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Összefoglalás: A cikk a backcasting módszertanát mutatja be egy Magyarországon  
készült, a fenntartható foglalkoztatás témakörét vizsgáló részvételi kutatás folyamatán 
keresztül. A backcasting jövőkutató módszer újszerűsége abban rejlik, hogy nem a jelen
ből kiindulva próbálja meg feltárni egy lehetséges jövő adottságait, hanem egy távolabbi 
jövőre vonatkozó ideális vízió felállítása után vizsgálja meg, hogy milyen lépéseket lehet, 
illetve szükséges megtenni egy – a jelenlegi trendeknél – jobbnak tűnő jövő érdekében. 
Ez a megközelítés segít abban, hogy akár komplex társadalmi rendszerek beavatkozási 
pontjait is azonosíthassuk. Az összegzés kitér a módszer alkalmazhatóságának tapasztalt 
előnyeire és korlátaira is. 
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Bevezetés

napjainkban számos olyan rendkívül összetett, rendszerszintű problémával szembe
sülünk, amelyekre egyrészt kifejezetten nehéz a meglévő paradigmákon belül válaszo
kat találni, másrészt a probléma részekre bontásával veszíthetünk mind a probléma 
megértéséből, mind a megfelelő beavatkozási pontok azonosításából. A backcasting 
olyan jövőkutatási módszer, amely éppen ilyen komplex társadalmi szerveződések (egy 
vállalat, egy város vagy akár egy egész társadalom) lehetséges pozitív jövőképeit tárja 
fel. A módszer újdonsága abban rejlik, hogy nem a jelenlegi helyzetet használja kiin
dulópontként egy várható jövő előrejelzéséhez, inkább egy ideális, normatív jövőkép 
kialakításával kezdi, és ezt a képet köti össze – az időben visszafelé haladva – a jelennel, 
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és azonosítja azokat a lépéseket, amelyek elvezethetnek az elképzelt jövőhöz. A techni
ka angol elnevezése is erre utal, amikor az ’előre’ (fore/casting) előtagot a ’vissza’ (back/
casting) előtagra cseréli.

A módszer azt feltételezi, hogy a szereplők jövőképe komoly hatással van cselekede
teikre. Megszokott gondolkodásmódunk, illetve a jelenkor bezáródó (lockin) hatá sai 
korlátozzák azt, hogy mit vagyunk hajlandók most megtenni. Így ha el tudunk kép
zelni pozitív kimeneteleket, jelentősen bővülhet a lehetséges cselekvéseink tárháza.  
A backcasting ebből a szempontból jelentősen különbözik az előrejelzés alapvetéseitől. 
egy másik fontos eltérés a szereplők megítélése. Míg az előrejelzés azt feltételezi, hogy 
a szereplők egyszerűen sodródnak a külső trendekkel és eseményekkel, a backcasting 
arra épít, hogy a szereplők maguk is elmozdulhatnak bizonyos jövők felé. ez nem azt 
jelenti, hogy feltétlenül a vágyott jövőt érik el, de visszacsatolási folyamatok révén  
a cselekvés és a jövőkép szüntelen kölcsönhatásban van, így mind a cselekvések, mind 
a jövő irányai befolyásolhatók.

A backcasting olyan környezeti feltételek között igazán hatékony, ahol a jövő bizony
talan, az érintett rendszerek bonyolultak, és a jelenlegi trendek alapján megjósolható 
kimenetelek elfogadhatatlanok. Ilyen gyorsan változó ökológiai, technológiai és tár
sadalmi környezetben a kimenetelek befolyásolása csak folyamatos társadalmi tanulás  
révén történhet meg. A backcasting tehát leginkább akkor szükséges, amikor a rend
szerszintű innovációk nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a jelenlegi trendektől elszakad
junk. Éppen ezért a backcasting multidiszciplináris, többdimenziós és többszintű 
meg kö ze lí tése általában jól illeszkedik a fenntarthatósági témákhoz. összességében 
elmond ható, hogy ez a normatív megközelítés alkalmas arra, hogy hosszabb időtávon, 
széles tématerületeken olyan alternatív jövőképeket generáljon, amelyek túllépnek a fő
áramú kereteken. A kutatási módszer kvalitatív és abduktív természete3 pedig lehetővé 
teszi, hogy korlátozott nagyságú – a társadalom csak egyetlen szegmensét lefedő – min
tán is érvényes következtetéseket lehessen levonni.

2012 elején indult az az alternatív gazdaságpolitikai megközelítéseket feltáró kutatá
si projekt, amely a nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (nFFT), a Magyar Ország
gyűlés fenntarthatósági stratégiáért felelős tanácsadó szervezetének megbízásából jött 
létre. Annak ellenére, hogy a fenntarthatóság felé vezető alternatív gazdaságpolitikai 
megközelítésekről már régóta folyik tudományos diskurzus, ezek ajánlásai általában 
elméleti szinten maradnak. Az nFFT azt szerette volna a kutatókkal feltáratni, hogy 

3 Azaz egy folyamat eredményeképpen létrejött következtetések utólagos vizsgálatával tárunk fel lehetséges kiin
duló magyarázatokat.
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vajon ezeket az elméleti – a jelenleg uralkodó alapvetéseken jelentősen túlmutató – 
irányzatokat le lehete egyáltalán fordítani konkrét szakpolitikai intézkedésekre. sem  
a projekt finanszírozási kerete, sem a rendelkezésre álló idő nem volt elegendő azonban 
arra, hogy a kutatás a gazdaságpolitika teljes spektrumát lefedje, így a témát a fenn
tartható foglalkoztatás tárgykörére szűkítették a kutatók. A foglalkoztatás témaköre 
rendkívül aktuális problémákat hoz felszínre, amelyek magukban foglalnak gazdasági, 
társadalmi, egyéni és technológiai dimenziókat is, és hűen visszatükrözik a gazdaság
politika komplexitását. ehhez a kutatáshoz választották a kutatók – tudomásuk szerint 
először Magyarországon – a backcasting módszertanát.

