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I varje förening är det viktigt att tänka på framtiden. Vart vill vi med vår verksamhet, 
hur vill vi att framtiden i vår förening skall se ut? Omvärlden formar framtiden men vi 
kan också själva vara med och påverka den. Ifall vi har tänkt igenom vad vi vill och 
har visioner och målsättningar med arbetet är det mycket lättare att nå dit vi vill och 
att lyckas med det vi företar oss. 

Framtidsverkstad är en metod som är användbar i många sammanhang. 
Den fungerar bra som problemlösningsmetod, som framtidsplaneringsmetod och som 
idékläckningsmetod. Som framtidsmetod fungerar framtidsverkstaden inte lika långsiktigt 
som de andra här nämnda framtidsmetoderna. Framtidsverkstaden hjälper oss att fun-
dera på de närmaste åren. Vill vi tänka längre än så och fundera även på visioner är 
det bättre att använda någon av de andra metoderna.

Metoden Mötesplats framtiden tar sin början i framtiden, i utopin, i 
visionerna. Grundtanken bakom metoden är att understryka vikten av att ha tydliga 
inre bilder av mål, som man strävar mot. Först skapar man sig en önskad framtidsbild, 
sedan frågar man sig vilka tillvägagångssätt man använt sig av för att nå det framtida 
tillståndet.

41



Framtidsdialogen lämpar sig lika väl för småskaligt som storskaligt tänkande. 
I metoden, som är logisk och lätt att förstå, varvas gruppdiskussioner med redovisnings-
tillfällen och resulterar i en handlingsplan. Framtidsdialogen påminner om Framtidsverk-
staden, men innehåller ingen problemfas, utan man börjar direkt med visionerna.

Statistisk analys är uppbyggd kring existerande statistik och genom att analy-
sera den så kan man få reda på mycket om det närsamhälle där man lever och i vilket 
föreningen också verkar och vart man är på väg om inget händer eller görs.

Genom att använda sig av scenariometoden gör man ett försök i att bilda 
sig en uppfattning om hur morgondagens verklighet kan se ut. Det handlar inte om att 
spå hur det kommer att gå, utan försöka konstruera flera olika möjliga framtidsbilder 
och vad som sker innan man kommer fram till dessa. Det är inte frågan om att skapa 
bilder av önskade framtider - utan möjliga. Metoden genomförs i fem steg.

Visionens makt hjälper till med att levandegöra framtiden, med en inre bild 
som manar till handling, en strategisk vision. Att använda sig av denna metod innebär 
att man medvetet tillämpar sitt bildtänkande.

Brainstorming är ett verktyg som kan användas skilt för sig för att alstra idéer 
men verktyget används också som en del i många av framtidsmetoderna.
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Vart vill vi?

FRAMTIDSVERKSTAD

Kort om framtidsverkstad
Metoden framtidsverkstad är enkel att förstå och genomföra. Det litet speciella med 
metoden är att diskussionen startar utifrån gruppens nuvarande problem. Det här bety-
der att en framtidsverkstad inte går att genomföra i ett sällskap med nöjda människor. 
Efter att gruppen kommit överens om vilka problem som är de mest akuta fortsätter 
diskussionen med en fantasifas, där det gäller att hitta på så många problemlösning-
sidéer som möjligt. Framtidsverkstaden avslutas med en konkretiseringsfas, där de bästa 
strategierna sammanfattas i en skriftlig, långsiktig handlingsplan.

Metoden utvecklades av den tyske framtidsforskaren Robert Jungk på 1950-talet. Han 
ville finna ett sätt som demokratiserade beslutsprocessen, ett sätt som gav människorna 
på gräsrotsnivå möjlighet att delta med både sitt förnuft och sina känslor.

När ska vi använda denna metod?
Framtidsverkstad är ett problemcentrerat verktyg. Metoden ger inget resultat i en till-
fälligt hopkommen grupp, som inte har några gemensamma mål. Det är dagens (inte 
kommande) problem som styr framtidsverkstaden. 

Metoden rekommenderas när ni:
har problem ni vill lösa
vill kläcka nya idéer
vill göra en verksamhetsstrategi för de kommande åren
vill göra en konkret handlingsplan

•
•
•
•

Svårighetsgrad
Tidsåtgång
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Hur genomförs metoden?
Framtidsverkstaden genomförs i fyra faser. Varje fas avslutas innan man övergår till 
nästa fas.

1. Förberedelsefasen
En förutsättning för en lyckad framtidsverkstad är att deltagarna känner till hur fram-
tidsverkstaden fungerar. Deltagarna bör också vara medvetna om att framtidsverkstaden 
bygger på deras egna idéer.

Börja med en uppvärmningsfas så deltagarna kommer igång och i stämning. Om del-
tagarna känner varandra känns kanske en presentationsrunda lite löjligt. Då kan man 
göra presentationsrundan lite annorlunda (för tips se ”Fusklapp för handledare”). 

2. Problemfasen
När deltagarna blivit varma i kläderna kör man igång med problemfasen. Be nu del-
tagarna att försöka formulera de gemensamma problemen. I dethär skedet får ingen 
komma med lösningar utan bara lista aktuella problem. Problemen formuleras kort på 
lappar.

Ett alternativt sätt är att problemen formuleras muntligt och att ledaren skriver upp 
problemen på ett blädderblock. Man håller på med detta tills talturerna börjar sina eller 
deltagarna börjar upprepa det som redan sagts.

