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“Man is not at  the mercy of technology. He can control the ends 

to which i t  is  evolving and can use i t  to create a society in which 

people lead l ives of greater fulf i l lment and greater part icipation 

in culture and poli t ics”.  

/Robert  Jungk, Futuris t  

 
 

 

 

Citatet ovan kommer från futurologen Robert Jungks artikel Human Futures från 1976. I artikeln slår 
Jungk fast att vi inte bara kan förlita oss på tekniklösningar för att skapa en bättre framtid, samt att vi alla 
kan vara med och skapa denna framtid. Helt enkelt att framtiden är i våra händer. Studien kommer att 

behandla dessa teoretiska grundstenar inom normativa framtidsstudier. 
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Sammanfattning 
Låt oss anta att Nacka kommun, företag och medborgare i samverkan ser den nya tunnelbanesträckningen till 

Nacka centrum som en möjlighet att skapa de ”trendbrott” i dagens utveckling som behövs för att stödja att 
centrala Nacka uppfyller sin del av tvågradersmålet till 2050. 

 
Studien använder sig av den normativa scenariotekniken backcasting och utgår från ovanstående 
antagande för att skapa ett scenario för 2030. Scenariot illustrerar en metod för hur planerare, 
politiker och andra aktörer kan samverka för att bidra till en hållbar stadsutveckling. Scenariot har 
tagits fram med hjälp av en workshop med deltagare inom olika kunskapsområden från ett 
konsultbolag i samhällsbyggnadsbranschen och Nacka kommun, där backcastingtekniken 
tillämpades.  

Syftet med studien är att illustrera ett alternativ för hur centrala Nacka år 2030 kan se ut om 
Nacka kommun med andra aktörer i samverkan bestämde sig för att ge ett bidrag till att centrala 
Nacka ska uppfylla sin del av tvågradersmålet, samt att ge exempel på hur backcasting kan 
användas i samhällsplaneringen.  

Studien utgår ifrån att den idag planerade t-banedragningen till Nacka centrum kommer att bli av, 
och att det i sin tur blir en möjlighet för förändring mot en hållbar utveckling i de centrala delarna 
av Nacka. Studien har även ett aktörsperspektiv och kartlägger vilka aktörer som idag är med och 
påverkar utvecklingen i centrala Nacka och vilka som enlig scenariot för 2030 kommer att vara 
med och påverka utvecklingen. Ett omvärldsscenario för 2030 användes i syfte att få deltagarna 
att befria tanken och tänka bortom dagens planering.  

Scenariot för centrala Nacka 2030 förmedlar bilden av centrala Nacka som det skulle kunna se ut 
om planerare och andra aktörer använder sig av kreativitet och nya idéer för att ge sitt bidrag till 
uppfyllandet av tvågradersmålet och halvera sina utsläpp till 2050. Vidare visar studien hur 
backcasting kan användas som en ny metodik i kommunal planering i arbete med exempelvis 
hållbarhetsprogram för stadsdelar.  

 

 

NYCKELORD: Backcasting, framtidsstudier, workshop, centrala Nacka, omvärldsscenario, 
aktörssamverkan, strategisk planering 
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English summary 
When the target is not negotiable                                                                                                        

City planning using backcasting - the case of central Nacka 2030 

This study uses backcasting, a normative scenario generating technique, to explore the 
opportunities of Nacka municipality to use the construction of a new metro line as a means for 
achieving the two degree target, as set up by the EU commission. This target implies that the 
average global temperature should not be allowed to increase by more than two degrees above 
pre-industrial level until the next century. For Sweden this means that the climate related 
emissions needs to be halved of 1990s level by 2050, and then be halved once more between 
2050 and 2100 (EU Climate Change Expert Group ‘EG Science’ 2008). If current trends 
continue, the two-degree target will not be achieved. Achieving this target is a challenge that 
places new demands on urban resource use and requires major restructuring of Swedish society 
regarding both technology solutions and behavioral changes (Åkerman et al., 2007). The 
challenge is to get cities to stay within the limits of what can be identified as a small footprint 
while they sustain a socially and economically favorable situation for the residents within the city 
(Svane et al. 2011). 

The study focuses at the area of Central Nacka in Nacka municipality, which is located in the 
southeastern part on Stockholm. Despite regular public transport in form of buses and commuter 
train in the area, car traffic dominates in Nacka. Transportation accounted for 76% of all carbon 
dioxide emissions, and about 35% of total energy use between the years 2007-2009 (Nacka 
Kommun 2012a). In March 2012 the politicians of Stockholm County together with Nacka 
municipality, the City of Stockholm and Värmdö municipality proclaimed that the blue metro line 
should be extended from the station Kungsträdgården in central Stockholm to central Nacka.  

The main purpose of this study is to create a scenario of a sustainable central Nacka in the year of 
2030 to, in a counterfactual manner, meet the objective of the two-degree target. The scenario of 
central Nacka 2030 are generated during a workshop with a cross disciplinary team of 
participants in different areas of knowledge from an urban planning consultancy and 
representatives from Nacka municipality. The workshop applied the normative, Futures Studies 
based scenario generating technique backcasting. Futures Studies is an interdisciplinary discipline, 
which aims to study the possible, the probable and the preferable futures. Backcasting is a tool to 
explore what is hard to reach and find possibilities’ for the future that otherwise would have been 
unknown (Bell 2003 Börjesson et al. 2006). Important to emphasize is that in a backcasting study, 
the goal is not negotiable. If future scenarios seem unrealistic, it means that an even larger trend 
break is needed for this objective to be realized (Wallgren & Höjer 2009). 

The scenario created conveys an image of actors within Central Nacka in 2030 that have utilized 
both creativity and innovation to contribute to the overall EU goal of the two-degree target. 
Actors are identified as municipal planners and other stakeholders in collaboration. Among other 
things, the scenario illustrates how behavioral changes and technology solutions can complement 
each other in urban planning and together create a holistic solution for achieving sustainability 
objectives.  

The study visualizes an alternative for how planers, politicians and municipalities in collaboration 
can think beyond forecasts, today’s trends and business-as-usual scenarios in strategic planning. 
The study includes an actor network analysis and an example of how to utilize external scenario 
elements as a pedagogical tool for shaping ideas in a workshop. Further on, the study also argues 
for that there is a potential to develop the use of backcasting in planning and as a planning tool, 
since there might be a developing need for using normative alternatives in planning in the future.                                              
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1. Introduktion 
EUs gemensamma klimatmål, tvågradersmålet, innebär att den globala medeltemperaturen inte 
ska öka med mer än två grader från 1990s nivå nivå till 2050 (EU Climate Change Expert Group 
‘EG Science’ 2008). Målet är uppsatt efter beräkningar som påvisar att en ökning av 
medeltemperaturen med mer än två grader betyder att klimatförändringarna skulle få en sådan 
storlek och intensitet att de skulle bli svåra för samhället att hantera. Det krävs stora trendbrott 
från dagens utveckling för att Sverige ska nå tvågradersmålet. Enbart tekniklösningar kan inte 
skapa de förändringar som behövs för att minska utsläppen, utan de behöver kompletteras med 
beteendeförändringar (Åkerman et al 2007).  

De växande städerna är ytterligare en utmaning inför framtiden. Hodson och Marvin (2010) 
menar att den globala urbaniseringen kommer fortsätta att öka och år 2030 beräknas över 60 % 
av jordens befolkning bo i städer. Detta ställer nya krav på städernas resursanvändning och dess 
påverkan på klimatet (Hodson och Marvin 2010). Utmaningen är att få städer att hålla sig inom 
gränserna för vad som kan definieras som en låg klimatpåverkan samtidigt som de erbjuder en 
socialt och ekonomiskt gynnsam situation till de boende inom staden (Svane et al. 2011). Denna 
utgångspunkt kräver svar på frågor som; Hur kan dagens planerare och stadsutvecklare arbeta för 
att minska städernas klimatpåverkan? Hur är det möjligt att utveckla planerarens och 
stadsutvecklarens roll till att behandla miljötekniklösningar, samtidigt som de arbetar för att 
påverka och underlätta människor vardagssituation och beteende till att leva mer hållbart? 

Den här studien har sin utgångspunkt i ämnesområdet hållbar stadsutveckling. Syftet med studien är 
att illustrera ett alternativ för hur centrala Nacka år 2030 kan se ut om Nacka kommun med andra 
aktörer i samverkan bestämde sig för att ge ett bidrag till att centrala Nacka ska uppfylla sin del av 
tvågradersmålet, samt att ge exempel på hur backcasting kan användas i samhällsplaneringen. 
Studien illustrerar en helhetslösning inom samhällsplaneringen och understryker vikten för 
planerare, kommuner och politiker i samverkan att arbeta med både beteendeförändringar och 
tekniklösningar för att bidra till en hållbar stadsutveckling. Studien utgår ifrån det som enligt 
begreppet situation of opportunity benämns som ”fröet”, en möjlighet att utnyttja en tid då 
motståndskraft mot förändring är låg för att skapa förändring mot hållbar utveckling; 

 
Låt oss anta att Nacka kommun, företag och medborgare i samverkan ser den nya tunnelbanesträckningen till 

Nacka centrum som en möjlighet att skapa de ”trendbrott” i dagens utveckling som behövs för att stödja att 
centrala Nacka uppfyller sin del av tvågradersmålet till 2050. 

 
Studien utgår därmed ifrån att den, år 2013, planerade t-banedragningen till Nacka centrum 
kommer att bli av, och att det i sin tur blir en möjlighet för förändring som bidrar till hållbar 
utveckling i de centrala delarna av Nacka. Med hjälp av den normativa 
framtidsforskningstekniken backcasting tas ett scenario fram som illustrerar ett alternativ för hur 
den planerade förändringen i centrala Nacka kan leda till att ett projekt mot omställning tar fart i 
området. Scenariot har tagits fram genom en workshop med deltagare från Nacka kommun och 
ett konsultbolag i samhällsbyggnadsbranschen.  
 
Ett omvärldscenario som bygger på en explorativ analys av omvärlden år 2030 har använts som 
en idéskapare för deltagare i workshopen. Syftet med omvärldsscenariot har varit att deltagarna 
ska få lättare att befria tanken och tänka bortom dagens utveckling när de tar fram idéer för 
centrala Nacka 2030. Studien har även ett aktörsperspektiv och har kartlagt vilka aktörer som 
kommer vara med och påverka stadsutvecklingen i centrala Nacka år 2030. Vidare redogör 
studien för hur backcasting kan användas inom strategisk planering. 
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1.1 Studiedesign och disposition  
Studien har tre tidsperspektiv (Se Figur 1): 2012 identifierar startskottet för förändring som utgörs 
av en planerad utbyggnad av den blå tunnelbanelinjen till Nacka. Tunnelbanedragningen 
symboliserar en situation of opportunity, en tid då motstånd mot förändring är låg, vilket skapar 
en möjlighet för flera aktörer i samverkan att åstadkomma andra förändringar mot ett hållbarare 
centrala Nacka (Svane et al 2010).  
 
2030 identifierar delmålet och fokus för studien. Vid denna tidpunkt finns det nu en 
tunnelbanelinje till Nacka som kan nyttjas av såväl de boende i Nacka som 
besökare/arbetspendlare till Nacka. Det har i sin tur lett till en mängd andra förändringar i 
centrala Nacka. Förändringar som är långt mera än bara en ny knytpunkt för kollektivtrafik. Det 
är för 2030 som ett scenario för centrala Nacka tagits fram.  
 
Scenariot har tagits fram med syfte att illustrera centrala Nacka 2030 som gett sitt bidrag till 
uppfyllandet av EU kommissionens tvågradersmål till 2050. Om målet för 2050 uppnås eller inte 
kommer inte att behandlas i studien. 
 
 
 

	  

	  

	  

Figur	  1	  visar	  de	  tre	  tidsperspektiven	  som	  behandlas	  i	  studien	  (efter	  Søolgaard	  Bang	  &	  Løbner	  2011:11).	  	  

 
 
 
Studiens innehåll disponeras enligt följande: Introduktion och syfte redogör för, och ger läsaren en 
förståelse för den problematik som studien behandlar. Kapitlen som behandlar centrala Nacka och 
dagens hållbarhetsdiskurs fungerar som bakgrundsinformation till läsaren inför teori och fallstudie. 
Studiens teoretiska ramverk är resultatet av litteraturstudien och redovisar hur och vilka delar av 
situation of opportunity och backcasting som tillämpats i studien. Forskningsstrategin redogör för 
hur studien genomförts. Resultatkapitlet behandlar delmål 2030 (Se Figur 1). Det presenterar en 
aktörsanalys för centrala Nacka 2030, ett omvärldsscenario för 2030 samt scenariot för centrala 
Nacka 2030. Diskussionskapitlet innehåller en utvärdering av scenariot för centrala Nacka 2030 
samt en aktörsanalys för 2030. Kapitlet innehåller även en diskussion om användandet av 
omvärldsscenario som idéskapare vid skapande av ett scenario samt om framtida 
användningsområde för backcasting. Sista kapitlet redovisar de slutsatser som dragits utifrån 
forskningsfrågorna.  
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2. Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att illustrera ett alternativ för hur centrala Nacka år 2030 kan se ut om 
Nacka kommun med andra aktörer i samverkan bestämde sig för att ge ett bidrag till att centrala 
Nacka ska uppfylla sin del av tvågradersmålet, samt att ge exempel på hur backcasting kan 
användas i samhällsplaneringen.  

Studien drar generella slutsatser från en specifik fallstudie: den eventuella t-banedraginingen till 
centrala Nacka. Därmed kan den kategoriseras som en instrumentell fallstudie, där syftet är att förstå 
ett problem utifrån en fallstudie (Grandy 2010). Studien syftar att illustrera hur en förändring som 
bidrar till en hållbar stadsutveckling kan uppkomma och hur kommunala planerare och andra i 
samverkan kan vara delaktiga i den förändringen. Scenariot ska därmed illustrera ett av många 
tänkbara alternativ för hur hållbar stadsutveckling kan konkretiseras, och inte den enda vägen till 
tvågradersmålet.  
 
Studien innehåller ett normativt scenario över centrala Nacka år 2030, då det gett sitt bidrag till 
uppfyllandet av EU kommissionens tvågradersmål till 2050. Scenariot har tagits fram med hjälp 
av backcasting. Syftet är kopplat till forskningsfråga: 
 

v Baserat på ett scenario, hur kan befintliga och tillkommande aktörer i de centrala delarna 
av Nacka, för att bidra till en framtida hållbar stadsutveckling, använda sig av att det år 
2030 kommer finnas en tunnelbanedragning till Nacka centrum? 
 

Studien har även reflekterat kring hur kommunala planerare och andra i samverkan kan använda 
sig av backcasting vid arbete med strategiskt och långsiktig planering. En analys av 
backcastingmetoden som tillämpats i studien och en diskussion med några av dem som deltagit i 
att ta fram scenariot över centrala Nacka ligger till grund för följande forskningsfråga: 

  
v Vad kan backcasting bidra med för kommunala planerare och andra aktörer i samverkan 

vid arbete med strategisk och långsiktig planering?  
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3. Geografisk avgränsning och fokus centrala Nacka 
Studiens geografiska avgränsning utgörs av de centrala delarna av Nacka. Gränserna för centrala 
Nacka är samma som avgränsningen för området i programhandlingen för den Fördjupade 
översiktsplanen för centrala Nacka från 2002 (Nacka kommun 2002), Se Figur 2. 
 
 
	  

	  

Figur	  2	  visar	  studiens	  geografiska	  avgränsning	  (kartmaterial	  tillhandahållet	  av	  Kartago	  via	  Tyréns	  AB	  2013).	  	  

	  

Nacka kommun är belägen i den sydöstra delen av Stockholm. Dess folkmängd uppskattades i 
början av 2013 till 92 980 personer (Nacka kommun 2013). De centrala delarna av Nacka är 
belägna utefter Värmdöleden, därmed passeras området både av boende i Nacka och Värmdö (Se 
Figur 3). Enligt befolkningsprognoser, kommer både Nacka och Värmdö få en 
befolkningsökning under de kommande åren. I väster gränsar de centrala delarna av Nacka till 
Finntorp, i söder till Storängen och Lillängen, i öster till, Skogalund och i norr till Nacka Strand. 
Alla dessa områden utnyttjar servicen i centrala Nacka (Nacka kommun 2002). 
	  
Trots frekvent och utbredd kollektivtrafik i form av bussar och Saltsjöbanan dominerar bilen som 
transportmedel i Nacka kommun. Transporter stod för 76 % av alla koldioxidutsläpp, och för 
omkring 35 % av den totala energianvändningen mellan åren 2007–2009 (Nacka Kommun 
2012a). Den 15 mars 2012 informerade alliansens företrädare i Stockholm läns landsting 
tillsammans med Nacka kommun, Stockholm stad och Värmdö kommun att den blåa 
yunnelbanelinjen skulle förlängas till centrala Nacka för att minska belastning på busslinjer och 
minska köerna in mot Slussen. Stockholm läns landsting hade då beslutat om en förstudie för 
förläggningen av tunnelbanans blå linje till Nacka. Förstudien finansieras gemensamt av 

 

N 



11 
	  

Trafikförvaltningen (SL), Nacka kommun samt Stockholms stad. Den planerade sträckningen är 
till centrala Nacka från Kungsträdgården, men den exakta dragningen är i skrivande stund (våren 
2013) inte bestämd. Värmdö Kommun är med i arbetet med förstudien för att säkerställa att alla 
perspektiv tas i beaktning gällande förbättrad kollektivtrafik i ostsektorn (Wennerholm et al. 
2012a, Wennerholm et al. 2012b). Tunnelbanan beräknas vara färdig år 2030 och kommer 
innebära förändringar gällande både lokaltrafik, stadsstruktur och expansion av Nacka centrum. 
Politiker i Nacka kommun lovar även mer bostäder i området kring Nacka, de räknar med att nya 
bostäder ska byggas för 40 000 personer (Samråd för t-banan till Nacka 2013).  
 
Nacka Kommun är de främsta markägarna i centrala Nacka och äger en stor andel mark vid 
exempelvis Nacka gymnasium och kommunhuset. Rodamco AB, ägare av Forum Nacka, och 
ICA Maxi är de två största kommersiella aktörerna i området. När det gäller boende finns det 
både privat boende i form av enfamiljshus och genom bostads- och hyresrätter. Två skolor är 
belägna i centrala Nacka: Järla skola och Nacka gymnasium (Se Figur 3) (Fastighetsrapport 2013).  
 
 
 

	  
Figur	  3	  visar	  en	  satellitkarta	  över	  centrala	  Nacka	  (bearbetat	  kartmaterial	  från	  Google	  Earth	  2013). 
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4. Hållbar stadsutveckling och tvågradersmålet 
”A city that can sustain the good life of its citizens without depleting nature” (Svane et al. 2011:2). Citatet är en 
av flera definitioner av hållbar stadsutveckling. Men vad innebär egentligen begreppet hållbar stadsutveckling? 
Detta avsnitt presenterar studiens ståndpunkt och utgångspunkt i dagens miljödebatt samt sätter begreppet hållbar 
stadsutveckling i relation till klimatfrågan och tvågradersmålet.  
 
’Delegationen för hållbara städer beskriver en hållbar stad med orden; “[...] välfungerande och 
attraktiva stadsmiljöer där hög livskvalitet går hand i hand med förbättrad miljö, ekonomisk tillväxt, social 
sammanhållning och minimerad klimatpåverkan” (2012). Bradley (2011) menar att betydelsen för 
begreppet hållbar stad eller stadsutveckling kommer tvingas ändras från att vara tillväxtorienterad 
till att fokusera mer på lokal ekonomi och resurshållning. Detta sätt att se på hållbar 
stadsutveckling skulle innebära ett ändrat synsätt jämfört med dagens stadsplanering. Det går 
även att finna stöd av betydelsen för begreppet behöver förändras i dagens miljö- och 
klimatdiskurs.  
 