Az nFFTkutatás egy szakértők részvételével megszervezett műhelybeszélgetést 
foglalt magában. A szakértők különböző szektorokból érkeztek ugyan, de valamilyen 
szinten mindnyájan kapcsolatban vannak a foglalkoztatás témakörével. Annak ellenére, 
hogy ez az egyetlen műhelybeszélgetés önmagában is jelentős eredményekkel szolgált, 
tudományos érdeklődésük arra sarkallta a kutatókat, hogy ugyanazzal a módszertannal 
egy másik beszélgetést is szervezzenek azért, hogy lássák: egy másik, eltérő szemlélettel 
és tapasztalattal rendelkező csoport mennyiben hasonló vagy eltérő eredményre jut. Így 
jött létre – a kutatók saját forrásainak felhasználásával – a backcasting kutatás máso
dik köre, amelybe környezettudatos fiatal egyetemisták kerültek be. Az első kör ered
ményeinek feldolgozása és elemzése nagyrészt megtörtént az nFFT számára leadott 
kutatási jelentésben (Pataki et al. 2012), míg a második kör eredményeinek összeren
dezése, a két kör összehasonlítása, valamint a fenntartható foglalkoztatásra vonatkozó 
tanulságok levonása leginkább e cikk szerzőjének doktori disszertációjában jelent meg 
(Köves 2014). ez az írás is nagymértékben támaszkodik – mind tartalmában, mind 
megfogalmazásában – ennek a disszertációnak a módszertani részleteire.

e cikk két részből áll. először a backcasting kutatások elméleti hátterét tekintem át, 
majd a konkrét kutatás példáján mutatom be a backcasting folyamatát. A cikk végén ta
lálható összegzés kitér a tapasztalatokra, a kutatás érvényességére, valamint korlátaira.

A backcasting elméleti háttere

A backcastingról általában

A backcasting az átmenetmenedzsment egyik részvételen alapuló eszköze. Az átme
netmenedzsment arról szól, hogy miként lehet megszilárdult rendszereket kibillenteni 
egyensúlyukból, és elindítani olyan változások felé, amelyek új, az előzőnél elfogadha
tóbb állapotot hoznak létre (Király 2013). Például a fenntarthatósággal kapcsolatban 



20 Köves Alexandra: vissza a jövőből: Komplex, rendszerszintű problémákra adott lehetséges válaszok...

a legjelentősebb probléma, hogy olyan ún. bezáródási hatások (lockin effects) terhe
lik a társadalmi, gazdasági, politikai rendszereket, amelyek rendkívül nehézzé teszik 
a beavatkozást és a rendszerek új egyensúlyi állapot felé történő elmozdítását. Ilyenek 
például a meglévő technológiai kötöttségek vagy az emberi megszokások és rutinok 
(voss–smith–Grin 2009). ennek fényében már nem tűnik kivitelezhetőnek az, hogy 
az egymással kapcsolatban lévő jelenlegi rendszerek apró részleteiben kezdeményez
zünk változásokat. ehelyett transzformatív változásokra van szükség ahhoz, hogy 
a jelenlegitől radikálisan eltérő gazdasági és társadalmi struktúrákat építsünk fel, 
amelyek a fenntarthatóság irányába visznek (Grin et al. 2010). A bezáródási hatások 
azonban nem kizárólag a fizikai rendszereinket befolyásolják, hanem a gondolko
dásunkat is. Ahhoz, hogy lehetségesnek tartsuk a jelenlegi rendszerekből történő ki
törést, a gon dolkodásunkban is meg kell haladnunk az uralkodó szemléletet, és olyan 
alapvetéseket és jövőbeli alter natívákat kell magunkévá tennünk, amelyek befolyásolják 
jelenbeli cselekvéseinket. ez a felismerés adja a backcasting gondolati keretének legfon
tosabb alapját.

A backcasting a normatív forgatókönyvépítő megközelítések családjába tartozik 
(vergragt–Quist 2011: 748), és arra szolgál, hogy olyan társadalmi konstrukciók lehet
séges jövőképeit vázolja fel, mint a cégek, a városok vagy akár egész társadalmak (Quist–
vergragt 2006). Érdemes egy kicsit alaposabban megvizsgálnunk a normatív fogalom 
értelmezését ebben a kontextusban, hiszen annak nagy szerepe van a backcasting folya
matokban. Börjeson és társai (2006) szerint három jövőbeli szcenárióépítés létezhet: 
prediktív, feltáró és normatív. A prediktív arra keresi a választ, hogy mi fog történni 
egy adott helyzetben; alapvetően ilyenek az előrejelzések. A feltáró szcenáriók azt mu
tatják be, hogy mi történhet a jövőben, és abban segítenek, hogy megértsük azt, hogy 
milyen tényezők milyen lehetséges kimenetelekhez vezethetnek. Mindezekkel szemben 
a normatív szcenáriók arra keresik a választ, hogy miként lehet egy kívánt célállapotot 
elérni, és a jelenlegi rendszerekből mit kell megtartani vagy megváltoztatni azért, hogy 
a fékezőerőket csökkenteni lehessen. A backcasting jövőképei ilyen normatív szce ná
rió kat tárnak elénk (Börjeson et al. 2006). Éppen ezért a backcasting újszerűsége abban 
áll, hogy nem a jelenlegi helyzetből indul ki, hanem egy ideális jövőkép kialakítása után 
nézi meg azt, hogy milyen lépések vezethetnek el az elképzelt jövő irányába (JrC 2008). 
És éppen ebben tér el az előrejelzésektől, amit az angol neve is szójátékként képvisel,  
hiszen az előre (fore) helyett a visszafelé (back) tervezést követi, amely időben a jö
vőből indul a jelen felé, és nem fordítva. robinson (2003: 841) – az első kutató, aki  
1982ben a backcasting fogalmát használta – így magyarázza a backcasting mögött 
meghúzódó feltételezéseket:
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„A backcasting megközelítés központi gondolata kétirányú. Az első arra épít, hogy az  
a képességünk, hogy megjósoljuk a jövőt, komolyan korlátozott. A jövő eseményeit alapve
tő bizonytalanságok övezik, amelyek egyrészt az események mögött meghúzódó feltételek 
és dinamikák ismeretlenségéből, másrészt az innovációk és meglepetések lehetőségeiből, 
harmadrészt – és ez a legfontosabb – az emberi döntéshozatal mögött meghúzódó moti
vációkból erednek. Ezek a tényezők nem teszik ugyan teljesen lehetetlenné, hogy értelmes 
feltételezéseket tegyünk a jövőbeli lehetőségeinket illetően, de jelentősen befolyásolják azt, 
hogy milyen valószínűségeket rendelünk komplex ember alkotta rendszerek eltérő kime
neteleihez több évtizedre előre tekintve.” (robinson 2003: 841)