Efter detta grupperas problemen och förs samman till olika teman. Då detta är klart 
går man igenom innehållet och diskuterar kort igenom varje punkt. Om det uppstått 
många olika teman lönar det sig att rösta fram de mest akuta problemen som man vill 
arbeta vidare med. Varje deltagare får fem röster, som fritt kan fördelas på de listade 
problemen. De problem som fått ströröster eller inga alls lämnas bort. Vid behov kan 
man rösta ännu en gång.
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3. Fantasifasen
Nu utgår man från de problem man prioriterat. I processens tredje fas får fantasin släp-
pas fri. Denhär uppgiften kan ofta upplevas som den svåraste. Fantasifasen kan också 
kallas för brainstorming (se längre fram i detta kapitel) och metoden som sådan är 
användbar i situationer där det krävs kreativitet och nytänkande.

Här är det viktigt att komma fram med så många idéer som möjligt – i dethär fallet 
idéer på hur problemen ska lösas. Idéernas kvalitet är inte viktigt – det är kvantiteten 
som räknas. Alla idéer är tillåtna, också galna och helt orealistiska. Det är förbjudet att 
kritisera varandras idéer. Istället skall deltagarna uppmuntra varandra och ge beröm åt 
varandras idéer. Idéerna skrivs kortfattat ner på lappar. 

Ett alternativt sätt är att ledaren sammanfattar idéerna på stora pappersark. Fasen 
avslutas när idéerna börjar tryta. När idéerna tagit slut grupperas de enligt samma 
modell som i problemfasen. Efter detta får deltagarna kritisera och ifrågasätta idéernas 
hållbarhet. Då man grupperat idéerna och diskuterat igenom dem följer en omröstning 
enligt samma modell som i problemfasen. 

När idéerna tagit slut grupperas de enligt samma modell som i problemfasen. Efter 
detta får deltagarna kritisera och ifrågasätta idéernas hållbarhet. Då man grupperat 
idéerna och diskuterat igenom dem följer en omröstning enligt samma modell som i 
problemfasen.
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4. Konkretiseringsfasen
I den avslutande fasen bearbetas de teman som deltagarna röstat fram. Man kan 
med fördel dela in gruppen i mindre grupper, som jämsides arbetar med varsitt tema. 
Gruppernas uppgift är att analysera och konkretisera idéerna. Det är bra att fördela 
arbetsuppgifterna inom gruppen, d.v.s. komma överens om vem som gör vad och när. 
Delas arbetsuppgifterna rättvist mellan deltagarna är det lättare att hitta folk som vill 
utföra dem och sannolikheten är stor att idéerna kommer att förverkligas. 

Följande blankett kan användas vid idéförverkligan-
det.

Vad skall åstadkommas?
Består arbetet av flera helheter som inte passar ihop? Kan åtgärden spjälkas upp 
i flera delar? Vilka?
Vem har erfarenhet av det här? Vem kan man fråga?
Vad bör man veta innan man börjar jobba med det? Var finns kunskapen?
Vem borde man samarbeta med? Eller borde man helt och hållet få någon annan 
att agera?
Vem alla kan tänkas stöda det här?
Måste man ha tillstånd?
Hur ser vår agenda ut? I vilken ordning skall saker och ting utföras?
Hur ser tidtabellen ut?  När borde olika saker göras?
Vilken är arbetsfördelningen? Vem för detta vidare?

Ifall man arbetat i mindre grupper avslutas framtidsverkstaden med att grupperna rap-
porterar sina resultat för varandra. De övriga deltagarna kan då komma med goda råd 
och kompletterande förslag. 

Om framtidsverkstaden varit framgångsrik har man nu tillsammans producerat en 
handlingsplan med konkreta åtgärder, realistisk tidtabell och rättvis arbetsfördelning. Nu 
hänger det på deltagarna att föra idéerna framåt!

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
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Vad krävs…

… av deltagarna
samlas i grupp för att tillsammans arbeta med en för dem central fråga
de har ett eller flera gemensama problem som de har intresse av att jobba 
vidare med
reserverar ordentligt med tid

… av diskussionsledaren
känner till metoden
har förmåga att låta alla komma till tals
kan sammanfatta

… praktiskt 
godis under fantasifasen är ett plus!
tillräckligt med väggutrymme är viktigt!
bra att avsätta ett helt veckoslut eller dela in framtidsverkstaden på två kvällar
bra att ha en sekreterare som dokumenterar arbetet/processen. Undvik att ha 
samma person som diskussionsledare och sekreterare.
grupputrymmen borde finnas att tillgå för att dela in folk i olika temagrupper i 
konkretiseringsfasen

     

 

-
-

-

-
-
-

-
-
-
-

-

Metoder för framtidsdiskussion i grupp 
skriven av Christine Widd har getts ut 
av SSC. Handboken finns tillgänglig på 
Internet: www.methodcentre.com.
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MÖTESPLATS FRAMTIDEN

Kort om mötesplats framtiden
Metoden tar sin början i framtiden, i utopin, i visionerna. Grundtanken bakom metoden 
är att understryka vikten av att ha tydliga inre bilder av mål, som man strävar mot. 
Först skapar man sig en önskad framtidsbild, sedan frågar man sig hur man uppnådde 
sin framtidsbild. Metoden har utarbetats av fredsforskaren Elise Boulding tillsammans 
med Warren Ziegler i en workshop på 1980-talet där man föreställde sig en värld utan 
vapen.

