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1. Detta är Framtidsveckan
Framtidsveckan är ett koncept som från början kommer från Söderhamn. Ur ärende
2018.026 KS finns några beskrivande stycken om Framtidsveckans koncept och syfte:
”Framtidsveckan är en vecka då miljö, samhällets resiliens, klimatet och hållbar utveckling
står i centrum. Syftet med Framtidsveckan är att skapa mötesplatser och öka medvetenheten
om de resurser som finns i världen genom att lyfta fram positiva lokala exempel av
hållbarhetsarbete.
Framtidsveckan är ett brett samarbetsprojekt där flertalet olika aktörer på eget initiativ
arrangerar publika arrangemang, med den gemensamma nämnaren hållbarhets- och
omställningsperspektiv. Konceptet initierades av Omställningsrörelsen, och Studiefrämjandet
har i många orter varit med och arrangerat. Själva konceptet
Framtidsveckan ägs dock inte av någon enskild aktör”.

2. Framtidsveckans historia i Alingsås
Idén om en Framtidsveckan växte fram ur det redan befintliga arrangemanget Earth Hour,
som arrangerades av Alingsås Energi i Alingsås kommun. Efter en tid utvidgades
arrangemanget till att omfatta en hel vecka och döptes därför om till Earth Week som efter
endast ett år döptes om igen till Framtidsveckan efter ett liknande arrangemang med samma
namn med ursprung från Söderhamn.
Under de första två åren (2013-2015) som Framtidsveckan arrangerades söktes
projektmedel från Leader för att eventet skulle kunna genomföras. Först år 2016 fördelades
samordningsarbetet på flera aktörer som utförde arbetet till stor del ideellt. Däribland fanns
representanter från kommunen, Omställning Alingsås och Studiefrämjandet. År 2017 blev
arbetsbördan för stor i förhållande till de resurser som fanns tillgängliga vilket ledde till att
Framtidsveckan till fullo inte blev av. Det året genomfördes endast några få programpunkter
på Nolbygård.
Mellan 2018-2020 har kommunen beviljat Studiefrämjandet en årlig summa om 250 000
kronor för Framtidsveckan. Denna summa används för att finansiera samordningen av
Framtidsveckan genom att i efterhand ersätta Studiefrämjandet som bland annat anställer en
samordnare. Finansieringen går också till att betala lokalhyra så att arrangörerna kan nyttja
Palladium samt till marknadsföring och egna programpunkter. Utöver kommunen finns andra
delfinansiärer som bidrar med lokaler, personella resurser och programpunkter med
tillhörande kostnader1. Bland annat ställer Omställning Alingsås upp med webblösningen
som används under Framtidsveckan samt support till denna, helt utan kostnad för
Framtidsveckan.

3. Metod
Framtidsveckan har tidigare följts upp genom en extern rapport från Institutet för vatten- och
luftvårdsforskning (IVL) samt genom flera uppföljningar som har sammanställts av
samordnaren för Framtidsveckan.
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Svenska kyrkan, Alingsåshem (inkl. FABS), Alingsås Energi, Studiefrämjandet och Omställning
Alingsås.
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Denna utvärdering utgår ifrån tidigare rapporter och uppföljningar som finns tillgängliga.
Utöver det har en intervju hållits med de två arrangörer från referensgruppen som fanns
tillgängliga under svarsperioden juni till och med augusti 2020. Intervju har också hållits med
samordnaren för Framtidsveckan för att få ytterligare underlag till denna utvärderingsrapport.
Resterande arrangörer inom referensgruppen har fått möjlighet att ge sina inspel om
Framtidsveckan via mejl.
Uppföljningarna, studierna och intervjuerna utgör tillsammans ett underlag för att ge en bild
av Framtidsveckan som event bland både arrangörer och besökare. Uppgifterna är dock inte
heltäckande och generella slutsatser som omfattar hela Framtidsveckan bör således göras
med försiktighet.

3.1 Uppföljningarna
Framtidsveckan följs årligen upp genom de uppföljningar som samordnaren sammanställer. I
denna utvärderingsrapport har man sammanställt resultat från tre olika uppföljningar mellan
år 2018-2020. Uppföljningarna visar resultaten från en enkätundersökning via Google som
vänder sig till arrangörerna. Svarsfrekvensen varierar mellan enkätfrågorna och mellan åren.
I 2020 års uppföljning kunde inte utföras med samma detaljnivå som de föregående åren på
grund av COVID-19-pandemin.

