrelserna. Arbetsgruppen tar fram förslag på utredningar och ser 
till att de genomförs efter beställning från styrgruppen. I arbetsgruppens roll ingår att planera för 
både utredningsverksamhet och kommunikation av resultat. 

Det faktiska utredningsarbetet har gjorts i tillfälliga delprojekt- eller utredningsgrupper under 
ledning av en delprojektledare. Vederbörande har lett arbetet – från författande av utredningsplan 
till kommunikation av resultat. Sammansättningen i projektgrupperna och graden av medverkan 
har beslutats från fall till fall av styrgruppen utifrån kompetensbehov och befintliga 
personresurser. 

 

  



 

 

5 Alla fyra myndigheter har bidragit 
ekonomiskt 

När det gäller ekonomin för CAP:s miljöeffekter har Jordbruksverket haft möjlighet att använda 
delar av sina medel för 1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket till arbetet i CAP:s 
miljöeffekter, enligt regleringsbrevet. Jordbruksverket ansvarar för projektledningen och innehar 
ordförandeposten i styrgruppen till projektet. Övriga myndigheter bidrar även de genom 
personella insatser i styr- och arbetsgrupp samt i delprojekt som delprojektledare eller 
medarbetare. 

Under 2016-2019 har samtliga myndigheter i olika grad bidragit ekonomiskt till specifika projekt 
genom projektmedel till exempelvis konsulttjänster. I nedanstående delkapitel beskrivs 
översiktligt hur medel inom CAP:s miljöeffekter 2015-2019 använts. 

 

5.1 Jordbruksverkets finansiering av CAP:s miljöeffekter 

Jordbruksverkets medel 1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket står för huvuddelen av 
finansieringen av Jordbruksverkets arbete i CAP:s miljöeffekter.  

1:19 
2015-2019             
  2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 Totalt 
Lön 1 750 522 1 835 184 2 039 477 2 137 430 2 098 197 9 860 810 
Resor 51 782 55 167 81 902 37 314 59 604 285 770 
Konsult 94 545 303 398 308 916 169 685 328 449 1 204 993 
Kurs 18 231 5 163 3 501 5 240 7 235 39 370 
Bidrag från AMS       -43 825   -43 825 

Bidrag till statlig 
myndighet 50 000       0 50 000 
Representation 180 533 137   915 1 765 
Totalt  1 965 259 2 199 445 2 433 934 2 305 844 2 494 400 11 398 883 

Tabell 1. Användning av medel från 1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, inom CAP:s 
miljöeffekter 2015-2019. 

 

  



 

Under det pågående delprojektet om resultat- och värdebaserade ersättningar till landskapselement 
och kulturmiljöer (se kapitel 3.4) har även medel från 1:8 förvaltningsanslaget använts. 

Finansiering av delprojekt från 
förvaltningsanslag 1:8           
            
  2016 2017 2018 2019 Totalt 
Lön   36     36 
Konsultkostnader Lst Västra Götaland 277 529 394 868 470 000 226 738 1 369 135 
Konsultkostnader reklambyrå    3 000     3 000 
Tryck       16 040 16 040 
Resor 11 788 24 247 286 1 557 37 877 
Kurs &  konferens       6 572 6 572 
Bilhyra 849 664     1 514 
Representation   5 200     5 200 
Totalt 290 167 428 015 470 285 250 907 1 439 373 

Tabell 2. Användning av medel från förvaltningsanslaget 1:8 inom CAP:s miljöeffekters delprojekt 
Resultat- och värdebaserade ersättningar till landskapselement och kulturmiljöer. 

5.2 Användning av övriga myndigheters projektbidrag  

Sedan 2016 bidrar samtliga myndigheter med ekonomiska medel till CAP:s miljöeffekters 
delprojekt. Det handlar ofta om bidrag till konsultkostnader för externa kompetenser som behövs i 
olika projekt. Jordbruksverkets bidrag till sådana kostnader tas från 1:19 Miljöförbättrande 
åtgärder i jordbruket och redovisas ovan, medan användningen av de övriga myndigheternas 
projektmedel redovisas nedan. De 850 000 kronor som finns kvar sedan tidigare års inbetalda 
medel ska användas under kommande projekt inom CAP & hållbarhet 2020-2024. 

CAP:s miljöeffekter - Externa medel 201611-201912   
Lön 435 226,86 
Resor 52 741,58 
Tryck 1 700,00 
Konsultkostnader 1 034 904,80 
Kurs 6 133,12 
Kursförlust 10,62 
Representation 18 362,69 
Bilhyra 3 043,13 
Kostnader 1 552 122,80 
    
Bidrag (NV, RAÄ, HaV) -2 730 000,00 
Bidrag AMS -73 808,50 
Uppbokat i projekt år 2020 400 000,00 
Kvar att utnyttja -851 685,70 

Tabell 3. Sammanfattande redovisning av hur medel från Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet 
och Havs- och vattenmyndigheten har använts 2016-2019. 



 

 

5.3 Annan delfinansiering av projekt 

Under år 2017-2019 deltog lantbrukare i Falbygden i pilotprojektet om Resultat- och 
värdebaserade ersättningar till landskapselement och kulturmiljöer (se kapitel 3.4). Projektmedel 
ansöktes och beviljades från Landsbygdsprogrammet för att täcka kostnaden för att ersätta 
lantbrukarna ekonomiskt enligt det ersättningssystem som testades. WWF och LRF bidrog med 
vardera 100 000 kronor som medfinansiering till projektmedlen från Landsbygdsprogrammet. 

Finansiering av ersättning till lantbrukare          
          
Kostnader 2017 2018 2019  Totalt 
Ersättning till lantbrukare 540 404 525 116 557 066 1 622 586 
          
Intäkter     
Världsnaturfonden, WWF -100 000     -100 000 
Lantbrukarnas riksförbund, LRF -40 000 -30 000 -30 000 -100 000 
Att rekvirera från Landsbygdsprogrammet       -1 422 586 
Resultat       0 
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Sammanfattning 
Målet för utvärderingen av CAPs miljöeffekter var att följa upp innevarande period (2015-2019). Ett 
särskilt fokus har varit på den interna arbetsprocessen, från initiering av nya delstudier till 
kommunikation och spridning av studiernas resultat. En följdfråga var även om sättet att arbete med 
framtagande av nya kunskapsunderlag påverkar dess kvalitet och potentiella förankring. 
Utvärderingen är baserat på intervjuer av nyckelaktörer, dokumentstudier samt ett par fördjupande 
fallstudier. 

Utvärderingen visar att arbetet i CAPs miljöeffekter på många sätt är ett gott exempel både på 
tvärsektoriell och myndighetsövergripande samverkan. Det finns mycket i CAPs miljöeffekter som är 
värt att vårda och förvalta in i nästa programperiod, exempelvis en stark samverkanskultur, en 
nödvändig flexibilitet och stora frihetsgrader, men även en tydlig utgångspunkt i CAP och dess 
effekter (och därmed avgränsning). Men även om den interna arbetsprocessen fungerar bra och i 
mångt och mycket garanterar både relevanta projekt, ett effektivt genomförande och policypåverkan 
så finns det naturligtvis förbättringspotentialer. 

CAPs miljöeffekter kan beskrivas som en samverkansarena. Många framgångsfaktorer kännetecknar 
arbetet. Det finns en långsiktighet i form av programperiodens längd, dess grundfinansiering och 
möjlighet för deltagande parter att vara aktiva i arbetet och dessutom under en längre period. Det 
råder också en samsyn kring både målbild och arbetssätt och det finns dessutom ett starkt 
engagemang och en samverkanskompetens hos dem som driver arbetet. Ytterligare 
framgångsfaktorer är en tydlig projekt- och processledning samt väl fungerande rutiner för intern 
kommunikation och uppföljning. 

Utvärderingen har dock visat att det kan vara oklart hur initiering av nya projekt sker och på vilka 
beslutsgrunder som olika projekt genomförs. Det är sällan ett problem, då det ofta råder en samsyn 
kring det hela, men för en utomstående betraktare är det ibland oklart vilken analys som ligger 
bakom och med vilka kriterier ett projekt väljs före att annat. Här finns ett behov av ökad tydlighet 
och transparens, dock utan att förlora förmågan till flexibilitet och snabba beslutsprocesser. I 
anslutning till detta visar utvärderingen också på ett behov av att i vissa projekt mer löpande arbeta 
med formativ utvärdering (eller följeforskning). Särskilt när man i projekt experimenterar med en ny 
metodik så kan det vara värdefullt att mer strukturerat – och med externt stöd – löpande följa upp 
arbetet. För att löpande kunna lära av erfarenhet och göra nödvändiga justeringar. 

Ett annat område som är viktigt att se över rör styrgruppens sammansättning. Inom projektgruppen 
är uppfattningen idag att det råder en god balans mellan deltagande myndigheter. Men inom 
styrgruppen finns anledning att förstärka Naturvårdsverkets representation, dels för att kunna täcka 
bredden av relevanta verksamheter, dels för att underlätta den interna förankringen inom 
myndigheten. Det har även diskuterats om behovet av att bredda styr- och/eller projektgrupp med 
ytterligare myndigheter. Detta är dock ingen självklarhet eftersom både styr- och projektgrupp är 
ganska stora redan idag. Kompletterande kompetenser och representation kan dessutom lösas 
genom att vara delaktig i de projekt som genomförs. 

Även relationen mellan projekt- och styrgrupp diskuteras i utvärderingen. Ett förslag som läggs fram 
är att skapa en gemensam aktivitet varje år där syftet är att de två organisatoriska nivåerna inom 
CAPs miljöeffekter samsynar sig och diskuterar strategiska vägval och utvecklingsfrågor tillsammans.  