När ska vi använda denna metod?
Eftersom metoden startar från framtiden, i utopin eller visionen om det bästa är det 
bra att använda denna metod när man sprudlar av idéer och vågar tänka fritt. Metoden 
understryker betydelsen av att ha inre bilder av mål och lämpar sig väl för tillfälle när 
dylika tankesätt befrämjas. 

Metoden rekommenderas när ni:
vill påverka er organisations framtida verksamhet
vill tänka långt in i framtiden
vill formulera framtida strategier för hur visioner och mål ska nås

•
•
•

Svårighetsgrad
Tidsåtgång
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Hur genomförs metoden?
Metoden är indelad i fyra faser:

1. Förberedelsefasen
I denna fas går man igenom bakgrund, uppläggning av diskussionen, formulerar tema 
och fastställer ett tidsperspektiv, t.ex. att man tänker 5 eller 20 år framåt. Efter att alla 
deltagare bildat sig en uppfattning om hur metoden går till, övergår man i att göra 
en nutidsanalys. Nutidsanalysen beskriver nuläget i verksamheten eller byn och vilka 
kännetecken som är viktiga för verksamheten och vilka av dessa som är till för- eller 
nackdel.

2. Visionsfasen
I denna fas skall deltagarna försöka skapa sig en egen inre bild av den önskvärda 
framtiden. Deltagarna skall tänka fritt utan att ta någonting realistiskt i beaktande. 
Som hjälpmedel i denna fas kan man använda sig av en ”fantasiresa”, där man lutar 
sig tillbaka och skapar framtidsvisioner. Sedan samlas man i små grupper (3-4 pers) 
där man berättar om sina visioner, utan kritik och debatt. Sedan sammanfattar grup-
pen den gemensamma visionen med några nyckelord eller teman som beskriver vad de 
handlar om.          

3. Fördjupnings- och analysfasen
I denna fas, som är indelad i två delar, fördjupar man sig i det som man kommit fram 
till i visionsfasen och sedan kritiskt analyserar det som kommer fram. Utgående från 
det valda temat diskuterar man hur framtidsbilderna ser ut och varför de kan fungera. 
Medan man granskar visionerna är det mer sannolikt att lyckas om man föreställer sig 
att man är i framtiden. Framtidsbilderna färdigställs och granskas därefter genom en 
kritisk analys. Systematiskt går man igenom visionerna och väljer bort sådant som ter 
sig orealistiskt. Produkten av detta arbete skall vara en trovärdig framtidsmodell. När 
analysen är klar samlas alla grupper för gemensam redovisning och diskussion.
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4. Strategifasen
Under denna fas samlas man igen i små grupper för att återvända till sina inre bilder. 
Deltagarna skall i detta skede försöka minnas vad som egentligen hänt och hur det blev 
såhär. Med hjälp av minnesbilder som dyker upp konstrueras en eller flera möjligheter 
att gå framåt från nuläge till framtid. För att strukturera upp händelserna går man 
igenom följande frågeställningar;

Vilka visioner är lätta att nå, kräver små förändringar och resurser?
Vilka händelser kommer först emot på den tänkbara vägen från nuet till framtiden? 
Är det möjligt att påverka dessa händelser?
Hur skall man strategiskt gå tillväga för att påverka händelser som placerats långt 
borta i framtiden? Är de verkligen så opåverkbara som de verkar?
Hur skall man undvika att händelseutvecklingen bromsas upp av sådana som ogillar 
förändringar?

Då grupperna funderat ut strategier för hur visionerna och målen skall nås samlas man 
åter för redovisning och diskussion och med vilken tidsplan man skall förverkliga
förändringarna.

Vad krävs …

… av deltagarna
att de låter den inre bilden av sitt mål för diskussionen/frågan få liv

… av diskussionsledaren
väl införstådd med metoden och leder in deltagarna på rätt spår. Uppmuntrar 
visionstänkandet!

… praktiskt
att utrymmet ger förutsättningar för att deltagarna i lugn och ro skall kunna ge 
liv åt sina visioner
papper och pennor

•
•

•

•

-

-

-

-
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FRAMTIDSDIALOG

 
 

Kort om framtidsdialog 
Metoden framtidsdialog kommer från konsultföretaget Kairos Future Ab i Sverige och 
lämpar sig för såväl grupper, föreningar som byar. Det vill säga metoden lämpar sig 
lika väl för småskaligt som storskaligt tänkande. Metoden är logisk och lätt att förstå. 
Gruppdiskussioner varvas med redovisningstillfällen. Metoden är indelad i fyra faser, vilka 
består av tre temadiskussioner i grupp och en handlingsplan. Man inleder med visioner, 
övergår till att behandla hinder och avslutar med strategier. Den största faran med 
denna metod är att man inte håller sig till den fasen man skall diskutera. Det är lätt 
hänt att folk börjar fundera över hinder redan när man skall ta fram visioner.   

När ska vi använda denna metod?
Metoden är inte svår, utan kan prövas av vem som helst, när som helst när man vill 
blicka framåt och ta fram en handlingsplan för den fråga eller ämne som väljs att ta 
upp. Metoden lämpar sig för en neutral eller positivt inställd grupp.