3.2 Studien från IVL
Rapporten är en del i det större forskningsprojektet ”Bortom BNP-tillväxt: scenarier för ett
hållbart samhällsbyggande” och syftar till att fungera som ett underlag och bidrag till den del
inom forskningsprojektet som behandlar konsekvenser för politik och planering (Bortom
BNP-tillväxt 2016). Studien består av en:





Skrivbordsstudie för hur Framtidsveckan har utvecklats och ser ut idag.
Intervjustudie med fyra av huvudarrangörerna för att komplettera skrivbordsstudierna
Enkätundersökning med besökarna
Bevakning av samtal och diskussioner som besökarna hade innan, under och efter
programpunkten

Totalt besöktes sju programpunkter av olika karaktär men som ansågs ha en tydlig koppling
till omställning, tillväxtkritik och hållbar samhällsutveckling. Programpunkterna besöktes av
sammanlagt 78 deltagare.

4. Resultat
4.1 Organisation av framtidsveckan
Den kommunala delfinansieringen, under 2018-2020, har möjliggjort att en samordnare har
kunnat koordinera arrangemanget och underlättat en långsiktig planering. Till samordnarens
hjälp har det funnits en referensgrupp bestående av representanter för ett flertal arrangörer2.
Dessa har hjälpt till att avgöra vad satsningarna ska göras samt stöttat samordnaren i de
beslut som har behövts tas.
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Svenska kyrkan, Alingsåshem (inkl. FABS), Alingsås Energi, privata företag, Studiefrämjandet,
Omställning Alingsås samt Alingsås kommuns energirådgivare.
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4.1.1 Planering av program
Arbetet med Framtidsveckan initieras i november föregående år till det aktuella
arrangemanget av samordnaren. Arrangörer har möjlighet att delta i möten där man
tillsammans med samordnare delar tankar och idéer som sedan växer fram till
programpunkter. Andra programpunkter, som exempelvis föreläsningar med kända namn,
kräver längre planering som ofta har påbörjats året dessförinnan den aktuella
Framtidsveckan.
Varje arrangör bestämmer själv hur många programpunkter de ska ansvara för utifrån de
resurser de har tillgängliga. Antalet programpunkter kan därför variera från allt mellan en
under hela veckan till en eller flera punkter per dag. Det totala antalet anmälda
programpunkter har minskat med åren från 178 programpunkter år 2018 till 160 och sedan
120 programpunkter under 2019 respektive 2020. Totalt brukar ungefär 80 arrangörer
anmäla sig till Framtidsveckan.
Från författarnas intervjuer med arrangörer har det framkommit att detta koncept och
organisation har upplevts som mycket smidigt och man tycker att det breda utbudet av
programpunkter i det slutliga programmet öppnar upp för en bred målgrupp.

4.1.2 Marknadsföring
Utöver det tryckta programmet i Alingsås tidning och i pappersexemplar för utdelning
beslutar arrangörerna själva hur de väljer att marknadsföra sina programpunkter. Majoriteten
marknadsför sig digitalt via social media och via e-post, men det förekommer också en del
annonsering i AT och i Kuriren samt också affischer. Annonsering i annan pappersmedia
eller via kommunens egna kommunikationsportal Kommunportalen har från tidigare
uppföljningar visat sig vara begränsad och flera arrangörer har uttryckt att de tycker att
kommunen bör vara mer aktiv med att marknadsföra eventet.
Under Framtidsveckan 2018 uppgav 20 procent av respondenterna (arrangörerna) att de inte
marknadsförde sig själva utan har förlitat sig på det gemensamma programmet. Inför
Framtidsveckan 2020 valde man att satsa mer på en kostnadseffektivare marknadsföring via
sociala medier genom att utbilda arrangörerna i hur man skapar och lanserar sina
evenemang digitalt.
I nuläget marknadsförs Framtidsveckan med start i november för att uppmärksamma
arrangörerna att det är dags att anmäla sina programpunkter. Först i mars står det slutgiltiga
programmet allt som oftast klart.