 

 

 
  

Den övergripande diskussion som sker i samband med planering för en ny programperiod bör 
dessutom stämmas av och uppdateras minst en gång under pågående programperiod. 

Slutligen poängterar utvärderingen att om CAPs miljöeffekter i framtiden får ett vidgat uppdrag – 
med avseende på aspekter som studier ska förhålla sig till – så kommer det kräva fördjupande 
analyser och kanske även nya arbetssätt. Om så är fallet så bör frågan om resursförstärkning lyftas, 
då ett vidgat uppdrag liksom t ex fler tillämpade studier, är mer resurskrävande. 
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Inledning och bakgrund 
 

Jordbruksverket utvärderar löpande hur EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) påverkar miljön i 
Sverige. Det har skett sedan EU-inträdet 1996. I regeringsuppdraget står t.ex. att jordbrukets 
miljöfrågor ska belysas ur de olika perspektiv som följer av deltagande myndigheters respektive 
ansvarsområden. Jordbruksverket genomföra detta arbete tillsammans med Riksantikvarieämbetet, 
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och i samarbetet ingår även representanter från 
länsstyrelserna. Arbetet sker löpande genom regeringsuppdraget ”CAP:s miljöeffekter”. En del av 
uppdraget innebär att ”tillhandahålla kunskapsunderlag för arbetet med att förändra och genomföra 
den gemensamma jordbrukspolitiken på sätt som kan bidra till att uppfylla de nationella 
miljökvalitetsmålen. Det innebär att uppdraget CAP:s miljöeffekter ska redovisa de viktigaste 
sambanden mellan den gemensamma jordbrukspolitiken och effekterna på miljön inklusive 
kulturmiljön, policy-relevanta styrmedelsanalyser för regional nivå, nationell nivå och EU-nivå, samt 
ta ett helhetsgrepp på jordbrukets miljöfrågor och sätta in dem i ett ekologiskt och 
samhällsekonomiskt sammanhang som även relaterar till miljökvalitetsmålen”. Konkret innebär detta 
att man inom CAP:s miljöeffekter genomför fördjupade studier, analyser och tar fram rapporter i 
form av kunskapsunderlag. Allt för att skapa så bra beslutsunderlag som möjligt. 

Under 2019 ska förslag på nytt program för CAP:s miljöeffekter för perioden 2020-2024 tas fram. I 
samband med det behöver programperioden 2015-2019 utvärderas så att vi ser att vi gjort vad vi ska 
göra och vilka effekter det gett. 

 
 

Utvärderingens syfte och genomförande 
 
De flesta ser utvärderingen som ett sätt att i efterhand försöka fastställa resultat, effekter och 
konsekvenser av en viss aktivitet. Utvärderingen görs mot ett mål eller bedömningskriterium. Det 
vanligaste svaret på frågan varför utvärderingar bör göras är; att kunna kontrollera om det man har 
planerat och gjort lett till önskat resultat. Det kan vara för att säkerställa att målen nåtts eller att man 
varit kostnads- och resultateffektiv i arbetet. Men en utvärdering kan också ha ett 
problemidentifierande och korrigerande syfte. Syftet är då att identifiera eventuella avvikelser mellan 
plan och utfall. Detta sker idealt löpande och indirekt görs utvärderingar med dessa utgångspunkter i 
lärande syfte. Det är dock inte ovanligt att en utvärdering har ett kombinerat syfte; kontrollerande, 
korrigerande och lärande. De flesta projekt- och programutvärderingar innehåller moment av alla 
delar. Var vi lägger tonvikt, och hur vi benämner en utvärdering, beror mest på vad vi riktar vår 
uppmärksamhet på. 

Projektet CAP:s miljöeffekter följer en plan och har ett tydligt uppdrag, men inom ramen för 
projektet så finns det stora frihetsgrader både med avseende på arbetssätt och innehåll. Det innebär 
att en utvärdering av projektet vinner både på att ha ett kombinerat syfte, dels att följa upp hur 
arbetet fungerar, dels lära av de erfarenheter man gjort och ge rekommendationer till förbättringar. 

 



 

 

  

Syfte 
Syftet med denna utvärdering är att följa upp innevarande period (2015-2019) och med detta som 
utgångspunkt blicka framåt och ge input till möjliga förändringar inom projektet CAP:s miljöeffekter.  

Fokus är på projektets innehåll och inriktning i förhållande till programmålen, på den interna 
arbetsprocessen från initiering av nya delstudier till kommunikation och spridning av studiernas 
resultat och slutsatser. Ett specifikt område att studera är om sättet att arbete med framtagande av 
nya kunskapsunderlag påverkar deras kvalitet och kanske framför allt förankring hos nyckelaktörer. 

Den utvärdering som genomfördes efter förra programperioden (2010-2014) fokuserade på projektet 
CAP:s miljöeffekters kommunikation och informationsspridning. I denna utvärdering har vi därför valt 
att inte fokusera på detta, men utvärderingen följer upp om de rekommendationer som då gavs har 
beaktats under innevarande programperiod. 
 

Metod och genomförande 
Utvärderingen har genomförs i fyra delvis överlappande moment: 

 Inledande uppdragstolkning och bedömning av projektets utmaningar baserat på 
information från nyckelinformant, interna dokument, samt möte med projektgruppen. 

 Intervjuer av aktörer som deltar/har deltagit i arbetet med CAP:s miljöeffekter under aktuell 
period. 

 Workshop med projektgrupp och styrgrupp då fokus var på den kommande projektperioden, 
men där beskrivningen av utvecklingsbehov även byggde på erfarenheter gjorda. 

 Fokusgruppsintervju med projektgruppen där framväxande hypoteser problematiserades och 
relevanstestades i syfte att landa i så robusta slutsatser och rekommendationer som möjligt. 

Detta är en kvalitativ utvärdering vilket är lämpligt när man arbetar med processrelaterade 
frågeställningar. Det handlar om att förstå hur till synes små skillnader i arbetssätt kan få effekt på 
vad som händer och inte händer. Något som bäst låter sig fångas genom människors berättelser. 
Första steget var att få en bild av uppdraget och vilka områden som kunde vara relevanta att studera 
mer i detalj. Genom intervju av nyckelinformant, ett inledande möte med projektgruppen och 
inläsning av ett antal dokument så växte en första bild fram och som låg till grund för intervjuguiden. 
Intervjuer av ett brett spektrum av aktörer, framför allt personer med direkt koppling till projektets 
genomförande och styrning, genomfördes. En variation med avseende på organisatorisk tillhörighet, 
tid i projektet samt roll eftersträvades vid urvalet. Intervjuerna, som varade i drygt en timma, 
resulterade i ett antal hypoteser eller preliminära slutsatser som låg till grund för nästa steg. Detta 
var en fokusgruppsintervju under fyra timmar med delar av projektgruppen. Under detta samtal 
testades hypoteserna och genom att deltagarnas olika perspektiv ställdes mot varandra kunde mer 
robusta slutsatser dras. Utvärderingsrapporten bygger på det samlade materialet. Vi har medvetet 
valt att inte återge citat, utan rapporten försöker syntetisera de olika perspektiven i en 
sammanhängande berättelse.  

Utvärderaren har löpande informerat projektledningen om vad som framkommer eftersom det var 
viktigt att kunna integrera utvärderingens slutsatser i förslaget till program för nästkommande 
period. Detta skedde innan utvärderingsrapporten var färdig och en preliminär sammanfattning 
lämnades i september 2019. 



 
 

Avgränsning 
Utvärderingen har som mål till att nå s k empirisk mättnad vad gäller de olika perspektiv som kan 
tänkas finnas på den interna arbetsprocessen inom projektet. Ambitionen är att samla data till den 
punkt då det inte längre framkommer nya aspekter. Naturligtvis kan aldrig en utvärdering av detta 
slag vara heltäckande eller fånga alla nyanser.  

Utvärderingen har inte bedömt kvaliteten i de studier eller delprojekt som initierats inom ramen för 
CAPs miljöeffekter. Istället ligger fokus på hur de arbetssätt man valt påverkat möjligheten till 
behovsanalys, initiering, ett effektivt genomförande och slutrapportering.  
 

 

Den interna arbetsprocessen och dess effektivitet 
 
Projektet CAPs miljöeffekter skapar sina egna interna strukturer, processer och aktiviteter. 
Tillsammans bildar detta de interna arbetsprocesserna. Samtidigt är projektet beroende av de 
externa förutsättningar som möjliggör och begränsar arbetet. Den interna arbetsprocessens 
effektivitet kan därför inte ses isolerad utan måste förstås i sitt sammanhang. 
 
Med externa förutsättningar avses exempelvis att projekt som finanserias ska genomföras inom 
ramen för gällande lagstiftning, att projektet har en totalbudget, att arbetet sker inom ramen för 
etablerade förvaltningskulturer, kräver en viss form av representation, etc. Externa förutsättningar är 
i regel stabila över tid och inte enkla att förändra. Men CAPs miljöeffekter skapar sina egna interna 
förutsättningar. Det kan handla om intern beslutsstruktur (styr- och projektgrupp), fördelning av 
resurser och mandat, organisering av aktiviteter, att etablera nya mötesplatser, administrativa 
rutiner samt förutsättningar för intern kommunikation och extern informationsspridning. I samband 
med att man definierar de interna förutsättningarna så fattar man avgörande beslut under vilka 
ramvillkor och med vilket fokus som arbetet fortsättningsvis kommer att ske. Inom ramen för dessa 
förutsättningar sker sedan en rad aktiviteter – både inom ramen för projekt- och styrgruppens 
arbete, men också i de delprojekt som man väljer att initiera och genomföra. Aktiviteterna (eller 
processerna) sker både löpande (t.ex. lärande, att skapa delaktighet, bygga relationer) och genom 
konkreta manifestationer (t.ex. initiering, beslut om projektplan, möten, val av metodik). Dessutom 
sker ofta en medveten policypåverkan eller förankring hos externa aktörer. Slutligen möjliggör 
förutsättningar och aktiviteter tillsammans olika resultat och effekter. Dessa kan vara både 
målrelaterade (kunskapsunderlag, projektmål, antal aktiviteter osv.) och indirekta (erfarenheter som 
man tar med sig till andra sammanhang, fördjupade relationer, stärkt samverkanskompetens etc.). 
För att förstå varför CAPs miljöeffekter ser ut som det gör eller resulterar i det projektet gör, så 
måste man åtminstone förhålla sig till alla dessa faktorer. I utvärderingen har vi försökt behålla 
samtliga nivåer i huvudet när intervjuer och gruppdiskussioner genomförts. 
 