Metoden rekommenderas när ni:
vill skapa en handlingsplan att arbeta efter under de kommande åren
vill göra en långsiktigare strategi
vill ta fram och bearbeta visioner

•
•
•

Svårighetsgrad
Tidsåtgång
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Hur genomförs metoden?
Framtidsdialogen inleds med att ledare och deltagare presenterar sig för varandra. Even-
tuella oklarheter med metodens syfte, tema och tillvägagångssätt bör klaras ut innan 
arbetet med temadiskussioner påbörjas. Metoden genomförs i fyra faser.

1. Visioner
Det första temat som diskuteras är visioner, det vill säga hur man önskar att framtiden 
skall se ut. För att alla visioner skall kunna blomma ut är det viktigt att man inte tar 
med ens den ringaste tanke på vad som skulle kunna förefalla vara ett hinder. Genom 
de visioner som kommer fram med diskussionerna skapas även den väg man kommer 
att arbeta efter under framtidsdialogen. Diskussioner sker i horisontella grupper, dvs. de 
som har samma intressen är i samma grupp.

Inom grupperna utses en diskussionsledare,  en sekreterare och en redovisare. Diskus-
sionsledaren håller reda på diskussionerna, sekreteraren sammanfattar gruppens diskus-
sion och redovisaren presenterar gruppens resultat under redovisningstillfället. Dessa tre 
uppgifter omfördelas i varje fas. I visionsfasen diskuterar man utgående från ett visst 
tema, t.ex. så här vill vi att vår by skall se ut om femton år. Det är upp till gruppen 
att enas om det tema som skall diskuteras. 

När alla grupper diskuterat är det dags att presentera sina resultat för varandra. Under 
redovisningen förekommer inga diskussioner, men frågor får ställas om något är oklart. 
Varje grupp har tre minuter på sig för presentation. Om någon grupp överstiger denna 
tidsgräns, dras den överstigande delen bort från nästa grupps presentation som då 
förkortas.

2. Hinder
I den andra fasen diskuteras hinder. Denna gång delas deltagarna in i diagonala 
grupper, vilket innebär att deltagare med olika intressen bildar grupper. I denna fas 
identifieras de hinder som står i vägen för att visionerna skall kunna verkställas. Efter 
diskussionen redovisas resultaten. 
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3. Strategier
Deltagarna bildar denna gång vertikala grupper, vars mål är att samla deltagarnas kompetens 
i förhållande till temat, för att nå bästa resultat. Diskussionen om strategier utgår ifrån att 
utarbeta strategier som visar på hur deltagarna skall närma sig de gemensamma visionerna 
och bemästra hindren. Efter diskussionen presenteras resultatet.

4. Handlingsplan
Efter den tredje redovisningen stannar alla deltagare på samma ställe för att tillsammans 
diskutera fram en handlingsplan, vilket går ut på att försöka nå sina mål genom att beskriva 
vad som skall göras, vem som skall göra det och när det skall vara gjort. Realistiska hand-
lingsplaner ger utvecklingspotential.

Vad krävs…

… av deltagarna
att de följer ledarens instruktioner och håller sig till den fas som diskuteras för tillfället
att deltagarna är intresserade av att ta sig an delar av det resultat som man arbetat 
fram i handlingsplanen

… av diskussionsledaren
att diskussionsledaren känner sig bekväm i sin roll och är tillräckligt tydlig med att 
uppmuntra alla deltagare att gå framåt i samma takt i hela gruppen

… praktiskt
före man börjar bör man tänka på utrymmena som skall användas så att olika grup-
per lätt kan formas och att diskussioner kan föras utan att man blir störd av någon 
annan grupp.
papper och pennor behövs, liksom transparenta kalvor eller stor tavla att presentera 
resultatet på, så det syns klart och tydligt.
om man kör metoden under en hel dag, eftersom det brukar ta en till en och en halv 
dag i anspråk att genomföra metoden, är det skäl att tänka på att ta paus emellanåt 
och då kunna ta del av mellanmål och lunch

-
-

-

-

-

-
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STATISTISK ANALYS

Kort om statistik analys
Statistik handlar om att samla, klassificera och analysera numeriska fakta. Med andra 
ord försöker man ge en siffertolkning av något. Det kan t.ex. handla om befolknings-
mängd, köns- eller åldersfördelning, eller något annat som man vill presentera i siffror. 
När man har en stor mängd data måste denna sammanfattas och analyseras för att 
bli översiktlig. Statistik gör att man kan återge fakta i stor detalj. Samtidigt måste vi 
komma ihåg att statistik alltid måste tolkas, och att olika fakta kan representeras på 
olika sätt, och alltså ge olika bilder av samma verklighet (jämför betoningen i ”30 % 
av den arbetsföra befolkningen är arbetslös” med ”70 % av den arbetsföra befolkningen 
förvärvsarbetar”). Dessutom kan inte allt presenteras i siffror. Men statistisk analys är 
ändå ett stort hjälpmedel i mycket. Det finns olika datorprogram som kan utföra sta-
tistiska beräkningar av data man själv för in. Det är viktigt att data man använder är 
tillförlitligt, och att framställningen av materialet är klart och tydligt.

När ska vi använda denna metod?
Statistik kan vara till stor hjälp när man vill få inblick i: 

ett samhälles befolkning, där man lätt kan ge en överblick av sådant som ökning 
eller minskning i befolkningsmängd, kön, åldersfördelning eller språk. 
kartlägga sysselsättning – ex. hur många sysslar med jordbruk, hur många har egna 
företag och hur många distansarbetar? 