4.1.3 Lokalförsörjning
Alingsås energi, Svenska kyrkan, Studiefrämjandet och Nolbygård har genom åren ställt sina
lokaler till förfogande gratis, för Framtidsveckans arrangörer. Däremot tar kommunen betalt
för att Framtidsveckan ska kunna bedrivas i Palladium, men detta finansieras av
kommunens egna bidrag till Framtidsveckan. Under åren har lokaler som Palladium och
Brunnsgården främst ställts till förfogande för större programpunkter. Under Framtidsveckan
2020 hade man även planerat att spärra av torget för att även det skulle vara öppet för
arrangörerna.
I en uppföljning av Framtidsveckan år 2018 framkom det att ungefär två tredjedelar av de
svarande arrangörerna utnyttjade de kostnadsfria lokalerna (figur 1).
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Figur 1. Arrangörernas val att svara ”Ja” (blå, 23 respondenter) och Nej (röd, 15 respondenter) då
arrangörernas fick frågan: Har ni lånat av de lokaler som funnits tillgängliga gratis?”. (Källa: Uppföljning av
Framtidsveckan 2018 , egen illustration).

4.2 Fördelning av ekonomiska medel
Sedan 2018 då kommunen beviljade en årlig summa om 250 000 kronor har kommunen
begärt en ekonomisk redovisning. Nedan följer en sammanställd redovisning över hur denna
finansiering har nyttjats mellan åren 2018-2020 (tabell 1). I de fall som kostnaden för
Framtidsveckan har överstigit 250 000 kr har Framtidsveckan blivit beviljad mellanskillnaden
från Studiefrämjandet. Det bör noteras att inga pengar gick till varken lokalhyra eller
föreläsningar under Framtidsveckan 2020 eftersom eventet ställdes in på grund av COVID19.
Ungefär 60 procent av bidraget går till samordnartjänsten medan resterande delar av
bidraget går till föreläsningar (15 procent), marknadsföring (10-15 procent), lokalhyra (5-10
procent) och övriga kostnader kring organisationen av Framtidsveckan (tabell 1).
Ingen av de andra arrangörerna har redovisat kostnaden av de resurser som de lägger på
Framtidsveckan. Uppskattningar är därför svåra att göra och skulle med stor sannolikhet bli
missvisande.
Tabell 1. Ekonomisk redovisning över hur beviljade medel från Alingsås kommun har utnyttjats mellan år 20182020. Är mellanskillnaden ett positivt tal har denna summa beviljats från annan finansiär. En negativ
mellanskillnad innebär att pengar blev över.

Samordning
Lokalhyra
Marknadsföring
Marknadsföring digitalt
Föreläsningar
Övriga kostnader
Summa
Finansiering från
Alingsås kommun
Mellanskillnad

2018
2019
2020
Fördelning (kr) Fördelning (%) Fördelning (kr) Fördelning (%) Fördelning (kr) Fördelning (%)
163428
58,1%
154430
59,1%
180055
84,6%
17225
6,1%
27900
10,7%
0
0,0%
59610
21,2%
38560
14,8%
22128
10,4%
120
0,0%
0
0,0%
1200
0,6%
39249
14,0%
40323
15,4%
0
0,0%
1422
0,5%
0
0,0%
9337
4,4%
281054
100%
261213
100%
212720
100%
250 000
31 054

250 000
11 213
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250 000
-37 280

4.3 Vad tycker besökare och arrangörer om Framtidsveckan?
Från intervjuerna med arrangörerna och samordnaren finns en förhoppning att besökarna
ska få nya infallsvinklar, bli mer medvetna om hållbarhet och samhällets sårbarhet samt att
de ska bli inspirerade att påverka framtiden. Arrangörerna ser det också som ett bra tillfälle
att lyfta goda exempel inom hållbarhet för alla att ta del av.
I tidigare uppföljningar framgår det att arrangörerna upplever att majoriteten av besökarna
endast ger positiva reaktioner på deras programpunkter. Andelen positiva reaktioner har
också visat sig öka från 2018 till 2019. Detta trots att fler arrangörer har lämnat svar under
2019 jämfört med 2018 (figur 2).