Klimatfrågan har under de senaste decennierna delvis diskuterats med misstro. Enligt Åkerman et 
al. (2007) kom det ett genombrott i debatten för några år sedan, bland annat på grund av 
Sternrapporten från 2006 som påvisade att kostnaderna att ignorera klimatförändringarna antas 
bli mycket större än om världen agerar nu (Åkerman et al. 2007). Sternrapporten var den första 
rapport som visade att en hållbar global ekonomi är beroende av en positiv miljöutveckling. Om 
dagens klimatskadliga utsläpp inte minskar kan framtida kostnader för skador av 
klimatförändringar komma att uppgå till 20 procent av ett lands BNP, jämfört med ett par 
procent om utsläppen globalt kan halveras från idag. Genom dessa beräkningar visade även 
Sternrapporten att de tre elementen inom hållbar utveckling; miljö, ekonomi och socialt, fungerar 
i symbios och inte bör diskuteras separat utan tillsammans (Naturvårdsverket 2007).  
 
Ett sätt att beskriva människans belastning på jorden är genom att diskutera i termer om 
kapacitetsgränser för jordens olika system och processer. Stockholms Resilience Center är en av 
utvecklarna av begreppet Planetary boundaries (planetära gränser), vilket är ett begrepp för att 
definiera och synliggöra konsekvenserna av människans aktivitet på jorden från 1950-talet och 
framåt. Grundidén är att jordens system och processer har en kapacitetsgräns för hur mycket 
belastning i form av mänsklig aktivitet och de miljöproblem som medförs är motståndskraftig 
emot. Kapacitetsgränserna är identifierade för hur mycket belastning ett system klarar innan det 
kollapsar och går in i en ny icke önskvärd irreversibel fas (Rockström et al. 2009). Om 
definitionen för hållbar utveckling skulle anpassas till forskningen om globala system betyder det 
att den vedertagna definitionen för hållbar utveckling som härstammar från Brundtland 
rapporten ”Our common future” från 1987; "utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov" måste ändras. Griggs et al. (2013:306) 
föreslår följande definition: "utveckling som tillgodoser dagens behov samtidigt som den säkerställer att 
planetens livsupphållande system, på vilka välståndet för framtida generationer är beroende, hålls intakta”. Den 
nya definitionen tar hänsyn till forskningen om globala system samtidigt som den är i 
samstämmighet med FNs milleniemål, och inkluderar därmed att bland annat fattigdom 
bekämpas. Griggs menar att det inte är möjligt att uppfylla den nya definitionen om inte det 
nuvarande globala ekonomiska systemet ändras. Exempelvis föreslås att nationella policies ska 
sätta ett värde för ekosystemtjänster och naturligt kapital samt en kostnad för ohållbara beslut 
(Griggs et al. 2013).  
 
Den här studien utgår från dessa rapporter och artiklar som menar att jordens resurser redan är 
överutnyttjade. Detta betyder att miljöläget i världen är mycket allvarligt och att vi redan passerat 
kapacitetsgränser i flera av jordens viktigaste system. Men studien utgår också från ett annat 
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viktigt budskap; att om åtgärder vidtas omgående går det att undvika de värsta konsekvenserna av 
klimatförändringarna (Rockström et al. 2009, Åkerman et al. 2007, Naturvårdsverket 2007).  
Teorin om ”Planetary boundaries” redogör exempelvis även för att det finns utrymme för 
människans aktivitet där funktionen för jordens system upprätthålls, vilket benämns som ”safe 
operating space”. Var denna gräns går är svårt att exakt definiera (Rockström et al. 2009). Men 
det finns forskning som har påvisat mer konkreta gränser för vad som kan liknas vid en ”safe 
operating space”. FNs klimatkonvention, United Nations Framework Convention for Climate 
Change (UNFCCC), menar att gränsen mellan “farliga och “hanterbara” konsekvenser av 
klimatförändringarna går vid en ökning av jordens medeltemperatur från förindustriell nivå till 
nästa sekelskifte vid två grader (Naturvårdsverket 2012). EU har för sina medlemsländer satt upp 
ett ”tvågradersmål” efter FNs klimatkonventions rekommendationer. Tvågradersmålet betyder, 
precis som även Sternrapporten argumenterar för, en halvering av de klimatpåverkande utsläppen 
till år 2050 jämfört med år 1990 globalt sett (EU Climate Change Expert Group ‘EG Science’ 
2008). För att halvera utsläppen krävs det stora trendbrott gällande både tekniklösningar och 
beteendeförändringar, samt en gemensam global agenda där världens länder kan samarbeta för att 
bryta utsläppsutvecklingen. Det går att anta att förändringarna i samhället inte kommer att ske 
friktionsfritt om både privatpersoner och företag måste omvärdera sin livsstil och verksamheter. 
Efter 2050 måste utsläppen halveras ytterligare för att temperaturökningen ska hålla sig inom två 
grader fram till nästa sekelskifte (Åkerman et al. 2007, Naturvårdsverket 2012). 
 
Tvågradersmålet i studien illustrerar målet för scenariogenereringen för centrala Nacka 2030 
eftersom att det ger indikatorer på vad som behöver förändras för att bidra till en hållbar 
stadsutveckling. Tvågradersmålet är ett mål som kräver globala insatser, en enskild stadsdels 
bidrag i en oförändrad värld kommer inte ha några möjligheter att påverka att målet nås. Trots 
detta har centrala Nacka en påverkan på omvärlden. Enligt Folke et al. (1997) konsumerar städer 
enorma mängder av naturens resurser och har ofta ett ekologiskt fotavtryck (ett sätt att beskriva 
dem areal som en människas förbrukning av förnyelsebara resurser upptar) som är långt mycket 
större en den faktiska geografiska storleken staden har. Exempelvis har London ett ekologiskt 
fotavtryck som är 125 gånger sin egentliga storlek (Folke et al. 1997). Det går alltså att se på 
hållbar stadsutveckling genom ett konsumtionsperspektiv. Alltså att miljöpåverkan som blir 
verklighet i annat land hör till de som i slutändan har nytta av det som producerats. Därmed går 
det att relatera de förändringar som händer i centrala Nacka till det globala tvågradersmålet.  
Scenariot för centrala Nacka 2030 som redovisas i resultatdelen i denna studie identifierar därmed 
bidrag till hållbar stadsutveckling, som om den fortsätter i samma riktning kan stödja att centrala Nacka 
uppfyller sin del av EU kommissionens tvågradersmål. Bidraget består alltså i att minska Nackabonas 
miljöpåverkan lokalt och i andra delar av världen. 
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“Let i t  be said here loud and clear,  however,  that the study and 

fostering of deep caring about the freedom and welfare of future 

generations are among the most important purpose of future 

studies.”   

 
 
I citatet beskriver Bell (2003:88), vad han anser, är en av grundidéerna med framtidsstudier; att 

det ska bidra till människors välbefinnande. 
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5. Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras de teorier som utgör studiens teoretiska ramverk; Situation of opportunity och 
backcasting. 
 

5.1 Situation of opportunity 
Svane (2004) menar att den fysiska strukturen i staden är trög att förändra. Byggnadsbeståndet 
domineras av det som byggdes förra årtusendet, vilket skapar en tröghetsfaktor som bromsar för 
ny bebyggelse. Trögheten består i att nyproduktionen lägger högst 1% till det befintliga varje år. 
Men det finns så kallade nyckelsituationer i planeringen när motståndskraften mot förändring är 
låg, vilket innebär större möjligheter för olika aktörer att påverka planeringen. Dessa 
nyckelsituationer kan kännetecknas av en samverkan mellan förändringar som ”ändå” skulle 
genomföras och förändringar för en minskad miljöpåverkan. Ett exempel på en sådan samverkan 
är en förvaltare som sätter upp extra isolering i huset när det ändå ska byggas om eller renoveras. 
En ombyggnad innebär en förändring på relativt kort tid som berör olika aktörer. På så vis kan 
exempelvis boende i en lägenhet under ombyggnad få chans att fundera kring annars 
oreflekterade vanor (Svane 2004).	  	  
 
Situation of opportunity är ett begrepp utvecklat av forskare på KTH och innefattar just, som 
beskrivet ovan, stunder då motståndskrafter i olika form mot förändring är låg och det finns en 
möjlighet att aktivt arbeta för förändring mot en hållbar utveckling. En sådan situation kan 
exempelvis skapas av protester från medborgare för förändring. Begreppet kan definieras enligt 
följande: “A period in the city’s development when a limited number of actors planned and implemented a 
consistent set of measures that profoundly and lastingly influenced the future growth of the city – changing its built 
environment and transport infrastructure, its institutional set-up and its citizens’ ways of life” (Svane et al. 
2010:4). Begreppet Situation of opportunity innehåller alltså inte bara tidsaspekten utan även ett 
plats- och aktörsperspektiv (Svane 2010). Situation of opportunity skiljer sig på så vis från 
begreppet Windows of opportunity. Windows of opportunity är ett analyseringsverktyg genom 
vilket det är möjligt att registrera tidpunkter i historien där förändring hade varit möjlig. Situation 
of opportunity är av normativ karaktär och möjligt att använda när det finns en önskan om att 
styra en framtida förändring mot ett särskilt håll (Wangel & Gustafsson 2011).  
 
Syftet med situation of opportunity är att utforska förändring genom att samtidigt integrera 
frågorna när, av vem, av vad och hur en förändring kan ta sig i uttryck. (Søolgaard Bang & Løbner 
2011). En situation of opportunity kan exempelvis identifieras som en plan eller vision som kan 
ge nya möjligheter för aktörer att bidra till hållbar utveckling. På så vis kan en situation of 
opportunity bidra till förståelsen av när motståndet mot en förändring är lågt, och när det är 
möjligt att fatta beslut som senare kan komma att påverka stadens framtid. Situation of 
opportunity syftar till en förändring som i positiv i bemärkelse är en utveckling mot ett hållbarare 
samhälle (Wangel & Gustafsson 2011). Därmed uppmanar situation of opportunity till aktivt 
ingripande då det symboliserar en öppning och ett tillfälle som kommer väldigt sällan, eller 
eventuellt bara en gång. Utgångspunkten är att detta tillfälle innebär handlingsfrihet för aktörer 
för att bidra till en hållbar utveckling bortom vad som kan benämnas som ”business-as-usual” 
(Svane 2005). 
 
Situation of opportunity och framtidsstudier kan tillsammans användas för att behandla både vad 
som kan komma att förändras och vilka som kan komma göra förändringen. Som tidigare nämnt 
utgår Situation of opportunity från en plats och några aktörer, vilket tillsammans skapar ”fröet”, 
en situation som kan användas och utvecklas för att bidra till en hållbar utveckling. Fröet blir på 
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så vis startskottet för förändringen och utgångspunkten i ett scenariobyggande för en 
framtidsstudie (Søolgaard Bang & Løbner 2011). Som tidigare nämnt är studiens frö: Låt oss anta 
att Nacka kommun, företag och medborgare i samverkan ser den nya tunnelbanesträckningen till Nacka centrum 
som en möjlighet att skapa de ”trendbrott” i dagens utveckling som behövs för att stödja att centrala Nacka 
uppfyller sin del av tvågradersmålet till 2050. Fröet bygger alltså på ett antagande om att den nya t-
banedragningen till Nacka skapar en handlingsfrihet som kan användas av aktörer för 
förändringar som bidrar till en hållbar utveckling.   
 

5.2 Normativa framtidsstudier genom backcasting  
Framtidsstudier är en tvärvetenskaplig disciplin som syftar till att studera möjliga, sannolika men 
också önskvärda framtidsscenarier (Bell 2003). Det har genom människans historia alltid funnits 
ett intresse att kunna förutse framtiden. Fram tills i början av 70-talet låg intresset för 
framtidsstudier mestadels i att kunna förutse framtiden för att på så vis vara förberedd på en 
sannolik utveckling (Robinson 2003). Under 70-talet utvecklades en annan del av 
framtidstänkande genom främst Lovins och Robinson. De hävdade att det kan vara gynnsamt att 
föreställa sig en önskvärd framtid för att från den kunna arbeta sig bakåt och se vad det är som 
behöver göras idag för att nå den önskvärda framtiden. Lovins och Robinson kallade denna 
teknik för backcasting, vars första och främsta användningsområde blev inom energiområdet	  
(Quist & Vergragt 2006). Nyare backcastingstudier behandlar oftast energi och transport (Se 
exempelvis Åkerman & Höjer 2006), men även större studier gällande hållbarhet på hushållsnivå 
har förekommit (se exempelvis Quist et al. 2001 och Green & Vergragt 2002). 
 
Börjeson et al. (2006) delar in framtidsstudier i tre olika kategorier som är kopplade till vilket syfte 
studien har. ’Prediktiva scenarier’ är kopplat till frågan ”vad kommer hända?”, ’Explorativa 
scenarier’ är kopplat till frågan ”vad kan hända?” och ’Normativa scenarier’ är kopplat till frågan 
”Hur kan ett specifikt mål uppnås?”. Enligt Höjer et al. (2011) kan alla kategorierna användas för 
samma objekt, till exempel för att undersöka energianvändningen i Stockholm år 2050, men på 
grund av deras olika utgångspunkt och metoder skulle både undersökningen och resultatet skilja 
sig åt markant.  
 
Den normativa scenariokategorins två scenariotyper benämns som bevarande och transformerande. 
Bevarande används när vissa förändringar inom den nuvarande situationen behövs för att nå ett 
uppsatt mål. Transformerande används när den nuvarande situationen behöver ändras helt och 
hållet med hjälp av stora trendbrott för att nå ett uppsatt mål. Backcasting är en teknik som 
används inom typen transformerande scenariokategorin för att ta fram scenarier (Börjeson et al. 
2005). Kategoriseringen av Börjeson et al (2006) illustreras i Figur 4 nedan. 
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Figur	  4	  visar	  kategorisering	  av	  tre	  scenariokategorier	  och	  sex	  scenariotyper	  (efter	  Börjeson	  et	  al.	  2006:14).	  Översättning	  

efter	  Lundström	  (2010).	  

Backcasting är alltså en teknik som används för att ta fram normativa scenarier som kräver att 
dagens samhällsstruktur ändras (Börjeson et al. 2006). Scenarier som tagits fram genom 
backcasting innebär att scenarierna har den mest önskvärda framtiden i åtanke och utgår från ett 
bestämt mål (Hjerpe och Linnér 2009). Viktigt att understryka är att i en normativ scenariostudie 
är målet aldrig förhandlingsbart. Om scenariot verkar orealistiskt betyder det att ett ännu större 
trendbrott behövs för att målet ska kunna realiseras (Wallgren & Höjer 2009). 
 
Backcasting skiljer sig åt från prognoser som tillhör den prediktiva scenariokategorin (Se Figur 4). 
”Unlike predictive forecasts, backcasts are not intended to reveal what the future will likely be, but to indicate the 
relative feasibility and implications of different policy goals” (Robinson 2003:842). Scenarier framtagna 
genom backcasting är därmed alltså inte framtagna med syfte att illustrera en trolig framtid, utan 
snarare efter en önskvärdhet att framtiden kommer bli så som scenariot beskriver (Robinson 
2003). Durance & Godet (2010) menar att prognoser och backcasting värderar och använder sig 
av den nuvarande situationen på två helt olika sätt; ‘‘A scenario does not resemble a future reality but 
rather a means to represent it with the aim of clarifying present action in light of likely or desirable futures. 
Foresight, on the contrary, must master the constraints of the present’’ (Durance & Godet 2010:1488).  
 
Dreborg (1996) menar att den nuvarande situationen och redan existerande perspektiv skapar 
grunden i backcasting, och utgör det som kan benämnas som det tänkbara. Genom att ta fram 
intressanta scenarier kan det tänkbara breddas och öppnas upp. Höjer & Mattson (2000) menar 
att prognoser kan användas som komplement till backcasting. Till exempel för att undersöka om 
dagens utveckling kommer att leda till att nå ett uppsatt mål eller inte.  
 

5.2.1 Olika tolkningar av backcasting 
Wangel (2011) redogör för olika tolkningar av backcasting och hur dessa skiljer sig beroende på 
vilket syfte studien har; deltagande-, mål-, väg- eller aktionsorinterad backcasting. I en 
målorienterad studie används kvalitativ statistik och data och det viktigaste är att det uppsatta målet 
ska nås. I en vägorienterad studie är det ”stigen” till scenariot som är viktigast. Denna form av 
backcasting innebär ofta grövre uppskattningar och används till att ge rekommendationer för 
exempelvis policyutveckling. En aktionsorienterad studie har ett konkret implementeringsfokus, 
ofta är berörda aktörer med i framtagandet för att utforma det uppsatta målet samt för att 
utveckla en strategisk plan för hur det går att komma till denna önskvärda framtid (Wangel 2011). 
 
Deltagande backcasting, är en form av backcasting där aktörer spelar en stor roll. Deltagande 
backcasting kan syfta på en teknik som används genom exempelvis workshops som ett 
komplement i processen inom mål-, väg- eller aktionsorinterad backcasting. Men det kan även 
syfta på en enskild backcastingform där deltagandet från aktörer är det centrala i 
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backcastingstudien (Wangel 2011). I en sådan studie måste ibland det övergripande syftet för en 
backcastingstudie, att målet aldrig är förhandlingsbart, bortses från. Syftet kan istället vara att 
samla aktörer eller engagera medborgare (Carlsson-Kanyama et al. 2008). Robinson (2003) 
beskriver deltagande backcasting som ”The second generation of backcasting”. 
 
I deltagande backcasting är inte målet bestämt från start utan den bestäms av diverse aktörer 
genom exempelvis en workshop (Robinson 2003). Det läggs även stor vikt vid själva 
kunskapsprocessen hos deltagarna i workshopen (Vergragt & Quist 2011 och Robinson 2003). 
Vergragt & Quist (2011) diskuterar deltagande backcasting i samband med ’higher order learning’. 
Higher order learning sker när deltagarna i exempelvis en workshop ändrar sin egen tolkning av 
problemet eller får möjlighet att förstå det ur en annan synvinkel genom att de integrerar med 
andra deltagare. Författarna diskuterar även att en bredare förståelse för processen kring higher 
order learning kan ge djupare kunskap om hur en förändringsprocess kan åstadkommas.  
 
Carlsson-Kanyama et al. (2008) använde deltagande backcasting genom workshops som ett steg i 
att involvera aktörer i lokal planering för energiminskning. En av slutsatserna för undersökningen 
blev att workshopens resultat inte nådde upp till målsättningen. Det vill säga att förslagen på 
förändring som framkom under workshopen inte skulle resultera i en sänkning av 
energianvändningen som motsvarade det uppsatta målet. Vid användandet av deltagande 
backcasting är det därför viktigt att vara medveten om att deltagarna kan ta fram ett scenario som 
inte är måluppfyllande. Det är därmed också viktigt att bestämma sig för hur resultatet ska 
användas, eftersom det inte är säkert att deltagarnas scenario når upp till det uppsatta målet. 
 

5.2.2 Aktörer och objekt för förändring 

Gränsen mellan ”science-fiction” scenarier och ”business-as-usual” scenarier är ofta svår att 
definiera. Ett normativt scenario är oftast utanför ramarna för vad som idag ses som möjligt och 
illustrerar därmed hur ett mål som kräver trendbrott i dagens utveckling kan nås. Samtidigt finns 
risken att en alltför ”rosig” bild av framtiden målas upp och att scenariot upplevs som science-
fiction (Carlsson-Kanyama 2003, Søolgaard Bang & Løbner 2012).  
 