Az előrejelzések egy lineáris logikát követnek, vagyis megpróbálják a jelenlegi tren
deket kivetíteni a jövőre, és így ezeket a korlátokat nem veszik figyelembe (robinson 
2003). Éppen ezért kezd a backcasting azzal, hogy egy normatív, ideális jövőképet épít 
fel, amely utána alapul szolgál ahhoz, hogy lépésről lépésre, az időben visszafelé lép
kedve tekintse át azt, hogy milyen emberi beavatkozások vezethetnek el a kívánatos 
jövő eléréséhez (Pataki et al. 2012). Így aztán a backcasting sokkal jobban illeszkedik az 
átmenetmenedzsment azon elvárásához, hogy teljességgel kiszámíthatatlan, komplex 
rendszerekben is változásokat lehessen generálni.

egy másik jelentős különbség a backcasting és az előrejelzés között abban rejlik, 
hogy a két módszer hogyan tekint az érintett aktorokra. Míg az előrejelzések azt felté
telezik, hogy az emberek egyszerűen alkalmazkodnak a trendekhez és eseményekhez, 
addig a backcasting az emberek cselekvőképességére és az események aktív befolyá
solására épít (robinson 2003). robinson (2003) szerint ez a megközelítés amúgy is 
közelebb áll a mindennapi emberi gondolkodáshoz, hiszen amikor például egy ételt 
szeretnénk elkészíteni, akkor is az elkészült étel alapján megyünk el bevásárolni, és 
tervezzük meg a főzés lépéseit. Így aztán a backcasting éppen arra a feltételezésre épít  
a legaktívabban, hogy az a képesség, hogy el tudjunk képzelni egy elérhető jövőt, jelen
tősen befolyásolja azt is, hogy mit vagyunk hajlandók megtenni az adott jövő eléréséért. 
ez különösen igaz a komplex helyzetek esetében. Ha valaki például azt feltételezi, hogy 
a fenntartható gazdaság vagy társadalom elérhetetlen utópia, akkor nem is fog semmit 
megtenni azért, hogy a dolgok a fenntarthatóság felé mozduljanak el. Ha viszont felté
telezi, hogy az általa megtett lépések egy ideálisabb jövő felé mozdítják el a rendszert, 
akkor nagyobb esély van rá, hogy a cselekedetei felvállalják ezt a típusú felelősséget.

Mindezek ellenére a backcasting semmiképpen nem váltja ki az előrejelzés szük
ségességét. Az előrejelzés jól működhet olyan egyszerűbb környezetekben, ahol csak 
néhány változó befolyásolja a rendszer dinamikáját. Ugyanakkor a backcasting olyan 
komplex, rendszerszintű problémák esetében használható jól, ahol az előre jelezhető 
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trendek nem elfogadható kimenetelekhez vezetnek (JrC 2008). Más szóval, a back
casting olyan rendszerinnovációk feltárásához használható jól, ahol a cél az, hogy el
szakadjunk a jelenlegi trendektől.

A backcastingnak legalább négy különböző típusát különböztetjük meg (Wangel 
2011, idézi Köves et al. 2013): a célorientált, az útvonalorientált, a cselekvésorientált 
és a részvételorientált backcasting. A célorientált backcasting azzal foglakozik, miként 
lehet egy meghatározott célkitűzést elérni; például egy olyan víziót alakít ki, amelyben 
a széndioxidkibocsátási szintek hússzor alacsonyabbak a jelenleginél. Az elemzések 
sokszor tartalmazzák, hogy milyen változások szükségesek ehhez a technológiai inf
rastruktúrában és a társadalom szerkezetében. Az útvonalorientált backcasting fóku
sza magának a normatív víziónak a kifejlesztésén van, de nem a célok, hanem az oda 
vezető különböző utak kapnak nagyobb figyelmet. ezek a projektek leginkább a ho
gyanra helyezik a hangsúlyt. A harmadik típusba azok a kutatások tartoznak, amelyek 
alapvető célja egy akcióterv vagy stratégiai terv kidolgozása, amely a közös jövőkép 
eléréséhez szükséges közös erőfeszítések irányát akarja megalapozni. A negyedik, részt
vevő orientált backcasting tulajdonképpen egy kreatív workshoptechnika, amelyben  
a résztvevőkre gyakorolt pozitív hatás – mint például maga a felhatalmazás, a közösségi 
tanulás és fejlődés – legalább olyan fontos célként jelenik meg, mint a folyamat kézzel
fogható outputjainak elkészítése (Wangel 2011).

