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Naturvårdsverket lät 2010 genomföra en förstudie kring miljömålen i fjällandskapet 2 . 
Undersökningen byggde på så kallad CLD 3-modellering där modeller (ett nätverk av 
orsak-verkan-samband) togs fram i en grupprocess tillsammans med sakägare och andra 
intressenter. Detta angreppssätt gav mycket intressanta resultat, men de modeller som 
användes saknade kvantitativa värden4. Detta är ett intressant exempel där emergianalys 
sannolikt kan ge intressant kvantitativ input till de modeller som gjordes. Grönlund et al. 
(manuscript)5 gjorde, som ett första steg, ett prelimärt systemdiagram (figur 1) fokuserat 
på rennäringen för att visa vad emergi kan tillföra utöver vad som nåddes i CLD-
modelleringsprocessen. De fann flera preliminära fördelar med att lägga till 
emergiaspekten: 1) CLD-diagrammen sattes i en större kontext av förnyelsebara och icke-
förnyelsebara drivkrafter, 2) energihierarkin blev tydligare, 3) modellen blev mer robust 
gentemot förändringar i sammansättningen av intressenter (stakeholders). Preliminära 
nackdelar de kunde se var: 1) begränsningar pga tidsskalor: i orsakskedjor som inte är 
kvantitativa kan olika tidsskalor lätt samsas, men emergianalysen kräver att det som 
analyseras har en utpekad gemensam tidsskala, 2) scenario-begränsningar pga arbetsbörda: 
det går betydligt fortare att bygga nya scenarior baserat på principer än på kvantitativa 
data, 3) sociala och samhälleliga relationer (”social relationships”) är möjliga att kvantifiera 
i emergitermer i teorin, men i praktiken befinner sig denna del av emergifältet fortfarande 
i ett tidigt utvecklingsstadium. 

 
 

2 Naturvårdsverket. 2010. Miljömål i fjällandskapet : En syntes av problemställningar knutna 
till förvaltningen av en begränsad resurs. Rapport 6366, Naturvårdsverket, Stockholm. 
3 Causual Loop Diagram 
4 Deras undersökning syftade heller inte till att ta fram kvantitativa värden, utan 
fokuserade på orsakskedjorna. 
5 Grönlund  E, van den Brink P, Carlman I. Manuscript. Emergy as an additional indicator in 
a model of integrated management of the human-environmental system of reindeer herding. 
Manuscript to The 19th biennial ISEM Conference, Ecological Modelling for Ecosystem 
Sustainability in the context of Global Change, 28th to 31st October 2013, Toulouse, 
France. 
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Figur 1. Prelimärt systemdiagram fokuserat på rennäringen som visar vad 

emergianalys kan tillföra utöver vad som nåddes i CLD-modelleringsprocessen i 
Naturvårdsverkets rapport 63662. Från Grönlund et al. (manuskript)5. 
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