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Kompletteringsuppgift för 
Grupparbete: Framtidsscenarier 

 

Under kursens sista block, omställning och framtid, arbetade vi med att i grupper 
utforma framtidsscenerier. Du som missade denna examinerande uppgift får istället 
göra motsvarande arbete individuellt i skriftlig form.  

 

“I have realized that the past and future are real illusions; that they exist in 
the present - which is what there is and all there is.” 

Alan W Watts 

 

Att skapa alternativa scenarier är ett sätt att berätta kreativa narrativ om tänkbara 
framtider, under vissa tydligt specificerade förhållanden. Dessa är baserade på dagens 
trender och drivkrafter och dagens osäkerheter. Syftet är att skapa, och förhålla sig till, 
en rad olika tänkbara framtider – inte att försöka göra en korrekt förutsägelse om vad 
som troligen kommer att hända. 

Caset vi jobbar med är Uppsala, och tidsramen är 50 år. Hur kommer Uppsala att se ut 
om år 2066? Vilka är trenderna i dagens Uppsala som kommer att kunna få effekter på 
hur framtiden ser ut?  

Process 

1. Utveckla scenarier 
I Peterson et al (2003) finns en scenarioplaneringsprocess beskriven i 6 steg. 
Slutför de fyra första stegen i denna process. 
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2. Gör en skriftlig presentation  

Den skriftliga inlämningen ska omfatta 2-3 sidor (Times new roman, 12 pkt, 1,5 
radavstånd), och innehålla en blid av din fyrfältare, där du presenterar vilka 
trender de två axlarna representerar och vilka de fyra olika scenarierna är, samt 
beskrivningar av de fyra olika scenarierna. De ska ge en tydlig bild av hur livet i 
de olika framtiderna kan komma att te sig. Ägna ca en halv sida text till varje 
framtidsscenario.  

Tänk på!  

a. Tydliga trender på de två axlarna 
b. Skapa sammanhängande narrativ. (Exempel på vägledande frågor att 

ställa sig: Vad händer i dessa scenarier? Hur påverkas berättelserna av 
trenderna på era två axlar? Vilka andra trender spelar roll? Vilka är 
vinnare/förlorare? Hur agerar aktörer i relation till dessa trender? Hur 
ser livet ut? Vilken typ av teknologi är implementerad, och hur fungerar 
den?) 

c. Förtydliga vad som är centrala skillnader mellan scenarierna. 
d. Namnge varje scenario på ett slagkraftigt och minnesvärt sätt. 
e. Scenarierna ska vara anpassade till Uppsala år 2066. 

 

Döp dokumentet till ”KE.komp.scenario.förnamn.efternamn” och glöm inte att skriva för- 
och efternamn på alla ark, företrädelsevis i sidhuvudet. Mejla det sedan till 
sofia.ostblom@csduppsala.uu.se eller gustav.innala@csduppsala.uu.se senast den 17e 
februari 2017. 

 

Lycka till! 

/Gustav och Sofia 
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