Med hjälp av resultaten av en statistisk analys kan man sedan fatta beslut och planera 
för framtiden. Analysen är till stor nytta då man försöker reda ut frågor om vilka 
verksamhetsformer man ska satsa på. Som ett förenklat exempel kommer svaren att 
se väldigt olika ut beroende på om största delen av invånarna är äldre, ensamstående 
eller barnfamiljer, till exempel.

•

•

Svårighetsgrad
Tidsåtgång
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Metoden rekommenderas när ni:
 vill få en numerisk inblick i och överblick av en situation 
 vill identifiera olika tendenser 
 vill lyfta fram de behov som finns för att underlätta planeringen

Hur genomförs metoden?
Bakom en statistisk analys ligger beslut om vad man vill få fram. Det är viktigt att 
komma ihåg när man tar del av statistik, eftersom resultaten framstår på olika sätt be-
roende på var tonvikten lagts och vilka jämförelser man valt att göra. Det finns väldigt 
mycket statistik tillgänglig. Olika myndigheter samlar för olika ändamål in statistik, t.ex. 
i samband med skattedeklarationer, hälsoundersökningar, befolkningsstatistik. Kommunen 
har mycket statistik, ministerierna likaså, och det mesta finns hos Statistikcentralen. 
Denna information, som är mycket värdefull i utvecklingsarbete, är ofta obekant för 
gemene man. För att få fram siffror är det enklaste sättet att först vända sig till kom-
munen och i andra hand till Statistikcentralen (som oftast vill ha betalt för sin statistik). 
Det finns alltså en förbluffande stor mängd kunskap att hämta från officiella källor. Men 
statistik skall alltid tas med en nypa salt.  

Om man behöver ytterligare information blir det mera arbetssamt. Insamlingen kan 
göras genom enkäter (det kan också handla om t.ex. intervjuer eller data ur befolk-
ningsregister). Det gäller att gå systematiskt tillväga. Om materialet är litet (t.ex. en 
liten by) kanske enkäter skickas ut till alla invånare (eller alla hushåll), som svarar på 
frågorna. Om det gäller ett större material (såsom invånarna i en stor stad) gör man 
stickprov. Det är viktigt att stickproven är representativa – alltså att alla som provet 
antas representera har samma sannolikhet att ha ingått i urvalet – så att man får 
en riktig bild av situationen. Vissa grundläggande frågor är ålder, kön, civilstånd och 
boendeform, utbildning och sysselsättning. Därutöver kan frågeformuläret inkludera an-
dra frågor som behövs för att kartlägga något visst, t.ex. konsumtionsmönster (för att 
ta ett exempel: var, vad, hur ofta och hur mycket någon handlar), sysselsättning eller 
framtidsplaner. En förutsättning är att frågorna är klara och tydligt formulerade med 
färdiga svarsalternativ, så att det inte uppstår vaghet och mångtydighet, då detta gör 
de statistiska resultaten mindre tillförlitliga.

Den insamlade informationen skall sedan sammanställas. Man räknar samman fakta 
(antal besvarade enkäter, antal kvinnor, antal män osv.); resultatet är ett grovt material 

•
•
•
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som sedan analyseras. Ofta används datorprogram. Materialet kan redovisas på många 
olika sätt (vilka variabler som jämförs - exempel: ålder i förhållande till antal dags-
tidningsprenumerationer), och hur det skall framställas. Det kan vara i tabeller eller 
diagram av någon sort, exempelvis stapeldiagram, cirkeldiagram eller linjediagram; med 
bilder eller kartor, men också i löpande text om det handlar om ett litet material som 
kan beskrivas på ett överskådligt sätt. Till de vanligaste statistiska beräkningarna hör 
medelvärde (man summerar alla mätvärden för en kategori och dividerar sedan med 
antalet mätvärden för kategorin), typvärde (det vanligaste mätvärdet, exempelvis 40  i 
en by där de flesta invånarna är 40 år gamla), och kvot (det vill säga hur individerna 
fördelar sig - hur många som jobbar inom jordbruk, skogsbruk osv.) 

Därefter gäller det att börja se på hur den ska utnyttjas. Då är det viktigt att man har 
statistik över dagsläget, men också över hur det var för kanske 1 år, 5 år, 10 år och 
15 år sedan. Dessutom behöver man något jämförelsematerial, t.ex. motsvarande statistik 
från andra kommuner eller byar. Först då kan man börja se trender. Om man vet att 
det finns 35 % pensionärer i ett område säger det inte mycket. Vet man däremot att 
det för 5 år sedan var 30 %, för 10 år sedan 25 % och för 15 år sedan 20 % och 
att i grannbyn är antalet pensionärer 15 % då har man plötsligt en väldigt klar signal 
om vad man bör fundera på. När man har en tidsserie kan man enkelt med t.ex. Excel 
få fram trender för framtiden. Man kan få grafiska kurvor som åskådliggör vart man 
kanske är på väg. Man skall naturligtvis inte låta sig luras av dylika övningar. Det är 
inte sanningen, men en bra utgångspunkt för fortsatta diskussioner.       