Normativa scenarier upplevs som mindre ”science-fiction” om de avspeglar vad som kan 
förändras (aktors of Change) och av vem det kan förändras (objekts of Change). Vad som kan 
förändras syftar på både sociala och tekniska strukturer i samhället. Av vem det kan förändras 
syftar på aktörer som har möjlighet att påverka strukturerna i planerings-, implementerings, och 
operativfasen (Søolgaard Bang & Løbner 2012). Därmed utgår socio-tekniska scenarier från en 
ständig interaktion mellan det tekniska och sociala. Ett exempel på detta är utvecklingen av 
biobränsle, vilket kräver en teknisk utveckling samt en stor social förändring då det måste finnas 
en vilja att köpa fordon som går på biobränsle. Det måste även finnas lantbrukare som odlar 
grödorna och bensinstationer som är villiga att inkludera biobränsle i sitt utbud. Dock saknar ofta 
backcastingstudier en analys av vilka sociala struktur i samhället som kan förändras. Vanligen 
fokuserar backcastingstudier på fysiska strukturer i samhället och sociala strukturer, om de är 
inkluderade, beskrivs mindre detaljerat (Wangel 2011, Wangel & Gustafsson 2011). Detta beror 
på att det tekniska ses som mer värdeneutralt än det sociala och därmed mindre provocerande 
(Wangel & Gustafsson 2011). Alltså, Vad som kan förändras och hur förändringen kan ske, men 
av vem förändringen kan ske är sällan inräknad i analysen. Att inkludera ett vem-perspektivet i 
backcasting innebär en analys av vilka som kan påverka förändringen och vilka som påverkas av 
dem, vilket inkluderar både individer, grupper och organisationer i samhället (Wangel 2011, 
2012). 
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5.3 Att tillämpa backcasting genom 4-stegsmetoden 
”Backcasting has an obvious normative side, since we ask, what future is desired? It also has an analytical or 
descriptive side. We ask: How can we attain this desired state?”  Höjer & Mattson (2000:628) beskriver i 
citatet de två sidorna av backcasting som också ligger till grund för deras 4-stegsmetod, en av 
flera metoder inom teorier av backcasting som ämnar förklara hur en backastingstudie bör 
utföras (Se Figur 5). Figuren som presenterar metoden är här hämtad av Höjer et al. (2011) men 
bygger på tidigare arbete av Höjer & Matsson (2000) och Sten & Åkerman (1994). Den syftar till 
att illustrera de fyra steg i backcasting som leder till svaret på frågan; ”vad som behöver göras i 
planeringen idag för att ett mål ska kunna uppnås?” (Höjer & Mattsson 2000).  
 
På Y-axeln illustreras om målet är uppfyllt eller inte. På X-axeln illustreras tidsperspektivet – från 
nutid till framtid. I steg ett bestäms målet, exempelvis att minska energianvändning i Sverige med 
60 %. I steg två analyseras målet tillsammans med en nulägesrapport och prognos för framtiden; 
”kommer målet nås om dagens utveckling fortsätter?”. I detta steg används ett prediktivt inslag 
genom att en prognos genomförs. Om svaret är nej är backcasting en lämplig teknik för att 
illustrera en framtid där målet är uppfyllt. I steg tre tas ett scenario fram efter hur en framtid där 
målet är uppfyllt skulle kunna se ut. Det här steget i backcasting använder explorativa influenser 
och behandlar till viss del vad som kan hända (Höjer et al. 2011, Höjer & Matsson 2000). Ett 
scenario är alltså en skildring av en händelseutveckling för en specifik tidpunkt och plats 
(Eckstein 2003). I steg fyra tittar vi tillbaka från framtiden och det framtagna scenariot för att 
undersöka vad det är som behöver göras i planeringen idag och framåt för att scenariot ska kunna 
realiseras. Steg fyra beskrivs även som ett steg där framtiden sätts i relation med nuet (Höjer et al. 
2011, Höjer & Matsson 2000).  
 
 
 

	  

Figur 5 visar de fyra stegen inom backcasting (Höjer et al 2011:821).	  
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5.3.1 Det avslutande steget i backcasting 

Inom backcastingtekniken benämns de olika delarna av analysmetoden ofta som steg där de 
avslutande stegen syftar till att diskutera hur scenariot kan nås. Dock finns det oklarheter inom 
teorin om hur ett avslutande steg kan tillämpas i backcasting (Wangel 2012, Quist 2007, Nilsson 
et al. 2001). Enligt Robinson (1982), en av grundarna till backcasting, är det sista steget ett av 
nyckelstegen i backcasting och innebär en utvärdering och uppföljning av det framtagna 
scenariot. 
 
Höjer et al. (2011) menar att det sista steget i tillämpning av backcasting är en analys av det 
framtagna scenariot i relation till nutiden. Steget ska därmed inte ses som en färdväg från 
scenariot till nutiden. Detta på grund av att ett backcastingscenario aldrig visar den enda rätta 
vägen för att ett specifikt mål ska uppnås utan ett av många tänkbara alternativ för hur ett 
uppnått mål kan se ut. Dessutom finns en risk att vid ett tillbakatittande från framtid till nutid 
diskutera scenariots sannolikhet, vilket strider mot grundteorin i backcasting att målet aldrig är 
förhandlingsbart (Höjer et al. 2011, Höjer & Mattsson 2000). Wangel (2012) menar att i det sista 
steget kan just ett tillbakatittande från framtiden till nuvarande situation användas för att 
undersöka och utveckla färdvägar och processer för förändring. Dock understryker Wangel att 
tillämpningen av detta steg kan tolkas olika och steget behöver inte ses som en manual eller 
direktplan för framtiden utan kan beskrivas genom en redogörelse för förändringsprocessen. 
 
Søolgaard Bang & Løbner (2012) menar att Flyvbjergs (2004) teori om phronetic planning 
approach kan tillämpas i det sista steget i backcasting eftersom det innehåller en diskussion om 
förändringsprocessen i scenariot. Författarna menar att Phronetic planning approach med fördel 
kan användas för att konkretisera hur en planeringsprocess som undersökts enligt situation of 
opportunity-begreppet och tillämpat normativa framtidsstudier kan komma att hända i praktiken. 
Därmed kan teorin användas som ett analysverktyg för att sätta normativt framtagna scenarier i 
relation till nutid. Fyra nyckelfrågor är kopplade till Flyvbjergs (2004:290) teori:  
 

1) Åt vilket håll är vi på väg i planeringen? 
2) Vilka vinner och vilka förlorar? 
3) Är utvecklingen önskvärd? 
4) Vilket är första steget? 

Syftet med frågorna är inte att finna ”det enda rätta svaret” utan snarare att öppna upp för flera 
perspektiv och använda sig av dem för att skapa en överblick av vilka konsekvenser en 
planeringsprocess kommer att få och för vilka. Därmed syftar teorin till att vara ett praktiskt 
inslag i makt- och värderingsfrågor inom planeringsprocessen (Flyvbjerg 2004). 
 

5.4. Användningsområden för backcasting i planering 
Wangel menar att backcasting borde ses som ett användbart verktyg i planeringsprocessen för 
kommunala planerare gällande exempelvis utformning av alternativ. Idag används backcasting 
främst inom akademin eller av experter för experter. Dock har intresset och kunskapen hos 
kommunala planerare eller tjänsteman att använda normativa alternativ i planeringsprocessen 
hittills varit lågt. Wangel menar att ”One reason for this is probably because of general ignorance of the 
existence of alternative, normative futures studies; another is the lack of interest or support for these from those in 
power” (Wangel 2012:85).  
 
I tidigare forskning där backcasting använts som metod i planering beskrivs verktyget som ett 
kommunikationsverktyg som kan fungera för att upplysa aktörer om de stora satsningar som 
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behöver göras för att nå uppsatta hållbarhetsmål. Som exempel kan nämnas ”Projekt Göteborg 
2050” och ”Sushouse - Possibilities for long term changes of city life” (Phdungsilp 2011, 
Carlsson-Kanyama et al. 2007). Gemensamt för båda projekten är att de var delar i 
forskningsprojekt, var inriktat på deltagande och visionskapande samt upplevdes som positiva av 
deltagande aktörer i respektive projekt. ”Projekt Göteborg 2050” pågick under 2001-2005 med 
syfte att samla olika aktörer för att skapa en vision för ett Göteborg 2050 (Phdungsilp 2011). 
”Sushouse - Possibilities for long term changes of city life” var även det ett projekt för att 
involvera aktörer i hållbarhetsarbete och uppmuntra till att fler engagerar sig i hållbarhetsfrågorna 
(Carlsson-Kanyama et al. 2007). Inget av projekten har använts i konkreta planeringsförslag utan 
fokus har varit på deltagandet av aktörer. Idag finns ingen vedertagen metod för hur en 
backcastingstudie bör influera en planeringsprocess.  
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6. Forskningsstrategi 
I detta kapitel kommer det ges en överskådlig bild av hur studien tillämpat framtidsstudier samt vilka steg och 
metoder inom framtidsstudier som har format studien. 
	  

6.1 Bakgrundsmaterial 
Som bakgrundsinformation för fallstudien studerades material för den nya Översiktsplanen i Nacka 
kommun (2012) och Programhandling för Fördjupad översiktsplan över de centrala delarna av Nacka (2002) 
samt fastighetsbeteckningskartor för centrala Nacka. Även samrådsmaterial från april 2013 gällande 
den nya t-banedragningen till Nacka har studerats. Syftet var att få en förståelse för 
studieområdet och för att få ett underlag till en aktörsanalys (Se avsnitt 6.6 Aktörsanalys). Materialet 
har kompletterats med frågor till tjänstemän vid Nacka kommun samt personer som arbetar med 
förstudien för den nya t-banedragningen till Nacka.  
 

6.2 Litteraturstudie 
En litteraturstudie genomfördes där främst litteratur inom framtidsstudier och backcasting, samt 
begreppet situation of opportunity har bearbetats och tolkats. Litteraturstudien användes för att 
skapa ett teoretiskt ramverk för studien, för att tillämpa och utforma en metod för 
forskningsstrategin samt för att upptäcka kunskapsluckor i ämnesområdet. 
 
Förutom en redogörelse för vad tidigare forskare har utfört syftar en litteraturstudie till att ge 
läsaren en redogörelse för den rådande vetenskapliga debatten och nyckelfrågor inom ämnet. 
Literaturstudien blir samtidigt ett sätt för författaren att argumentera för relevansen och val av 
forskningsstrategi för en studie (O’Leary 2009).   
	  

6.3 Tillämpning av framtidsstudier genom backcasting 
Denna backcastingstudie har utgått från deltagande backcasting som verktyg för att skapa ett 
scenario, vilket betyder att deltagarna i workshopen har satt en stor prägel på scenariot för 
centrala Nacka 2030. Idéerna som togs fram vid workshopen användes som input till scenariot 
men kompletterades med ytterligare idéer som framkom under sammanställningen av idéerna 
från workshopen. Deltagandet var ett viktigt steg för studien men det primära var att inte kopplat 
till deltagarnas eget lärande. Målet med workshopen var att deltagarna skulle ta fram idéer efter 
devisen att inte ”förhandla” med målet, utan generera idéer som stödjer att centrala Nacka kan ge 
ett skäligt bidrag till uppfyllandet av tvågradersmålet. Därför kompletterades vissa idéer med 
andra idéer som framkommit efter workshopen. Vissa idéer ströks då bedömningen gjordes att 
de inte skulle bidra till att centrala Nacka nådde målet. Rent teoretiskt kan scenariot för centrala 
Nacka 2030 ses som en strategisk plan för hur aktörssamverkan och projekt mot omställning 
inom kommuner kan gå till. Därmed är studien även influerad av aktionsinriktad backcasting.  
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Figur 6 som förklarats tidigare i avsnitt 5.3 att tillämpa backcasting genom 4-stegsmetoden används här 
för att beskriva hur backcasting tillämpades i studien.  
 
 
 

	  
Figur	  6	  visar de fyra stegen inom backcasting (Höjer et al 2011:821).	  

 
 
Den grundläggande delen av studien innebar att sätta upp ett mål för centrala Nacka år 2050. 
Målet är att centrala Nacka ska stödja en utveckling som ger sitt bidrag till uppfyllandet av 
tvågradersmålet. Samt svara på frågan om de centrala delarna av Nacka år 2030 kommer bidra till 
en utveckling som stödjer att målet nås till 2050 om dagens utveckling och trender fortsätter på 
samma sätt som idag. Som tidigare nämnts, menar Åkerman et al. (2007) att Sverige inte kommer 
uppfylla kraven för tvågradersmålet med en utveckling enligt ett business-as-usual scenario. Inte 
heller med tilltagande energieffektivisering tillsammans med en stor ökning av förnyelsebar energi 
kommer Sverige nå kraven för tvågradersmålet. Parallellen till centrala Nacka är då att stadsdelen 
måste skapa ett trendbrott i dagens utveckling för att kunna ge sitt bidrag till uppfyllandet av 
tvågradersmålet. I och med det kommer steg ett och två i Höjer & Mattssons metod (2000) inte 
att beröras ytterligare i studien utan fokus kommer ligga på steg tre och fyra. 
 
I steg tre utvecklas ett scenario för de centrala delarna av Nacka år 2030 enligt frågan ”Hur skulle 
en framtid där målet är uppfyllt se ut?” (Höjer et al. 2011). Idéer för scenariot för denna studie 
togs fram genom en workshop enligt Oval mapping technique. Workshopen behandlade vilka 
aktörer som kommer att vara viktiga för förändringen. I steg tre sammanställdes även materialet 
från workshopen och ett scenario för de centrala delarna av Nacka 2030 togs fram. 	  

I steg fyra analyseras det framtagna scenariot och sätts i relation till nutiden. Scenariot 
analyserades genom ett aktörsperspektiv, samt hur planerare och politiker kan använda sig av 
backcasting i strategisk planering. Scenariot utvärderades efter Phronetic planning approach. 
  

6.4 Workshop genom Oval mapping technique 
Workshopen är kopplad till steg 3 i Höjer & Mattssons metod (2000) som visas i Figur 6 
Deltagarna bestod av representanter från Nacka kommun och konsulter inom Miljö, Trafik- och 
Samhällsplanering från konsultbolaget Tyréns AB. Total medverkade 20 personer under 
workshopen varav 6 från Nacka Kommun och 14 från Tyréns AB. Flera av deltagarna är aktiva 
inom förstudien för t-bana till Nacka. Workshopen genomfördes genom Oval mapping 
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technique (OMT). OMT är en teknik för att genomföra en workshop där en grupp av människor 
får chans att uttrycka sina tankar och idéer genom att skriva ner dem på olika lappar och senare 
skapa kluster av lapparna (Carlsson-Kanyama et al. 2003) Att skriva ner och skapa kluster av sina 
idéer genom bland annat OMT får deltagarna att öka sin egen förståelse av vad de tänker på och 
varför de tänker just så; ”Mapping can be used to deal with important question that involve complex 
interconnections and emotions. Maps allow exploration of issue and answers through assisting and clarifying the 
content and logic embedded in discussion and dialogue” (Bryson 2004:18).  
 
OMT är målbaserat, vilket betyder att gruppen som utför en OMT arbetar efter ett bestämt syfte 
och mål (Ackerman et al. 2004). Ackerman et al. (2004) menar att en av fördelarna med att 
använda sig av OMT är att det stödjer personer som inte har för vana att berätta sin ståndpunkt 
eller ”stå upp” för sin åsikt, eller personer vars åsikt skiljer sig ifrån gruppens. Dessa personer 
”gynnas” av OMT eftersom att alla blir tillfrågade och uppmanade att ha en åsikt. I mer formella 
gruppdiskussioner kan fokus hamna hos några personer vars åsikter då tas tillvara medan övriga 
blir marginaliserade eftersom att de inte uttrycker sin åsikt (Ackerman et al. 2004).  
 
En metod som kan användas vid OMT är att deltagarna får ta del av ”en mental tidsresa” där 
workshopledaren ”tar med sig” deltagarna in i en fiktiv verklighet för året som utgör målet för 
workshopen (Carlsson-Kanyama et al. 2003). I den här studien, som ett komplement till OMT, 
användes ett omvärldscenario för 2030 som en idéskapare för att få deltagarna i workshopen att 
befria tanken och tänka bortom dagens utveckling och den värld som de känner till idag.  
 

6.5 Omvärldsscenario som ideskapare i Oval mapping technique 
Som nämnt i avsnitt 5.2 Normativa framtidsstudier genom backcasting så ska explorativa scenarier svara 
på frågan ”vad kan hända?”. Explorativa scenarier kan kategoriseras till två scenariotyper, externa 
och strategiska (Börjeson et al. 2005) (Se Figur 4). Strategiska scenariotyper svarar på frågan ”Vad kan 
hända om vi agerar på ett visst sätt?”. Externa scenariotyper består av externa faktorer och syftar till 
att anpassa scenariot till omvärlden och en global politisk arena (Jonsson & Sonnsjö 2012). 
Externa faktorer är händelser som inte kan påverkas av aktörer som verkar inom det geografiska 
området för scenariot. Medan interna faktorer är händelser som aktörer inom det geografiska 
området för scenariot kan påverka (Isaksson & Svane 2013, Wangel & Gustafsson 2011). En 
extern faktor är till exempel inträffandet av peak oil (att oljeproduktionstoppen är uppnådd), ett 
lyckat klimatmöte eller en uppgång för försäljingen av elbilar. En intern faktor är till exempel att 
lokala aktörer tillhandahåller med laddningsinfrastruktur för elbilar eller ett utbrett lokalt politiskt 
engagemang (Ackebo et al. 2012, Isaksson & Svane 2013). 
 
Enligt Isaksson & Svane (2013) kan den externa scenariotypen användas för att skapa explorativa 
omvärldscenarier. Ett omvärldsscenario kan används som idéskapare inför scenariobyggandet i 
en backcastingstudie för att få deltagare vid exempelvis en workshop att befria tanken och 
utveckla en verklighet ännu längre ifrån den som är trolig utifrån dagens utveckling. Som exempel 
kan nämnas ett klimatmöte som resulterar i utsläppsbeskattning och höjning av oljepriset. De 
som tar fram scenarier får därmed hålla sig inom ramen för de resultat som klimatmötet ger, 
exempelvis att fossilfria bränslefordon nästintill är ett måste. De får då lättare att tänka bortom 
vad som är troligt idag och det finns en större chans att föra scenariot längre ifrån dagens 
situation än vad som utan omvärldsscenariot hade varit möjligt.  

 
Omvärldsscenariot i denna studie består av externa faktorer; faktorer som påverkar utvecklingen 
och diverse händelser och aktörer inom centrala Nacka, men som händelser och aktörer i centrala 
Nacka inte själva kan påverka. Omvärldsscenariot i denna studie har tagits fram av mig som 
workshopledare. Boken Framtidens utmaningar – Det nya Sverige av Strömbäck et al. (2013) och 
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Naturvårdsverkets rapport Med tvågradersmålet i sikte? av Åkerman et al. (2007) har använts som 
inspiration till generering av omvärldsscenariot. Boken och rapporten är valda eftersom de 
diskuterar utvecklingen av dagens trender och framtidens utmaningar samt väger in 
osäkerhetsparametrar.  
 
Workshopen var indelad i tre delar. Under första delen av workshopen applicerade deltagarna 
idéer från de externa faktorerna i omvärldscenariot för 2030 på ett vardagsliv. Under den andra 
delen av workshopen applicerades idéerna från första delen på centrala Nacka år 2030. För varje 
förslag för ett hållbarare centrala Nacka 2030 ombads deltagarna ta fram tänkbara aktörer. I 
tabellen nedan exemplifieras hur de externa faktorerna användes som idéskapare vid 
scenariogenereringen med hjälp av den externa faktorn peak oil (Se Tabell 1).	  	  
	  
	  

	  

Tabell	  1	  visar	  exempel	  på	  hur	  de	  externa	  faktorerna	  användes	  som	  idéskapare	  vid	  scenariogenereringen	  under	  
workshopen	  med	  hjälp	  av	  exemplet	  peak	  oil.	  Från	  ett	  vardagsperspektiv	  betyder	  peak	  oil	  att	  det	  behövs	  fossilfria	  fordon.	  

För	  centrala	  Nacka	  betyder	  en	  stor	  andel	  fossilfria	  fordon	  att	  olika	  aktörer	  behöver	  tillhandahålla	  med	  
laddningsinfrastruktur.	  Exempel	  på	  en	  sådan	  aktör	  i	  centrala	  Nacka	  utgörs	  av	  Ica	  Maxi.	  

