
“[U]niversities, as the location of academic education, 
bear a distinctive responsibility for the students and 
their professional and moral quality as future leaders in 
society and economy.  

As major contributors to research, they have to tackle 
questions which arise in connection with the transition 
of societies around the world towards more 
sustainable development paths.  

As significant societal actors, universities shape their 
local, regional and national environs and are therefore 
important partners of other stakeholders, and society 
at large, for a sustainable future.  

All these challenges and opportunities require 
universities to rethink their position in society in order 
to meet expectations as well as to take full advantage 
of emerging opportunities.” 

From “Graz Declaration on Committing Universities to Sustainable Development” 
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Hållbar utveckling B 



dagens upplägg 

Korta förläsningar och mycket grupparbete! 

 

1. Målet (10.30-11) 

2. Framtidsbilden (11-13.30 – inklusive lunch) 

3. Färdplanen (13.30-14.30) 

4. Presentation (14.30-15.45) 

 
Ha presentationen i åtanke medan ni jobbar – ni kommer bara 

ha 15 min på er att sammanställa allt – och alla kommer 
presentera gruppens arbete. 



två grundläggande utgångspunkter 

 

framtiden är inte något som är,  
utan något som blir till 

 

framtiden är öppen,  

men inte tom 

 



Thomas Moore’s “Utopia” 1516 

Utopia – no place – Eutopia – good place 

Plato’s “The Republic” 380 BC 



Science and Technology Futures 



Urban Planning 

 

Upper left: Le Corbusier Architectural Vision 
Lower left: Stockholm Regional Development Plan 
Lower middle: Masdar City Plan 
Upper right: E. Howard’s “Garden City 



 

Military / Operations Research 



Forecasts – Limits to Growth 

Meadows et al. 1972 



Limits to Growth – Peak Oil  

National Geographic 2004 

 



 

Väderprognoser 



Science Fiction 



 framtidsstudier är ett mångdisciplinärt 

forskningsfält som utvecklar framtidsbilder för ett 

utvalt fenomen eller problem på ett sätt som 

tydliggör osäkerheter, tvetydighet och val, samt de 

långsiktiga konsekvenserna av samtida beslut. 

(Wangel, 2012) 

vad är framtidsstudier? 



tre sorters framtidsstudier 

 

• Prediktiva – vad kommer att hända? 

• Explorativa – vad skulle kunna hända? 

• Normativa – hur kan ett särskilt mål uppnås? 

 



Prediktiva scenarier… 

…utforskar vad som  
kommer att hända 

•Bygger på orsak-verkan samband  
(om X inträffar så Y) 

•Riskerar att vara självuppfyllande 

 



Explorativa scenarier… 
 
- Stern 
- IPCC 
 
 
”Catastrophic flooding, severe draught, 
hundreds of millions of refugees and a  
collapse of the global economies  
comparable to that of a world war, or the  
depression of the 1930’s. An apocalyptic 
vision of the future (…) at a cost of  
5100 billion US dollars” 

…utforskar vad som 
skulle kunna hända 



Målorienterade (normativa) scenarier 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

…utforskar hur ett särskilt 
mål skulle kunna nås 

 



att förändra förväntningar 

Erfarenhetsfält och förväntanshoristont 

 

“Avlärande och återlärande”  
(unlearning & relearning) 

 

Förväntningar är inte “oskyldiga” utan har kraft 
att förändra verkligheten 



backcasting 

Är en normativ framtidsstudiemetod för att 
utveckla måluppfyllande framtidsbilder och 
utvecklingsvägar för att nå dit: 

 

 

 

 

 

 



backcasting 

1. Bestämma och definiera målet 

 

 

 

 

 

 
20 % 

90 % 
50 % 



backcasting 

2. Forecasts för att se om målet kan nås med 
existerande strukturer och trender 

 

 

 

 

 

 



backcasting 

3. Utveckla måluppfyllande framtidsbilder 

 

 

 

 

 

 



backcasting 

4. Analysera framtidsbilderna vad gäller 
målkonflikter och önskvärdhet 

 

 

 

 

 

 



• Att visa på att framtiden är öppen (det finns flera 
framtider – inte en) och därmed möjlig att påverka 

 

• Att fungera som “motprognoser” och utmana vilka 
förändringar som ses som möjliga 

 

• Att problematisera nutida trender och policies 

 

• Att utforska hur gapet mellan nuet och den 
önskvärda framtiden kan överbryggas 

 

backcasting fyller fyra syften 



Del 1: Målformulering 

1A) Definiera målet 

Vilket eller vilka mål är det som ska nås? Vad 
innebär målet? Hur vet en att målet är uppnått? 
Vad inkluderas av universitets aktiviteter och 
miljöpåverkan? Använd era förberedelseuppgifter 
som utgångspunkt.  

 

1B) Konceptualisera målet 

Skriv en slogan som fångar ert eller era mål. Använd 
era förberedelseuppgifter som utgångspunkt. 

 Klart senast kl 11 



Hur gör en för att utveckla 
framtidsbilder då? 

Del 2: Framtidsbilden 



var, när, vad, vem, hur och varför? 
 - byggstenarna för ett scenario 

VAR? kontexten 

NÄR? tidsramen 

VAD? förändringsobjekt 

VEM? förändringsaktörer 

HUR? hur förändringen har gått till 

VARFÖR? syftet 



från fakta till fiktion:  
“the informed imagination” 

 

 en kunskap- och erfarenhetsbaserad bas 
behövs för att scenariot ska framstå som 
realistiskt, tänkbart och relevant 

 

 fantastin behövs för att gå bortom det vi har 
erfarenhet av 

 



VAD?  