A részvételi backcastingról
Quist és vergragt (2006) több olyan kulcsfontosságú összetevőt azonosított egy rész
vételen alapuló backcasting esetében, amelyek közelebb visznek a backcasting folya
matok mélyebb megértéséhez. Az első ilyen maga a normatív jövőkép, amelyet nem 
kizárólag elemzési egységként kell kezelni, hanem olyan társadalmi konstrukcióként, 
amely a résztvevők közötti interakciók eredményeként jön létre. ezek a víziók így olyan 
problémák kezeléséhez adhatnak iránymutatást, amelyek esetében jelenleg nem állnak 
rendelkezésre konszenzuson alapuló megoldások. A jövőképet általában 25 és 50 év 
közötti időtávlatban hozzák létre, és erre két alapvető magyarázat is van. először is az 
időtávnak elég hosszúnak kell lennie ahhoz, hogy el tudjunk szakadni a jelentől, és egy 
minőségileg más jövőt lehessen vizionálni (vergragt–Quist 2011). Másodszor pedig az 
emberek képzeletét behatárolják a saját vagy esetleg a gyerekei élettartamának korlátai 
(robinson et al. 2011).

A második összetevő az érintetti részvétel, amely különböző nézőpontok és érde
kek összehangolására lehet alkalmas. A társadalmi és technológiai rendszerek radiká
lis átalakítása kizárólag akkor lehetséges, ha a társadalom tagjai nem ellenzik azt. Így 
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aztán különösen fontos, hogy a lehető legszélesebb érintetti csoportot vonják be egy 
backcasting projekt lebonyolításakor (robinson 2003; robinson et al. 2011; Quist– 
vergragt 2006; vergragt–Quist 2011). Így ha maga a vízió sokak bevonásával készül, 
akkor nagyobb az esély a szélesebb körű elfogadására, így a megvalósítás „mögé” is 
könnyebb konszenzust építeni.

A Quist és vergragt (2006) által azonosított harmadik összetevő az érintetti tanulás. 
A backcasting folyamatok nem a „tényleges jövőt” vagy a „legvalószínűbb jövőt” akar
ják leírni, hanem csupán egy lehetséges jövőt, amely orientálhatja a szereplőket. egy 
olyan párbeszédet támogat, amely a jövő kívánt feltételeit köti össze a jelennel egy köl
csönös tanulási folyamat keretében. A tanulás nem csupán az egyének szintjén, hanem 
társadalmi szinten is létrejön, mivel az eredmények becsatornázhatók a társadalmi és 
politikai rendszerekbe. ráadásul ez a típusú tanulás nem csupán a megértésen alapul, 
hanem tapasztalati tanulás keretében jön létre, amely leginkább egy iteratív folyamat 
eredménye. Éppen ezért ideális esetben egy backcasting folyamat hosszabb időtávo
kat ölel fel, ahol a résztvevők újra és újra találkozhatnak. Így a tanulás nem kizárólag 
kognitív szinten, hanem az „értékrendek, meggyőződések és hozzáállások” szintjén is 
megjelenik (Quist–vergragt 2000: 5).

Az említett összetevők alapján a szerzőpáros (Quist–vergragt 2006) öt szintet is azo
nosított a részvételen alapuló backcasting folyamatában: a) stratégiai prob lé ma meg ha
tá rozás; b) szcenárióépítés; c) a lépések visszabontása; d) kifejtés, elemzés és akcióter
vek meghatározása; és végül e) az eredmények beépítése a meglévő rendszerekbe és az 
utókövetés megtervezése. Magáról a folyamatról azonban a következő pontban fogunk 
majd mélyebben értekezni.

A módszer alkalmazása a fenntartható foglalkoztatás feltárását szolgáló 
magyar kutatásban

Kutatásunk keretében a résztvevők a fenntartható munka világába történő átmenetről 
folytattak párbeszédet, és ezáltal hozzájárultak a fenntartható foglalkoztatás elemei
nek feltárásához. A folyamat három nagy szakaszból állt: az előkészítés szakaszában  
a szervezők lehatárolták a problémát és előkészítették a folyamatot; a projektszakasz
ban bonyo lították le a műhelybeszélgetést; végül a lezáró szakaszban szövegszerűen 
megfogalmazták a kimeneteket (jelen esetben a víziót és a visszabontott szakpolitikai 
lépéseket), majd pedig elemezték azokat (Király et al. 2013). Az 1. ábra a következő 
oldalon ennek áttekintését adja:
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1. ábra: A backcasting folyamat áttekintése Király és szerzőtársai cikke alapján (2013)

Az előkészítési szakasz
A témaválasztás hátteréről a bevezetésben már röviden esett szó. Az nFFT felkérésé
re olyan témát kellett találni, amelyben azt lehet bemutatni, hogy a fenntarthatóságot 
elősegítő, a jelenlegitől gyökeresen eltérő megközelítések is tudnak konkrét szakpoliti
kai beavatkozásokkal szolgálni. A fenntartható foglalkoztatás pedig olyan téma, amely 
rendkívül komplex, és magában foglal társadalmi, gazdasági és technológiai aspektu
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sokat. Hogy a komplexitást a műhelybeszélgetések során kezelhessék, a kutatók egy 
tematikus megközelítést készítettek elő, és négy fókuszpont köré építették fel a folyama
tot: a munka és a közösség; a munka és a környezet; a munka és az egyéni képességek; 
valamint a munka és a technológia összefüggéseinek vizsgálata.

Az előző pontban már említettük, hogy a backasting folyamatok időtávja általában 
25 és 50 év közé esik. Kutatásunkban ezt az időtávot 38 évben határoztuk meg, vagyis 
2050re „céloztunk”. noha a munka világa mára már globálissá vált, a kutatás kontex
tusa Magyarország maradt – egyrészt azért, hogy a fókusz szűkebbé váljon, másrészt 
azért, hogy a résztvevők összetétele visszatükrözze a kutatás tematikáját. (ez nem jelen
ti azonban azt, hogy az eredményeket – a korlátok és a körülmények figyelembevétele 
mellett – ne lehetne kiterjeszteni a fenntartható foglalkoztatásra vonatkoztatva.) Így 
aztán a projekt címe „vissza a jövőből: fenntartható foglalkoztatáspolitika 2050ben 
Magyarországon” lett.