	  

 
 
I den tredje delen fick deltagarna rösta på vilka idéer som de lättast/svårast skulle acceptera 
genom att markera de gula lapparna med gröna/röda klistermärken (Carlsson-Kanyama et al. 
2003). Omvärldscenariot finns presenterat i sin helhet i avsnitt 7.2 Omvärldscenario för 2030.	  	  
	  
Efter workshopen sammanställdes idéerna. Några av idéerna kategoriserades som strategier i ett 
inledande skeende i omställningsarbetet och de bildar ett scenario för 2014 i centrala Nacka när 
kommunen förbereder sig för omställning. Resterande idéer bildar ett scenario för 2030 i centrala 
Nacka när strategierna är implementerade och omställningsarbetet har pågått än längre tid. 
Idéerna som användes från workshopen är presenterade i Appendix 1 tillsammans med en kortare 
förklaring om hur de tolkades och användes.     
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6.6 Utvärdering genom Prhonetic planning approach 
Det framtagna scenariot för centrala Nacka 2030 utvärderades genom en diskussion med tre av 
deltagarna från workshopen i en fokusgrupp fem veckor efter att workshopen genomförts. 
Utvärderingen utgick ifrån Flyvbjergs teori (2004) och de fyra nyckelfrågor om Phronietic 
planning approach som även är beskriven i avsnitt 5.3.1 Det avslutande steget i backcasting. 
Utvärderingen är kopplad till steg fyra i Höjer & Mattssons metod (2000) som visas i Figur 6.  
 
Fokusgrupp är en öppen diskussion mellan en grupp av människor där deltagarna blir ombedda 
att diskutera sin åsikt med de andra deltagarna i en specifik fråga eller studieområde (Stewart et al. 
2007). Scenariots följdriktighet utvärderades genom att deltagarna i fokusgruppen fick ta del av 
ett utkast till scenariot för centrala Nacka 2030 och diskutera den fiktiva planeringsprocess som 
har lett fram till scenariot.  
 
De tre deltagarna arbetar som miljö- och planeringskonsulter vid Tyréns AB. Det hade varit 
intressant att även diskutera scenariot för centrala Nacka 2030 med deltagarna från Nacka 
kommun men det fanns ingen tid att anordna detta. Det hade också varit intressant att diskutera 
omvärldsscenariot med deltagarna i fokusgruppen. Men tiden för fokusgruppen var begränsad 
och jag ville att deltagarna skulle få chans att resonera fritt med varandra utan att jag avbröt dem 
för att byta diskussionsämne. Dessutom var det fem veckor mellan workshopen och 
fokusgruppen, vilket jag ansåg är för lång tid för att kunna diskutera omvärldsscenariot på 
detaljnivå.  
 

6.7 Diskussion om att använda backcasting som verktyg i planering  
Fokusgruppen genomförde även en diskussion om vad backcasting kan bidra med till 
kommunala planerare och andra aktörer i samverkan vid arbete med strategisk och långsiktig 
planering. Denna diskussion fördes även med en annan deltagare från workshopen sju veckor 
efter det att workshopen ägt rum. Även denna person arbetar som konsult med miljö och 
planeringsfrågor vid Tyréns AB. Denna deltagare var inbjuden till fokusgruppen men fick 
förhinder och deltog därför i en enskild diskussion. Syftet med de båda diskussionerna var att 
använda deltagarnas erfarenhet i arbete med miljöfrågor och planering för att diskutera om och i 
så fall på vilket sätt backcasting kan användas i planering.  
 
Deltagarna hade läst scenariot innan diskussionen började. De har fått kunskap om backcasting 
via den workshop de deltog i samt kortare introduktion om backcastingmetoden som anordnats 
av mig vid tidigare tillfälle. Det som skiljer diskussionen från en intervju är att deltagarna ombads 
reflektera fritt kring hur backcasting kan användas i planering. Jag diskuterade även egna idéer 
med deltagarna.  
 
Det är viktigt att poängtera att rollen som samtalsledare för en sådan här diskussion kan ha 
kommit att påverka utgången. Enligt Stewart et al. (2007) finns det bland annat en risk att 
deltagare säger det de tror att undersökaren vill höra. Dock har bedömningen gjorts att deltagarna 
i fokusgruppen och den enskilda diskussionen har stort yrkes-patos, vilket bör minimerar risken 
för att de inte vågade säga sin egen åsikt.  
 

6.8 Aktörsanalys 
En av de nyare diskussionerna gällande backcasting handlar om vikten av att vara tydlig med vem 
som står bakom förändringen beskriven i ett scenario (Wangel 2012). En aktörsanalys är en 
metod för att redogöra för vilka aktörer som kan påverka de sociala och tekniska strukturerna i 
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en förändringsprocess (Løbner & Søolgaard Bang 2012, Wangel & Gustafsson 2011). Den här 
studien innehåller två aktörsanalyser, en utifrån dagens situation 2013 och en utifrån scenariot 
2030. Syftet med aktörsanalyserna är att jämföra olika aktörers intresse och möjlighet att påverka 
utvecklingen i centrala Nacka från den nuvarande situation 2013 till scenariot för centrala Nacka 
2030. En aktör innefattar i studien ett företag, organisation eller person som kan påverka eller 
påverkas av en specifik händelse, situation eller fråga (Reed et al. 2009).   
 
Reed et als. (2009) modell och teorier har använts som grund för de båda analyserna. Aktörerna 
har analyserats och kategoriserats efter deras möjlighet och intresse att påverka. Intresse är 
definierat som motivation att påverka andra aktörers tankar och beteende. Makt är definierat som 
möjligheten att påverka beslutsfattande. Makt kan vara både påtvingad eller önskad och användas 
i olika syften. Aktörerna har kategoriserats och är identifierade som nyckelspelare, kontext-
sättare, subjekt eller som den breda massan. En nyckelspelare har både stor möjlighet och 
intresse att påverka. En Kontext-sättare har en stor möjlighet att påverka men lågt intresse att 
påverka. Subjekt har ett stort intresse men liten möjlighet att påverka. Den stora massan har ett 
både ett litet intresse och möjlighet att påverka (Reed et al. 2009) (Se Figur 7). I aktörsanalyserna 
för 2013 och 2030 har aktörerna intresse och möjlighet att påverka utvecklingen i centrala Nacka 
analyserats. Aktörerna är sedan placerade i modellen i Figur 7 efter deras relativa läge i 
förhållande till varandra. Aktörsanalysen för 2013 är bland annat baserad på Samrådsmaterial, 
Fastighetskartor och kompletterande frågor till tjänstemän vid Nacka kommun och personer som 
arbetar med förstudien för den nya tunnelbanelinjen till Nacka. Aktörsanalysen för 2030 bygger 
på aktörers, i scenariot för centrala Nacka, intresse och möjlighet att påverka utvecklingen i 
centrala Nacka.   
 
 
 

	  
	  

Figur	  7	  visar	  en	  modell	  för	  hur	  en	  aktörsanalys	  kan	  illustreras	  i	  modeller.	  Genom	  att	  identifiera	  aktörer	  som	  
Nyckelspelare,	  Kontext-‐sättare,	  Subjekt	  och	  Den	  breda	  massan	  illustrerar	  modellen	  deras	  möjlighet	  och	  intresse	  av	  att	  

påverka	  (efter	  Reed	  et	  al.	  2009:1942).	  
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7. Resultat 
I detta kapitel redovisas aktörsanalysen för 2013, omvärldsscenariot för 2030 samt scenariot för centrala Nacka 
2030. 
	  

7.1 Aktörsanalys 2013 
	  

Nedan följer en kartläggning och analys över aktörer i planeringsprocessen för centrala Nacka i 
förändring. Som tidigare nämnt har en aktör betydelsen ett företag, organisation eller person som 
kan påverka eller påverkas av en specifik händelse, situation eller fråga.  Aktörerna är 
kategoriserade efter deras intresse och möjlighet att påverka planeringsprocesser i centrala Nacka 
(Se Figur 8) (Reed et al. 2009).  
 
 
 

	  

Figur	  8	  visar	  aktörsanalysen	  2013	  (efter	  Reed	  et	  als.	  modell	  2009:1942)	  	  

 

7.1.1 Nyckelspelare 2013 
Nacka kommun, de dominerade partierna samt Trafikförvaltningen bedöms som de främsta 
nyckelspelarna eftersom att de har störst intresse och möjlighet att påverka. Nacka Kommun är 
den största markägaren i centrala Nacka (Fastighetkartor 2013). Trafikförvaltningen leder arbetet 
med förstudien för t-banedragningen (Trafikförvaltningen 2013). Stockholm Stad har mindre 
möjlighet än Trafikförvaltningen och Nacka kommun att påverka beslutsprocessen men bedöms 
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ändå som en nyckelspelare eftersom att de är med i arbetsgruppen för t-banedragningen och 
Stockholm stad är medfinansiärer av förstudien (Wennerholm 2012a), Trafikförvaltningen 2013).  
 

7.1.2 Kontext-sättare 2013 
Staten är i och med att de är med som finansiärer för t-banedragningen kontext-sättare med 
möjlighet att påverka och ställa krav men med relativt lågt intresse att påverka själva 
beslutsprocessen. Carleye är en stor fastighetsägare i Nacka Strand med ett byggnadsbestånd som 
är beläget i anslutning till centrala Nacka (Fastighetskartor 2013). De bedöms ha ett intresse av t-
banedragningen till Nacka i och med det ökade behovet av fler bostadshus. Deras direkta intresse 
som markägare och fastighetsägare är att öka bostadsbeståndet i Nacka Strand och gynnas 
därmed av ett växande behov av bostäder och en utveckling av Nacka regionen. De bedöms få 
viss makt i beslutsprocessen men deras intresse att använda makten utanför sitt eget 
intresseområde bedöms som relativt små. Länsstyrelsen i Stockholms län bevakar nationella 
intressen, de kan inte påverka utformningen av planen men bedömer om något i planen strider 
mot nationella lagar eller mål.   
 

7.1.3 Den breda massan 2013 
De boende i Nacka, arbetspendlare till och från Nacka, Sickla köpkvarter tillsammans med lokala 
företag i centrala Nacka identifieras som den breda massan, med både liten möjlighet och intresse 
att påverka. Enligt samrådsmaterial (2013) är nackaborna generellt positivt inställda till t-banan 
men det finns en oro hos nackaborna över att de små centrumen, exempelvis Fisksätra och 
Saltsjöbaden, ska konkurreras ut om centrala Nacka expanderar. Dock har de boende relativt liten 
möjlighet att som enskilda individer påverka denna situation. Det finns genom samråd och 
genom ideella organisationer och intresseföreningar mer möjligheter till att kunna påverka. 
Boende som organiserat sig i en ideell organisation identifieras som Subjekt. Arbetspendlare 
bedöms ha större intresse att påverka. Främst bör deras intresse vara att t-banedragningen blir av 
och byggs så fort som möjligt, eftersom denna grupp bedöms som överlag mycket positiva till t-
banedragningen.  
 
Sickla Köpkvarter är beläget en bit ifrån centrala Nacka, butikerna där bedöms ha ett intresse av 
att påverka beslutsprocessen, exempelvis måste de värna om sina intressen och att 
kommunikationsmöjligheterna till Sickla köpkvarter inte försämras. Möjligtvis kan även de känna 
sig hotade av att centrala Nacka expanderar. Men Sickla köpkvarters möjlighet att påverka 
beslutsprocessen bedöms som små. Lokala företags intresse av att påverka beror bland annat på 
hur byggandet av t-banan fortlöper, exempelvis om t-baneuppgången anses hamna i ”bra” eller 
”dåligt” läge i förhållande till specifikt företag.  
 

7.1.4 Subjekt 2013 
Det finns även aktörer som kan identifieras som subjekt, denna grupp har ett större intresse att 
påverka beslutsporcessen än den breda massan, men deras faktiska möjlighet att påverka är 
fortfarande relativt små. Ideella organisationer är typiska subjekt och kan i Nacka exemplifieras av 
Nackas naturskyddsförening. Rodamco AB (ägare av köpcentrumet Nacka forum) och Ica Maxi 
bedöms ha ett intresse av utveckling av Nacka centrum som t-banedragningen skulle bidra till, 
eftersom det bedöms gynna deras affärer. Var t-baneuppgången kommer att ligga är exempel på 
frågor som kan ligga i deras intresse och där de kan försöka påverka beslutsprocessen. Men deras 
faktiska möjlighet att påverka bedöms som liten i nuläget. Potentiella exploatörer bedöms ha ett 
intresse men en liten möjlighet att påverka. Med potentiella exploatörer menas företag som är 
intresserade av att bygga men som är beroende av att kommunen ger dem markanvisning 
eftersom de inte äger mark. 
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Värmdö kommun sitter även med i arbetsgruppen för t-banedragningen till Nacka (Wennerholm 
et al. 2012a, Wennerholm et al. 2012b). Det kan också finnas en önskan hos Värmdö kommun att 
t-banelinjen ska gå längre än till Nacka centrum för att gynna Värmdöborna mer, dock kan de 
ändå bedömas ha lite makt att påverka själva planprocessen kring centrala Nacka i förändring. 
Trafikverket sitter i arbetsgruppen för t-banedragningen till Nacka (Wennerholm et al. 2012a, 
Wennerholm et al. 2012b), men utöver t-banedragningen bedöms de inneha en liten möjlighet att 
påverka.  
 

7.2 Omvärldsscenario för 2030 
Detta avsnitt innehåller omvärldscenariot för år 2030. Scenariot är skrivet från år 2030. 
 
En av de största förändringarna idag år 2030 jämfört med 2013, som även har lett till en 
påskyndad förändringsprocess globalt sett, är det ständigt närvarande peak oil, eller 
oljeproduktionstoppen; att det går åt ett fat olja för att utvinna ett fat med olja. Klimatkatastrofer 
är idag, 2030, ett tydligt hot mot mänskligheten och världens länder har tvingats att agera. 
Numera är väpnade konflikter inte den stora farhågan i världen, utan det är miljöriskerna. 
Relationen mellan väst och syd i form av nyttjande av naturresurser och arbetskraft har spänts åt. 
Tack vare nya riktlinjer från FN och världsbanken och att rika länder i västvärlden har drabbats 
av ekonomiska bakslag på grund av flera naturkatastrofer har fattigare länder fått en chans att 
arbeta för en mer självförsörjningsbaserad ekonomi. Det har därmed blivit dyrare för rikare 
länder att importera råvaror och produktion från andra sidan världen. Ordet miljörättvisa är ett 
slagord som just nu sprider sig från gräsrotsrörelser till större företag runt om i världen! 
Klimatförändringarna har alltså fått den politiska agendan och maktfördelningen i världen att 
förändras. 
 
Sverige är numera, år 2030, tack vare att svenska politiker och företag hakade på det 
omställningståg som startade för 15 år sedan mot ett hållbart samhälle ett av de länder som ligger 
i bräschen för hållbar utveckling. En av de största omställningarna är den implementerade 
kretsloppsekonomin. Här är natur- och humankapital i centrum, vilket har ersatt BNP som 
mått på utveckling. Denna förändring skedde efter allt längre och tätare globala ekonomiska 
kriser mellan 2008 och 2025. Den ideella miljörörelsen har utvecklats och stått för mycket av 
förändringsarbetet. Många var trötta på de ständigt återkommande ekonomiska kriserna och såg 
kopplingen till miljöförändringarna, samtidigt som de skrämdes av att naturkatastrofer nu även 
var synliga i Sverige. Att engagera sig tillsammans har även blivit ett sätt att finna gemenskap och 
knyta kontakter, ett behov som blivit allt tydligare i det svenska samhället. Ideella föreningar finns 
nu exempelvis på företag och genom bostads- och hyresrättsföreningar runt om i Sverige. 
Tillsammans har de lyckats få människor som annars inte intresserat sig för miljön att exempelvis 
börja cykla till jobbet, ändra kosthållningen och dra ner på elanvändningen.   
 
Tack vare Sveriges arbete med hållbar utveckling kan vi beskrivas som en hållbar ö i en 
fortfarande ganska hårt klimatförändringsutsatt omvärld. Detta har gjort att Sverige har gott rykte 
utomlands för producering och framtagande av nya tekniska miljölösningar samt riktlinjer, 
strategier och policys för beteendeförändringar. Utvecklingen har spritt sig som ringar på 
vattnet inom andra områden i Sverige. Exempelvis har den svenska skolan gynnats av att vara 
framstående i hållbar utveckling eftersom att innovationer mot miljövänligare teknik och livsstil 
visat sig skapats just i skolan. Samtidigt som kunskap ses som ett verktyg finns det ändå en 
problematik kring informationsflödet som strömmar in och ut i samhället. Informationen har 
aldrig varit så lättillgänglig som nu – men heller aldrig så svår att kontrollera! Sociala forum kan 
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lätt bli redskap för ryktesspridning som gynnar exempelvis främlingsfientliga grupper i Sverige. 
Detta är en stor utmaning inför framtiden.  
 
Återigen är det svenska lantbruket en prioriterad politisk fråga. Trenden om färre bönder har 
vänt och det finns en växande vilja både politiskt och yrkesmässigt att odla ekologiska produkter 
som är framtagna via ett resilient tillvägagångsätt. Även djurhållning är viktig, särskilt eftersom 
alltfler väljer att ha en vegetarisk kosthållning och köttproducenterna har stora krav på sig att 
producera ekologiskt kött.  
 
Köttskatt och skatt på mat med långa färdvägar är nya bestämmelser som hjälpt till att 
påskynda denna utveckling. Städerna i världen växer och detta ställer krav på närodlad mat även i 
dem. I Sverige är de växande städerna till viss del ett resultat av klimatflyktingar från delar av 
världen där torka, långa regnperioder eller höjd havsnivå förstört skördar, gjort områden 
obeboeliga och drivit folk på flykt. Detta leder till ett krav på ett mångkulturellt samhälle med 
utrymme för olika religioner, tankar och idéer. Dock är mångkulturalismen en ständigt debatterad 
fråga och de mänskliga rättigheterna behöver ständigt försvaras. Vissa människor har svårare än 
andra att ta till sig de nya svenska värderingarna som ett mångkulturellt samhälle kräver, vilket har 
skapat ett demokratiproblem i Sverige då vissa människor inte känner sig delaktiga i samhället. 
Detta ställer exempelvis stora krav på planerare, politiker och kommuner i samverkan; Hur kan 
vi planera så att människor känner sig delaktiga? Hur kan vi planera för 
beteendeförändringar? 
 
Det är svårare att tjäna pengar på oetiska varor eller konsumtion eftersom kunderna starkt har 
börjat efterfråga miljö- och rättvisemärkta produkter. I och med en förändring i synen på vad 
konsumtion bör innebära är människor beredda att betala mer för exempelvis rättvisemärkta 
produkter. Tjänstesektorn är större än någonsin medan en växande trend visar att företag som 
tidigare sålde produkter gör verksamhetsförändringar mot uthyrning och tjänstebaserat. 
 
På grund av hotet om peak oil är el och andra energiformer dyra, vilket har blivit en morot för 
gemene man att dra ner på energi och elförbrukningen. Detta har även blivit en stor hyres- och 
bostadsrättsföreningsfråga. Det är bland annat mer accepterat än tidigare att ha lägre temperatur i 
bostäderna. Fler och fler människor väljer även en kollektivistisk boendeform Även 
transportsystemet är under omställning. Bilåkandet har minskat drastiskt och cyklingen har 
ökat i Sverige. Flygresor är väldigt dyra och människor prioriterar kortare resor eller tågluffning 
när det är dags för semester. Att hyra den lilla röda stugan med vita knutar har återigen blivit 
populärt, vilket gynnat den svenska turistnäringen. För Stockholmsregionen visade det sig att 
tidigare satsningar på kollektivtrafiken skulle bli en viktig del i detta omställningsarbete. Nacka är 
en av kommunerna i Stockholm och Mälardalsregionen som hängt med i satsningarna för en 
hållbar utveckling. I och med planering och byggande av den nya tunnelbanan till Nacka centrum 
har kommunen fått möjlighet att påverka en annars trögföränderlig stadsstruktur. 
 