59



60

Vad krävs…

… av deltagarna
analysförmåga, en gnutta intresse för statistik

… av disussionsledaren
goda kunskaper om metoden och dess delar
intresse för statistik och förmåga att analysera material

… praktiskt
enklare statistikdiagram får man fram på dataprogrammet Excel
det finns många fler, mer avancerade beräkningar (standardavvikelse, variations-
vidd med mera), som kräver fördjupad kunskap i statistik för att få ett rätt 
resultat
utrustning där man direkt kan använda sig av dator och projektor för att synligt 
få fram material för deltagarna

-

-
-

-
-

-
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SCENARIOMETODEN

Kort om scenariometoden
Genom att använda sig av scenariometoden gör man ett försök i att bilda sig en upp-
fattning om olika möjliga alternativa framtider. Metoden genomförs i steg.

Man fastställer ett övergripande tema, t.ex. ”Vår organisation år 2020”.
Man söker för gruppen betydelsefulla trender att arbeta vidare med. Man identifierar 
vilka viktiga osäkerhetsfaktorer som finns och som kommer att påverka scenarierna 
i en eller annan riktning. 
Man skapar möjliga trendkombinationer, i praktiken oftast ett fyrfält, som sedan 
används som underlag under processens gång.
Med fokus på trenderna diskuteras vad som kan tänkas hända och hur man i 
sådana fall påverkas av det. En viktig fråga är också vilka aktörer som är centrala 
i de olika scenarierna. Deltagarna tar fram flera sammanhängande scenarier kring 
det man tror kommer att slå in. Scenarierna skall svara på frågorna; vem gör vad, 
när, hur och varför?
Scenariobygget sammanfattas slutligen i en långsiktig framtidsplan.

När ska vi använda denna metod?
Metoden är bra när man är osäker på hur det kommer att gå i framtiden men man 
vill förbereda sig så att man klarar sig i alla situationer. Den lämpar sig vid långsiktig 
planering, när man t.ex. skall skriva hållbarare strategier. 

Metoden handlar inte om att spå hur det kommer att gå utan man försöker konstruera 
flera olika möjliga framtidsbilder och vad som sker innan man kommer fram till dessa. 
Metoden är lämplig när man har gott om tid.

1.
2.

3.

4.

5.

Svårighetsgrad
Tidsåtgång
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Metoden rekommenderas när ni:
vill planera strategiskt för framtiden
vill konstruera flera olika möjliga - inte bara önskvärda - framtidsbilder
vill ta fram underlag för viktiga kommande beslut.

Hur genomförs metoden?
Scenarier kan skrivas på många olika sätt. En gemensam huvudregel att använda sig av 
för de olika tillvägagångssätten är att ge scenarioarbetet gott om tid. 

Steg 1 – Bestäm tema
Deltagarnas första uppgift är att bestämma vilket tema som skall kartläggas. En fråga 
av omfattande karaktär så som ”Vår organisation år 2020” eller en specifik, t.ex. ”Skall 
föreningen renovera ett samlingsutrymme?”

Steg 2 – Sök trender
Detta steg handlar om att identifiera samhällets drivande krafter, förutbestämda faktorer 
och osäkra trender som inte kan förutsägas. Frågan är: Vilka trender kan iakttas inom 
vårt område – eller vilka är de trender som kommer att påverka vårt område?

Det finns säkert en hel del trender som man tror att kommer att påverka framtiden. 
Man kommer också att hitta frågor som man är osäker på hur de kommer att slå 
ut. (Om t.ex. energipriset stiger kraftigt, vad kommer det att betyda för landsbygdens 
avbefolkning? Det blir ju dyrare att pendla, men man kan odla energigrödor och få 
inkomst.)

Trenderna påverkar framtiden i större och mindre grad. Exempel på trender kan vara 
nätverksbyggandets ökade betydelse, globalisering - regionalisering, ändringar inom den 
offentliga sektorn, ökad/minskad lokal demokrati, informations- och kommunikationstek-
nologins utveckling.

•
•
•

62



Vart vill vi?

Steg 3 – Skapa trendkombinationer
Efter att man valt ut de två mest centrala men ovissa trenderna så kombinerar man 
dem till ett fyrfält. Kombinationerna fungerar som utgångsläge för de olika scenarierna, 
tillika som de ger framtidsberättelserna varierande innehåll. En svårighet är ofta att 
scenarierna blir för lika varandra, därför gäller det att ta ut svängarna.

Varje scenario skall representera en möjlig framtid, inte den värsta, bästa eller mest troliga. 

Första trenden 
Styrelseskick: Direkt demokrati <  > Indirekt demokrati

Andra trenden
Konsumentbeteende: Direkt påverkan  <  > Indirekt påverkan

Dessa trender blir då motpoler eller motsatser i fyrfältet:

Sedan börjar man fundera. Hur ser samhället ut om man har direkt demokrati och folk 
vill påverka kollektivt?  
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Steg 4 – Skriv scenarier
I detta steg inleds det egentliga scenariobygget med fokusering på basen för de olika 
scenarierna, d.v.s. de fyra samhällen som skissas i fyrfältet. Nu diskuterar deltagarna vad 
som kan tänkas ha inträffat för att vi skall hamna i den ena eller den andra rutan. 
Och hur ser det ut i respektive ruta? Man bygger upp sammanhängande historier kring 
det man tror kommer att ske. Ett scenario skall svara på frågorna: vem gör vad, när, 
var, hur och varför? Uppgiften handlar om att skildra en tänkbar framtid.