Ahogyan az a kvalitatív kutatásoknál megszokott, a résztvevők kiválasztása cél orien
tált volt. ebben az esetben ez azt jelentette, hogy bizonyos szempontokat figyelembe 
vettünk ugyan (ezeket lásd alább), de nem a reprezentativitásra törekvés állt a kiválasz
tás középpontjában. ehelyett egy olyan összetételű csoportot igyekeztünk kialakítani, 
amelyről feltételeztük, hogy sokszínűségében leginkább képes feltárni az adott témát. 
Ahogyan Miles és Huberman (1994: 31) fogalmaznak, a kvalitatív kutatóknak nem 
szük sé ges „statisztikai szignifikanciára” törekedniük egészen addig, amíg megfelelő 
magya rá zat tal tudnak szolgálni arra, hogy miért választották azt az összetételű célcso
portot, amelyet választottak. A kvantitatív kutatások véletlenszerű kiválasztásától elté
rően a célorientált résztvevői kiválasztás képes arra, hogy felmérje mind a tagok tudá
sának relevanciáját, mind rendelkezésre állási lehetőségeiket (Miles–Huberman 1994).

Az nFFT kutatási projektje egyetlen backcasting műhelybeszélgetés szervezését tet
te lehe tővé, amelyen 17 szakértő vett részt négy különböző területről (üzleti élet, aka
démiai szféra, közigazgatás, civil szektor). A szakértők mindannyian valamilyen szálon 
kötődtek a foglalkoztatás témaköréhez, és a csoport átlagéletkora 46 év volt. Annak 
ellenére, hogy már ez a műhely is jelentős tapasztalatokat hozott a munka fenntartha
tó világáról szóló vízió kidolgozásához, a kutatók saját erőforrásaikat felhasználva egy 
másik backcasting kör lebonyolításáról is döntöttek. ez részben saját kutatói kíván
csiságukból eredt, részben pedig abból, hogy az első műhely résztvevői is felvetették 
a beszélgetés után, hogy igazán jó lenne látni, milyen eltérő vízióval rendelkezik egy 
másik összetételű – lehetőség szerint fiatalabb – érintetti kör. Így a második backcasting 
kör a kutatás érvényességi tartományát is tágította, hiszen ugyanazzal a módszerrel két 
különböző összetételű panel eredményeit elemezhettük. Mivel az első körben inkább 
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a foglalkoztatás oldaláról közelítő szakértők vettek részt a backcasting kísérletben,  
a második workshopra egy fiatalabb generációt és a fenntarthatósági szempontokat  
inkább megjelenítő, „zöld gondolkodású” résztvevőket vontunk be. A második műhely
munkán 14 mester szintű humánökológia vagy regionális és környezetgazdaságtan 
szakos hallgató vett részt, így az átlagéletkor az előzőhöz képest húsz évvel csökkent. 
Míg a szakértői panel 2012 márciusában, addig a hallgatói panel 2013 januárjában vett 
részt a workshopokon.

A folyamat egészében hangsúlyt helyeztek a szervezők arra, hogy a résztvevők ne 
az általuk képviselt szektor vagy szervezet véleményét, esetleg az érdekeit képviseljék, 
hanem valódi párbeszéd történjen meg az egyének között. ezt a kérést a felkészítő tájé
koztató is tartalmazta, de a résztvevőkkel a munka megkezdése előtt szóban is megál
lapodtunk erről.

Mivel a résztvevők nem kaptak semmilyen díjazást, a folyamatban való részvéte
lüket vagy saját szakmai kíváncsiságuk, vagy a szervezők iránti személyes lojalitásuk 
motiválta. Mivel két teljes napot kellett a folyamatra rászánniuk (és néhányuknak ez 
igen hosszú utazással is járt), a folyamat komoly intellektuális elköteleződést igényelt, 
valamint időt kellett szánni mind a felkészülésre, mind az utólagos visszajelzésekre, ez 
a személyes elköteleződés egyáltalán nem volt elhanyagolható tényező. Így a résztvevők 
kiválasztása a szakértők esetében meghívásos alapon hólabdamódszerrel, míg a hallga
tói csoport esetében egy nyílt felhívással történt.

A felkészülési időszak szintén magában foglalta a workshopok során felhasználandó 
technikák megtervezését, valamint a felkészítő anyag, az ún. briefing elkészítését. ez 
utóbbi azt szolgálta, hogy a résztvevők megismerkedjenek a témával, és dilemmák elő
zetes felvetésének segítségével már a folyamat előtt gondolkodhassanak a témakörről. 
ez a 13 oldalas anyag leírta a módszertant is, hogy a részvevők tisztában legyenek azzal, 
mire számíthatnak. A témafelvetésen túl a briefing tartalmazta még a gyakorlati tud
nivalókat, valamint röviden bemutatta a moderátorokat és kutatókat, akik jelen voltak  
a workshopokon.

Projektszakasz
A backcasting workshopok hossza két teljes nap volt. Mivel viszonylag sokan voltak  
a résztvevők, a munka néhány szakaszában két kisebb csoportban dolgoztak. Az ezeket 
követő plenáris beszélgetések azonban mindig lehetőséget adtak arra, hogy valamennyi 
résztvevő minden témára reflektálhasson.

Az első nap első része arra irányult, hogy a résztvevők ki tudjanak lépni a jelenből, 
és hozzá tudjanak szokni a jövőorientált gondolkodáshoz. rövid, kreatív feladatok után  
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– amelyek arra is szolgáltak, hogy megismerjék egymást – a csoport a normatív jövő
kép kialakítására kezdett fókuszálni. A módszer, amely a beszélgetés strukturált megje
lenítését szolgálta, az ún. mandalamódszer volt, amelyet a 2. ábra mutat be.