Men trots att världen beräknas bli fossilfri till 2050 får mänskligheten ändå smaka på 
efterdyningarna av industrialismen. Det finns fortfarande stora globala klimatrelaterade 
utmaningar i världen även om utvecklingen går mot rätt håll. Medeltemperaturen fortsätter att 
öka globalt sett, bland annat på grund av att världshavens temperatur tar decennier att påverka. 
Fortfarande krävs alltså stora insatser för att få bukt med klimatförändringarna till 2050. Vi 
behöver lägga in en högre växel! Samhällsplaneringen är ett ännu viktigare verktyg nu, år 2030, 
än vid millenniumskiftet eftersom den har en än mer heltäckande roll och kan arbeta med 
paketlösningar för sociala, miljömässiga och ekonomiska problem. År 2030 är prioriteringen för 
planerare och anda aktörer i samverkan framförallt att hantera de konsekvenser som 
klimatförändringarna skapat.  
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Låt oss anta att  Nacka kommun, företag och medborgare i  

samverkan ser den nya tunnelbanesträckningen t i l l  Nacka centrum 

som en möjl ighet att  skapa de ”trendbrott” i  dagens utveckling som 

behövs för at t  stödja att  centrala Nacka uppfyl ler sin del av 

tvågradersmålet t i l l  2050. 
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7.3 Scenariot för centrala Nacka 2030 
Följande avsnitt gör nedslag i en fiktiv verklighet i Nacka runt år 2014 när kommunen förbereder 
sig för omställning. Här får vi följa hur förändringen tog fart. Sedan förflyttar vi oss till år 2030 då 
strategierna som bestämdes i nutid har implementerats och uppnåtts. Parallellt får vi även följa 
bloggaren och Nackabon Robin 26 år och utdrag ur hans Nackablogg. I Nackabloggen beskrivs 
centrala Nacka från ett vardagsperspektiv.  
 

7.3.1 2014 – Kommunen förbereder sig på omställning 
Nacka var en av de kommuner som lyssnade på signalerna från omvärlden och var oroliga för 
vad ekonomiska kriser tillsammans med naturkatastrofer kunde leda till. Nacka kommun 
bestämde sig för tre saker: få med sig och engagera boende och företag i Nacka, anta ett 
helhetsperspektiv, samt att hållbarhetsmål inte är förhandlingsbara. Kommunen valde att 
fokusera kring planerandet och byggandet av den nya t-banan till Nacka centrum som ett 
startskott för förändring. Kommunen utnyttjade därmed det stora infrastrukturprojektet som en 
möjlighet att skapa förändring och hållbara lösningar i centrala Nacka. Kommunen valde att 
fokusera kring centrala Nacka eftersom att det i första hand är det området som är i direkt 
påverkan av den nya tunnelbanedragningen.  

Första steget var att skapa en vision för ett centralt Nacka som bidrar till en hållbar 
stadsutveckling. Kommunen insåg att det behövs stora strukturella förändringar för att nå målet 
och antog ett omställningsprogram med övergripande förändringar som var nödvändiga att 
åstadkommas för att ytterligare, mer specifika förändringar gällande stads- och samhällsplanering 
skulle vara möjliga och förverkligande. Kommunen kallade de övergripande strategierna för 
Omställning mot ett hållbart centrala Nacka år 2030, strategierna innehöll 6 grundpelare: 
Hållbarhetsprofil, Aktörer, Transition Towns, Nackavalutan, Stadsbyggnadsförändringar samt 
Ekologiskt fotavtryck och CO2 beräkningar (Se Figur 9).  

 

 

	  

	  

Figur	  9	  visar	  de	  stratgier	  som	  inkluderas	  i	  ’Omställning	  mot	  ett	  hållbart	  centrala	  Nacka	  2030’	  och	  de	  aktörer	  som	  
samverkat	  under	  implementerings-‐	  och	  operativfas	  för	  respektive	  strategi.	   
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Med hjälp av forskare vid Stockholm Resilience Center tog Nacka kommun reda på hur stort 
ekologiskt fotavtryck som centrala Nacka kommun hade och hur det kunde minskas. Minskning 
av det ekologiska fotavtrycket fick bli en ledstjärna i arbetet. Ett ekologiskt fotavtryck gör det 
tydligt att en människas överflöd leder till en annans brist och att alla människor på jorden 
påverkar och skapa förutsättningar för varandras levnadsförhållanden. Exempelvis innehåller ett 
vanligt frukostbord i Nacka produkter från i stort sett jordens alla hörn.  

Nacka kommun valde även att utreda vilket CO2-utsläpp centrala delarna av Nacka hade. För att 
få ett grepp om CO2 utsläppen satt kommunen upp mål om 1 ton CO2 ekvivalenter per person 
och år i centrala Nacka till 2050. Under samråd och via omröstningar på nätet fick de boende och 
företag mäta sina egna utsläpp och sedan rösta på vilket område (exempelvis transport, mat och 
energi) där det var mest angeläget att ”placera” utsläpp, och vart de kunde tänka sig att minska 
sina utsläpp. Kommunen förberedde de boende på de kompromisser och uppoffringar som 
kommer krävas för att nå framtids miljömål. 

En av de förändringar som kommunen ansåg skulle vara svårast att genomföra gällde 
stadsstrukturen. I framtiden kommer det ställas krav på nya bostäder i och med det ökade trycket 
från företag och boende att flytta till centrala Nacka i och med tunnelbanedragningen. 
Kommunen bestämde att inom 1 km från den planerade t-banedragningen skulle det vara 
flerbostadshus, vilket bland annat stod i kontrast till de privatägda villorna från förrförra 
sekelskiftet belägna längs Värmdövägen. Kommunen anade att villornas värde skulle öka markant 
av att de kommer vara belägna så nära t-baneuppgången och att det blir en attraktiv plats för 
byggherrar som vill bygga flerbostadshus. Kommunen inledde därför planarbete för nya hus 
inom 1 km radie från den planerade t-banedragningen. 

Kommunens idé var att det skulle vara lätt att minska sitt ”fotavtryck” som boende i centrala 
Nacka. Kommunen visste att de hade svåra mål att nå, men de ville signalera att centrala Nacka 
var platsen där, om någonstans, dessa mål kunde nås. De hade som grundtanke att om de fick 
igång ett nätverk och olika aktörer som på olika sätt jobbade med miljöfrågor inom olika 
områden skulle de boende själva kunna välja bland utbudet och applicera det som de tyckte var 
bra på sin vardag, som ett första steg att leva miljövänligare. Därför inledde kommunen 
samarbete med bostads- och hyresrättsföreningar i Nacka, företag (både inom och utanför 
centrala Nacka), de största kommersiella aktörerna (ICA Maxi och Nacka forum), högskolor och 
forskningsinstitut (exempelvis Stockholm Resilience Center och KTH) samt ideella 
organisationer. Kommunen menade att aktörerna skulle gynnas av omställningen eftersom att 
den även skulle locka människor och företag att flytta till centrala Nacka. Aktörerna skulle även få 
chans att genomföra förändringar som gynnade dem. Under olika möten och workshops med 
företag och boende i centrala Nacka samt sakkunniga från både akademi och yrkesliv lyckades 
kommunen satte upp strategier och teman för hur ett centralt Nacka år 2030 kan bidra till hållbar 
stadsutveckling.  
 
Aktörerna var eniga om att centrala Nacka som kommersiell plats och knutpunkt för både 
Nackabor och Värmdöbor skulle fortsätta att utvecklas. Steget att införa en egen valuta jämte den 
nationella kom som en idé för att gynna lokal handel samtidigt som det stärkte stadsdelen. 
Centrala Nacka anslöts till ”Transiton Towns”, städer som ställer om till att bli fossilfria, där ett 
verktyg är att införa en lokal valuta. I centrala Nacka infördes möjlighet att växla in den svenska 
kronan på Swedbank, och få tillbaka motsvarande i Nacka valuta. Många lokala företag kopplades 
till valutan, det blev alltså möjligt att betala med Nacka valutan vid köp av tjänster eller produkter 
hos dessa företag. På så vis gynnas lokal handel och produkter där leverantörskedjan är kortare. 
Främst gynnas de små företagen, vilket bidragit till att fler små lokala företag med miljöfokus 
öppnat i centrala Nacka.  
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Idén om Omställning centrala Nacka 2030 föddes alltså vid planeringen av t-banedragningen. 
Omställningsplanen syftade att bana väg för andra strategier som krävde en helt annan 
planerings- och samhällsstruktur än dagens. Strategierna för Omställning centrala Nacka 2030 
byggdes på med fler strategier som kategoriserades efter sex stycken teman: 

 
Tema för Omställning centrala Nacka 2030: 

1) Stadsstrukturen i centrala Nacka 
2) Ekosystemtjänster och naturtillgångar 
3) Inomhusmiljö och energi 
4) Tillgänglighet och transport 
5) Den medvetna Nackabon 
6) Ökad trivsel och det sociala livet 

 
 

7.3.2 År 2030 – Strategierna är genomförda 
Idag, år 2030, använder i stort sett varje Nackabo nackavalutan för lokalhandel. Fler och fler 
aktörer söker sig till området för att lära sig mer om hållbarhetsarbete eller för att testa sin idé om 
hur de själva kan bidra till arbetet. De boende i centrala Nacka har blivit kända för att vara 
nyfikna och intresserade av innovationer och idéer. Framförallt kännetecknas de boende av att de 
är medvetna om klimatförändringarna och deras egen inverkan på dessa. Ett exempel på 
aktörsamverkan är att de boende under de senaste 15 åren organiserat sig i grupper och ideella 
föreningar för att vara med och påverka utvecklingen i centrala Nacka. Ett exempel på en sådan 
förening som fått stor makt är hyresrättsföreningar. De boende i hyresrätter har organiserat sig 
för att tillsammans kunna arbeta med hållbarhetsfrågor, samt värna om sina egna intressen 
gällande hyra och villkor för de boende. Hyresrättsföreningarna har lyckats påverka 
fastighetsägarna flera olika strategier. 
 
Nacka kommuns omställningsarbete som tog fart 2014 mot ett hållbarare centrala Nacka och 
som löpt jämsides med planering, projektering och byggande av den nya tunnelbanedragningen 
till Nacka centrum visade sig alltså bli en succé. I detta avsnitt kommer resultatet av de 
implementerade strategierna beskrivas. Vissa strategier nämns i flera teman eftersom de har flera 
funktioner. 
 
 
 

 
 

Nackabloggen 2030-05-28 Kl .  08:22 

…När jag vaknade i morse drog jag upp rullgardinen och tittade ut över centrala Nacka. Det slog mig då hur grön 
stadsbilden har blivit jämfört med när jag växte upp här. De gröna taken och väggarna har verkligen förvandlat 
centrala Nacka och jag fick en känsla av hur byggnaderna gömde sig själva bakom allt det gröna. Hur de liksom 
hade kapitulerat för naturens makt. Jag hade bråttom till jobbet så jag slängde på mig kläderna och grabbade tag i 

min väska. Jag tog även med mig påsen med gamla kläder som ska lämnas in till andrahandsförsäljningen i city. Jag 
tänkte att för några tröjor skulle jag kunna byta till mig en ny(-gammal) vårjacka. Jag slängde mig på en av 

lånecyklarna som min bostadsförening tillhandahåller och började trampa på till kontoret. Jag funderade över den 
förändrade stadsbilden. Trots att klockan bara var strax efter åtta var nackaborna ute i växthusen på gårdarna eller 

matade hönsen… 
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Stadsstrukturen i centrala Nacka  
Tunnelbanan som nyligen invigdes har ritat om gränserna för centrala Nacka. Till centrum räknas 
nu området som sträcker sig 1 km från tunnelbaneuppgången vid Nacka forum. Det betyder att 
samma förändringsprocess i stadsstrukturen som skett i centrala Nacka har börjat ta fart även i 
Storängen, Vikdalen, Finntorp och Skogalund.  
 
På grund av det ökade exploateringstrycket i området har det hänt mycket i stadsstrukturen under 
de senaste 15 åren. Idrottsplatsen vid Nacka gymnasium har fått flytta norr ut till Vikdalen för att 
ge plats åt bostäder. Dilemmat med att riva de privatägda villorna och ersätta med flerbostadshus 
har varit en diskussion i snart 15 år i Nacka. Fler och fler villaägare i centrala Nacka har valt att 
sälja på grund av många dialoger samt de ökade marknadspriserna och att de nu kan få upp till 
det tredubbla för sin villa. Bakom Järla skola och Nacka gymnasium har processen flutit på 
relativt smidigt och i det tidigare området ligger det nu flerbostadshus. Processen har dock inte 
flutit lika smidigt gällande villorna längs med Värmdövägen. Få av de boende där har sålt sina hus 
till byggherren som vill exploatera området. Några villor som blivit sålda har byggts ut och gjorts 
om till lägenheter för att samtidigt bevara den kulturella miljön. 
 
 ICA Maxi har sålt av delar av sin parkering, eftersom de flesta besökare ändå inte har bil, och 
även där finns det nu bostäder.  Kommunen har ställt krav på de köpande byggherrarna att bygga 
en viss andel hyres- och studentlägenheter.  
 
Det har funnits en önskan från de boende om att bullret från motorvägen och gamla 
Värmdövägen ska minska i centrala Nacka. Överdäckning av Värmdöleden har minskat både 
buller och skapat ett rekreationsområde, samt gett mer plats för bostäder.  Bild 1 visar en bild av 
den nya stadsstrukturen i centrala Nacka. Figur 10 visar genomförda strategier för temat 
”Stadsstrukturen i centrala Nacka” och de aktörer som samverkat under implementerings- och 
operativfasen för respektive strategi. Förändringar i stadsstrukturen i centrala Nacka sedan 
omställningsprojektet startade, för alla teman, är samlade i Figur 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bild	  1	   
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Figur	  10	  visar	  genomförda	  strategier	  för	  ”Stadsstrukturen	  i	  centrala	  Nacka”	  och	  de	  aktörer	  som	  samverkat	  under	  
implementerings-‐	  och	  operativfas	  för	  respektive	  strategi. 

 
 
 
 
 
Ekosystemtjänster och naturtillgångar 
Allteftersom efterfrågan på närproducerat har ökat 
är det många som satsar på småskaligt jordbruk och 
till och med mindre urbana odlingar där produktion 
sker för försäljning. Främst är det området mellan 
Järla skola och Nacka gymnasium som är odlingar. 
Skolorna har odlingslotter med tillhörande stall där 
de har får, för att eleverna ska öka sin ekologiska 
läskunnighet samtidigt som de får hjälpa till att 
arbeta med djur och natur. Projektet är mycket 
populärt och lockar många barn och ungdomar att 
hjälpa till. Under helgerna är elever organiserade i 
grupper och får ta hand om djuren och odlingarna. 
Det närproducerade fördelas mellan elever och 
anställda på de båda skolorna.  
 
Ägare av enfamiljshus och bostads- och hyresrättsföreningar har startat gemensamma projekt 
med fokus på småskalig odling. Många har som mål att grödorna inte bara ska vara för eget bruk 
utan i den mån det är möjligt levereras till caféer eller små matbutiker i närområdet, eller säljs på 
grönsaksmarknaden som anordnas av Nacka kommun en gång i månaden. På marknaden kan 
närproducenter inom 10 mil sälja sina produkter. Eftersom de boende i centrala Nacka äter 
säsongsbetonat kan odlingarna hållas igång från tidig vår till sen höst. Som en del i ett 
pedagogiskt arbete att förmedla olika arters betydelse för ekosystemen har Järla skola, Nacka 
gymnasium och kommunhuset anlitat företaget BeeUrban för att sätta upp bikupor vid vissa 
odlingar. BeeUrban underhåller bikuporna och levererar honungen till dem som betalar.  
 
Nacka kommun arbetar mycket med att ändra regnvattenhanteringen i centrala Nacka. 
Dagvattnet är en resurs för stadsmiljön och renas bland annat genom filter och gröna tak. Men 
kommunen har även så kallade regnträdgårdar. Regnträdgårdar är ett sätt att ta hand om 

Nackabloggen :  2030-05-28 Kl .  11:45 

…På jobbet, eller rättare sagt ”kontorskaféet” som 
ligger nere vid centrum där jag hyr en plats för att 

slippa pendlingen till Uppsala åt jag frukost. 
Lokalproducerade ägg och ekologiskt kaffe med 
scones. Jag kollade samtidigt på min mobiltelefon 
hur mycket el och energi jag gjort av med senaste 

veckan på Energi-appen. Eftersom att jag haft en 
helt vegetarisk vecka och även tränat en hel del på 
spinningcyklarna som står nere i källaren där jag 
samtidigt producerar el var jag nöjd med resultatet. 

Jag hade videokonferenser med mina kollegor i 
Uppsala under dagen och åt lunch med några av de 

andra som också sitter på ”Kontorskaféet”…  
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dagvatten där det både renas genom naturlig växtlighet eller filter samt blir en tillgång i 
stadsmiljön. Många träd har planterats som en del i arbetet för renare luft och skydd för de 
boende mot värme i ett alltmer värmare klimat. Dricksfontäner och plaskdammar används av 
både unga och gamla under de varmaste sommarmånaderna. Fontäner, regnträdgårdar och träd är 
implementerade av Nacka kommun tillsammans med Plantagon. Bild 2 och 3 visar hur 
Nackabona arbetar med odlingar samt en regnträdgård. Figur 11 visar genomförda strategier för 
temat ”Ekosystemtjänster och naturtillgångar” och de aktörer som samverkat under 
implementerings- och operativfasen för respektive strategi.      
 
 
 
	  

	  
 

 
 

	  
	  

Figur	  11	  visar	  genomförda	  strategier	  för	  ”Ekosystemtjänster	  och	  naturtillgångar”	  och	  de	  aktörer	  som	  samverkat	  under	  
implementerings-‐	  och	  operativfas	  för	  respektive	  strategi. 

 
 

Bild	  2	  och	  3 
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Inomhusmiljö och energi  

De boende och företag i Nacka kommun efterfrågar grön energi. Kommunen föregår med gott 
exempel och kommunhuset fungerar som en demobyggnad dit de boende kan komma för att lära 
sig mer om energianvändning. Det betyder att huset har nya tekniklösningar för energi som 
solceller och mindre vindkraftverk på taket. Samtidigt arbetar kommunen aktivt med 
beteendeförändringar hos de kommunalanställda. En spinningsal i källaren dit de anställda kan 
komma för att träna är utrustad med el-generator. Detta är ett projekt som kommunen har fått 
stöd av studenter vid KTH för att genomföra. Intresset för det nya demo-kommunhuset har varit 
stort från både andra kommuner och företag såväl som internationellt. Numera arbetar några 
kommunanställda heltid med att informera och ta emot grupper som vill lära sig mer om 
kommunens arbete.  Kommunhuset kan därmed räknas till de plushus som byggts i centrala 
Nacka under de senaste 20 åren. Plushus innebär hus som producerar mer el än det gör av med 
och därför lagrar eller distribuerar el och värme till närliggande hus, som för tillfället har 
elunderskott. De sista åren har även hus byggda från tiden innan Omställning centrala Nacka 
2030 blivit ombyggda till plushus eller passivhus på grund av att de boende efterfrågat sådana 
investeringar. Swedbank har gett bostadsföreningar och förvaltare förmånliga lån för sådana 
investeringar.  

Yteffektivt boende är något som intresserat Nacka kommun. Med yteffektivt menas att boendet 
är designat för många funktioner men på en liten yta. Genom att skapa funktioner där bland 
annat sängar, bord och stolar kan fällas ut och flyttas temporärt kan de boende bo fler på mindre 
yta än tidigare. Det betyder även att det blivit möjligt att bygga fler lägenheter på samma yta. 
Byggentreprenörer och designföretag har varit viktiga aktörer i denna strategi.  
 
De boende och bostads- och hyresrättsföreningar har anammat idén med mindre vindkraftverk 
på gården eftersom att det är ett effektivt sätt att spara på energikostnader. Även solceller på 
taken är vanligt förekommande, och används även av bostads- och hyresrättsföreningar. Genom 
tekniken med ”smartare” nät kan hushållsenergin centralstyras och tekniken i bostaden känner av 
när det finns mest el tillgänglig och startar och stänger av sig själv automatiskt. De egna 
vindkraftverken och solcellerna är kopplade till bostadens energisystem och under soliga eller 
blåsiga dagar anpassar sig tekniken i bostäderna till det ökade energitillgången. Frysar sänks då 
automatiskt till ännu lägre temperatur än brukligt för att sedan kunna spara energi.  
 