Redan tidigt i utvärderingsprocessen blev det tydligt att projektet CAP:s miljöeffekter är ett exempel 
på aktörssamverkan. Projektet är en tvärsektoriell samverkansplattform varför analysen av den 
interna arbetsprocessen har hämtat inspiration från detta forskningsfält, framför allt en 
begreppsapparat som gör det enklare att förstå vad som skapar framgång i sådana sammanhang. 



 

 

 

Externa förutsättningar för projektet CAPs miljöeffekter 
 
Utvärderingen visar att de deltagande myndigheterna uppfattar uppdraget för projektet CAPs 
miljöeffekter som tydligt. Vid intervjuerna ger de en till stora del samstämmig bild av projektets 
fokus, även om det finns stora frihetsgrader i val av insatsområden och det faktum att de 
representerar olika myndigheter och därmed ansvarsområden. Detta tyder på att det förekommer 
samtal om vad som just är kärnan i projektet CAPs miljöeffekter. När det finns en samstämmighet 
kring kärnuppdraget så blir också frågor om avgränsningar mindre problematiska. Man verkar kunna 
tillåta sig en viss flexibilitet när det gäller vad som kan ingå eller inte i uppdraget, eftersom man är 
trygg i vad utgångspunkterna hela tiden är. 

Jordbruksverket har uppdraget att härbärgera och administrera CAPs miljöeffekter. Det framhålls 
som viktigt att en myndighet har ansvar att samordna det sektorsövergripande arbetet och det 
uppfattas också naturligt att det är just Jordbruksverket som har detta uppdrag.  

En annan aspekt som framträder i utvärderingen är att det inte bara råder en samsyn kring 
uppdraget, utan även kring vilken roll deltagarna har i relation till sin egen moderorganisation. Även 
om den organisation man representerar arbetar på olika sätt och därmed kräver olika 
förankringsstrategier på hemmaplan, så råder det inom projektgruppen en samsyn om betydelsen av 
förankring och av kunskapsspridning från projektet.  

Något som kännetecknar de som deltar i projektgruppen är att de har samverkanskompetens. Detta 
gäller både de som varit med länge och de som är relativt nya i gruppen. Utvärderingens tolkning av 
detta är att det inte bara handlar om en kultur inom projektet, utan även en konsekvens av vilka som 
utses att representera sin myndighet till arbetet. Flera deltagare kan vittna om erfarenheter från 
andra samverkansarenor, de säger sig själva vara stimulerade av de tvärsektoriella diskussionerna 
och delprojekten, samt förstår vad som krävs för att samverkan ska lyckas. Med andra ord så tolkar 
utvärderingen detta som att moderorganisationerna förstår betydelsen av en viss kompetens och 
intresse i samband med rekrytering till den arbetande projektgruppen. 

Ytterligare en extern förutsättning av betydelse är långsiktigheten och kontinuiteten i arbetet. De 
intervjuade ser det som en styrka i projektet CAPs miljöeffekter att man kan arbeta under, i 
sammanhanget, långa programperioder. I kombination med relativt stora frihetsgrader inom 
projektet så skapar detta förutsättningar för kunna bidra med strategiskt viktiga kunskapsunderlag, 
menar man. Att projektet pågått under en längre tid har dessutom inneburit att man lyckats etablera 
funktionella arbetssätt, en kultur och samlat på sig en hel del erfarenheter av vad som fungerar bra 
eller inte. 

Självklart är finansieringen en viktig faktor för CAPs miljöeffekters framgång. De intervjuade menar 
att finansieringen i sig inte har varit en begränsande faktor, dvs man upplever att man har haft 
tillgång de medel som krävs för den typ av studier man genomför och med de metoder som 
tillämpas. Naturligtvis kan förändrad metodik eller vidgat uppdrag förändra denna bild. En sådan 
utveckling kan vara ett ökat beroende av externa konsulter då ytterligare resurser i så fall kommer 
att krävas. Men lika viktigt som en anpassad budget är en förenklad upphandling av externa experter, 
t ex genom att slippa vissa anbudsförfaranden som kan vara administrativt krångliga.  



 
 

Under innevarande programperiod är det som sagt inte finansieringen som är flaskhalsen. Snarare är 
det den tid som de deltagande aktörerna kan lägga ner i t ex de delprojekt/studier som de drar igång. 
Just i detta avseende tycker sig utvärderingen kunna se att deltagarna har olika förutsättningar. 
Nästan alla formella representanter i projektet har andra ansvarsområden och är engagerade i 
många uppdrag idag. Det gör att det är svårt att ta på sig rollen av att leda ett delprojekt, även om 
intresset kan finnas för detta. Det handlar till stor del om vilken roll man har i sin egen organisation 
och om man kan ta på sig ytterligare uppdrag (om än under begränsad tid). Detta handlar alltså om 
att den tid man har allokerad för att arbeta i CAPs miljöeffekter är en begränsande faktor för 
deltagarna snarare än rent finansiella aspekter. 

Deltagande myndigheters representation i projektet CAPs miljöeffekter är en fråga som har 
diskuterats en hel del under utvärderingen. Det handlar dels om balansen mellan olika myndigheter i 
de olika grupperingarna, dels om behovet av ytterligare perspektiv. Den senare frågan har framför 
allt lyfts när den kommande programperioden diskuteras men anses inte ha varit något problem 
under nuvarande programperiod. Däremot finns det en generell önskan om att Naturvårdsverket 
stärker sin representation i styrgruppen. Skälen som anges är flera; för att kunna representera 
myndighetens faktiska bredd, stärka sin roll i styrgruppen och kanske på sikt kunna ta på sig ett 
större ansvar för genomförandet av flera delprojekt bl a genom att man kan stödja varandra i den 
interna förankringen. Utvärderingen håller med om att det råder en obalans i jämförelse med 
Jordbruksverket i styrgruppen och stödjer därför en sådan förstärkning av representationen. 
Däremot kan inte utvärderingen se något självändamål i att öka antalet myndigheter som ingår i styr- 
eller projektgrupp. Om man behöver få in ytterligare perspektiv så kan de ske genom adjungeringar 
på enskilda möten eller genom att engagera sådana aktörer i delprojekt eller utredningar som CAPs 
miljöeffekter initierar. 

 

Interna förutsättningar i projektet och en effektiv arbetsprocess 
 
Det finns lika många sätt att organisera sig som det finns projekt. När deltagarna beskriver CAPs 
miljöeffekter så är det som ett projekt som bygger på tvärsektoriell samverkan och samarbete. Man 
menar att projektet har tydliga ramar för sin verksamhet, men att just samverkan och den 
tvärsektoriella ambitionen borgar för kreativitet och en önskan om att ställa nya frågor och utmana 
rådande tankemönster.  

Projektet CAPs miljöeffekter har en projektgrupp, en styrgrupp och en projektledning. Ingen av de 
intervjuade uppfattar att det finns några formella otydligheter mellan dessa nivåer. Man har en tydlig 
intern organisation. Projektledningen koordinerar och administrerar den löpande verksamheten. 
Projektgruppen och dess deltagare säkerställer löpande att de aktiviteter man genomför fungerar 
och de är själva ofta utförare. De tar dessutom fram förslag på nya delprojekt och ansvarar för att de 
når sina respektive mål. Styrgruppen identifierar strategiskt viktiga områden att studera och spelar in 
detta till projektgruppen. De godkänner de projektplaner som tas fram och delprojektens 
slutrapporter. För den interna processen är den valda organiseringsformen inget hinder för ett 
effektivt arbete. 

Utvärderingen konstaterar att deltagarna tycker att den möteskultur och mötesfrekvens som finns 
inom projektet är funktionell. Projektgruppen har förhållandevis täta avstämningar och detta  



 

 
 

uppfattas som en styrka. Det ger en möjlighet till informationsspridning internt, snabba korrigeringar 
inom pågående projekt, samt att engagemanget i projektet CAPs miljöeffekter hålls levande. 
Samtidigt finns det alltid en risk att mötena blir alltför informationstäta, eller till och med att det 
enda man hinner med är att informera varandra och därmed förlorar möjligheten att diskutera 
framtida satsningar eller just reflektera över den interna arbetsprocessen. Även styrgruppens 
mötesfrekvens uppfattar man som väl avvägd.   

Trots detta saknas ett slags möte. Det är möten mellan styr- och projektgrupp med syfte att 
åtminstone en gång om året samsyna sig, stärka relationerna, diskutera strategiska vägval 
tillsammans samt kunna diskutera hur olika kunskapsunderlag kan komma till nytta för relevanta 
externa aktörer. Deltagarna menar bl a att de gemensamma möten man har haft i samband med 
planeringen av en ny programperiod är av stor betydelse, men att motsvarande samtal kan föras mer 
löpande. I alla fall en gång om året. Detta sker lämpligen på ett längre och fysiskt möte. 
Bedömningen är att om man får till ett möte av detta slag inom projektet CAPs miljöeffekter så skulle 
det bidra till en stärkt genomförandeförmåga och effektivitet i den interna arbetsprocessen. 