2. ábra: A mandalaábra – Pataki és szerzőtársai (2012) alapján
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Ahogyan az ábra is mutatja, a fent említett négy tematikai fókusz egyike adja a kö
zéppontot, így összesen négy mandalaábra jön létre. (Az 1. számú melléklet példaként 
tartalmazza a technológiai fókusz mandalaábráját.) A beszélgetések során különböző 
megközelítések, nézőpontok alakulnak ki, amelyek közül a csoport kiválasztja a négy 
általa legfontosabbnak ítéltet, és később az ezekhez vezető legfontosabb szakpolitikai 
lépéseket. A lépéseket a résztvevők rövid (2015), közép (2025), valamint hosszú távú 
(2040) besorolásokkal illették aszerint, hogy mikorra tartják reálisnak megvalósulá
sukat. Mivel a projektre rendkívül kevés idő állt rendelkezésre, a szövegszerű víziók 
elkészítését, valamint a szakpolitikai lépések csoportosítását ezen ábrák, valamint az 
elkészült hangfelvételek és jegyzetek alapján a kutatók vállalták magukra. (A résztvevők 
azonban utólag kiegészíthették azokat, és megjegyzéseket fűzhettek hozzájuk.)
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A két nap folyamán a résztvevők először a tematikák alapján több kisebb csoportban 
kötetlenül beszélték át egy adott tematikai fókusz lehetséges jövőképét, majd a kialakult 
gondolatokat a teljes csoport elé tárták, ahol a többi résztvevő kiegészíthette azokat.  
A felmerült ötletek (a mandala következő szintjeiként működő „szemszögek”) szelek
tálás nélkül felkerültek a lapokra, amelyek közül később a csoport kiválasztotta a négy 
legfontosabbnak ítélt szemszöget, és ezek szolgáltak aztán kiindulópontként a követke
ző mandalaszint átbeszéléséhez, a szakpolitikai lépések azonosításához.

A normatív vízió és a visszafejtett szakpolitikai lépések elkészítése, adatelemzés
A műhelybeszélgetések után a rendelkezésre álló „adathalmaz” a kutatók jegyzeteiből, 
a megbeszélésen teleírt táblák, írott anyagok (mint például a mandalák) fotóiból, vala
mint hangfelvételekből állt. (Adaton itt az ezekből a forrásokból származó szövegeket 
értjük.) A rendelkezésre álló két nap nem volt elegendő ahhoz, hogy a résztvevőket be 
lehessen vonni az adatok rendszerezésébe, így ez a feladat a kutatókra hárult. A víziók 
szövegeihez és a javasolt szakpolitikai intézkedések átlátható összesítéséhez a követke
ző lépések vezettek el. először is az összes jegyzet bekerült egy exceltáblázatba úgy, 
hogy az egymástól különböző tartalmak külön sorokban jelenjenek meg. A jegyzetek 
alapján nagyobb témákat azonosítottunk (pl. a munka újradefiniálása; glokalizáció; az 
állam szerepe; technológia; oktatás). Mindegyik excelsorhoz hozzárendelődött egy 
téma, majd ezek szűrése után további címkéket kaptak a sorok, és így a végén a téma és 
a címkék szűrésével egymás mellé kerültek azok a gondolatok, amelyek egy témakört 
ölelnek fel. ezek összevonásával születtek meg a konkrét szövegek az előfordulásuk 
sűrű ségét is figyelembe véve.

Cikkünk módszertani mivoltából adódóan a tartalmi eredmények nem tartoznak 
szorosan a témához. Az illusztráció kedvéért néhány szót mégis megérdemel egy rend
kívül rövid összegzés. Amikor a két – hátterében jelentősen eltérő – csoportnak meg
adatott a lehetőség, hogy víziót készítsen a fenntartható munka világáról, meglepően 
hasonló ideális jövőképet rajzoltak fel. Mindkét csoport résztvevői a fenntartható foglal
koztatás víziójában meghaladták a teljes foglalkoztatás ideálját, és egy olyan jövőt kép
zeltek el, ahol az emberek nem megélhetési kényszerből dolgoznak, hanem azért, mert 
a munka mind saját, mind közösségük jóllétéhez hozzájárul. A jóllétet nem kizárólag 
anyagi értelemben határozták meg, hanem beleértették többek között az önfejlődést; az 
önmegvalósítást; a családi és közösségi kapcsolatokra szánt elegendő időt; sőt az egész
séges környezethez történő hozzáférést is. A munka formáit a mainál jóval tágabban 
értelmezték, és teljesen szakítottak a 40 órás fizetett munkahét, mint a foglalkoztatás 
legelfogadottabb formájának koncepciójával. A résztvevők szintén hittek abban, hogy  
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a helyi termelési és fogyasztási láncok létrejöttével a foglalkoztatás helyzete is radikáli
san javulhat. A technológiai fejlődésre úgy tekintettek, hogy az jelentősen tudja támo
gatni az előzőekben említett változásokat, hiszen a fenntartható foglalkoztatás jövőké
pé ben a technológia által elért termelékenységnövekedés nem munkanélküliséghez vezet, 
hanem a közösségért és az önmegvalósítás érdekében végzett munkára fordítják át.

egy külön exceltáblázatba kerültek be a javasolt szakpolitikai intézkedések, ame
lyeket a kutatók szintén csoportosítottak annak alapján, hogy mi a témájuk, milyen 
idődimenziókba sorolták be őket a résztvevők, és hogy azok negatív/pozitív jogi szabá
lyozásra, negatív/pozitív gazdasági ösztönzőkre vagy negatív/pozitív figyelemfelhívás
ra utalnak.