Att identifiera, välja och skapa förändringsobjekt 



från fakta till fiktion:  
“the informed imagination” 

Konsten att fråga “Tänk om…” 



 

 “På samma sätt som arkeologer beskriver 
samhällen baserat på de artifakter de lämnat 
efter sig, kan vi beskriva samhällen i form av 
mer eller mindre fiktiva artefakter – och 
identifera de artefakter som skulle kunna 
möjliggöra ett önskvärt samhälle”  

(Dahlbom, 2002) 

Fiktiva artefakter 



VAD? 
Technical Social Socio-technical 

Micro-scale 

(individual, 

household) 

Micro-scale 

technical 

e.g. bikes, washing 

machines, radiators 

Micro-scale social 

e.g. individuals’ 

habits, values 

Micro-scale socio-

technical 

e.g. social practices 

comprising meaning, 

materials and skills 

Macro-

scale 

(societal) 

Macro-scale 

technical 

e.g. the energy 

system from a 

technical point of 

view, urban density 

Macro-scale social 

e.g. organisations, 

government, rules, 

regimes, the 

economy, and other 

macro-scale formal 

and informal 

institutions 

Macro-scale socio-

technical 

e.g. the energy system 

including also system 

owners, managers and 

suppliers alongside the 

material aspects.  

Wangel, 2012, p. 42 



internal/external 

Drawing on Churchman (1968): 

1. Does it matter to the objectives of the study? 

2. Can the actors do anything about it? 

Internal – direct jurisdiction 

External but can be influenced 

External and cannot be influenced 



VEM? 

Att identifiera, välja och skapa förändringsaktörer 

 

 



intressentanalys 

Vem räknas som en intressent (stakeholder)? 

 Den som kan påverka, den som blir påverkad? 

 

Hur kan intressenterna grupperas? 

 Inställning (positiva – neutrala – negativa) 

 Makt (kan hindra – kan påverka – ingen makt) 

  



vad-vem iteration 

 Objektets 
förändrings-

utrymme 

 Aktörernas 
påverkans-
möjlighet 

Möjlighetsfältet 



VEM? 

Förändringsaktörer kan vara individer, grupper, 
organisationer, myndigheter etc. 



Del 2. Framtidsbilden 

2A) Förändringsobjekten  

Föreställ er att ni vaknar upp en dag och att det 
eller de mål ni formulerat blivit infriade. Hur 
märker ni det?  

 

Fortsätt identifiera, välja och skapa förändrings-
objekt. Om ni har fler än ett mål, sortera 
objekten efter vilket eller vilka mål de bidrar 
till att uppfylla.   

 



Del 2. Framtidsbilden 

2B) Förändringsaktörer 

För varje förändringsobjekt, identifiera de 
berörda aktörerna. Presentera detta som en 
vad-vem-tabell.  



Del 2. Framtidsbilden 

2C) Granska framtidsbilden 

Ta ett steg tillbaka och bedöm er egen framtidsbild 
utifrån:  

• Måluppfyllelse (är era förslag tillräckliga tror ni?) 

• Internt/externt (vad är internt och vad är externt? 
Har ni fokuserat på det centrala?) 

• Hållbarhetskonflikter/synergier 

 

Revidera framtidsbilden om ni behöver.  

 



Del 2. Framtidsbilden 

2D) Kommunicera framtidsbilden 

Diskutera och bestäm hur ni vill presentera er 
framtidsbild.  Ni kan göra tabeller, skriva 
fiktiva intervjuer eller artiklar, skriva narrativ 
och/eller göra bildkollage (digitalt eller för 
hand).  

 



Del 2. Framtidsbilden 

2A) Förändringsobjekt 

2B) Förändringsaktörer 

2C) Granska framtidsbilden 

2D) Kommunicera framtidsbilden 

Klart senast kl 13.30 



Del 3. Färdplanen 

3A) Från då till nu 

Jämför er framtidsbild med er analys av 
bakgrund och problembild för Uppsala 
universitets nuvarande tillstånd.  

 

Vad behöver göras för att framtidsbilden ska 
nås, när behöver detta ske och vilka aktörer 
behöver (eller bör) vara involverade?  

 



Del 3. Färdplanen 

3B) Från nu till då 

Gör en tidsaxel över färdplanen och skriv in 
förändringsobjekt och aktörer.  

 



Del 3. Färdplanen 

3A) Från då till nu 
Jämför er framtidsbild med er analys av bakgrund och 

problembild för Uppsala universitets nuvarande 
tillstånd.  

 
Vad behöver göras för att framtidsbilden ska nås, när 

behöver detta ske och vilka aktörer behöver (eller bör) 
vara involverade?  

 
3B) Från nu till då 
Gör en tidsaxel över färdplanen och skriv in 

förändringsobjekt och aktörer.  

Klart senast kl 14.30 



Del 4. Presentation 

4A) Förbered presentationen 

Varje grupp sammanfattar sin framtidsbild och 
sin färdplan på en eller flera 
blädderblockspapper. Även datorer kan 
användas för att visa exempelvis kollage. 

 

Kl 14.45 ska ni vara redo att börja presentera!  

 



Del 4. Presentation 

4B) Presentationsdags! 

Bilda 5 nya grupper, var och en bestående av en 
representant för respektive arbetsgrupp. 
Cirkulera sedan mellan de olika gruppernas 
arbeten. Den person som varit med i den 
grupp vars arbete ni står framför presenterar 
detta. Varje presentation får ta max 10 
minuter – lämna gärna tid åt frågor.  

 



Del 4. Presentation 

4C) Diskussion 

Sitt ner i era presentationsgrupper och diskutera 
i 10 minuter om likheter och skillnader, vad 
som var svårt och vad som var lätt, och vad 
annat som övningarna fått er att tänka på. 



Tack för idag! 