En viktig aspekt av att arbeta i projekt är den interna informationsspridningen. De intervjuade 
upplever att man får tillgång till den information man behöver, inkl minnesanteckningar. De 
återkommande avstämningarna och de underlag som tas fram inför mötena gör att man inte känner 
att det råder informationsbrist. Även formerna för mötena fungerar tillräckligt bra, även om 
webbaserade möten inte skapar dynamik och engagemang hos deltagarna som ett fysiskt möte 
skulle göra. Men att ses ofta och via webben är en lösning som möjliggör en högre delaktighet och 
frekvens, varför det ses som att en bra avvägning gjorts. 

I och med att projektplaner tas fram och godkänns för varje delprojekt som genomförs, samt att 
slutrapporterna godkänns, så säkerställer CAPs miljöeffekter att det råder tydlighet på vad gäller 
ansvarsfördelning, kostnader, tidsramar, fokus, etc. Detta behöver inte innebära att allt går enligt 
plan för varje projekt, men generellt sett har man varit duktig på projektstyrning inom CAPs 
miljöeffekter. För varje delprojekt som inte följer sin projektplan så finns det rimliga förklaringar. 

En insikt flera anser att man fått under den senaste programperioden är vikten av att någon från 
projektgruppen är projektledare för delprojekten. Man ska fortfarande ta hjälp av externa konsulter 
och experter, men för att säkerställa att kommunikationen mellan delprojekten till projektgruppen 
fungerar samt att projektplanen följs (att korrigeringar sker i god tid) så anser flera att man skulle 
vinna på att alltid ha en projektledare som kommer från projektgruppen i varje delprojekt. De 
delprojekt som man uppfattar fungerat bäst rent projektmässigt är just de där någon från 
projektgruppen har haft ett utpekat ansvar och ett stort engagemang för genomförandet (det finns 
också exempel på delprojekt som inte följt projektplanen trots att man haft projektledning internt, 
men det finns alltid skäl till varför det blivit som det blivit). Det är samtidigt tydligt att detta inte har 
att göra med delprojektens påverkan och samhällsrelevans, utan framför allt är en intern 
kvalitetssäkring av arbetsprocessen. Ett par delprojekt som inte följt sin respektive plan till 100% har 
samtidigt haft stor policypåverkan enligt några av de intervjuade. 

De intervjuade uppfattar att de har det mandat från sin moderorganisation som krävs för att kunna 
aktivt bidra till arbetet i projektet. Ett tydligt mandat och en hög individuell kompetens gör att varje 
deltagare aktivt kan bidra till att utveckla CAPs miljöeffekter – framför allt innehållsligt men även vad 
gäller arbetsformerna.  



 
 

Aktiviteter och handlingar som bygger upp den interna arbetsprocessen 
 
Att ha goda externa och interna förutsättningar i projekt är viktigt. Utvärderingen kommer fram till 
att projektet CAPs miljöeffekter har tillräckligt goda externa och interna förutsättningar för att lyckas. 
Men detta räcker inte för att kunna kvalitetssäkra och ständigt förbättra den interna 
arbetsprocessen. Det är i de vardagliga handlingarna som goda ambitioner realiseras. Kärnan i detta 
handlar om den löpande kommunikationen, hur man skapar och upprätthåller delaktighet, 
progression i form av att lära av erfarenhet, ledning av olika aktiviteter, samt förändringsförmåga. 
Fungerar dessa kärnprocesser så bygger man tillit och trygghet, vilket i sin tur är grunden för 
kreativitet i projektet och det vi ofta kallar för högt i tak (inkl förmåga till själv- och systemkritiska 
samtal). Dessutom handlar det om att ha en transparent och förståelig arbetsprocess från 
genererandet av nya projektidéer till initiering, projektplanering, genomförande, uppföljning och 
redovisning/rapportering. Det är detta senare som utvärderingen identifierat som ett av de tydligaste 
förbättringsområdena i projektet CAPs miljöeffekter. 

När utvärderaren har frågat de intervjuade om hur den interna arbetsprocessen ser ut så är svaren 
varierande och framför allt otydliga. Det i sig behöver inte vara ett problem om kvaliteten i 
slutprodukten är bra och deltagarna upplever sig vara delaktiga. Problemet är att det för en hel del är 
oklart var vissa idéer kommer ifrån, hur de har vaskats fram och vilka kriterier som använts för val av 
delprojekt. Utvärderingen visar alltså att det kan vara oklart hur initiering av nya projekt sker och på 
vilka beslutsgrunder som olika projekt genomförs. Även om det finns en slags outtalad samsyn i 
projektgruppen så kan det för en utomstående betraktare vara oklart vilken analys som ligger bakom 
och med vilka kriterier ett projekt väljs före att annat. Styrgruppens roll är också lite oklar i den 
initiala fasen. Ibland gör de beställningar utifrån problemområden, men ibland så kommer frågor upp 
på deras bord och beslut fattas utan djupare analys (strategisk analys, konsekvens- och 
omvärldsanalys). En del projekt sägs dessutom återspegla enskilda deltagares intressen. Det är viktigt 
att poängtera att detta inte behöver innebära att projekten blir sämre eller inte är relevanta. Det 
finns inget som tyder på att projektet CAPs miljöeffekter initierat och genomförd irrelevanta projekt. 
Snarare tvärtom. Vad det handlar om är att det finns ett behov av ökad tydlighet och transparens i 
den interna arbetsprocessen. Detta kan göras med en checklista, ett tydliggörande av vilka kriterier 
som styr val av delprojekt och/eller en generell rutinbeskrivning. Det viktiga är att man inte förlorar 
förmågan till flexibilitet och snabba beslutsprocesser. Balansgången består alltså i att å ena sidan öka 
tydligheten och transparensen i beslutsprocessen, och å andra sidan bibehålla den så viktiga 
frihetsgraden, kreativiteten och ett minimum av intern administrativ börda. 

I anslutning till ovan nämnda problematik så visar utvärderingen på ett behov av att i vissa projekt 
mer löpande arbeta med formativ utvärdering (eller följeforskning). Särskilt när man i projekt 
experimenterar med en ny metodik så kan det vara värdefullt att mer strukturerat – och ibland även 
med externt stöd – löpande följa upp arbetsprocess och projektgenomförande mer systematiskt. 
Detta för att löpande kunna lära av erfarenhet och göra nödvändiga justeringar. Inom ramen för 
projektet CAPs miljöeffekter så genomförs många intressanta delprojekt och med stor variation vad 
gäller genomförandet. Trots detta samlas idag inte dessa erfarenheter upp mer än i form av 
berättelser av de som varit med. Genom att införa ett system av löpande och lärande utvärdering så 
kan sannolikt den interna arbetsprocessen förfinas allt mer och medföra att man dessutom vågar 
testa än mer innovativa upplägg och frågeställningar. Medvetenhet skapar ökad trygghet. 



 

 

 

Behovet av att öka tydlighet och transparens samt stärka utvärderingsförmågan (av den interna 
arbetsprocessen och delprojekten man driver) måste dock förstås som åtgärder som gör att det som 
redan till stora delar är bra blir ännu bättre! Utvärderingen vill vara tydlig med att projektets CAPs 
miljöeffekter är ett lyckat exempel på tvärsektoriell samverkan och kunskapsutveckling. Alla 
deltagare är ansvariga för att de kvaliteter som tidigare nämnts upprätthålls i det löpande arbetet. 
Något som utvärderingen uppmärksammade var exempelvis den goda stämning som rådde inom 
projektet. Detta, tillsammans med karaktären och innehållet i de samtal man förde, speglade att 
dessa kvaliteter redan är på plats. Här har projektledningen en viktig roll att fylla. Från andra 
områden vet vi att vad som är viktigt för ledarskapet är a) att de påvisar de framsteg som görs och 
ger feedback till deltagarna, b) att de arbetar för att hålla motivationen uppe, c) att de lägger stor 
vikt vid att lyfta procedurfrågor när så krävs, d) att de tydliggör ramarna för arbetet och därmed 
undviker känslan av osäkerhet trots stora frihetsgrader, e) att de ser deltagarna som en betydelsefull 
kunskapsresurs, samt f) att de hela tiden försöker optimera lärandet i arbetet (lära av erfarenhet). 
Utvärderingen vill i detta sammanhang lyfta fram att projektledningen för CAPs miljöeffekter har en 
processledande roll och som av de andra deltagarna bedöms axla denna roll på ett bra sätt. Det 
handlar inte bara om traditionell projektledning, utan även en kompetens, vilja och ambition att 
säkerställa att arbetet kännetecknas av ovanstående kvaliteter. Något som alltså verkar ske. 

Vid intervjuerna framkommer att flera delprojekt projektletts av Jordbruksverket. Det har ibland 
naturliga skäl utifrån frågeställningarnas art, men det finns samtidigt en önskan om en bredare 
ansvarsfördelning. Inte för att man känner sig åsidosatt, utan för att man tror att den interna 
samverkan och externa förankringen skulle vinna på detta. Frågan om roll- och ansvarsfördelning är 
därför något som diskuteras, men utvärderingens bild är att det inte gjorts på ett så systematiskt sätt 
som vore önskvärt och framför allt har inte konkreta åtgärder vidtagits ännu. 

De som intervjuats under utvärderingens gång har alla uppfattat det som att det är högt i tak i 
diskussionerna. Det är en tillåtande atmosfär och en uppfattning att man har en viktig roll i att testa 
nya idéer i de delprojekt man initierar. Att kunskapsunderlagen som tas fram tillför något nytt och 
bidrar till policyutvecklingen. Det finns en vilja till experimenterande där man inte censurerar idéer 
utan är beredd att testa dem även om sannolikheten att de implementeras i samhället är liten i 
dagsläget. Oavsett så leder själva ambitionen till att CAPs miljöeffekter inte bara utvärderar 
effekterna av CAP utan bidrar också till att samhället flyttar fram positionerna kring vad som är 
möjligt att åstadkomma (eller inte) inom ramen för CAP i framtiden. Det är en funktion som de 
intervjuade anser är viktig att bibehålla och som just kräver frihetsgrader inom ramen för uppdraget. 