Steg 5 – Uppgör handlingsplan
De olika scenarierna presenteras, innehållet granskas och jämförs. 

Med scenarier i bakgrunden utvecklar man strategier som gör att man klarar sig bättre 
i framtiden. Det gäller också att formulera goda handlingsplaner, med syfte att minska 
gruppens sårbarhet. Scenarierna skall fungera som hjälpmedel för kommande beslutsfat-
tande. Det sägs att scenarier inte är till någon nytta ifall man inte kan inlemma dem 
i det vardagliga strategiska tänkandet och arbetet. 

Vad krävs…

… av deltagarna
ett tidsmässigt långt engagemang
förmåga att dra praktiska slutsatser av tänkta händelser

… av diskussionsledaren
goda kunskaper om metoden och processen
god förmåga att hålla deltagarna engagerade och delaktiga
analytisk mera än kreativ förmåga

… praktiskt
förutsättningar för ett givande arbete, med trevlig miljö

-
-

-
-
-

-

Metoder för framtidsdiskussion i grupp 
skriven av Christine Widd har getts ut av 
SSC. Se www.methodcentre.com.
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VISIONENS MAKT
 
 

Kort om visionens makt
Imaging, dvs. bildskapande är att levandegöra framtiden, med en inre bild som manar till 
handling, en strategisk vision. Att använda sig av denna metod innebär att man medvetet 
tillämpar sitt bildtänkande. Dagens visioner skapar morgondagens verklighet.

När ska vi använda denna metod?
När man vill inspirera till gemensam vilja att sträva framåt i ett längre perspektiv. Den 
som har en tydlig vision tenderar att klara sig bättre än en som har en suddig vision. 
Om man vill lyckas är det viktigt att ha mål och visioner med i livet.

Metoden rekommenderas när ni:
vill entusiasmera för gemensamma mål i mindre grupper, som vill jobba på ett 
fritt och kreativt sätt.

Hur genomförs metoden?
Hur skapar man en stark vision? Man måste börja med att formulera visionen. Den bör 
vara utmanande och positiv, något man vill kämpa för. Men samtidigt måste visionen 
vara konkret. Det finns olika sätt att skapa en vision!

•

Svårighetsgrad
Tidsåtgång
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1.Imaging. Fånga visionen av det som önskas skapas. Vad önskar du se, höra, 
känna, uppleva? Man kan ha med bilder (som berör det som man skall skapa visioner 
om) och be varje deltagare ta en bild och börja med att fokusera på det önskvärda 
och låt fantasin ta dig med på äventyr. Till exempel hur ni önskar att ett tillstånd skall 
vara om 5, 10 eller 20 år i er by eller förening. Blunda, lämna tid och rum och dyk in 
i drömmen. Hur ser det ut? Beskriv! Sammanfatta drömmen i 10-20 korta påståenden 
i presens.

Ta ett steg bakåt och betrakta din vision. Hur når man till visionen? Vilka aspekter har 
jag inte beaktat? Avstäm sedan med att undersöka hur realistisk den är och vilken 
strategi som behövs för att ta er dit.

2. Framtidshistorien. Med hjälp av framtidshistorien levandegör man scena-
rier och visioner. Man utgår från ett framtida utgångsläge och skapar en framtidshistoria 
kring det. Genom berättandet av framtidshistorier skaffar vi oss ”minnen från framtiden”. 
För att öka kreativiteten kan man göra detta under en promenad. Framtidshistorien 
bör analyseras. Man bör fundera på vilket förloppet är, vilka aktörer som finns, vilket 
genombrott som gjorts för att man kan befinna sig i just den situationen man är i, osv. 
Andra sätt att göra framtidshistorier är att prata in på band, intervjua sig själv.

3. Rutmönster är ett sätt man kan ta hjälp av när man bygger upp en vision. 
I rutmönstret tar man med olika aspekter som upplevs som viktiga, t.ex. boende, för-
sörjning, kommunikationer. Sedan går man igenom varje aspekt var för sig, exempelvis 
hur man kan bo och räknar då upp olika alternativ. I rutmönstret läggs aspekterna 
vertikalt, medan de olika tänkbara alternativen och möjligheterna läggs in lodrätt. När 
rutmönstret är ifyllt/uppgjort kryssas de rutor för som i nuläge anses dominera. Efter 
det kryssas de rutor för som man önskar att skulle dominera i idealsamhället. Använd 
olika färger för nuläge och idealsamhället.

Aspekt Tänkbara möjligheter
Boende egnahem lantgård radhus våningshus hyra
Näringar lantbruk service binäringar distans industri
Befolkning stationär stor utflyttn. stor inflyttn. jämn åldersstruktur

Profil harmoni dynamik Kultur konflikt sammanhållning
Osv…
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Sen kan man utgående ifrån det man skapat beskriva idealsamhället och får således 
en stomme för visionen.

Denna gruppens gemensamma vision bör också bli bybornas gemensamma vision och 
måste därför ”säljas” av gruppen. Detta är oftast en lång process som sker i många 
olika sammanhang. Under denna förankring kommer det nya människor med nya åsikter 
som gör att visionen utvecklas och blir bättre och ger en oanad styrka att förverkliga 
målen. 

