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Kursplan: CA3003 

Kursplan 

Trendanalys och framtidstänkande 
Trendspotting and Future thinking 
 

 

Kurskod: CA3003 

Huvudområde: –  

Utbildningsnivå: Avancerad nivå  

Giltig fr.o.m.: Vt 2022 

Beslut: UFN 2021:7 (2021-11-11)  

Högskolepoäng (hp): 7,5 

Ämnesgrupp: FE1 

Fördjupning: AXX  

Ändringsuppgifter:  

 

 

Moduler 
• Redovisning, trendanalys och framtidstänkande, 7,5 hp (2101)  

 

Syfte 
Trendanalys och framtidstänkande är områden som inte ägs av någon enskild 
disciplin. Att tänka på framtiden och att försöka förstå hur den kommer att te sig 
är tvärtom något som förenar annars vitt skilda discipliner. Denna kurs syftar till 
att introducera studenterna för trender, trendanalys och framtidstänkande. 
Därtill ämnar kursen att introducera studenterna för de verktyg som behövs för 
att förstå trender, deras roll i samhället, samt hur man bäst förutser och arbetar 
med dem i skapandet och utvecklingen av nya affärsidéer.  

Innehåll 
Baserat på deltagarnas egeninhämtade data kommer föreläsningarna att fokusera 
på verktyg som behövs för att kunna praktisera trendanalys och framtids-
tänkande. Dessa verktyg inkluderar, men är inte begränsade till:  

• interdisciplinärt tänkande, 
• scenarioplanering, 
• ”uncertainty management”.  
 
Kursen kommer att blanda föreläsningar med debatter, diskussioner och 
seminarier med studenter såväl som med marknadsledare på området.  
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Mål 
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 

Kunskap och förståelse 
• förklara begreppen trender, trendanalys och framtidstänkande samt förklara 

och vidareutveckla källor till trendanalys,  

Färdighet och förmåga 
• använda trendanalys som en klar, förståelig och tillgänglig metod i 

skapandet och utvecklandet av nya verksamheter, 
• undersöka den mänskliga fascinationen över begreppet framtid samt 

förklara vanliga misstag kring framtidstänkande,  

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
• utforska och diskutera olika typer av trender från makro- och megatrender 

till mini- och mikrotrender,  
• analysera och vidareutveckla olika sätt på vilka framtidstänkande kan 

användas.  

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Se aktuell kursguide. 

Behörighet 
Grundläggande behörighet för högskolestudier på avancerad nivå.  

Examination 
Kursen examineras genom:  

• Skriftliga och muntliga uppgifter (individuellt och i grupp). 
 
För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs betyget G på samtliga 
examinationer samt fullgjorda obligatoriska uppgifter och fullgjord obligatorisk 
närvaro. Se aktuell kursguide för utförlig beskrivning av obligatoriska moment 
samt examinationsformerna. Vid frånvaro från den obligatoriska 
undervisningen kan examinatorn besluta att ge studenten 
kompletteringsuppgifter istället.  

I särskilda fall, vid exempelvis sjukdom eller skada, kan vissa delar examineras 
genom särskild uppgift. Varje enskilt fall bedöms i samråd mellan ansvarig 
lärare och eventuella behandlare. 
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Examinator har möjlighet att besluta om anpassad eller alternativ examination 
för studenter med dokumenterad funktionsnedsättning. 

Betygsgrader 
Betygssättningen sker enligt en målrelaterad två-gradig skala:  

U=Underkänd 
G=Godkänd  

De skriftliga betygskriterierna meddelas studenten vid kursstart. Målrelaterade 
betygskriterier är bindande, se aktuell kursguide.  

Övrigt 
• Undervisningsspråk är engelska.  
• Kursen erbjuds inom ramen för Stockholm School of Entrepreneurship 

(SSES).  
• Ansvarigt lärosäte är Konstfack, som genomför kursen. Antagning sker via 

KMH.  