Under den utvärderade perioden har man inte varit överens om en av de rapporter som tagits fram. 
Det har inte varit utvärderingens uppgift att analysera detta, men för utvärderingen har det varit 
intressant ur perspektivet konflikthantering. Hur gör man i ett projekt när det råder olika 
uppfattningar och man bedömer kunskapsunderlag på helt olika sätt? Det finns inget rätt och fel i 
detta avseende, men det som utvärderingen noterar är att det saknades en beredskap för denna 
form av händelse. Här finns det anledning att i förväg föra en intern diskussion om hur man hanterar 
kontroversiella ämnen eller konflikter som av andra skäl uppstår i arbetet (även inom delprojekt). En 
synpunkt som kommit fram vid intervjuerna är att styrgruppen har en central roll att fylla här, 
framför allt att göra riskanalyser och ha en handlingsberedskap med avseende på detta. Men även 
den tidigare diskuterade mötesplatsen mellan styr- och projektgrupp kan fylla en viktig funktion för 
att förebygga och skapa beredskap inför kommande motsättningar och/eller konflikter. 



 

 
   

Betydelsen av omvärldsanalys och internationell erfarenhetsinsamling är något som lyfts fram i 
programmet för CAPs miljöeffekter 2015-2019. Hos de som intervjuats så råder det lite olika syn på 
nyttan av detta för svenska studier och kunskapsunderlag. Sannolikt beror detta på att inom olika 
ämnesområden så är det de facto olika relevant, men det kan också vara en konsekvens av 
projektledarens personliga intressen och nätverk. Utvärderingen vill i sammanhanget påpeka att 
internationell erfarenhetsinsamling inte endast behöver handla om ämnesfrågor (styrmedel, 
miljöeffekter, åtgärdsförslag, etc) utan kan även handla om metodfrågor (hur man skapar samverkan, 
delaktighet, tillit, socialt kapital, etc). Projektet CAPs miljöeffekter kan få inspiration att utveckla 
metodiken genom att göra internationella utblickar, men detta måste vara behovsstyrt och skapa 
verklig nytta. 

En ytterligare dimension av den interna arbetsprocessen är spridning av och information om de 
resultat och de rapporter man tar tagit fram. Under fokusgruppsintervjun framkom att man 
uppfattar projektet CAPs miljöeffekter som alltför anonymt. Kunskapsunderlag tas fram av vilka flera 
har policypåverkan eller utgör gedigna studier inom nya områden. Det finns alltid en potential att bli 
bättre med avseende på tillgänglighet, kännedom och implementering. Utvärderingen anser att man 
ännu inte använder sig av hela den verktygslåda som idag finns tillgänglig för att nå ut till relevanta 
målgrupper. Projektet CAPs miljöeffekter kan t ex bli bättre i att rikta kommunikationsinsatser mot 
specifika plattformar och nätverk av aktörer, man kan använda nya kanaler såsom webinarier, filmer 
och poddar. Dessutom verkar de redan etablerade kanalerna som idag finns inom respektive 
myndighet inte vara fullt utnyttjade. Ett första steg kan därför vara att lägga upp en generell 
kommunikationsplan för CAPs miljöeffekter. Ett senare steg är att göra en fördjupad studie kring 
vilka avtryck tidigare arbete inom projektet CAPs miljöeffekter haft inom policy, praktik och även 
forskning. 

Utvärderingen har tidigare nämnt att det finns en samverkanskompetens hos dem som är 
engagerade i CAPs miljöeffekter. Kompetens kan definieras som förmågan att tillämpa en given 
kunskap i konkreta situationer, i detta fall kunskap om samverkan. Samverkanskompetens är således 
en färdighet. Efter att ha varit med på ett par möten med delar av projektgruppen samt en workshop 
med styr- och projektgrupp tillsammans, så är utvärderingens bedömning att kompetensen kommer 
till uttryck i interaktionen i grupperna; stämningen är god, man ser till att alla kommer till tals och 
man blir respekterad, det finns en nyfikenhet för varandras perspektiv, etc. Dessa färdigheter är 
ingen självklarhet. Det finns många exempel på samverkansplattformar som inte har dessa kvaliteter. 

Sammantaget är det utvärderingens uppfattning att den interna arbetsprocessen i stort fungerar bra. 
Detta beror bl a på att man lyckats etablera en kultur som värdesätter olika perspektiv och där man 
utvecklat väl fungerande rutiner. En kultur som deltagarna både skolas in i och upprätthåller i sina 
handlingar. Utvärderingen anser det vara av oerhört stor vikt att behålla den samverkanskultur som 
finns. Det är en central framgångsfaktor för projektet CAPs miljöeffekter. Eventuella organisatoriska 
förändringar bör därför ske varsamt. 



 

 

  

Är kvaliteten i kunskapsunderlag en konsekvens av hur de tagits 
fram? 
 
Ett syfte med utvärderingen har varit att bedöma om det finns något som tyder på att olika 
arbetssätt, vid framtagandet av nya kunskapsunderlag, påverkar slutproduktens kvalitet? Inom 
ramen för utvärderingen har det inte varit möjligt att på djupet analysera detta, varför de slutsatser 
som är möjliga att dra är baserade på intervjuer och till stora delar tentativa. 
 
Utvärderingen visar generellt att det inte finns någon sådan koppling. Den enda faktor som enligt de 
intervjuade slår igenom är om projektledningen brister, vilket kan vara fallet om man väljer att lägga 
ut projektledningen på extern konsult. En del upplever då att man tappar kontrollen och det kan vara 
svårt att styra upp ett projekt när det väl hållit på ett tag. Det råder dock olika meningar om 
konsekvensen av dessa erfarenheter. En del anser att grundregeln bör vara att någon i 
projektgruppen fungerar som projektledare och därmed följer varje delprojekt noga, men lika många 
anser att det finns ett värde i sig att flytta ut ansvar för projektledning utanför kärnan av CAPs 
miljöeffekter. Detta för att få in nya perspektiv och exempel på andra arbetssätt. Det handlar snarare 
om krav vid rekrytering av projektledare än att det måste vara någon inom den egna organisationen.  
Utvärderingen har ingen uppfattning om vad som kan vara rätt väg att gå, utan konstaterar bara att 
löpande kommunikation och uppföljning, tillräckligt med tid samt en från början tydlig beställning är 
nödvändigt för att ett delprojekt ska bli bra oavsett vem som genomför det. 

  
 

Uppföljning av tidigare utvärdering 
 
I den förra utvärderingen av projektet CAPs miljöeffekter som rapporterades 2014 lämnade 
utvärderaren ett antal rekommendationer. Dessa var bl a: 

- En utökad spridning av studiernas resultat genom olika åtgärder såsom gemensam 
webbstrategi, utökad sändlista, fler seminarier, identifiering av strategiska målgrupper. 

- En mer systematisk process med avseende på hur och på vilka grunder som möjliga studier 
väljs ut, där en lösning skulle kunna vara att skapa en arena för CAPs miljöeffekters 
målgrupper att diskutera prioriterade områden. 

- Styrgruppen behöver lägga mer energi på sin styrande roll 

I denna utvärdering konstaterar vi att det fortfarande finns utmaningar att ta tag i vad gäller den 
externa kommunikationen. Ett förslag som ges här är dock att samla de åtgärder som kan vidtas i en 
kommunikationsplan som man hela tiden kan gå tillbaka till och som ligga till grund för en diskussion 
om hur respektive studie på bästa sätt kommuniceras. 

Även den andra punkten ovan, dvs behovet av ökad tydlighet vad gäller den interna arbetsprocessen, 
var något som kom fram även i denna utvärdering. Utvärderingen denna gång anser dock inte att 
detta löses bäst genom att skapa en till extern arena, utan snarare bör fokus på att skapa ökad 
transparens och tydlighet genom processbeskrivning och/eller checklistor. Att systematisera arbetat  



 

 

alltför mycket (t ex i form av rutiner) kan riskera att hämma den så viktiga kreativiteten och 
flexibiliteten i projektet CAPs miljöeffekter. 

Den tredje punkten ovan kom också fram i denna utvärdering. Till viss del är problematiken 
annorlunda idag jämfört med för fem år sedan, men det finns fortfarande ett behov av att 
styrgruppen är mer aktiv i vissa samtal. Men framför allt denna utvärdering påvisat behovet av att 
styr- och projektgrupp träffas under kreativa former, utvecklar en samsyn och diskuterar strategiska 
frågor. 

Ett annat ämne rörde behovet av en breddning av ämnesområdena för studier och delprojekt? 
Exempel som i den förra utvärderingen lyftes fram var landskapsansatser, bondens situation, 
hantering av övergivna marker, kopplingen mellan miljö och konkurrenskraft. De som denna gång 
intervjuats bedömer att man tagit detta i beaktande och de facto åstadkommit en viss breddning. 
Samtidigt är man lite självkritisk och menar att det finns anledning för CAPs miljöeffekter att ta 
ytterligare steg i en sådan, breddad riktning. Vid framför allt fokusgruppsintervjun lyftes förslag på 
studier fram som t ex handlade om vad som krävs för att få aktörer att samverka för att hantera 
gemensamma miljöproblem, analys av CAPs miljöeffekter på olika skalnivåer, hantering och 
förverkligande av multipla mål i samma landskap samt ett generellt breddat aktörsperspektiv – det 
finns nya aktörer som formar lantbrukets och landsbygdens framtid och som tydligare bör integreras 
i analyser. Diskussionen om vad som är eller bör vara en del av projektet CAPs miljöeffekter måsta 
alltså fortsätta. 