Fastighetsägarna har även upptäckt att ”smartare nät” och egna vindkraftverk är ett bra sätt för 
de boende att bli energimedvetna och själva välja lägre inomhustemperatur. Under vintern är 
raggsockor och varma tröjor ett accepterat sätt att spara energi. Gröna tak och väggar fungerar 
även som isolering, vilket leder till minskad energianvändning. Andra åtgärder som 
bostadsrättsföreningar, ägare av enfamiljshus och fastighetsägare för hyresrätter investerat i, i 
redan befintliga hus är bland annat tilläggsisolering, fönsterbyte och värmeåtervinning. 
Energieffektiviseringarna är också ett exempel på hur hyresrättsföreningar lyckats påverka 
fastighetsägarna att genomföra investeringarna. 
 
Gymföretaget Gröna-Gymmet är kopplat till en bostadsrättsförening i centrala Nacka. I gymmet 
är gymmaskinerna kopplade till el-generatorer för belysning och ventilation i lokalen. Energi-
appen som är utvecklad av företaget Energi-appen gör det möjligt för de boende att kolla av sitt 
hushålls energianvändning, dessutom går det att ta reda på vad olika vardagsval ”kostar” i energi. 
I nya hus som byggs i centrala Nacka och under ombyggnationer skapas det ofta utrymme för de 
boende att laga mat och äta tillsammans. Bostads- och hyresrättsföreningar kan då själva 
organisera sig i matlag och många boende upplever att de får mer tid till familjen när de bara 
behöver laga mat en gång varannan vecka. Samtidigt sparar de boende energi genom matlagen.   
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Avfallshanteringens första fokus har varit att minska mängden avfall och se produkter från ett 
livscykelperspektiv med en ständig återvinningsprocess. Men det finns även ett stort intresse hos 
Nacka kommun, fastighetsägarna och de boende i centrala Nacka att ta hand om avfallet på ”rätt 
sätt”. Bostads- och hyresrättsföreningar har installerat lokala biogasanläggningar i källaren som tar 
hand om biologiskt avfall och producerar biogas som går tillbaka till huset och blir värme. 
Soprummen har även utökats till att ta emot olika grovsopor så att sorteringen blir lättillgänglig 
för de boende. Viktigt att understryka är att deponeringen har minskat generellt på grund av att 
produkter återvinns i större utsträckning och att folk är beredda att betala mer för produkter som 
går att återanvända och återvinna. Figur 12 visar genomförda strategier för temat ”Inomhusmiljö 
och Energi” och de aktörer som samverkat under implementerings- och operativfasen för 
respektive strategi. 
 
 
 

	  
	  

Figur	  12	  visar	  genomförda	  strategier	  för	  ”Inomhusmiljö	  och	  energi”	  och	  de	  aktörer	  som	  samverkat	  under	  
implementerings-‐	  och	  operativfas	  för	  respektive	  strategi.	   

 
 
	  

Nackabloggen :  2030-05-28 Kl .  15:30 

…När arbetsdagen var slut cyklade jag ner till city för att uträtta några ärenden och ha möte med organisationen för ”Den 
tillgängliga Nackabon’” som arbetar för fler gröna transportlösningar till Nacka. Jag har suttit ideellt i styrelsen för 
organisationen i snart 5 år. Det har varit spännande att se hur bilanvändandet successivt har minskat. Tunnelbanan 

underlättade verkligen pendlingen till och från Nacka och tack vare att politiker och planerare satsade på kompletterande 
färdmedel för att färdas inom Nacka har det blivit en helt ny atmosfär här. Bostadsrättföreningar håller med cyklar och 

cykelkärror, företag lånar ut cyklar till sina anställda och elbilen har blivit ett praktiskt komplement för dem som fortfarande 
känner att de vill ha och behöver bil. De gående skolskjutsarna som samordnas av pensionärer är ett bevis för hur det ideella 

miljöarbetet i Nacka fungerar… 
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Tillgänglighet och transport 

På grund av utbyggd kollektivtrafik 
med tunnelbanan i spetsen är det få 
som kan påstå att de behöver en 
egen bil i centrala Nacka. Den 
tidigare busshållplatsen vid Nacka 
forum har byggts om till en 
knutpunkt för bussar från bland 
annat Värmdö och andra områden i 
Nacka. På så vis har centrala Nacka 
även blivit en samlingspunkt för 
många människor boende utanför 
Nacka.  
 
Tunnelbanan och bussar är ett led i 
att minska bilanvändningen. Som en 
konsekvens beslutade kommunen att 
centrala Nacka i princip ska vara 
bilfritt. Endast på de två stora 
genomfartsvägarna tillåts privata 
fordon i form av el eller 
laddhybridbilar. Resterande vägar och 
gator är ombyggda för cykel- och 
gångtrafikanter samt kollektivtrafik. 
Cyklister kan numera snabbt 
transportera sig genom centrala Nacka 
via cykelmotorvägar och tunnelleder 
för cyklister. Bild 4 visar en av 
cykeltunnlarna och Bild 5 visar det 
aktiva livet i centrala Nacka på tidigare 
bildominerade vägar.  
 
 
Genom ett projekt startat av Trafikförvaltningen kan kortare bussträckor köras av eldrivna bussar 
och de andra körs av biogasbussar. Bostads- och Hyresrättsföreningar lånar och hyr ut cyklar och 
cykelkärror så att det är lättare att storhandla och att hämta barn på dagis med cykel som 
färdmedel. Järla skola har tillsammans med en pensionärsförening i centrala Nacka anordnat 
gående ”skolskjutsar”, som en del i att göra skjutsandet med bil överflödigt. På grund av mer 
grönstruktur och att promenader och cyklande är uppskattad vardagsmotion är det fler som går 
och cyklar till jobbet än för bara några år sedan. 
 
Elbilar och laddhybrider har blivit vanligare förekommande i Sverige och så även i Nacka. Detta 
betyder att centrala Nacka måste tillhandahålla laddningsinfrastruktur. Bland annat så håller ICA 
Maxi och Nacka Forum elbilsanvändarna med laddstolpar så att det går att ladda undertiden som 
kunderna handlar. BMW i centrala Nacka hyr ut elbilar och laddhybrider. Bilpooler i centrala 
Nacka har enbart elbil och laddhybrider i sin flotta. 
 
Resandet från centrala Nacka till andra områden har minskat överlag på grund av att det har blivit 
vanligt med virtuella möten och Coffice. Coffice är arbetsplatsinriktade caféer. Dit kan de boende 
gå för att minska sitt resande men ändå komma ifrån hemmet och få ”arbetskamrater”. 

Bild	  4 

Bild	  5 
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Teknikutvecklingen för virtuella möten har hjälpt till att göra Coffice populärt för den som 
vanligtvis jobbar på andra sidan staden. Den nya hologramtekniken där användarna till och med 
kan uppleva att de är i samma rum fast att de är långt ifrån varandra har lyckats förena det sociala 
med det tekniska. 
 
Kommunen ville minska känslan av att centrala Nacka var inklämt mellan två stora vägar. Ett 
steg i det var just överdäckningen av Värmdöleden, ett andra steg var att få mer torg- och stråk-
känsla i centrala Nacka.  Nacka kommun har öppnat upp passager mellan Nacka forum och Ica 
Maxi samt mellan Nacka gymnasium och Järla skola och gjort om dessa till mer gång- och 
cykelvänliga stråk. Figur 13 visar genomförda strategier för temat ”Tillgänglighet och Transport” 
och de aktörer som samverkat under implementerings- och operativfasen för respektive strategi. 
 
 
 

 
	  

	  

Figur	  13	  visar	  genomförda	  strategier	  för	  ”Tillgänglighet	  och	  transport”	  och	  de	  aktörer	  som	  samverkat	  under	  
implementerings-‐	  och	  operativfas	  för	  respektive	  strategi. 

 
 
 
 

  

Nackabloggen :  2030-05-28 Kl .  18:34 

…På vägen hem slog det mig hur länge sen det var jag handlade något nyproducerat. Under min gymnasietid för 10 år 
sedan var jag helt anti miljöarbetet som pågick både i skolan och som klasskamrater organiserade ideellt. Jag kände att 
jag inte var beredd att ge upp något. Nu sköter sig miljöarbetet av sig självt, inte så mycket som jag behöver fundera över. 

Trots det är miljö en del av min identitet och den främsta anledningen till at jag valt att bosätta mig här i Nacka. 
Stadsdelen där det är enkelt att göra rätt… 
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Den medvetna Nackabon 
Ett viktigt inslag i Omställning centrala Nacka 2030 är beteende- och livsstilsförändringar hos de 
boende. Beteendeförändringar var för 20 år sedan något kontroversiellt och fokus för att få bukt 
med klimatförändringarna riktades på tekniklösningar. Men de alltmer tilltagande 
naturkatastroferna och klimatförändringarna har ökat medvetenheten hos svenskarna. Idag är det 
mer accepterat att arbetet för att en bättre miljö även måste omfatta vardagslivets aktiviteter.  
 
Miljökommunikationskonsulter som “Mikom” blev en del i arbetet att påverka de boendes och 
företagares i centrala Nackas miljörelaterade beteenden. De arbetar på uppdrag av Nacka 
kommun med strategier för hur hållbarhetsarbetet ska gå till och har samarbeten med bland annat 
matvarubutiker och bostads- och hyresrättsföreningar. 
 
Nacka kommun satsar genom reklam och utbildning på att få människor att äta mer 
närproducerat, ekologiskt och klimatsmart (exempelvis vegetarisk kosthållning) genom att 
involvera organisationer som Nacka Fairtrade, närproducenter och ICA Maxi samt boende 
genom hyres- och bostadsrättsföreningar. Bland annat anställer ICA Maxi studenter inom 
agronomi och miljö från SLU, Stockholms universitet, KTH och Södertörns högskola som 
hjälper kunderna i matbutiken att handla ekologiskt och socialt medvetet. ICA Maxi har utökat 
sitt närproducerade utbud och fokus är att hitta närproducerat från Nacka. Även relativt små 
producenter levererar till matbutikerna och kunderna kan på så vis få reda på varifrån varorna de 
köpt kommer.  
 
Bostads- och hyresrättsföreningar har byggt odlingslotter och stall för får och höns på vissa 
gårdar. De boende har organiserat sig i grupper där de gemensamt delar på ansvaret för 
djurhållning. Närliggande större jordbruk och gårdar har kurser för odling och djurhållning för de 
boende som är intresserade. Fastighetsägare för bostadsrätter och HSB och Riksbyggen 
koordinerar arbetet och tar initiativ till ombyggnationer där plats för odlingslotter och stall 
prioriterats. HSB och Riksbyggen har blivit påtryckta av hyresrättsföreningar att vara en del av 
arbetet. Bild 6 och 7 visar en del av djurlivet i Nacka och hur Nackabona arbetar med sina 
odlingar. 
 
 

	  
Bild	  6	  och	  7	  

 
Järla skola och Nacka gymnasium har idag både en miljö- och socialt medveten meny där 
vegetarisk mat dominerar. På grund av att den mestadels består av grönsaker kan pengar läggas 
på dyrare kvalitets- och rättvisemärkta produkter. 
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Tidigare var en av de största farhågorna gällande hållbarhetsarbete hos de boende att det tar 
mycket tid att vara miljömedveten. Denna syn har förändrats, vilket bland annat visar sig i de 
boendes syn på tempo i vardagslivet. Att ställa in köpt färdigmat i mikron, att stressa för att hinna 
till träningen eller lägga dyra pengar på att resa långt har successivt byts ut mot en livsstil där 
vardagen nyttjas till träning och upplevelser. Kommunen och andra aktörer såg denna nya 
livsstilstrend komma och förvaltade chansen till att planera efter den. Nacka kommun lobbar för 
att kortare arbetsdag är lika med bättre livskvalitet eftersom det numera finns ganska gott om 
arbetsgivare som accepterar detta, vilket har fått många Nackabor att gå ner i arbetstid. 
Nackabona har även förkortat reseavstånd till och från jobbet genom Coffice och ny teknik för 
virtuella möten.  
 
Ett annat exempel på teknikens utveckling har varit virtuell semester som företaget ”Sol i sinne” 
är upprättsmakare till. Företaget ligger i Nacka Forum och den tjänst de tillhandahåller innebär att 
kunder betalar för att åka på en virtuell semester, till exempelvis en solig strand vid Medelhavet, 
under en halvtimme. Den virtuella semestern har dock inte tagit bort all lust att resa hos de 
boende i centrala Nacka. Men långväga flygsemestrar är allt mer sällsynta, mest på grund av de 
höga flygpriserna. Svenska Turistföreningen och resebolag har lyckats att göra bra reklam för 
resor inom Sverige dit det går att ta tåg eller buss samt. Eko-resor, resor där de resande byter mat 
och husrum mot att exempelvis arbeta gratis på ett ekologiskt jordbruk, är också populära. Det 
blir en chans för de resande att upptäcka nya miljöer samtidigt som de får nya kunskaper. Det nya 
sättet att resa har gjort att tågluffning och fjällvandring återigen är på modet när det gäller resor.  
 
På grund av ökad efterfrågan på ”alternativ shopping” har fler secondhandbutiker för både kläder 
och möbler sökt sig till centrala Nacka. Men även butiker där det går att låna teknikprylar, kläder 
eller möbler under några veckors tid. Nacka forum letar aktivt efter företag med lånesystem för 
att bjuda in i köpcentret eftersom det lockar kunder. Dessutom ökar antalet kunder eftersom 
lånesystemet gör att människor oftare kommer till köpcentrumet. 
 
Att ha inneboende och bo fler i samma bostad har blivit mer accepterat av de boende i centrala 
Nacka. Detta är en följd av de höga kostnaderna för energi tillsammans med att nyproduktion 
fortfarande är dyr och att konkurrensen om bostäder i centrala Nacka är stor eftersom ett boende 
där är attraktivt. Nacka kommun har även satsat på att de offentliga lokalerna inom kommunen, 
som exempelvis lokaler i Järla skola och Nacka gymnasium ska användas under kvällstid. 
Kommunen hyr ut lokalerna till ideella föreningar och andra verksamheter under kvällar och 
helger när de ändå står tomma, vilket gynnat det lokala föreningslivet. Figur 14 visar genomförda 
strategier för temat ”Den medvetna Nackabon” och de aktörer som samverkat under 
implementerings- och operativfasen för respektive strategi.	  
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Figur	  14	  visar	  genomförda	  strategier	  för	  ”Den	  medvetna	  Nackabon”	  och	  de	  aktörer	  som	  samverkat	  under	  
implementerings-‐	  och	  operativfas	  för	  respektive	  strategi.	  Miljökommunikatörer	  har	  anlitats	  av	  Nacka	  kommun	  och	  varit	  

en	  del	  i	  det	  övergrpiande	  arbetet	  med	  att	  ta	  fram	  temat	  ”Den	  medvetena	  Nackabon”.	  	  

 
 
 
Ökad trivsel och det sociala livet 
Den lokala nackavalutan som implementerades 2014 har varit en viktig anledning till att små 
lokala företag har vågat satsa på egenföretagande i centrala Nacka. De många olika projekten med 
både kommersiella och ideella aktörer har fört med sig ett utbrett föreningsliv i centrala Nacka. 
En av de föreningar som arbetar för en ökad gemenskap är Tidsbanken. Tidsbanken sköts av en 
ideell organisation och syftar till att skapa ett system för att de boende ska samarbeta mera. Syftet 
är enkelt: investera i tid och får tillbaka tid. Den som går ut med hunden åt sin granne får den tid 
det tar i värdecheck hos tidsbanken. Någon annan person kan då hämta en beställd matkasse åt 
denna person, och denne får då en värdecheck på tid hos tidsbanken som kan användas vid ett 
senare tillfälle.   
 
Den ökande andelen flyktingar som lämnat sina hemländer på grund av klimatförändringar och 
dess konsekvenser har gjort att Nacka kommun och ideella organisationer skapat system för att ta 
hand om klimatflyktingar. En del i detta har varit mentorsprogram som anordnas med stöd från 
Nacka kommun av ideella föreningar. Målet är bland annat att klimatflyktingar ska bidra med 
kunskap om klimatförändringar. Det finns därför ett samarbete mellan skolorna i centrala Nacka 
och en organisation där nyanlända klimatflyktingar bjuds in att informera. Detta har även varit en 
del i projektet Ekologisk läskunnighet där skolorna i centrala Nacka tillsammans med 
Friluftsfrämjandet och Naturskyddsföreningen i Nacka vill öka förståelsen för naturens värde. 
Målet har varit att de boende i centrala Nacka ska delta i stadsodlingar och komma ut i naturen så 
mycket som möjlighet för att öka sin miljömedvetenhet och ekologiska läskunnighet samtidigt 
som det gynnar gemenskapen och platskänslan i centrala Nacka.  
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Jämställdhet mellan både kvinnor och män, unga och gamla och nya och gamla medborgare är 
något som fått mer fokus under de två sista decennierna. Information och kunskapsspridning 
tillsammans med nolltolerans mot rasism och förtryck har varit de nationella ledorden för att öka 
mångkulturalismen och förståelse för olika samhällsgrupper. I centrala Nacka har skolorna jobbat 
aktivt och lärarna har varit en viktig del i detta arbete. Nacka Kommun har genom ett projekt 
finansierat av Delegationen för stadsutveckling kunnat stötta skolorna i det här arbetet. En del i 
projektet har varit att lära sig av Folkets hus i Fisksätra som under många år fungerat som en 
knytpunkt och integrerare mellan olika etniska grupper inom Fisksätra. På biblioteket i centrala 
Nacka kan de boende läsa mer och sätta sig in i projektet. CO2 projektet har varit en del i att öka 
demokratin genom att förstärka de boendes möjlighet att delta i beslutsfattande. Figur 15 visar 
genomförda strategier för temat ”Ökad trivsel och det sociala livet” och de aktörer som 
samverkat under implementerings- och operativfasen för respektive strategi. 
 
 
 
 

	  

	  

Figur	  15	  visar	  genomförda	  strategier	  för	  ”Ökad	  trivsel	  och	  det	  sociala	  livet”	  och	  de	  aktörer	  som	  samverkat	  under	  
implementerings-‐	  och	  operativfas	  för	  respektive	  strategi.	  

	   	  

Nackabloggen :  2030-05-28 Kl .  21:38 

… När jag såg ut över ett Nacka som var på väg att bäddas in i mörkret för ännu en natts söms förde mig tanken återigen till 
där den började i morse. Jag började då återigen fundera på hur de kommunala planerarna och politikerna tog chansen som 

tunnelbanan skapat och hur vi, boende, företagare och kommunala planerare skapat ett centrumområde i Nacka som ligger i 
bräschen för hållbarhet…	  
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Figur	  15	  visar	  förändringar	  i	  stadsstrukturen	  sedan	  Omställning	  centrala	  Nacka	  2030	  startade.	  Kartmaterial	  
tillhandahållet	  av	  Kartago	  via	  Tyréns	  AB	  (2013).	  
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8. Diskussion 
Detta kapitel innehåller en diskussion om scenariot för centrala Nacka 2030 och användandet av 
backcasting som ett planeringsverktyg. De två första avsnitten 8.1 Utvärdering av scenariot för centrala 
Nacka 2030 och 8.2 Aktörsanalys 2030 är kopplade till att besvara forskningsfrågan: 

v Baserat på ett scenario, hur kan befintliga och tillkommande aktörer i de centrala delarna 
av Nacka, för att bidra till en framtida hållbar stadsutveckling, använda sig av att det år 
2030 kommer finnas en tunnelbanedragning till Nacka centrum? 

