
 

REGIONAL BRYTNINGSTID.  

Hemuppgift efter Tema 5: Regional omställning 

 

I hemuppgiften för Tema 5 arbetar vi med material från forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt 

och testar scenarier som ett verktyg för omställning. Alla organisationer som deltar i Regional 

brytningstid har en egen digital whiteboard, som vi använder för dokumentation under hela 

lärprojektet. Länkarna till whiteboards finns på vår gemensamma anslagstavla.  

Bortom BNP-tillväxt har skapat fyra scenarier som kan användas som underlag för att ställa 

om till en hållbar utveckling. Scenarierna utgår från att vårt sätt att leva och konsumera i 

Sverige i dag inte är hållbart, och att samhället står inför en omfattande omställning. 

Scenarierna undersöker frågan: Hur skulle ett framtida hållbart samhälle som inte bygger på 

ekonomisk tillväxt kunna se ut? 

Jobba gärna i grupp. Kom ihåg att scenarierna inte är skapade för att peka ut precis hur 

framtiden kommer att bli – de visar några möjliga framtidsalternativ. Scenariernas främsta 

funktion är att initiera ett strategiskt samtal om vägval och handlingsalternativ. 

 

1. Ta del av filmen och rapporten Framtider bortom BNP-tillväxt. Du hittar dem här, 

länkar finns också på whiteboarden. 
 

2. Välj ett av de fyra scenarierna. Identifiera viktiga förändringar och kännetecken för 

scenariet; använd scenariobeskrivningarna på sid 18-25 i rapporten, och tabellen på sid 

29. Skriv in kännetecken i det valda scenariet. Du har fått lite starthjälp… 

När du beskriver scenariet använd PESTELV-faktorerna som hjälpmedel: Vad 

kännetecknar scenariet när det gäller:  

 Politik  

 Ekonomi  

 Socialt 

 Teknik  

 Ekologi/miljö  

 Lagar och regleringar  

 Värderingar 

 

3. Välj ett viktigt styrdokument för din organisation, till exempel RUSen. Jämför 

strategin med scenariet. 

a. Identifiera de viktigaste framtidsmålen. Skriv in dem i bilden! 

b. Använd frågeställningarna från IVLs Omställningskollen och hållbarhetstesta 

strategin. Skriv på postit! 
 

4. Reflektera: Hur väl överensstämmer strategin och scenariet?  Vilka likheter och 

skillnader? Finns det ett glapp mellan strategin och hållbarhetsmålen som behöver 

överbryggas? 
 

5. De fyra scenarierna visar att det finns många olika vägar till ett hållbart samhälle. Hur 

långt har din organisation kommit på vägen till en hållbar regional utveckling? Vi har 

valt att använda samma fyra hållbarhetsmål som i scenarierna. 

https://miro.com/app/board/o9J_ki_a-mA=/
https://www.reglab.se/aktiviteter/regional-brytningstid-tema-5/


 

a. Placera pilen på det avstånd från målet där du tycker att din organisation 

befinner sig.  

b. Vilka är de viktiga åtgärder som kan förflytta din organisation närmare målen?  

Utgå från hållbarhetstestet i punkt 3; tänk till exempel på transporter, 

bebyggelse och infrastruktur, livsmedelsförsörjning, privat konsumtion, välfärd 

och omsorg. Skriv på postit och placera längs vägen. 
 

6. Scenarier är ett strategiskt verktyg som används i samhällsplanering när det råder stor 

osäkerhet. Reflektera: Kan din organisation använda scenarier som verktyg i 

omställningsarbetet? Vad kan din organisation lära av det scenario ni jobbat med?  

 

 

 