 

 

 

Rekommendationer 
 
I korthet rekommenderar utvärderingen följande åtgärder: 

1. Säkerställ att allt det som är bra idag bevaras – förändra varsamt. 
2. Förändra sammansättningen av styrgruppen genom att stärka Naturvårdsverkets 

representation. 
3. Säkerställ att styrgrupp och projektgrupp minst 1 gång per år träffas på ett fysiskt möte för 

att tillsammans utveckla en samsyn kring strategiska frågor, arbetssätt och prioriteringar. 
4. Inför ett moment av formativ utvärdering vars syfte är att ge stöd åt projektet i strävan att 

ständigt förbättra och utveckla sitt arbete samt att under programperioden skapa tillfälle för 
reflektion. 

5. Öka transparens och tydlighet i den interna arbetsprocessen genom att åskådliggöra hur 
arbetet från idégenerering och initiering av nya projekt till genomförande, avslut och 
rapportering bör gå till. Detta kan ske med stöd i en checklista eller en generell 
processbeskrivning. 

6. Bjud in andra myndigheter och institutioner i genomförandet av framtida delprojekt, när så 
är relevant. Det blir ett sätt att få in nya perspektiv och öka kännedomen om arbetet. 

7. Stärk långsiktigt kännedomen om projektet CAPs miljöeffekter och de kunskapsunderlag som 
tas fram genom en gemensam kommunikationsplan. På sikt bör även en studie kring 
projektets samlade avtryck i policy och praktik initieras. 

8. Fortsätt utmana samtiden genom de frågeställningar som behandlas inom projektet och de 
arbetsformer man tillämpar. 

9. Säkerställ att det inte blir slentrian i de möten som arrangeras. Dra istället fördel av den 
samverkanskultur som finns och testa olika mötesformer och agendor för att bibehålla 
engagemang lång tid framöver. 

 



 

 

Slutord 
 
Utvärderingen visar att arbetet i CAPs miljöeffekter överlag är ett gott exempel på tvärsektoriell och 
myndighetsövergripande samverkan. Projektet har utvecklats till en väl fungerande arena för 
samverkan. Det finns mycket i projektet CAPs miljöeffekter som är värt att vårda och förvalta in i 
nästa programperiod, exempelvis en stark samverkanskultur, en nödvändig flexibilitet och stora 
frihetsgrader att tänka nytt och brett i valet av fördjupningsområden. Men även om den interna 
arbetsprocessen fungerar till stora delar bra och genererar både relevanta projekt, ett effektivt 
genomförande och en policypåverkan så finns det naturligtvis förbättringspotentialer. 

En utmaning för den tvärsektoriella samverkan inom projektet CAPs miljöeffekter är att hantera olika 
kompetenser, mandat och mötet mellan olika organisationskulturer. Detta har man lyckats hantera, 
framför allt genom att skapa en unik samverkanskultur inom projektet (framför allt i 
projektgruppen). Utmaningen för dem som deltar är snarare att engagera medarbetare i sin egen 
moderorganisation (både med avseende på input, informationsspridning och förankring av resultat).  

Den interna organiseringen genom en styrgrupp och en projektgrupp är logisk. Men det finns ett 
behov av ökad samsyn och en gemensam strategisk diskussion med jämna mellanrum. Detta kan 
ganska enkelt lösas genom att de två grupperna möts en eller ett par gånger om året för att diskutera 
mer övergripande frågor som resultat av uppföljningar, nya insatsområden, kriterier för val av 
projekt, omvärldsanalys, etc.  

Genom att arbeta långsiktigt, genom ambitionen att belysa frågor som till sin natur är tvärsektoriella 
och genom att möjliggöra och sträva efter ett högt deltagande så finns förutsättningar för att 
samverkanarenan ska kunna bidra till nytänkande, innovativ problematisering, helhetligare analyser 
och därmed ökad relevans. 
 



 

 

 

Bilagor 

 

 

Bilaga 1 . Uppdragsbeskrivning  (projektplan)  
 

Förslag till genomförandeplan för utvärdering av CAP:s miljöeffekter 2015-
2019 

 
Bakgrund och offertförfrågan 
Jordbruksverket utvärderar löpande hur EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) påverkar miljön i 
Sverige. Det har skett sedan EU-inträdet 1996. I regeringsuppdraget står t.ex. att jordbrukets 
miljöfrågor ska belysas ur de olika perspektiv som följer av deltagande myndigheters respektive 
ansvarsområden. Jordbruksverket genomföra detta arbete tillsammans med Riksantikvarieämbetet, 
Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och i samarbetet ingår även representanter från 
länsstyrelserna. Arbetet sker löpande genom regeringsuppdraget ”CAP:s miljöeffekter”. En del av 
uppdraget innebär att ”tillhandahålla kunskapsunderlag för arbetet med att förändra och genomföra 
den gemensamma jordbrukspolitiken på sätt som kan bidra till att uppfylla de nationella 
miljökvalitetsmålen. Det innebär att uppdraget CAP:s miljöeffekter ska redovisa de viktigaste 
sambanden mellan den gemensamma jordbrukspolitiken och effekterna på miljön inklusive 
kulturmiljön, policy-relevanta styrmedelsanalyser för regional nivå, nationell nivå och EU-nivå, samt 
ta ett helhetsgrepp på jordbrukets miljöfrågor och sätta in dem i ett ekologiskt och 
samhällsekonomiskt sammanhang som även relaterar till miljökvalitetsmålen”. Konkret innebär detta 
att man inom CAP:s miljöeffekter genomför fördjupade studier, analyser och tar fram rapporter i 
form av kunskapsunderlag. Allt för att skapa så bra beslutsunderlag som möjligt. 

Under 2019 ska förslag på nytt program för CAP:s miljöeffekter för perioden 2020-2024 tas fram. I 
samband med det behöver programperioden 2015-2019 utvärderas så att vi ser att vi gjort vad vi ska 
göra och vilka effekter det gett.  

 

Syfte och fokus för utvärderingen 
Målet med utvärderingen är att följa upp innevarande period (2015-2019) och med detta som 
utgångspunkt blicka framåt och ge input till möjliga förändringar inom projektet CAP:s miljöeffekter.  

Fokus är på projektets innehåll och inriktning i förhållande till programmålen, på den interna 
arbetsprocessen från initiering av nya delstudier till kommunikation och spridning av studiernas 
resultat och slutsatser, samt på kvalitet i studier och rapporter. Ett särskilt fokus kommer att läggas 
på huruvida sättet att arbete med framtagande av nya kunskapsunderlag påverkar dess kvalitet och 
förankring hos nyckelaktörer. 



 

 

Förväntat resultat 
Utvärderingen förväntas konkret resultera i: 
 
1. Att utvärderaren i rapportform beskriver och analyserar arbetsprocess, kvalitet och preliminära 
effekter av insatser inom CAP:s miljöeffekter. 

2. Att utvärderaren stödjer projektet CAP:s miljöeffekter i uttolkningen av utvärderingsresultaten och 
därmed bidrar till utvärderingskompetens hos beställarorganisationerna. 

3. Att utvärderaren deltar i ett möte för att i muntlig form presentera resultatet av utvärderingen för 
en av beställaren utsedd grupp. I samband med kommer en Power Point-presentation tas fram. 

 

Utgångspunkter och förslag till genomförande 
RådNu är ett nationellt kompetenscentrum för rådgivning vid SLU, vars uppdrag är att stärka det 
svenska kunskapssystemet inom de gröna näringarna. Som del av detta uppdrag genomför vi 
utvärderingar, följe- och aktionsforskning, tillämpad forskning och processledningsuppdrag. Inom 
utvärderingsområdet har vi utvecklat en metodik som dels bygger på formativ och lärande 
programutvärdering, dels ny utvärderingsmetodik inom rådgivningsområdet. Vi ser utvärdering som 
ett verktyg för att ständigt bli bättre och ett redskap för lärande, utöver att följa upp vad som gjorde 
att mål nås eller inte i projekt och program. Vi har dessa erfarenheter med oss in i arbetet med att 
utvärdera CAP:s miljöeffekter 2015-2019. 

Det ramverk vi föreslår i denna utvärdering bygger på nedanstående projekt- och utvärderingslogik. 
Varje studieobjekt kan utvärderas i enlighet med detta flöde och fokus, för att fånga relationerna 
mellan dels förutsättningar och resultat, dels aktiviteter och resultat. 
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Varje delprojekt inom CAP:s miljöeffekter följer en viss projektlogik. Ett initiativ tas, interna 
förutsättningar skapas, aktiviteter genomförs och konkreta resultat nås. Dessa sätts sedan i relation 
dels till delprojektets egna mål, dels till projektet CAP:s miljöeffekters helhet. Därtill kommer olika 
former av spridning av resultat. Vad utvärderingslogiken illustrerar är att varje fas i projektlogiken 
kan vara föremål för utvärdering, dels ur ett planerings- och genomförandeperspektiv, dels utifrån 
kvaliteten i de olika faserna. Poängen är att en utvärdering som syftar till att stödja utvecklingen av 
CAP:s miljöeffekter inför nästa programperiod måste ta ett helhetsgrepp på hur de olika delprojekten 
genomförs. Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. 
 

Metodiken är i huvudsak kvalitativ, men kvantitativ data samlas in vid behov. 

Vårt förslag till genomförandeplan är följande: 

- Inledande workshop med nyckelinformanter i syfte att a) skapa en bakgrunds- och 
kontextbeskrivning, b) identifiera potentiella fallstudier och informanter, samt c) generera 
preliminära hypoteser. 