Az így elkészült eredményeket újra megkapták a résztvevők, megjegyzéseket fűztek 
hozzájuk, amelyeket beépítettünk. A hangfelvételeket akkor vették elő a kutatók, ha  
a jegyzetekből valami nem volt teljesen egyértelmű.

A két panel résztvevői összesen 157 szakpolitikai lépést javasoltak, ami első ráné
zésre – egy felszínes olvasó számára – a fenntartható foglalkoztatás témájához kap
csolódóan irrelevánsnak tűnhetett. Többszöri olvasatra, valamint a lépések ismételt 
csoportosítása után azonban egy komplex, de koherens rendszer körvonalazódik. ezt  
a rendszert egy rendszertérkép (lane 2007; sedlacko 2011; Király et al. 2014a; Király 
et al. 2014b) elkészítésével mutattuk be. A rendszertérképezés technikájának ismerte
tése egy külön cikk terjedelmét is elérné, így ebben most csak azt említjük meg, hogy 
az adatelemzésnek szintén kimenete volt a szakpolitikai lépések mögött lévő változók 
rendszerszemléletű bemutatása. (A 2. számú melléklet a teljes ábrának egy kiragadott 
részletével mutatja meg a rendszertérkép logikáját.)

A módszer használatának tanulságai

A cikkben bemutatott kísérlet a részvételi, útvonalorientált backcasting kategóriájába 
sorolható be. A módszer részvételiségének értékelésekor fontos elismerni, hogy a kuta
tás kísérleti jellegét a kutatók mindvégig hangsúlyozták a résztvevőknek, akik így – an
nak ellenére, hogy a szakértői panel esetében az eredmények a valódi döntéshozókhoz 
is eljutottak – a hozzájárulásukat nem érezhették kiemelkedően jelentősnek. emiatt ezt 
a kísérletet csak egy valódi részvételi folyamat leképezésének tekinthetjük. Az azonban 
így is megállapítható, hogy a Habermasféle kommunikatív cselekvés elméletét (Haber
mas 1984) alátámasztották a tapasztalatok. A demokratikus döntéshozatalt a kommu
nikatív cselekvés – a megfelelő körülmények biztosítása mellett – támogatni tudja, 
hiszen nagyon különböző háttérrel és véleménnyel rendelkező személyek is közös neve
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zőre tudnak jutni, ha elegendő lehetőségük van deliberációra. A műhelybeszélgetések  
során rendkívül heves viták alakultak ki, és a végén mégis összeállt egy koherens kép 
a témáról. Igaz, a résztvevők talán nem érezték annyira fontosnak a saját nézőpontjaik 
elfogadtatását, mint egy olyan éles helyzetben, ahol a döntéshozókat egészen biztosan 
befolyásolja a folyamat végkimenetele. Az viszont fontos üzenet, hogy eltérő nézetekkel 
rendelkező személyek is tudtak közös álláspontokat kialakítani.

A kvalitatív kutatások érvényességére vonatkozóan Maxwell (2013) négy fontos 
veszély forrást azonosít a leírást, az értelmezést, az elméletet és az általánosítást illetően. 
A megfelelő leírás feltétele, hogy az adatok pontosak legyenek, és tükrözzék az erede
ti gondolatokat. A backcasting folyamatoknál nem elvárás a leiratok készítése, fontos 
azonban, hogy a felvételek és a fotók rekonstruálhatóvá tegyék az elemzések mögött 
rejlő megfigyeléseket. Az értelmezés érvényességéhez az szükséges, hogy a kutatók ne 
igyekezzenek belekényszeríteni a saját kognitív kereteikbe az eredetileg elhangzottakat. 
esetünkben ez az ún. tagi ellenőrzés (member check – Maxwell 2013: 90) módszerével 
történt, mivel a résztvevők visszakapták az eredményeket, így jelezhették azok eltérő 
értelmezését. Az elméleti érvényesség csak akkor kérdőjelezhető meg, ha az eredmé
nyek mögül jelentős elméleti háttér hiányzik.

A kutatás érvényességét több különböző tevékenység volt hivatott tovább erősíteni. 
Az első műhelybeszélgetés során maguk a résztvevők vetették fel, hogy egy másik kor
csoportba tartozó résztvevői kör vélhetően más eredményeket hozna, részben emiatt 
is szerveztünk egy második workshopot. A párbeszédek mélysége szintén erősíti az 
érvé nyességet. ezért a szervezők megpróbálták minél több terület képviselőit megnyer
ni a részvételre – nem a statisztikai reprezentativitás érdekében, hanem azért, hogy  
a beszélgetésekben minél több nézőpont megjelenjen. A moderátorok szintén rendkí
vül nagy figyelmet fordítottak az aktív részvétel és a nyílt, mély dialógus elősegítésére.

Az általánosításra rátérve fontos hangsúlyozni, hogy azok az elképzelések, amelyek 
a backcasting folyamatból kirajzolódni látszanak, mindösszesen 31 magyar résztvevő 
szemléletét tükrözik. Az viszont kétségtelen, hogy ez a kvalitatív technika olyan mély 
betekintést nyújt az adott téma összefüggéseibe, amelyet egy jelentősen reprezentatí
vabb kör sem feltétlenül tud jobban feltárni. el kell azonban ismerni, hogy a résztvevői 
kör korlátokat szab az általánosításnak, hiszen olyan magasan kvalifikált személyek vé
leményét tükrözi, akik a mindennapokban is reflektálnak társadalmi és/vagy környe
zeti összefüggésekre. Más társadalmi csoportok ugyanezeket a témákat adott esetben 
másképpen értelmeznék (Köves et al. 2013).