Figur 2. Deltagarnas reaktioner på arrangörernas punkter under år 2018 (blå, 38 respondenter) och 2019 (röd,
50 respondenter) då arrangörernas fick svara på frågan: ”Har ni fått några reaktioner på er programpunkt”.
Siffrorna över staplarna representerar antalet respondenter. (Källa: Uppföljning av Framtidsveckan 2018 och
2019, egen illustration).

Bland arrangörerna har deras generella tycke om Framtidsveckan skiftat mellan åren då man
har följt upp detta. Trots att fler arrangörer har lämnat svar under år 2019 har en något större
andel av arrangörerna satt höga betyg (8-10) för hur de har upplevt Framtidsveckan. Jämfört
med föregående år (2018) har svaren dock varit mer spridda med en högre andel
respondenter, dock ändå bara två, som har gett Framtidsveckan ett lågt betyg (1-3) (figur 3).
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Figur 3. Betygsättning av Framtidsveckan år 2018 (blå, 28 respondenter) och 2019 (röd, 38 respondenter) då
arrangörernas fick svara på frågan: ”Vad tycker ni om Framtidsveckan som helhet?”. Betygsättning är mellan 1-10
där 1 är sämst och 10 är bäst. Siffrorna över staplarna representerar antalet respondenter. (Källa: Uppföljning av
Framtidsveckan 2018 och 2019, egen illustration).

4.4 Vilka deltar i Framtidsveckan?
Under år 2018 respektive 2019 uppskattas Framtidsveckan ha lockat mellan 2 000- 2 500
besökare. Besökarna representeras av en mängd samhällsaktörer och människor från hela
Sverige. Under Framtidsveckan 2016 representerades exempelvis privatpersoner,
näringslivet, frivilligorganisationer, kommunen (tjänstemän och politiker) samt media (figur 4).
Majoriteten av dessa deltagare besökte dock arrangemanget på fritiden i rollen som
privatperson (73%) medan en fjärdedel av deltagarna besökte arrangemanget i tjänsten
och/eller med skolan (figur 5).

Figur 4. Besökarnas svar på frågan om vilket typ av samhällsaktör som representerade. (Källa: IVL, egen
illustration).

Figur 5. Besökarnas svar på frågan. ”I vilken roll besöker du arrangemanget?”. (Källa: IVL, egen illustration).

Majoriteten av besökarna som deltar i Framtidsveckan har redan ett stort intresse för frågor
om hållbar utveckling sedan innan. I IVL:s studie för Framtidsveckan 2016 framgick det att
ungefär två tredjedelar av respondenterna också hade besökt tidigare framtidsveckor.
Mestadelen av besökarna under Framtidsveckan 2016 (cirka 70 procent) hade då planerat
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att besöka 1-3 programpunkter. Resterande 30 procent hade planerat att besöka 4-10
programpunkter, medan ingen hade planerat att delta i fler än 10 programpunkter. Det är
dock inte möjligt att redogöra om detta resultat är representativt för samtliga deltagare under
Framtidsveckan.
Arrangörernas tankar kring förväntat och faktiskt deltagande på deras programpunkter har
dock skilt sig mellan åren. Från uppföljningen 2018 upplevde 34 procent av respondenterna
(arrangörerna) att det kom färre deltagare än förväntat medan 30 procent upplevde att det
kom fler deltagare än förväntat. Majoriteten av arrangörerna upplevde att deltagarantalet var
som förväntat (36 procent) (figur 6).

Figur 6. Arrangörernas svar på frågan: ”Hur stämde antalet besökare med vad ni förväntade er?”. (Källa:
Uppföljninga av Framtidsveckan 2019, egen illustration).

Från intervjuer med arrangörer har vissa upplevt det otydligt huruvida man tidigare har
lyckats nå ut genom annonser i lokalpressen. Vissa arrangörer vill också belysa att det är
svårt att veta exakt hur många och vilka som har kommit till Framtidsveckan eftersom inte
alla programpunkter har följts upp.