- Genomförande av fallstudier (delprojekt) som genomförts i olika faser av pågående 
programperiod, dvs från sådana som är avslutade sedan länge och sådana som pågår. 
Beroende på vilken fallstudie så anpassas metodiken. 

- Fokusgrupp där preliminära slutsatser och hypoteser diskuteras med ett antal nyckelaktörer i 
syfte att förfina tolkning och slutsats. 

- Skrivande av slutrapport samt presentation. 

 

Tidsplan 
Utvärderingsarbetet kan påbörjas redan den 1 april 2019. Ambitionen är att påskynda processen så 
att utvärderingens resultat kan komma till användning inför den fortsatta planeringen av CAP:s 
miljöeffekter. Samtidigt tar det tid att kontakta och ev följa delprojekt, samtidigt som det är ett 
sommaruppehåll för många. En preliminär tidsplan är dock följande (inom parantes anges interna 
deadlines): 

1. Inledande planering och detaljerad uppdragstolkning (15/4-2019) 

2. Workshop med nyckelinformanter (kan ske via Skype även om det vore bäst att ses) (2/5-
2019) 

3. Arbetsrapport med fortsatt detaljplanering (10/5-2019) 

4. Genomförande av intervjuer och ev fallstudier (10/5-1/9) och framtagande av underlag inför 
fokusgrupp (10/9-2019) 

5. Fokusgrupp med projektgruppen (20/9-2019) 

6. Preliminär sammanfattning av utvärderingen lämnas in till projektledningen (25/9-2019) 

7. Kompletterande intervjuer (25/10-2019) 

8. Skrivande av slutrapport (20/11-2019) 



 

 

Ett möjligt slutdatum är den 20/11 2019. Vi bedömer det som svårt att bli klara innan dess pga av att 
utvärderingsprocessen kräver engagemang från externa aktörer vilket kräver en hel del 
framförhållning och planering. 

Genom att ha underhandskontakt med beställaren av utvärderingen kan dock erfarenheter löpande 
spelas in under arbetets gång. Utvärderingen förutsätter ett bra samspel mellan beställaren och 
utvärderaren. Detta för att dels minimera kostnaderna för utvärderingen, dels för att förankra själva 
resultaten av utvärderingen så bra som möjligt. Minskade kostnaderna uppstår genom att mindre tid 
går åt för utvärderaren till att samla information och planera workshops, intervjuer och fokusgrupp. 

 

Personella resurser 
Ansvarig för utvärderingen kommer AgrDr Magnus Ljung, SLU Skara, att vara. Han har mångårig 
erfarenhet av utvärdering, följeforskning och forskning om kunskaps- och lärandeprocesser. Han har 
bl a utvärderat samverkansprojekt inom miljöområdet, vattenråden i Sverige samt 
kompetensutvecklingsprogram. Referenser kan ges vid behov. 

Magnus Ljung arbetar vid RådNu, SLUs nationella kompetenscentrum för rådgivning, där just 
utvärderingskompetens är ett av fyra prioriterade arbetsområden. 

 

Tidsåtgång 
En första preliminär allokering av tiden till de olika momenten är enligt följande (totalt 21 
arbetsdagar, inkl för- och efterarbete av varje moment i genomförandeplanen): 

1. Planering och detaljerad uppdragstolkning (1,5 dag) 

2. Inledande möte med nyckelinformant och inläsning av dokument (1,5 dag) 

3. Workshop med styr- och projektgrupp (1 dag) 

4. Intervjuer och analys av datamaterialet (9 dagar) 

5. Fokusgrupp med nyckelaktörer och analys av datamaterialet (3 dagar) 

6. Halvtidredovisning inkl preliminära resultat (1 dag) 

7. Skrivande av slutrapport (4 dagar) 

Resekostnader för möten i Stockholm och Jönköping tillkommer. Eftersom det är avtal mellan statliga 
aktörer så tillkommer ingen moms. 

Fakturering sker efter avslutat och av beställaren godkänt uppdrag. 

 

Formalia 
Ett eventuellt avtal skrivs med RådNu, SLU i Skara. Arbetet genomförs i form av ett specifikt projekt 
vid enheten.  



 

 

 

Kontaktuppgifter 
Magnus Ljung 
Statskonsulent och verksamhetsledare 
RådNu – nationellt kompetenscentrum för rådgivning 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 

e-post: magnus.ljung@slu.se 
tel: +46-(0)70-3387117 
 

 



 

 

BILAGA 2. Intervjuguide 
 
Intervjuerna var semi-strukturerade vilket innebär att utvärderaren hade med sig ett antal frågor 
som fungerade som ingångar till olika teman. Utifrån dessa fördes ett samtal som till stor del styrdes 
av det som kom upp i intervjun. Intervjuguiden här tar endast upp de frågor som fungerade som 
ingång till de tematiska samtalen. 

1. Vilken är din bakgrund och när blev du engagerad i CAPs miljöeffekter? Vad var skälen till att 
du valde/blev utsedd att arbeta med detta? 
 
 

2. Vilka fördelar har du och din organisation haft av att engagera dig/er i CAPs miljöeffekter? 
 
 

3. Kan du beskriva hur den interna arbetsprocessen ser ut? Från idé till avslut. 
 
 

4. Vilka är framgångsfaktorerna för att ett delprojekt som ni initierat ska bli bra? 
 
 

5. Kan du ge exempel på ett delprojekt som var särskilt lyckat? Varför? 
 
 

6. Kan du ge exempel på ett delprojekt som inte var så lyckat? Varför? 
 
 

7. Hur upplever du att de olika delarna i projektet fungerar, styrgupp, projektgrupp och 
projektledning? 
 
 

8. Hur fungerar ledarskap, administration och kommunikation inom projektet? 
 
 

9. Vilka förbättringspotentialer tycker du finns inom projektet CAPs miljöeffekter? 
 
 

10. Vilka konsekvenser för arbetet anser du att ett breddat uppdrag bör få, t ex om projektet ska 
förhålla sig till Agenda 2030 och den svenska livsmedelsstrategin? 
 
 

11. Vad är särskilt viktigt att inte förlora? Sådant som måste säkerställas för att projektet ska 
vara bra även i framtiden? 



 

 

 

BILAGA 3. Underlag inför fokusgruppsintervju 
 

FOKUSGRUPP – CAPs MILJÖEFFEKTER DEN 17/9 2019 

Välkommen. Syfte med att vi ses. Ramarna för dagens övning.   
 
[Vad är en fokusgrupp? Hur har processen varit så här långt? Vad var syftet och fokus med 
utvärderingen – den interna arbetsprocessen från idé till genomförande/avslut? Förra utvärderingens 
fokus. Etc] 

 

DEN INTERNA ARBETSPROCESSEN 

1. Formulera en arbetsmodell för hur en projektidé/ett behov går från start till mål inom CAPs 
hållbarhetseffekter, för att öka transparens och tydlighet. Men inte för den skull låsa fast 
arbetet i en fast form, dvs inte projektstyrning enligt läroboken utan snarare hur man ska 
tänka och vilka frågor som är viktiga att ställa sig. 
 
 

2. Vara med transparent kring vad som utgör kriterier för val av projekt (ett moment i 
processen behovsanalys – målbild – kriterier för val – möjliga handlingsalternativ – beslut – 
genomförande - uppföljning). 
 
 

3. Utreda behovet av internationell erfarenhetsinsamling för varje finansierat projekt (finns 
ingen generell regel, men inte bland sker det kanske inte av andra skäl än att inte behovet 
skulle finnas). 
 
 

4. Det finns anledning att implementera en metod för ”lärande utvärdering” (eg. action 
evaluation som är lite annorlunda), som gör det både enklare att följa utvecklingen från idé 
till slutrapportering/implementering av varje projekt och som kan fungera som stöd till inte 
minst projektgruppen. Följdfråga: Hur följdes förra utvärderingen upp? 
 
 

5. Har den breddning av ämnesområden för studier som önskades i samband med förra 
utvärderingen skett? Exv. Landskapsstudier, Bondens situation och agerande, Scenarier, 
Övergivna marker, Miljö och konkurrenskraft. 
 
 
 

6. Kommunikation av resultat och rapporter. Kännedom om CAPs miljöeffekters resultat och 
rapporter? Inkl för dem som ingått i projekten eller är central målgrupp. Om önskvärt, hur 
kan tillgänglighet, kännedom och spridning utvecklas? 



 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

ORGANISERING OCH REPRESENTATION 

1. Styrgruppens sammansättning bör ses över, men det är oerhört viktigt att det inte leder till 
att kärnan (CAP) tappas bort. Representation är kopplat till avgränsningsdiskussioner, där 
avgränsningar i detta fall enklast sätts i relation till en kärna/utgångspunkt snarare än en 
yttre ram (som skulle bli för bred). Relevans bedöms i relation till närhet till ”kärnuppdraget” 
snarare än till om det är innanför eller utanför en ram (inte lätt att förklara på några rader). 
 
 

2. Fundera över om inte deltagandet i projektgruppen bör kopplas till inte bara representation 
utan även kompetens på ett tydligare sätt (mer explicit i alla fall). Detta då det är tydligt att 
rekrytering till projektgruppen baseras på samverkanskompetens, vilket i sig har varit en 
framgångsfaktor. Detta är inte självklart i framtida tillsättningar. 

NYA FORMER FÖR UTVECKLINGSPROJEKT 

1. Platsen som utgångspunkt för syntesstudier (jfr Dalslandsprocessen). I ett landskap med stöd 
i CAP skapa synergier mellan de globala hållbarhetsmålen – hur ser man på det? Exemplet 
Rikt odlingslandskap som Katrin McCann använt. 
 
 

2. Resursförstärkning i syfte att kunna genomföra en del mer långsiktiga och praktiska projekt 
som oftast medför större kostnader. Idag ett behov av mer ”bypass”-projekt som visar på hur 
nya styrmedel kan tillämpas i praktiken (till skillnad från enbart skrivbordsstudier). 