ez a backcasting kísérlet csak azt tudta alátámasztani, hogy magasan kvalifikált 
résztvevők körében a módszer kielégítően működik. Arra azonban nincs egyértelmű 
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válasz, hogy egy kisebb tudással rendelkező érintetti csoport esetében is működött vol
na. A résztvevők visszajelezték, hogy a két nap mentálisan rendkívül megterhelő volt, 
és komoly kognitív kihívást jelentett, hogy a ma valóságát hátrahagyják egy vízió kiala
kításáért. emiatt is gondoljuk azt, hogy a módszer nem feltétlenül működik bármilyen 
összetételű csoportban. Azt azonban kijelenthetjük, hogy esetünkben a szakértői panel 
és a diákokból álló, laikusnak tekinthető panel ugyanúgy működött. Mivel a szakér
tőket megkértük, hogy ne az intézményüket képviseljék, hanem a saját véleményüket 
mondják el, valamint az időtáv elég hosszú volt ahhoz, hogy nehéz lett volna bárki 
számára megjósolni, mit kívánnának meg az adott intézmény érdekei, kimondhatjuk, 
hogy a módszer éppúgy működik szakértői, mint laikus résztvevőkkel. ez a tény széle
sítheti a bevonható résztvevők körét.

A módszer tanulságaként vonható le az is, hogy a résztvevők számára rendkívül ne
héz túllépni a jelenről való gondolkodáson és belehelyezkedni a távoli jövőbe. Az erő
források korlátai azt is jelentik, hogy egy műhelybeszélgetés legfeljebb két napig tart
hat, hiszen a résztvevők önkéntes alapon vesznek részt benne. egy hosszabb folyamat 
azonban jobban elő tudná készíteni azt, hogy a jelentől könnyebben elrugaszkodjanak. 
egy másik tanulság, hogy az előkészítés során megfogalmazott négy fókuszpont jó ala
pul szolgált ugyan, de az idő rövidsége miatt az összefüggések nem rajzolódtak ki elég 
részletesen. ehhez talán alkalmasabb lett volna egy rendszerközpontú vagy hálózatos 
összefüggéseket vizsgáló módszer (Köves et al. 2013).

Fontos megemlíteni, hogy a kutatásunk belső szerkezetében megjelenő technikák 
szabadon változtathatók. Az azóta folyó két másik magyarországi backcasting kutatás 
az itt leírtaktól jelentősen eltérő belső technikákat alkalmazott, bár a folyamat felépítése 
ugyanaz maradt. Az egyik ilyen kutatás – amely a magyar gazdasági felsőoktatás jövőjét 
kívánja feltárni – már publikálta első jelentését, így annak lebonyolítási technikái elér
hetők az érdeklődők számára (Király et al. 2015).

Általánosságban elmondható, hogy az itt bemutatott magyar kísérlet megmutatta, 
a backcasting hasznos módszer lehet akár társadalomtudományi kutatások techniká
jaként, akár döntéselőkészítések kiegészítő eszközeként. A módszer teret ad az asszo
ciatív és szabadon áramló gondolkodásnak, és a folyamat során létrejövő deliberációk 
számos komplex összefüggést fel tudnak tárni, amelyek különböző tudások és hátterek 
szintéziséből jönnek létre. Így alkalmas a főáramtól eltérő, alternatív megközelítések 
kidolgozására, valamint segítheti a döntéshozókat azzal, hogy a megszokottól eltérő 
megoldási módokra hívja fel a figyelmet.

Ahogyan az a legtöbb abduktív, kvalitatív kutatásra igaz, itt is el kell fogadni, hogy 
az eredmények egy korlátozott számú csoport véleményét tükrözik. ennek ellenére  
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a kutatás megmutatta a kollektív bölcsesség fontosságát is. rendkívüli gondolkodók, 
mint Polányi, Beck, Habermas, Csíkszentmihályi, Frankl, sen olyan kérdéseket tet
tek fel, és olyan válaszokat találtak, amelyek hihetetlen egyéni rálátásról tanúskodnak  
a jelenkor társadalmi és pszichológiai kérdéseit illetően. Amikor azonban két csoport 
„hétköznapi ember” azzal a lehetőséggel szembesült, hogy korlátok nélkül gondolkod
hatott ugyanezekről a kérdésekről, az általunk oly nagyra tartott tudományos háttér 
nélkül is rendkívül mély megértésről tettek tanúbizonyságot. Talán ennek a kutatásnak 
egy járulékos hozadéka lehet, hogy újra felhívja a figyelmet a kollektív bölcsesség érde
meire.
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1. sz. melléklet: Egy példa a mandalamódszer végeredményére – A technológiai fókusz mandalája

Az emberi 
hozzáadott 

értékek
legitimálása a 
fogyasztásban

A nem techno-
lógiaorientált 
szakmák meg-

szűnésének 
megakadályo-

zása

Önmeg-
valósítás 

támogatása

Kreatív és 
eredeti 

termékek 
előállításának 
támogatása

A közszolgálta-
táshoz való 

távoli 
hozzáférés 

megteremtése

Megszerzett 
technológiai 

kompe tenciák 
validálása

A bizalom-
építés 

technológiai 
megoldásai nak 

kialakítása

A távmunka 
megoldá sainak 

bővítése

Az egyenlő 
hozzáférés 

támogatása

Az univerzális 
tervezés 

támogatása
Technológia

A különböző 
munka formák 
technológiai 
támogatása

Az alkalmazko-
dóképesség 
támogatása

Célirányos K+F, 
tudástranszfer 

és innováció 
támogatása

A közösségi 
döntés-

hozatalban 
történő részvé-
tel technológiai 

támogatása

Lakhatási 
standardok 

növelése 
a foglalkozta-

tottság 
érdekében

Közösségi terek 
technológiai 
támogatása

A magasabb 
életminőség 
támogatása

A technológiai 
hatékonyság-

növelés 
átfordítása 
munkaidő-

csökkentésre

Ergonómiailag 
fejlett munka-

eszközök 
kialakítása
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2. sz. melléklet: A fenntartható foglalkoztatás beavatkozásairól szóló rendszertérkép egy kiragadott rész
lete egyegy szakpolitikai lépés példáival

 