Avsnitt 8.3 omvärldsscenariot som idéskapare och 8.4 Framtids användningsområde för backcasting är 
kopplade till att besvara forskningsfrågan:  

v Vad kan backcasting bidra med för kommunala planerare och andra aktörer i samverkan 
vid arbete med strategisk och långsiktig planering?  

 

8.1 Utvärdering av scenariot för centrala Nacka 2030  
I en fokusgrupp har tre deltagare från workshopen diskuterat scenariot för centrala Nacka 2030 
planeringsprocess efter Flyvbjergs (2004) teori om phronetic planning approach (Se 5.3.1 Det 
avslutande steget i backcasting). Diskussionen sammanfattas nedan, fråga för fråga. 

 

1) Om scenariot är facit, åt vilket håll är vi på väg i planeringen? 

Deltagarna i fokusgruppen ansåg att scenariot andades ”vilja”. Planeringen kommer, enligt 
scenariot, i framtiden kännetecknas av aktörsamverkan, frivillighet och ideellt arbete samt 
innovativa lösningar. Miljöarbetet kommer inte vara något som gemene man lägger till i sitt liv 
om tid och möjlighet finns, utan något som anses som en central del i livet och något som 
personer själva väljer att lägga mycket tid på. Fokusgruppen påpekade att samverkan och 
samarbete mellan människor är en stor anledning till att de boende i centrala Nacka väljer att 
lägga tid på miljöarbete. Tillbaka får de boende en känsla av tillhörighet. 

Fokusgruppen menade även att det i scenariot går att skönja att beteendeförändringar blir en 
starkare fråga för planeringen. Samt att många olika aktörer kommer vara med och arbeta aktivt i 
planeringsprocesser. 

 

2) Vilka vinner och vilka förlorar av det nya sättet att planera? 

Deltagarna menade att det kollektiva levnadssättet vinner och det individualistiska tänkandet 
förlorar. Scenariot symboliserar exempelvis hur mycket lättare det är att leva i centrala Nacka för 
en person som har ett utbrett nätverk med andra boende, olika företag, kommun och skola. Den 
enskilda individen som väljer att ha merparten av sitt sociala liv och arbete utanför Nacka kan 
komma att känna sig utanför och isolerad.  

De globalt socio-ekonomiskt svaga blir vinnare eftersom att de globala orättvisorna jämnas ut. 
Scenariot ger bilden av små ekonomiska klyftor vilket även gynnar de nu socioekonomiskt 
svagare i centrala Nacka. 
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3) Är utvecklingen som scenariot beskriver önskvärd? 

Deltagarna menar att utvecklingen är önskvärd så länge det inte finns ”ren” energi i överflöd. 
Skulle det finnas ren energi i överflöd så kan vi människor fortsätta med vårt nuvarande leverne 
och skulle inte behöva denna ”uppoffring” som de menar att de skulle vara får många om 
scenariot skulle realiseras. En sådan uppoffring som de nämnde var exempelvis att långresor inte 
skulle vara möjliga i samma utsträckning som idag. De menade att resor till andra världsdelar ökar 
människors förståelse för omvärlden och andra kulturer. Detta skulle då behövas ersättas på 
annat sätt. Deltagarna menade att Nackabon generellt i scenariot för 2030 bör vara lyckligare än 
dagens Nackabo eftersom det i scenariot finns mer tid att umgås med familj och vänner och 
utöva fritidsaktiviteter. Något som deltagarna menar att människan blir lyckligare av. 

 

4) Vilket är första steget för att realisera scenariot?  

Ett steg är genom beskattning menar deltagarna i fokusgruppen. Beskattning är politikernas 
främsta medel att göra något. Idag beskattas arbete högt och resurser beskattas lågt, vilket 
behöver bli tvärtom. Precis som i omvärldsscenariot behöver då i verkligheten Natur- och 
humankapital ersätta BNP som definiering av utveckling. Implementering av Natur- och 
humankapital är dock en extern faktor, vilket betyder att aktörerna inom centrala Nacka kan inte 
själva påverka den. 

Ett annat steg är mod. Politikerna har idag kanske viljan att arbeta mer hållbarhetsorienterat men 
vågar inte ta steget till att arbeta för de riktigt stora förändringarna som ett omställningsarbete 
kräver. Gräsrotsrörelser är idag en grupp i samhället som ofta har detta mod att arbeta mer med 
vad som kan ses som drastiska hållbarhetsåtgärder men de har för lite makt och når bara ut till en 
begränsad grupp i samhället.   

 

8.1.1 Ytterligare kommentarer till scenariot för centrala Nacka 2030 
En alternativ metod till workshopen kunde ha varit att enskilt låta planerare ta fram en bild över 
centrala Nacka 2030 utan hjälp av backcastingtekniken eller gruppdiskussioner i en workshop. 
Som ledare av workshopen har jag svårt att tänka mig att samma resultat skulle gå att nå med 
hjälp av enskilda intervjuer. Deltagarna i workshopen och fokusgruppen kommenterade själva att 
idéerna/åtgärdsförslagen de skapat varit bortom vad en traditionell planeringsprocess eller 
översiktsplansarbete skulle tagit fram.  

Den sociala aspekten av hållbar utveckling är påvisande i scenariot för centrala Nacka 2030. Det 
finns kritik mot att den sociala aspekten inte vanligen är framträdande i backcastingstudier, utan 
att fokus vanligen ligger på fysiska strukturer i samhället (Wangel 2011, Wangel & Gustafsson 
2011).  Detta är alltså inte fallet i denna studie. En anledning till detta kan vara aktörsperspektivet. 
Att koppla samman en aktör med strategier som exempelvis miljömedvetenhet gör de socialt 
kopplade strategierna mer konkreta och det blir lättare att skapa ett helhetsperspektiv i scenariot, 
där de sociala aspekterna blir framträdande. Deltagarna tog även fram många idéer kopplade till 
det sociala elementet av hållbarhet, som exempelvis idéerna ”think global act local”, ”jobba 
mindre” och ”Det kollektiva istället för det individuella” (Se Appendix 1). 

Målet för backcastingstudien var att skapa ett scenario för centrala Nacka 2030 där olika aktörer i 
samverkan gav ett bidrag till hållbar stadsutveckling, som om utvecklingen fortsätter i samma 
riktning kan stödja att centrala Nacka uppfyller sin del av EU kommissionens tvågradersmål. Med 
bidrag menas att Nackabonas miljöpåverkan lokalt och i andra delar av världen ska minskas. Det 
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går bara att diskutera huruvida scenariot når upp till målet hypotetiskt. Dessutom är 
tvågradersmålet något som bara kan nås på global nivå, en enskild stadsdels bidrag skulle inte 
innebära några trendbrott globalt sett. Jag vill ändå hävda att centrala Nackas miljöpåverkan 
globalt och lokalt bör i scenariot för centrala Nacka ha minskat väsentligt mot rådande situation 
idag år 2013. Det går också att föreställa sig att utvecklingen från 2030 till 2050 hade kunnat ge 
ytterligare bidrag till att målet nås. Därmed går det att hypotetiskt påstå att scenariot för centrala 
Nacka 2030 stödjer att centrala Nacka uppfyller sin del av tvågradersmålet.  

 

8.2 Aktörsanalys 2030 
Aktörerna i scenariot för centrala Nacka 2030 är framtagna med syfte att täcka både 
implementerings- och operativas för de strategier som presenterats i scenariot (Se Figur 16). 
Aktörernas intresse och möjlighet att påverka speglar deras roll i strategierna och de teman som 
utgör scenariot. Om ett visst företag redan idag har en förankring i centrala Nacka har dessa 
företag använts i scenariot. Exempel på detta är BMW, ICA Maxi och Swedbank som redan idag 
är belägna i området. De har därmed fått representera även andra liknande kommersiella aktörer 
och ska illustrera att en bredd av aktörer behövs för att påverka stadsutvecklingen 2030. Även 
helt fiktiva aktörer är använda i scenariot med syfte att göra scenariot mer konkret för läsaren. 
Exempel på sådana aktörer är Sol i Sinne, Gröna-Gymmet och Delegationen för stadsutveckling. 
 
Scenariogenereringen kan påverkas både negativt och positivt av deltagande backcasting. Det 
negativa är att de deltagande aktörerna har lättast att reflektera kring aktörer som redan finns 
(Carlsson-Kanyama et al. 2008). Exempelvis har representanter från Nacka kommun svårt att 
föreställa sig en situation där de inte har samma funktion som nu eller har minskat inflytande. 
Konsulterna på Tyréns AB har även de antagligen svårt att föreställa sig en framtida situation där 
konsultrollen ser annorlunda ut. Detta visade sig bland annat i att deltagarna i princip bara 
placerade Nacka kommun som aktör vid de framtagna förslagen. Många av deltagarna beskrev 
det som svårt att komma på aktörer, och många av de aktörer som nämns i scenariot är därmed 
framtagna av mig som arbetat fram scenariot utifrån idéerna. Svårigheten hos deltagarna att ta 
fram kan vara en indikation på att planerare inte är vana att ange vem som ska göra en specifik 
förändring. Att ange aktörer vid en workshop för att ta fram idéer för planprogram är ett sätt att 
tillföra ett aktörsperspektiv i planering.  
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Figur	  16	  visar	  de	  olika	  aktörerna	  i	  scenariot	  kategoriserade	  efter	  deras	  intresse	  och	  möjlighet	  att	  påverka	  utvecklingen	  i	  
centrala	  Nacka	  år	  2030.	  Den	  blå,	  orangea	  och	  lila	  rutan	  visar	  en	  samling	  av	  aktörer	  som	  har	  samma	  möjlighet	  och	  intresse	  

att	  påverka	  som	  andra	  aktörer	  inom	  samma	  ruta.	  	  

 

8.2.1 Den breda massan 2030	  
Till den breda massan räknas bland annat biblioteket i Nacka forum och Folkets hus i Fisksätra 
(Se Figur 16). De har varken något stort egenintresse eller möjlighet att påverka stadsutvecklingen 
utan används som informatör och kunskapskälla.  
 
Resebolag, Plantagon, Svenska turistföreningen, Studenter, Designföretag och 
avfallsentreprenörer kategoriseras efter att de utför tjänster men inte heller ha specifikt 
egenintresse eller möjlighet att påverka utvecklingen i stort.  
 
App-konstruktörer är utförare åt el- och energibolag och bedöms ha lågt intresse att påverka. El- 
och energibolag bedöms besitta intresse att påverka eftersom att de är i direkt kontakt med 
kunderna; aktörer inom centrala Nacka. Energibolag har inflytande över energikällan, till skillnad 
från slutanvändaren. Men deras möjlighet och intresse att påverka utvecklingen i centrala Nacka 
bedöms som låg i sammanhanget.  
 

8.2.2 Subjekt 2030	  
Till subjekt kategoriseras bland annat de boende som är äger enfamiljshus. Exempelet från 
scenariot för centrala Nacka 2030 där Nacka kommun köpt upp mark från villaägare illustrerar 
hur ägare av enfamiljshus har både intresse och makt att påverka. Ägare av enfamiljshus har även 
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juridiskt samma möjlighet att påverka som en bostadsrättsförening i planärenden. Men i detta fall 
motiveras placeringen för enfamiljehusägare i Figur 16 med att i scenariot för centrala Nacka 
2030 har bostads- och hyresrättsföreningar åstadkommit fler förändringar än enfamiljshusägare. 
Detta på grund av att en grupp anses ha större möjlighet att påverka än enskilda individer.  
 
Byggherrar ställer krav på konsulter under planerande och byggande. Men utför även krav som 
ställs av olika aktörer. De bedöms i sammanhanget inte ha tillräckligt mycket makt för att kunna 
kategoriseras som en nyckelspelare utan identifieras som subjekt. 
 

8.2.3 Kontext-sättare 2030	  
Delegationen för stadsutveckling är medfinansiärer till ett jämställdhetsprojekt. 
Trafikförvaltningen har genomfört projekt om el- och laddhybridsbussar. Trafikverket är aktör 
med makt att påverka i överdäckningen av Värmdöleden. Dessa tre aktörer kategoriseras som 
Kontext-sättare. Skillnaden mellan dessa aktörer och företag kategoriserade till den breda 
massan är att Delegationen för stadsutveckling, Trafikförvaltningen och Trafikverket kan ställa 
krav på andra aktörer. Aktörer som kategoriseras som den breda massan och subjekt är utförare 
av kraven och innehar inte den makten. En aktör som säljer en tjänst kan bli utbytt mot en annan 
aktör. Dock bedöms Delegationen för stadsutveckling, Trafikförvaltningen och Trafikverket inte 
ha samma intresse att påverka som företagen i den orange rutan, Se Figur 16, som har större 
egenintresse av att styra utvecklingen i centrala Nacka. Dessa företag har även en betydande roll 
för enskilda strategier, samt att de är geografiskt placerade inom centrala Nacka, och bedöms 
därmed ha större möjlighet att påverka än exempelvis resebolag som är belägna utanför centrala 
Nacka.  
 

8.2.4 Nyckelspelare 2030	  
Nyckelspelare är bland annat Nacka kommun som framförallt är en drivande aktör i 
implementeringsfasen av många strategier. Bostads- och hyresrättsföreningar är drivande i både 
planering/byggande och brukande/förvaltning i många strategier, de räknas därmed också som 
en nyckelspelare. Hyresrättsföreningar har i olika strategier påverkat fastighetsägarna och de utgör 
tillsammans en nyckelspelare. Fastighetsägare kan ställa krav på exempelvis byggherrar under 
byggprocessen.  
 
Nacka gymnasium och Järla skola är med som aktörer inom flera strategier, de räknas därmed 
både ha stort intresse och möjlighet att påverka, och deras roller förstärks av att de samverkar i 
många projekt. Ideella organisationer och föreningar är i figuren samlade i en blå ruta. De drivs 
av intresset att påverka, samt att de är avgörande för många av de implementerade strategierna 
både i planering/byggande och brukande/förvaltning och bedöms därmed som en nyckelspelare.   
 

8.2.5 Planerarens roll i samverkan med andra aktörer år 2030 jämfört med 2013 
Vad kan vi utläsa genom en jämförelse mellan dagens aktörsanalys av centrala Nacka 2013 
jämfört med aktörsanalysen för 2030? Främst att företag och boende har fått både större intresse 
och möjlighet att påverka utvecklingen i centrala Nacka 2030. Boende har förflyttat sig från ”Den 
breda massan” till att vara ”Nyckelspelare” (Se Figur 8 och 16). I aktörsanalysen för 2013 var 
boende benämnda som en egen kategori. I aktörsanalysen för 2030 är de benämnda som en 
medlem i en ideell organisation, bostads- eller hyresrättsförening eller ägare av enfamiljshus eller 
lokalt företag. Anledningen till detta är att belysa det utbredda miljö- och samhällsengagemang i 
centrala Nacka och att de boende inte längre enbart verkar som enskilda individer utan som 
grupp i en organisation eller företag.  
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Det har även uppkommit fler andra aktörer som har både stort intresse och stor möjlighet att 
påverka utvecklingen i centrala Nacka. Nacka gymnasium och Järla skola är exempel på nya 
aktörer som i det normativa scenariot för 2030 är en nyckelspelare men som inte fanns med 2013.  
 
I scenariot för centrala Nacka 2030 fungerar den kommunala planeraren som samverkare och 
organisatör i arbetet med att få andra aktörer att vilja vara med och påverka utvecklingen i 
centrala Nacka. Scenariot för 2030 utgår ifrån att det behövs en samverkan mellan planerare och 
andra aktörer inom många olika områden för att strategierna i scenariot ska kunna vara möjliga. 
År 2013 är Nacka kommun ensam nyckelspelare bland de lokala aktörerna. Dessutom är det år 
2013 få aktörer som har möjlighet att påverka utvecklingen 2013 jämfört med 2030 då 
majoriteten av aktörerna kan påverka utveckling. 
 
Scenariot för centrala Nacka 2030 indikerar att planerare i framtiden behöver skapa och delta i 
aktörssamverkan där deras roller som beslutsfattare kommer att delas med andra. Och där dialog, 
samråd och andra verktyg för att koppla samman aktörer kommer bli vanligare för att nå en 
utveckling liknande den som är beskriven i scenariot. 
 
 

8.3 Omvärldsscenario som idéskapare 
Förutsättningar för scenariogenereringen är omvärldscenariot som användes som idéskapare för 
deltagarna under workshopen (Se avsnitt 6.4.1 användningen av omvärldsscenario i Oval mapping 
technique). Som tidigare nämnts betyder idéskapare att omvärldscenariot fått deltagarna att befria 
tanken för att lättare kunna föreställa sig en värld bortom den de känner till idag. 
Omvärldscenariot är utvecklat efter en explorativ analysprincip och har undersökt frågan ”vad 
som kan hända?” i vår omvärld som skapar förutsättningarna för att ett trendbrott i Nackas 
utveckling har kunnat ske.	  Omvärldsscenariot speglar inte en värld där tvågradersmålet kommer 
att nås till 2050 utan har bara en pedagogisk funktion i scenariogenereringen för centrala Nacka 
scenariot. 	  
 
Några av deltagarna beskrev under workshopen att omvärldsscenariot var användbart för att 
förstå skillnaden mellan att tänka ”vad som kan hända” och ”vad som troligen kommer att ske”. 
Ett exempel på hur omvärldscenariot följde med hela vägen från analys till generering av idéer för 
centrala Nacka är förslagen gällande klimatflyktingar. Ökad andel klimatflyktingar i Sverige 
presenterades i omvärldscenariot för 2030 som ett resultat av flera globala naturkatastrofer. 
Under workshopen tog deltagarna fram idéer om hur klimatflyktingarna kunde vara en del i 
miljöarbetet och på ett pedagogiskt sätt sprida sin kunskap om klimatförändringar och miljö till 
Nackabona. Dock går det inte att veta om dessa idéer hade framkommit utan omvärldsscenariot 
eller vilka idéer som inte framkom eftersom omvärldsscenariot inte gav förutsättningar för dem. 
Men det ger indikationer om att omvärldsscenariot påverkade deltagarna under workshopen.  

Vid användandet av ett omvärldsscenario är det därför viktigt att workshopledaren är medveten 
om att omvärldsscenariot påverkar deltagarnas tankar. Ett omvärldsscenario som gör ett politiskt 
ställningstagande färgar antagligen scenariot efter denna ståndpunkt. Jag valde att belysa en 
omvärld där Sverige klarat av några av de kommande utmaningarna som finns med i 
framtidskommissionens rapport. Men jag valde även att ta in klimatflyktingar och segregation i 
omvärldsscenariot för att omvärldsscenariot inte enbart skulle upplevas som positivt. Genom att 
sätta ihop flera olika externa faktorer till ett omvärldsscenarioförsökte jag bredda perspektivet 
hos deltagarna. Jag upplyste även deltagarna att de inte skulle känna sig begränsade av 
omvärldsscenariot utan fick analysera och improvisera fritt över hur centrala Nacka kan tänkas se 
ut 2030. 
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8.3.1 Omvärldsscenariots begränsningar 
Något som oftast inte diskuteras i planering är vilken handlingsfrihet aktörer har i relation till hur 
omvärlden förändras. Det finns en paradox i användandet av omvärldsscenariot för 2030 gällande 
handlingsfriheten för lokala aktörer i scenariot för centrala Nacka 2030. Deltagarna i workshopen 
tog fram sina idéer utifrån de externa faktorerna i omvärldsscenariot för 2030. Det går därmed att 
argumentera för att scenariot för centrala Nacka 2030 blir ouppnåeligt om omvärlden inte 
förändras i linje med vad omvärldsscenariot beskriver. Detta betyder att handlingsfriheten för 
aktörerna i centrala Nacka att påverka utvecklingen i själva verket är mycket begränsad. I denna 
studie blir detta perspektiv paradoxalt eftersom att studien bygger på ett antagande om att den 
nya t-banedragningen till Nacka skapar just en handlingsfrihet hos lokala aktörer. I verkligheten 
är handlingsfriheten av lokala aktörer delvis begränsad av omvärlden. Men det går att finna flera 
exempel där lokala aktörer påverkar stadsutvecklingen idag. Ett exempel från Stockholm är 
medborgarinitiativet HS2020 i Hammarby Sjöstad. I medborgarinitiativet har några boende gått 
ihop och utvecklat ett nätverk av medborgare, företag och andra organisationer för att fortsätta 
arbeta för att bidra till en hållbar utveckling, även efter det att staden bedömer stadsdelen som 
”färdigbyggd” (Ackebo et al 2012). Medborgarinitiativet är ett tydligt exempel på en 
gräsrotsrörelse som själv tar initiativ till miljöarbete och ”bjuder in” andra aktörer att delta i 
arbetet. Därför är det viktigt att vid användning av ett omvärldsscenario vid en workshop inte låta 
det begränsa händelseutvecklingen i det interna scenariot när idéerna sätts ihop till ett scenario. 
Det är också viktigt att deltagarna i en workshop är medvetna om att omvärldsscenariot bara 
användas i ett pedagogiskt syfte för att befria tanken. Men att det är viktigt att deltagarna vågar 
skapa idéer som sträcker sig utanför omvärldsscenariot också.  