Vad krävs…

… av deltagarna
vilja att låta visionerna flöda utan att fastna i dagens problem

… av diskussionsledaren
kunskap om metoden
förmåga att få deltagarna kreativa i sitt visionstänkande

… praktiskt
goda förhållanden i möteslokalen för visionstänkande som stimulerar deltagaren

Läs mera här:
Peter Backa: Att prata om framtider, se www.methodcentre.com
Mats Lindgren: Senarioplanering

-

-
-

-

•
•
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BRAINSTORMING

 
 

Kort om Brainstorming
Brainstorming är en idégenereringsmetod som syftar till att, på ett fritt sätt, hitta nya 
idéer och utveckla kreativt tänkande. Metoden har som syfte att tanka av deltagarna de 
idéer de redan har i huvudet och att få dem att fantisera fritt för att få fram helt nya 
tankar. Det är viktigt att deltagarna uppmuntras att delge gruppen sina idéer, även de 
idéer som känns fel och det krävs extra mod att berätta om. Genom att höra andras 
tokiga idéer kommer man själv att associera till något, kanske helt nytt, som man 
inte annars skulle ha kommit att tänka på. Denna synergi är brainstormingens kärna. 
Metoden är skapad av Axel Osborn.

När ska vi använda denna metod?
I de flesta situationer som handlar om framtidsplanering behövs något slag av idékläck-
ning. Brainstorming kan således användas som en skild metod eller som en del i en 
större helhetsplanering. Metoden lämpar sig lika väl för små som stora grupper eller 
frågor/ämnen.

Metoden rekommenderas när ni:
fastnat i ”olösliga” problem och inte kommer vidare
snabbt behöver kläcka nya idéer
vill ha underlag för att definiera vilka projekt eller problem man skall arbeta 
med
behöver hitta möjliga lösningar och identifiera möjligt motstånd till förslagna 
lösningar

•
•
•

•

Svårighetsgrad
Tidsåtgång

69



Hur genomförs metoden?
För att få ett högt tempo och fokus i Brainstorming behövs en handledare som leder 
arbetet och dokumenterar idéerna synligt för alla. Två saker är viktiga i brainstorming, 
tidspress (10-15 min. per pass) och kvantitet framom kvalitet. Man brukar säga att det 
behövs 62 omöjliga idéer för att få fram en användbar idé.

Gör frågeställningen tydlig och klar, så att den hjälper deltagarna på att fokusera på 
syftet med aktiviteten. Den bör inte snedvrida mot en särskild lösning eller utesluta 
kreativa idéer. Det är viktigt att faserna tas i ordning det vill säga först skapar vi så 
många idéer vi kan ju fler och galnare desto bättre. Det är viktigt att frågeställningen 
är tydlig. Först därefter sorterar och väljer man vilka idéer man går vidare med. 

Steg 1 - Idégenerering
Detta steg kan genomföras på två sätt: Endera så att deltagarna framför idéerna munt-
ligt och ledaren skriver upp dem på ett blädderblock så att alla kan se dem. Detta 
skapar den eftersträvansvärda synenergin som skapas när alla kastar fram tokiga idéer 
utan hämningar - om man lyckas skapa en trygg stämning i gruppen.

Det andra sättet är att alla skriver ner sina idéer på lappar varefter de samlas in och 
sätts upp på väggen så att alla kan läsa dem. Om man använder lappsystemet är det 
viktigt att man kör i två eller tre rundor. Först skriver alla ner sina idéer och man sät-
ter upp lapparna. Sedan ges tid för att läsa alla lappar och på basen av de impulserna 
komma med nya lappar. På det viset kan man inspirera varandra. Denna metod är bra 
om gruppen är osäker och folk är blyga eller rädda för varandra. 

Alla idéer är välkomna och lika mycket värda. Ingen kritik får förekomma. Det centrala 
är att försöka få fram så många idéer som möjligt, under en bestämd tid (max 30 
min).

Steg 2 - Idéföräding
I denna fas går man igenom idéerna genom att kombinera och gruppera och ta bort 
dubbletter. Här ska man bygga vidare på varandras idéer. Man kan också kombinera 
flera idéer till en ny idé.
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Steg 3 - Prioritering och val
Det är svårt att veta vilka idéer på lång sikt som är de framgångsrika och den rätta 
lösningen på frågeställningen. Genom att följa de olika stegen ökar man möjligheterna 
att få fram just de idéer som  behövs för verksamheten.

Alla idéer som kommer skall tas fram och bearbetas. De kan delas upp i:
direkt genomförbara idéer 
idéer  som behöver utredas mer
idéer vi sparar för framtiden
idéer som vi donerar
idéer vi kastar bort och glömmer

Man behöver också vissa filter i prioriteringen som ekonomi, tidsaspekt, verksamhetsfo-
kus, befintliga resurser.

Det är skäl att påpeka att man skall genomföra de idéer som man beslutat att ge-
nomföra, för idéarbete som inte leder till förändring verkar negativt på idégivarna i 
framtiden. Slutligen skall man ge feedback åt deltagarna och informera de andra  i 
organisationen om resultatet.

Vad krävs…

… av deltagarna
låter idéerna sprudla och delar med sig av dem

… av diskussionsledaren
kunskap om metoden
låter alla deltagare tanka av sig sina idéer
att skapa en trygg och lössläppt stämning i gruppen

… praktiskt
trevlig miljö som sporrar till idékläckning

-
-
-
-
-

-

-
-
-

-
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