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Samhällsstyrning i förändring

● Från auktoritet och kontroll (’old policy instruments’) via målstyrning (NPM) 

(1990-talet)

● Till behov och problemlösning, arenor för samverkan (NPS, New Public 

Service) (2000-talet)  ’New policy instruments’, policy mixes

● Komplexa problem och beroendeförhållanden över administrativa gränser, ex. 

klimatanpassningen, har varit en stark drivkraft för nya och innovativa 

styrformer 

● Krav på inflytande från flera sektorer i samhället, även konsumentperspektivet 

växer sig allt starkare under 2000-talet, ”politisk konsumtion”/konsumentmakt 

● Internationella direktiv och konventioner (decentralisering, information, 

transparens, medborgarinflytande) 



Varför styrning genom certifiering? 

● Framväxten av olika former av 
marknadsstyrning, kompletterar den 
traditionella statliga styrningens lagar 
och regelverk 

● Vilar på idén att ’marknaden’ ställer 
krav på hållbarhet genom hela 
värdekedjan

● Olika typer av certifiering (och 
reglering) kan existera parallellt och 
passar för olika ändamål 

● Private governance, non-state market 
driven governance, benchmarking, co-
regulation, voluntary codes of conduct, 
eco-labels, environmental
management systems etc.   

Jordan et al. 2005



Skogscertifiering som banbrytande exempel 

● Forest Stewardship Council (FSC) –
från samverkan till standard, 90-talet

● FSC:s medlemmar utformar tillsammans 
FSC:s kriterier, förhåller sig till 10 
internationella principer för ansvarsfullt 
skogsbruk

● Miljörörelsen som drivkraft, bidrog till 
marknadskrav på hållbarhet och 
spårbarhet 

● Fortsatt starkt fäste på den europeiska 
marknaden för papper och sågade 
trävaror

● Växande kritik från flera 
miljöorganisationer 





Skogscertifiering i forskningen (källa Scopus) 



Forest + certification by subject area (källa Scopus) 



Ecolabels (källa Scopus) 



Ecolabels by subject area (källa Scopus) 





Slutsatser och rekommendationer

● Inga givna mallar för att mäta effekter av 
olika certifieringssystem

● Ofta fokus på förbättring över tid, stort 
tolkningsutrymme

● Stora skillnader i miljökrav mellan olika 
typer av miljömärkningar (Darnall et al. 
2017) 

● Marknaden och/eller konsumenten ses 
som stark drivkraft för förändring, ”win-
win” och incitament  

● Certifiering bör ses som ett komplement 
till, inte ersätta, traditionella styrmedel 

● Stort behov av tvärvetenskaplig forskning 
för att förstå processer/drivkrafter bakom 
olika standarder, och utfall i praktiken 