FÖRVALTA EN KULTUR INOM CAPS MILJÖEFFEKTER 

1. Viktigt att förvalta allt det som fungerar bra (kulturen i projektet, vissa arbetssätt och 
ledningen, etc.), när nu ramen breddas. Det finns mycket bra som görs och det är viktigt att 
inte skapa oreda bara för förändringens skull (det är inte ofta jag behöver säga detta…). 

 
YTTERLIGARE KOMMENTARER – MEDSKICK 

Avslutande ord. Vad händer nu med resultatet av dagens arbete? Tack och hej.  
 



 

 

BILAGA 4. Vägledande principer för framgångsrik aktörssamverkan – en syntes  
 

För att skapa lite ordning och reda i alla de aspekter som är viktiga att förhålla sig till så kan en modell för 
programutvärdering användas (figur 1). Modellen uppmärksammar oss på att de konkreta effekterna av 
aktörssamverkan är resultatet av på externa och interna förutsättningar, de aktiviteter som genomförs, 
samt hur väl dessa aspekter samspelar.  

 

Figur 2. Modell för programutvärdering att använda vid systematisk analys av framgångsfaktorer för aktörssamverkan (egen 
sammanställning). 

 

Nedanstående punkter kan, utifrån litteratur och egen erfarenhet, ses som centrala framgångsfaktorer 
och kan användas som en slags checklista, antingen för att se vad som måste beaktas när man initierar en 
aktörssamverkan, eller för att värdera om och varför en samverkansprocess fungerar eller inte. 
Strukturen följer modellen för programutvärdering (figur 1). 

Programutvärdering (inkl exempel)

Externa förutsättningar
• Resurser och stöd (ekonomiskt,
kompetens, normativt, tid, etc.)
• Mandat (direktiv, ålagd, frivillig)
• Incitament och belöningssystem
• Organisatorisk historia och kultur

Initiativ
• Timing när initiativet
tas

Interna förutsättningar
• Organisationskultur
• Medarbetarnas kompetens
• Ovana och tillit till processen
• Perspektivmångfald
• Innehåll (konkret/intressant)

• Relationer mellan aktörer
• Dolda agendor
• Kommunikativ kompetens
• Tid, bisyssla och prioritering
• Organisering/handlingsutrymme

Aktiviteter
• Ansvarsfördelning
• Anpassningsförmåga/flexibilitet
• Delaktighet
• Förtroende som utvecklas
• Mötesplatser

• Motivationsskapande
• Lärande (pedagogisk form)
• Samverkan/nätverkskomp.
• Kommunikation
• Pluralism

Resultat
• Måluppfyllelse
• Lärdomar
• Position
• Konkret påverkan

Kompetens?

Relationer?

Budbärare/ambassadörer
• Brygga mellan programmets interna
och externa kontext

 
 
 



 

Externa förutsättningar 

1. Samverkan fungerar bäst där den geografiska skalan inte är för stor, då detta tydliggör mandat, 
underlättar deltagarnas förmåga att koppla egna åtgärder till faktiska effekter, samt att denna 
skala också skapar en starkare social samhörighet. 

2. Samverkan fungerar bäst då det inte är allt för många intressenter inblandade. Samtidigt måste 
det finnas tillräckligt många perspektiv i diskussionen för att ett reellt lärande skall ske och ett 
allsidigt beslutsunderlag tas fram. Detta är således en balansgång. 

3. Samverkan fungerar bäst då myndigheternas mandat är väl definierat och deras representanter 
visar engagemang och har en lokal eller regional förankring.  

4. Samverkan uppstår lättast då man på lokal nivå är villig att gå in med egna resurser för att 
hantera situationen, t ex i form av arbetskraft eller pengar (direkt och indirekt), eller att på 
frivillig basis vidta konkreta åtgärder. 

5. Samverkan verkar kunna upprätthållas bättre och under längre tid om det finns en kärna av 
dedikerade och entusiasmerande individer inom ramen för samverkansprocessen (s k 
samverkanshjältar). Risken är att samverkansprocesserna förtvinar då dessa eldsjälar lämnar 
processen. 

 

Interna förutsättningar 

1. Samverkan fungerar bäst då överenskommelser är formaliserade och sträcker sig över en lång 
tidperiod framåt. 

2. Samverkan fungerar bäst då de vinster eller nyttigheter som genereras i processen kommer den 
lokala nivån till del på ett konkret och förståeligt sätt. 

3. Samverkan underlättas om man kan hålla isär frågor rörande vem som bör vidta vilken av åtgärd, 
från frågan om resursens kvalitet och vem som bär skuld till dess nuvarande fysiska/biologiska 
status, dvs åtgärdsplanering får inte handla om allokering av skuld eller symboliska straff. 

4. Samverkan fungerar bäst då externt stöd, t ex ämnesexperter, kan delta i arbetet vid behov och 
då det även finns externa forum för diskussion, där andra än de närmast berörda intressenterna 
kan delta (t ex öppna möten för allmänheten). 

5. Samverkan utvecklas enklare och bättre då det finns reellt utrymme för experiment och tillåtelse 
att pröva sig fram. 

6. Samverkan fungerar bäst då det finns en aktiv processledning, vars roll bl a är att överbrygga och 
knyta samman de olika perspektiv som är närvarande (inte minst överbrygga teoretisk och 
praktisk kunskap). 
 

 



 

 

 

Processuella kvalitéer och aktiviteter 

1. Samverkansgrupper bör systematiskt, systemiskt och med grund i deltagarnas olika perspektiv 
arbeta sig igenom åtminstone följande steg; nulägesbeskrivning, målformulering, 
åtgärdsplanering, genomförande och uppföljning. 

2. Samverkan fungerar bäst då intressemotsättningar kan hanteras systematiskt, t ex en förmåga 
att skilja på motsättningar över fakta respektive värderingar. 

3. Samverkan blir mer kreativ och nyskapande om det finns forum för informella samtal och 
tillgången på information är sådan att detta inte utgör en flaskhals. 

4. Samverkan fungerar bäst då den bidrar till att förstärka den sociala identiteten hos inblandade 
aktörer, dvs resultatet av samverkan får inte uppfattas som identitetshotande. 

5. Samverkan resulterar i enklare genomförbara förslag om processen fram till åtgärdsförslagen 
inneburit förståelse för ett större sammanhang, där olika styrmedel – lagstiftning, ekonomi, 
utbildning, samverkan och planering – beaktats tillsammans i syfte att nå ett mer hållbart 
nyttjande av naturresurserna. 

 

Gruppdynamikens och lärandets avgörande betydelse 

1. Samverkan är beroende av att deltagarna har ett konstruktivt förhållningssätt till varandra, till 
samtalets betydelse, till möjligheten att åstadkomma förändring, etc. eftersom det vägleder det 
faktiska agerandet i grupperna och bidrar att skapa en positiv samtalskultur. 

2. Samverkansarbetet bör sätta det nyfikenhetsstyrda lärandet i fokus och då lyfta fram flera 
nivåer samtidigt, såsom sakfrågorna, att förstå varandra, att utveckla sitt eget tänkande, etc. 

3. Samverkan bygger på en öppen och ärlig beslutsprocess, där själva sättet man fattar beslut på 
måste förstås och accepteras av alla berörda intressenter. Detta för att arbetet skall ha 
legitimitet och även leda till åtaganden under både implementeringsarbetet och i den fortsatta 
förvaltningen. 

4. Samverkan blir mer framgångsrik om man sätter upp realistiska förväntningar, inte minst med 
avseende på den tid som det tar att bygga sociala relationer, hantera intressemotsättningar, nå 
fram till överenskommelser som alla känner sig nöjda med och naturligtvis för att kunna se 
positiva resultat i natur- och kulturmiljön. 

5. Samverkan ger bättre resultat om det finns en vilja hos deltagarna att dela med sig av sitt 
kunnande, sina erfarenheter och tydligt uttrycka sina värderingar eftersom detta då bidrar till 
att skapa allsidiga beslutsunderlag. 



 

 

Förvaltning av fattade beslut 

1. Samverkan resulterar i större utsträckning i konkreta förändringar om det finns ett förtroende 
mellan aktörerna, eftersom det höjer åtagandegraden och leder till positiv social kontroll. 

2. Samverkansarbetet bör sätta delaktigheten i fokus, eftersom de deltagare som beretts möjlighet 
att delta i utvecklingsarbetet oftare bidrar till att förverkliga det man kommit överens om. 

3. Samverkan genom aktivitet är ett underskattat pedagogiskt instrument, där t ex delaktighet i 
övervakning, mätning och uppföljningsarbetet ledet till tydligare rollfördelning och ökad 
motivation hos deltagarna. Delaktighet i detta avseende har även en potential att minska även 
samhällets totala förändringskostnad, t ex situationer där gemensamma målbilder realiseras i 
konkreta åtgärder med grund i normer och framför allt utan en omfattande byråkrati eller 
sanktionssystem. 

4. Samverkan som leder till en större upplevelse av rättvisa motiverar och engagerar till fortsatt 
aktivitet (positiv utvecklingsspiral). 

 

Ur ett policyperspektiv kan följande slutsats dras: Tack vare att den samlade kunskapen och 
erfarenheten hos de inblandade aktörerna utnyttjas, bidrar samverkan till att policyutveckling, 
målformulering, strategiutformning, metodval, tekniktillämpning och gemensamma 
överenskommelser kring principer för avvägningar mellan olika mål, alla underlättas. I grunden är det 
inte så komplicerat. Det handlar om att utveckla arbetsformer och fördjupa relationerna mellan 
aktörerna. Det finns aldrig någon genväg förbi det faktum att vi alla är människor och har 
grundläggande behov och drivkrafter. 
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