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Polytech' Nantes, France: 4896 km/l !!!!!!!!
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Idé-driven innovation

Push

“Tänka utanför lådan?”



Behovs-driven innovation

Designprocess

Pull



Kultur, normer Kunskap

Teknik

MarknadLagstiftning

Vi sitter fast i 

socio-tekniska system

Policy



Kultur, normer Kunskap

Teknik

MarknadLagstiftning

Förändringar på landskapsnivå 

kan utmana rådande regim 

och ge en nisch ett möjlighetsfönster

Policy



The Gigafactory is designed to reduce cell costs much faster than the status quo and, by 2020, 

produce more lithium ion batteries annually than were produced worldwide in 2013. By the end 

of the first year of volume production of our mass market vehicle, we expect the Gigafactory will 

have driven down the per kWh cost of our battery pack by more than 30 percent.The project 

aims to disrupt battery costs enough to impact the distributed storage industry.
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MarknadLagstiftning

HÅLLBARHETSDRIVEN OMSTÄLLNING

Policy

“Hur behöver lådan ändras?”

Krav på en hållbar framtid



Hållbarhetsdriven innovation 

-> Backcasting

[Holmberg, 1998]

1. Förstå vilka villkor som behöver 

vara uppfyllda i en hållbar framtid

2. Förstå dagens system i relation till villkoren för hållbarhet

3. Gapet mellan 1 och 2 ger kraften

för att finna framtida lösningar

4. Identifiera framkomliga vägar för att

förverkliga de framtida lösningarna



"En hållbar utveckling tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter 

att tillfredsställa sina behov..”

World Commission on Environment and 

Development’s (the Brundtland Commission)

Our Common Future, 1987.

Hållbar Utveckling
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Välbefinnande i framtiden
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Systemperspektiv

Stam och grenar
— Grundläggande principles

Bladverk
— Detaljer
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Att hushålla med resurserHur klarar vi att leva ihop?

Användningen av energi och material

Underhålla tekniskt kapital

Investering eller kostnad?

Förmögenhetsfördelning

Bevara tillit

Fördela och kontrollera makt

Garantera mänskliga rättigheter

Bevara viktiga institutioner

Vad karaktäriserar det goda livet och det goda samhället?
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Well-being today

Well-being in the future
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Regeringens proposition 2008/09:93 Mål för framtidens resor och transporter

En stegvis ökad 

energieffektivitet i

Transportsystemet 

År 2030 bör Sverige ha en 

fordonsflotta som är 

oberoende av fossila 

bränslen.

Transportsektorn ska även 

bidra till att övriga 

miljökvalitetsmål nås och

till minskad ohälsa.

Antalet dödade och allvarligt skadade till följd av trafikolyckor inom de

olika trafikslagen ska fortsatt minska. Exempelvis bör inom

vägtransportsystemet antalet omkomna halveras och antalet allvarligt

skadade minskas med en fjärdedel mellan 2007 och 2020.

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska 

medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god 

kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. 

Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot 

kvinnors respektive mäns transportbehov.
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Why start from guiding principles? 



Hur löser man ett stort problem? 

Man gör det STÖRRE! 



Think big, start small, act now!

+

Double loop learning



Listening 

and 

observing

Collaboration

Trust

Understanding

Excitement, 

appreciation

Creativity, 

innovation, support

Increased 

participation

Collaboration begins with listening



Decreased 

resources

Decrease in 

listening and 

observing

Social 

Separation

Lack of 

trust

Misunderstanding

Fear

Internal 

Competition

Redundancy

Increase 

costs

The cost of not listening



Att skapa utrymme för förändring,

— att ge rätt förutsättningar och sedan kliva 

undan skapar ett helt annat engagemang än 

att försöka styra och kontrollera.

Challenge Lab



Martin Luther King said

“I have a Dream”

not

“I have a nightmare!”





Bogota, Columbia

Enrique Penalosa, mayor 1995-1998, 2016 -



Det är den andra musen som får osten



john.holmberg@chalmers.se


