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Scenariokategorier och frågor

* Prediktiva scenarier

* Explorativa scenarier

* Normativa scenarier

– Vad kommer att hända?

– Vad kan hända?

– Hur kan ett visst mål uppnås?

Börjeson et al, 2006



Backcasting – en form av normativ
scenarioansats

Höjer & Mattsson, 2000

1. Definiera ett viktigt mål 3. Utveckla måluppfyllande framtidsbilder
2. Målanalys 4. Analys av framtidsbilderna
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Prediktiva
Explorativa

Normativa

Relation mellan Börjeson et al’s kategorier 
och deras koppling till Backcasting

Explorativa är inte alls överlappande med Prediktiva 
Normativa har visst överlapp med övriga, men kan även vara något helt eget
Backcasting är en form av Normativa, men innebär strukturell förändring 

Backcasting

Mattias Höjer, work in progress, Jan 11, 2022



• Är det realistiskt att leva ett hållbart liv?

Om inte – är det hållbart att vara realistisk?

• Bör planering byggas på prognoser? 

Eller bör planering syfta till att uppfylla mål?

Frågor man kan förtydliga med 
framtidsstudier



samt genom långsiktiga 
förändringar av samhället

8

Höjer, Moberg, Henriksson, 2015

Digitalisering ger möjligheter att 
minska miljöpåverkan genom att

InformeraEffektiviseraIntensifieraErsätta



Risk

Möjligheter

0

?+

Börjesson Rivera et al, 2018

Vad ska man fokusera på?





?!

=>   (Miljö) strategisk digitalisering!

What’s the point of IT?

Det beror på…

och därför är våra beslut viktiga



Fyrstegsprincip för bebyggelse

3. Bygg om (och tänk på 1 och 2)

4. Bygg nytt (tänk på 1 och 2)

1. Minska behov av ytanvändning (banker, bokhyllor, 
prylar)

2. Använd yta mer effektivt (AirBnB,  flexibla rum)

Höjer och Mjörnell, 2018

https://www.mdpi.com/2071-1050/10/6/1949


• Steal good ideas!
• Innovate with purpose!
• Create alliances!
• Find the arguments!
• Engage citizens!
• Think one step further!

https://www.cesc.kth.se/se/digit-for-environ/valkommen-till-guiden-digitalisera-for-
miljon-1.773070



Tack för idag!
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