8.3.2 Att planera med omvärlden i åtanke 
Jag vill med användandet av omvärldsscenariot även belysa vikten av att planera med omvärlden i 
åtanke. Jag har alltså använt ett explorativt omvärldsscenario i ett pedagogiskt syfte. Ett ytterligare 
steg i användandet av omvärldsscenario är att utvärdera scenariot för centrala Nacka 2030s 
robusthet. Detta kan exempelvis göras genom att ett omvärldsscenario tagits fram och att dess 
externa faktorer vägs gentemot strategierna i scenariot för centrala Nacka 2030. Till exempel, hur 
robust är scenariot för centrala Nacka mot att en stor finanskris inträffar? Ett explorativt 
omvärldsscenario kan på samma sätt användas för att utvärdera robustheten för exempelvis 
kommunala planer och program. 

Omvärldscenariot beskriver en värld där människors verklighetsuppfattningar skiljer sig åt 
markant. En del har inte hängt med i utvecklingen med de nya klimatutmaningarna. Och det 
finns andra som inte känner sig delaktiga eller som inte har funnit sin plats i det alltmera 
kunskapsorienterade samhället. I scenariot för centrala Nacka 2030 delar de flesta människor 
samma världsbild. Scenariot skildrar ett starkt civilsamhälle med stort socialt kapital. Detta kan 
eventuellt skildra en önskvärd framtid, men är den trolig? Regeringens framtidskommissions 
slutrapport ”Svenska framtidsutmaningar” (2013) benämner de stora skillnaderna mellan 
medborgares skilda verklighetsuppfattning som en utmaning inför framtiden. Enligt rapporten 
överöses människor idag med information från olika sociala medier. De menar att olika 
kunskapskällor signalerar helt skilda världsuppfattningar som kommer leda till splittring i 
samhället därför att vissa grupper inte känner sig delaktiga. Denna problematik kommer enligt 
rapporten leda till ett demokratiproblem, vilket även kommer påverka samhällsplaneringen. 
Samråd är ett viktigt redskap i planeringen där individen själv får komma till tals. Dock krävs det 
att individen själv väljer detta. Ett intressant ämne för framtida forskning är att undersöka hur 
planeringen kan fånga upp alla grupper i samhället. 
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8.4 Framtida användningsområden för backcasting 
Användningsområdet för backcasting har diskuterats i flera av de artiklar som använts inom 
denna studie. I flera av dem går det att skönja en diskussion om hur backcasting kan göras mer 
användarvänlig även utanför forskningsvärlden (Se exempelvis Wangel 2012, Nilsson et al. 2011). 
Deltagarna i fokusgruppen och deltagaren från den enskilda diskussionen ombads att spåna och 
diskutera hur backcasting kan användas praktiskt som ett verktyg i olika delar av en 
planeringsprocess. Diskussionerna har tillsammans med mina egna erfarenheter under studien 
legat till grund för förslag om hur backcasting kan användas i planeringen.  
 

8.4.1 För planer och visioner 
Backcasting syftar till att vara ett verktyg för samhällsplanering för att ta fram planer och visioner. 
Deltagarna i de båda diskussionerna ansåg att det finns uppenbara fördelar med att använda 
backcasting i visionsarbete och strategisk planering så som översiktsplanering eller 
miljöbedömningar för långsiktig planering. Fördelen med backcasting är att metoden sätter upp 
mål som inte är förhandlingsbara. Idag krävs det inte att planprogram innehåller ett ”miljöbästa” 
alternativ utan snarare ett ”miljötillräckligt” alternativ. Användandet av backcasting i planering är 
ett sätt att få en möjlighet till att planera efter svåra uppsatta mål. Att bedöma och utvärdera 
planprogram mot ett alternativ som uppfyller exempelvis tvågradersmålet är intressant för att se 
vilken potential en plan eller ett projekt har att nå övergripande hållbarhetsmål.  
 
Deltagarna i fokusgruppen menade även att ett scenario belyser helhetsbilden i planeringen. 
Strategisk planering diskuterar inte beteendeförändringar på ett sådant sätt som det framkommer 
i scenariot även fast att det finns ett behov av att göra det. Här är backcasting ett tydligt verktyg 
för att tänka holistiskt och bredda aktörsperspektivet i planeringen. Deltagarna i de båda 
diskussionerna ansåg också att det är lärorikt som planerare att tvingas tänka utanför dagens 
ramar och att det är ett utvecklande sätt att arbeta. 
 
Scenariot för centrala Nacka 2030 visar en alternativ framtid. De boende i centrala Nacka beskrivs 
i scenariot som en homogen grupp ur perspektivet att de väljer att jobba mindre och ägna mycket 
av sin fritid åt ideellt hållbarhetsarbete. De är mindre troligt att människor som vill jobba mycket 
eller väljer att spendera lite tid med sin familj, skulle välja att bo i centrala Nacka som det gestaltas 
i scenariot. Att scenariot så tydligt utmärker en livsstil i samhället kan ses som en brist eftersom 
scenariot inte ger utrymme för mångfald beträffande livsstilar. Ett alternativ till den här studien är 
att visa ett spektrum mellan olika framtida trender genom att ta fram flera scenarier för ett årtal 
som kan ställas i kontrast till varandra. Sådana undersökningar har gjorts tidigare, se exempelvis 
Höjer et al. (2011) och Åkerman et al. (2007). Beskrivningar och diskussion gällande olika 
alternativa framtider eller trender är säkerligen användbart i översiktsplaner eller annan långsiktig 
planering.  
 

8.4.2 Workshops och medborgardialoger  
Deltagande backcasting genom workshops kan användas för att inspirera och visa på det stora 
glapp mellan vision och verklighet eller nutid och framtid som finns. Backcasting kommunicerar 
på ett tydligt sätt vad som måste göras i planeringen och vilka trendbrott som behövs i samhället. 
Här finns det potential till att använda backcasting för att få lokala aktörer att få mer förståelse 
för nationella och internationella miljömål. 
 
Vidare kan deltagande backcasting och Oval mapping technique användas för att spåna och ta 
fram nya idéer till hållbarhetsprogram för stadsdelar. Den här studien visar att genom att använda 
sig av en workshop där deltagare har olika kunskapsområden går det att ta fram idéer långt 
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bortom det sannolika. Hållbarhetscertifieringsverktyget Breeam uppmuntrar till nya sätt att föra 
medborgardialoger där grupper som traditionellt är svåra att involvera i planeringen deltar i 
samråd eller medborgardialoger (Barlow 2011). En av deltagarna i fokusgruppen menade att 
genom att genomföra en backcastingworkshop som lockar målgrupper från dessa grupper skulle 
eventuellt kunna innebära poäng i en Breeam certifiering. Detta kan göra entreprenörer och 
konsulter intresserade av att testa backcasting i en workshop. 
 

8.4.3 Förslag till vidare forskning  

Den här studien pekar på en kunskapslucka av tillämpningen av det avslutande steget i 
backcasting och hur tekniken kan tillämpas av planerare eller andra aktörer som arbetar med 
planeringsfrågor (Se avsnitt 5.3.1 Det avslutande steget i backcasting och 5.4 användningsområden för 
backcasting i planering). För vidare forskning hade det därför varit intressant att genomföra en 
backcastingstudie på en kommunal planeringsprocess gällande att ta fram en ny översiktsplan 
eller skapa en vision för en ny stadsdel. Det vill säga att göra en studie liknande den här men med 
större inblandning av planerare och andra aktörer. Målet ska också vara att planerarna ska 
använda metoden för att ta fram en vision eller liknande och kartlägga nya former av 
aktörssamverkan. Detta kräver att en kommun är villig att samarbeta med forskare och är nyfikna 
att pröva på backcasting som metod. Jag tror även att det finns ett intresse hos konsultbolag som 
arbetar med samhällsplanering att delta i en sådan undersökning. Metoden som används för 
scenariogenereringen i denna studie, där olika aktörer tagit fram idéer, hade då kunnat tillämpas. 
Jag tror att en sådan studie skulle betyda mycket för utvecklandet av backcastingmetoden, och 
framförallt tillämpningen av backcasting i planeringen.  
 
Intressant är även att vidareutveckla sätt som hjälper forskare och planerare att urskilja trender 
och mönster i planeringen idag och hur planeringen kan komma att förändras i framtiden. 
Aktörsanalyser tillsammans med Phronetic planning approach belyser vilka grupper som kan 
komma att få större respektive mindre makt inom kommunal planering. Både aktörsanalyser och 
Phronetic planning approach kan användas för att skönja vilka grupper i samhället som 
marginaliseras inom vissa projekt och planprogram. De kan tillsammans utgöra ett verktyg där 
framtida behov för samhällsplaneringen kartläggs. För vidare forskning skulle det vara intressant 
att fortsätta utveckla dessa analysmetoder i backcasting. Jag välkomnar även studier där andra 
analysmetoder testas i en backcastingstudie. Ett exempel på ett annat verktyg som går att 
vidareutveckla inom backcasting är Cost-Benefit analyser (CBA). CBA fungerar som ett verktyg 
för att utvärdera nyttan respektive kostnaden för projekt. CBA har genomförts som ett 
utvärderingsvektyg i andra studier liknande denna (Se Ackebo et al. 2012).   
	  
Studien tillämpar en relativt ny definition av hållbarhet som utgör en bredare definition än vad de 
tre elementen; social, ekologiskt och ekonomiskt tillsammans utgör (Se avsnitt 4 Hållbar 
stadsutveckling och tvågradersmålet). Den nya definitionen, "utveckling som tillgodoser dagens behov samtidigt 
som den säkerställer att planetens livsuppehållande system, på vilka välståndet för framtida generationer är 
beroende av, hålls intakta”, syftar till att det nuvarande ekonomiska systemet ändras (Griggs et al. 
2013:306). Exempelvis föreslås att nationella policies ska sätta ett värde på ekosystemtjänster och 
naturligt kapital samt en kostnad för ohållbara beslut (Griggs et al. 2013). Om denna nya 
definition för hållbarhet som kan liknas vid ett paradigmskifte för hur människan ser på planetens 
kapacitet blir vedertagen i samhället ställs nya krav på strategisk planering. Stadsplaneringen skulle 
behöva anta en sådan utmaning som Nacka kommun antog 2014 i scenariot för centrala Nacka 
och förbereda sig för omställning. Om sådana projekt blir verklighet har backcasting stor 
potential att vara en del i planeringen. För vidare forskning i ämnet, vore det intressant att 
undersöka hur planeringen kan komma att ändras med en ny definition av hållbarhet så som den 
Griggs et al. (2013) föreslår. Går det exempelvis redan idag att skönja nya idéer och tankar som 
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kan kopplas till andra definitioner av hållbarhet än den från ”The limits of growth” som haft 
monopol under många årtionden? Detta vore ett intressant uppslag för vidare forskning. 

Forskning om klimatförändringar vittnar om att det är långt kvar till tvågradersmålet. Därför vill 
jag genom denna studie uppmana kommunala planerare och andra aktörer i samverkan att anta 
utmaningen och tillsammans arbeta för en stadsplanering som aktivt arbetar med att bidra i större 
utsträckning till en hållbar stadsutveckling. Den här studien visar att i ett sådant arbete har 
backcasting ett självklart användningsområde.  
 
Till sist, det den här studien vill förmedla mer än någonting annat: kreativitet och nya idéer är ett 
viktigt verktyg inför framtidens utmaningar. Framtidsstudier och backcasting är ett sätt att arbeta 
med de båda. För nog är det så som Tage Danielsson (1928-1985) sa ”Om man vägrar att se bakåt 
och inte vågar att se framåt så måste man se upp”. 
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9. Slutsats 
	  

Detta avslutande kapitel syftar till att återvända till forskningsfrågorna och presentera slutsatserna som dragits 
från studien.  
 

v Baserat på ett scenario, hur kan befintliga och tillkommande aktörer i de centrala delarna 
av Nacka, för att bidra till en framtida hållbar stadsutveckling, använda sig av att det år 
2030 kommer finnas en tunnelbanedragning till Nacka centrum? 

 
Scenariot förmedlar bilden av centrala Nacka 2030 som har använt sig både av kreativitet och nya 
idéer för att ge ett bidrag till en hållbar stadsutveckling. Scenariot illustrerar hur Nacka kommun 
utnyttjade den nya t-banedragningen till förändringar som är långt mera än bara en ny knutpunkt 
för kollektivtrafik. Det illustrerar även hur beteendeförändringar och tekniklösningar kan 
komplettera varandra i stadsplanering och tillsammans skapa en helhetsösning för att bidra till 
uppsatta hållbarhetsmål. Den sociala aspekten av hållbar utveckling är påvisande i scenariot för 
centrala Nacka 2030. 
 
Studien reflekterar kring aktörsamverkan och scenariot för centrala Nacka 2030 illustrerar hur 
planerarens roll breddas samtidigt som fler aktörer, exempelvis lokala företag och boende, får 
större möjlighet och intresse att påverka utvecklingen i centrala Nacka. Utvecklingspotentialen 
för centrala Nacka att fortsatta hållbarhetsarbetet är i scenariot tydlig och vägen till att nå 
uppsatta hållbarhetsmål till 2050 kan därmed ses som påbörjad. 

  
v Vad kan backcasting bidra med för kommunala planerare och andra aktörer i samverkan 

vid arbete med strategisk och långsiktig planering?  
 

Den här studien pekar på ett alternativ för vad det är som måste göras i planeringen för att bidra 
till hållbar stadsutveckling. Studien visar att dagens strategiska planering behöver göra en 
omställning för att klara de utmaningar som framtidens klimatförändringar ställer på vårt 
samhälle. Studien visar även hur backcasting kan användas för att bredda planeringsperspektivet 
och tänka utanför ramarna i strategisk planering. Scenariot för centrala Nacka 2030 innehåller 
åtgärdsförslag som är bortom vad traditionell översiktlig planering och detaljplanering skulle 
tänkas genomföra gällande en tunnelbanedragning. ”Bortom” har i sammanhanget betydelsen 
ytterligare bidrag till tvågradersmålet och allmänt till hållbar stadsutveckling. 
 
Backcastingteorin innehåller utgångspunkter som planerare och andra aktörer i samverkan med 
fördel skulle kunna använda sig av i detta arbete, främst att hållbarhetsmål aldrig är 
förhandlingsbara och att tänka bortom dagens utveckling. Det finns användningsområden för 
backcasting inom workshops med planeringsfokus och allmänt visionsarbete inom strategisk 
planering. Ett backcastingscenario skulle även kunna användas som ett nytt slags plandokument.  
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11. Appendix 1 
I Tabell 2 visas de idéer som deltagarna i workshopen tog fram under workshopens första och 
andra del (Se avsnitt 6.5 Omvärldsscenario som idéskapare i Oval mapping technique). Deltagarna ombads 
inte att ta fram aktörer i workshopens första del och därför saknar vissa idéer i Tabell 2 aktörer. 
Idéerna som är framtagna under workshopens första del är i stor utsträckning kopplade till 
omvärldsscenariot.  

I workshopens andra del ombads deltagarna reflektera över aktörer i alla skeenden av 
implementering och underhåll av en strategi och de uppmanades att skriva fler aktörer än en. 
Under sammanställningen av idéerna efter workshopen har aktörerna som togs fram under 
workshopen sorterats in i implementerings- och operativfas. Deltagarna skrev aktörerna på 
samma lapp där de skrivit strategin. Deltagarna kom inte alltid på aktörer till strategierna för 
centrala Nacka 2030 eller glömde att skriva aktörer, i dessa fall är aktörerna i scenariot för 
centrala Nacka 2030 framtagna av mig. Jag har även fyllt i med fler aktörer där jag ansett det varit 
lämpligt. 

Vissa av strategierna bygger på deltagarnas idéer men har vidareutvecklats. Strategin ”Ett växande 
central Nacka” (Se Figur 10) bygger exempelvis på idéerna förtätning och exploatering. På samma 
sätt är idén ”Dagvattenhantering som en del i stadsmiljön” och ”klimatanpassningar” exempel på 
en idé som konkretiserats under sammanställningen av idéerna till strategin ”Regnträdgårdar” (Se 
Figur 11).  Alla idéer användes inte till strategier utan för att förmedla en känsla i scenariot, 
”Think global act local” och ”Det kollektiva istället för det individuella” är exempel på idéer som 
fast att de inte använts till en specifik strategi format scenariot för centrala Nacka 2030.  
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Idéer framtagna av deltagarna under 
workshopen 

Aktörer i 
implementeringsfasen 

Aktörer i 
operativfasen 

Nackavalutan Nacka kommun Boende 
Hållbarhetsprofil   
Överdäckning av Värmdöleden Nacka kommun  
Låta medborgarna vara delaktiga i att 
bestämma vart kommunen ska dra ner på 
CO2 utsläpp  

Nacka kommun Boende 

Ekologiskt fotavtryck   
”Transition Towns”   
Bygga fler bostäder Nacka kommun  
Förtäta Nacka kommun  
Dagvattenhantering som en del i 
stadsmiljön 

Nacka kommun, Konsulter  

Gröna tak, Grönstruktur, Grönområden Nacka kommun, 
Arkitekter 

 

Grönstruktur har en kylande effekt   
Riv befintliga byggnader och gör plats för 
odling 

Nacka kommun Boende 

Elgeneratorer   
Yt-effektivt boende  Boende 
Klimatstrategier och klimatanpassningar Nacka kommun  
Mer accepterat med svalare 
inomhustemperatur 

  

Förändringar av kommunhuset Kommunhuset  
Lokala biogasanläggningar i källare på 
flerbostadshus och villor 

Avfallsentreprenörer  Boende 

Kollektivistiskt boende   
Matlag  Boende 
Plushus Nacka kommun  
Mini vindkraftverk Bostäder  
Solceller   
App för att mäta energianvändning Appkonstruktörer  
Cykelmotorvägar,    
Coffice Kaféer Boende 
Uthyrning av cykelkärror Bostadsrättsföreningar Cyklister 
Människor cyklar längre sträckor än 
tidigare 

 Cyklister 

Färre parkeringar mer bostäder Nacka kommun  
Vardagsmotion (Gång och cykel)   Boende 
Elbil och elcykel  Boende 
Virtuella möten Något företag som säljer 

tjänsten virtuellt möte 
Kunder 

Eko-turism, segling istället för motorbåtar 
etc. 

  

Fjällsemestrar istället för Thailandsresor   
Deponering för grovsopor Avfallsentreprenörer  
Jobba mindre   
Vegetarisk kost   
Medveten konsumtion   
Nyttja tomma lokaler i kommunhuset 
under kvällar och helger 

Nacka kommun  

Låna, byta och laga   
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Tidsbanken Boende Boende 
Strategier för att ta hand om 
klimatflyktingar 

Skolor i Nacka  

Minskat buller   
Barn och ungdomar uppskattar “det 
gröna”. 

  

Ökade rekreationsmöjligheter   
Intresse för hälsa   
Think global act lokal   
Det kollektiva istället för det individuella   
Hologramtekniken är utvecklad    
Rättvisemärkta produkter Rättvisemärkt, Fairtrade Boende 
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