4.5 Framtidsveckan 2020 – Den som inte blev som man hade tänkt
Covid-19-pandemin stoppade många av de 120 planerade programpunkterna från att
genomföras under Framtidsveckan 2020. Vissa arrangörer hade däremot möjligheten och
kände sig manade att hitta lösningar på problemet, bland annat genom att tillämpa digitala
lösningar, vilket ledde till att Framtidsveckan kunde genomföras, om än med betydligt färre
programpunkter.
Redan på ett tidigt stadium satte Alingsås kommun en gräns om 50 besökare på sina egna
programpunkter som många av Framtidsveckans arrangörer tog efter. I Palladium, som varit
kommunens huvudarena sedan Framtidsveckans start 2013, genomfördes inga
programpunkter alls.
Under år 2020 genomfördes inte någon lika detaljerad uppföljning som under år 2018 eller
2019. En sådan uppföljning för Framtidsveckan 2020 hade dock med stor sannolikhet inte
blivit representativ eller ens jämförbar med tidigare uppföljningar på grund av den situation
som förorsakades av COVID-19-pandemin. Om omständigheterna hade varit de normala
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skulle en uppföljning av deltagandet i Framtidsveckan 2020 däremot vara av stort intresse
eftersom man i år hade valt att satsa extra på att få arrangörerna att marknadsföra sina
programpunkter digitalt. Denna satsning skulle ha kunnat locka en större målgrupp än
tidigare

4.6 Framtidsveckan i förhållande till Agenda 2030
Framtidsveckan kopplar redan idag på många sätt till Agenda 2030 och de 17 globala målen
för hållbar utveckling. En av styrkorna med Framtidsveckan i Alingsås är dess inneboende
kraft, förmåga och vilja bland invånarna att ta ansvar för vår gemensamma framtid genom att
anmäla ett stort antal programpunkter år efter år (se bilagor).
Konceptet att vem som helst kan arrangera en eller flera egna programpunkter kopplar till
sociala värden så som öppenhet, tillit, kunskapsutbyte och medmänsklighet som är linje med
bland annat mål 4, 5, 10 och 16 i Agenda 2030.
I Framtidsveckans program åskådliggörs också det lokala näringslivet, vilket är av betydelse
för bland annat den ekonomiska aspekten i Agenda 2030 och kommunens fortsatta tillväxt.
De vinster som resulterar från att det lokala näringslivet marknadsför sig under
Framtidsveckan är kopplade till självförsörjning, lokalproduktion, turism och innovation. Alltså
berörs bland annat mål 1, 2, 8, 9, 11 och 12 i Agenda 2030.
Många arrangörer har under Framtidsveckan direkt eller indirekt förespråkat hållbara
exempel inom ämnesområden som klimat, miljö och energi har berört den ekologiska
dimensionen av Agenda 2030. Mål 6, 7 samt 11-15 i agendan är mål som särskilt berör den
ekologiska dimensionen.

5. Slutsats
Framtidsveckan är ett koncept som är mycket uppskattat bland arrangörer och besökare.
Programpunkterna lockar en bred målgrupp av samhällsaktörer varav majoriteten av dessa
besökare redan har ett intresse för hållbarhetsfrågor. Populariteten hos de olika
programpunkterna är svår att bedöma eftersom inga uppgifter om deltagarantal har
redovisats i tidigare redovisningar. Eftersom de årliga redovisningarna har utgått från
arrangörernas uppfattningar, snarare än besökarnas uppfattningar om Framtidsveckan finns
det dock en risk att resultatet kan vara ensidigt.
Kommunen är delfinansiär till Framtidsveckan och har bidragit med en årlig summa om
250 000 kronor mellan 2018-2020. Majoriteten av bidraget har gått till att finansiera en
samordnartjänst via Studiefrämjandet. Bidraget har även gått till att marknadsföra
Framtidsveckan, arrangera aktiviteter och hyra lokaler. Andra arrangörer har bidragit genom
att arrangera programpunkter, erbjuda kostnadsfria lokaler samt ansvara för webblösningen
till eventet.
Framtidsveckans programpunkter kopplar till Agenda 2030 och är ett fullgott exempel på ett
event där hållbarhetsfrågor kan uppmärksammas på lokal nivå. Nu har perioden för
Framtidsveckan 2020 passerat och Alingsås kommun står inför ett beslut om fortsatt
finansiering av Framtidsveckan. Väljer kommunen att gå en annan väg än tidigare kan det
vara fördelaktigt att hålla en dialog med medarrangörer för Framtidsveckan i syfte att hitta
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lösningar och ta tillvara på det stora lokala engagemanget för hållbarhetsfrågor som har gjort
Framtidsveckan i Alingsås unikt.
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