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Att tänka omställning







Transformation

Integration

Universalitet



Makro

Meso

Mikro
STRN (2017)



Ohållbart systemNy teknik

Ekonomiska incitament

Livsstil

Oönskade resultat

Hur hantera?

Geels, Hekkert & Jakobsson (2008)



Teknik Infrastruktur

Kultur, normerPolicy

Marknad Kunskap

Beteende

… Energi, 
mobilitet, 

mat, 
vatten,
hälsa, 

båtliv?...

Geels (2005)

Vi sitter fast i sociotekniska system



Transformativ förändring = innovation på systemnivå

Elzen (2004)
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Frågor hamnar i mellanrummen och/eller 
Motsägelser och målkonflikter



• Effektivisera och optimera rådande 
system/strukturer

• Rådande strukturer, rutiner, budgetramar etc ger 
stöd

• Mål, styrning, kontroll

• Mäta och följa upp

• Organisationen i centrum. Besluta

• Lösa problem, implementera lösningar

• Tänka bortom rådande system/strukturer

• Rådande strukturer, rutiner, budgetramar etc. 
hindrar

• Vägledande principer, tillit och skapa utrymme för 
förändring

• Experimentera, reflektera, lära

• Frågan/utmaningen i centrum. Relevanta aktörer 
bjuds in för att utforska. Facilitera

• Skapa önskvärda framtider

Kryssning Expedition

Holmberg & Larsson (2018)



In problem solving we seek to make something
we do not like go away. In creating, we seek to 
make what we truly care about exist.

- Peter Senge



1. Rama in villkoren för en hållbar framtid
på en principell nivå

Vad borde vara? (etik)

Holmberg (1998); Holmberg 
& Larsson (2018)

Vad skulle kunna vara? – potential att 
skifta det som är till vad som skulle 
kunna och borde vara

3. Identifiera hävstångspunkter för att
överbrygga gapen

Vad kan bli (integrera steg 1-3 i praktiken)

4. Utarbeta strategier för att
experimentera i hävstångspunkterna

Vad är och varför – i relation till vad som borde vara?

2. Analysera gapen mellan dagens
situation och principerna för hållbarhet

Cf Robinson (1990)

Hållbarhetsdriven omställning: Backcasting från principer



Hållbarhetsfyren – för att tänka bortom, bredare och
tillsammans

Hur kan vi hushålla med resurser/kapital?Hur kan vi leva ihop?

Hur kan samhällets aktivitet inkorporeras i naturens cykler?

Vad karaktäriserar ett gott liv?

EkonomiskSocial

Mänskliga behov & välbefinnande

Ekologisk

Ämnen från samhällets 
produktion

Horisontella relationer
Vertikala relationer

Rättvisa

Naturkapital
Tekniskt kapital
Humankapital
Finansiellt kapital

Ämnen från 
jordskorpan

Fysiska 
metoder

Livsupprätthållande
Beskydd
Tillhörighet

Förståelse
Deltagande
Fritid

Skapande
Identitet
Frihet

Holmberg och Larsson (2018)



Horisont

Varje steg



Lika rättigheter



Lyssnande

Samverkan

Tillit

Förståelse

Engagemang, 
uppskattning

Kreativitet, 
innovation, stöd

Ökat
deltagande

[Baserad på Jewell-Larsen & Sandow, 1999]



Minskat Lyssnande
och

observerande

Social 
separation

Brist på tillit

Missförstånd

Rädsla

Intern konkurrens

Redundans

[Baserad på Jewell-Larsen & Sandow, 1999]

Mindre
resurse
r

Ökade
kostnader



Think big, start small, act now,
fail fast, learn fast!

- Challenge Lab



johan.holmen@chalmers.se

www.spaceforchange.se

www.challengelab.chalmers.se

Tack för mig!


