
Ledarseminarium 31 maj



• Placera regionerna i en framtida samhällsutveckling

• Skapa beredskap – rusta medarbetare och 
beslutsfattare

• Grund för strategiska beslut och processer – stöd för 
RUP/RUS-arbete

• Kompetensutveckling 
• Öka kunskapen om sakområden
• Öka framsynskapaciteten – metoder
• Utveckling av det strategiska ledarskapet





Megatrender

Designfiktion

Regionala innovationer och initiativ

Framtidsmatriser – önskade framtider

Metodverkstad

Inspiratörer:

o Digitaliseringens möjligheter
o Jobben 2050
o Säkerhetspolitik inför 2050

Vad handlade workshop 1 om?





En metod att förflytta sig framåt i tiden

Använd en innovation/ett initiativ som pekar mot framtiden

Diskutera: Vad skulle det innebära för din region?

Diskutera: Vad hände på vägen för att detta ska bli verklighet?

Designfiktion



Smart textil som renar vatten med hjälp av solljus (VGR)

Samhällsorientering på modersmål (Kalmar)

Digital patologi – kan förändra läkarvården (Östergötland)

Mobil enhet för vattenrening i katastrofområden (Blekinge)

Digital nyckel för hemtjänst (Halland)

Ny design av samverkansprocesser för systeminnovation (Vinnova)

Regionala innovationer och initiativ, 
exempel:



Hälsa Digital

Idé 1

Idé 2

Idé 3

Idé 4 Idé 5

Idé 6

?



Teori: Transition management

Andra metoder för omvärldsspaning

o Delphi-paneler

o Digitala undersökningar/paneler

o Systematiskt scanning av ”svaga signaler”

o med mera…

Metodverkstad



Ett antal metoder, och en manual med instruktioner.

Många nya kontakter.

Inspiration – tips på inspiratörer.

Tankar om aktiviteter och mål för arbetet på hemmaplan.

En hemuppgift.

Vad har deltagarna med sig hem?



HEMARBETE 
INFÖR WS 2
Skapa tre designfiktionkoncept för år 2050 och det 

tema som ni har valt. 

Hur påverkar koncepten er organisation/region om 

det blir sant?

Bestäm hur ni vill jobba i gruppen – enskilt eller 

tillsammans.

Leverera som pdf senast den 15 september.



Hitta innovationer eller initiativ inom ert tema. Något som är 

litet i dag, men som uppskalat kan leda till något omvälvande. 

Dra innovationen/initiativet till det mest extrema.

Skapa en produkt eller tjänst från er framtid. Visa i bild.

Skapa en person som använder produkten eller tjänsten. Visa i 

bild.

Skapa en berättelse som tillsammans med bilderna förklarar ert 

koncept. Ge det ett namn!

SÅ GÖR MAN EN 
DESIGNFIKTION



Länken stad-land i regionerna 2050 (2 grupper)

Bostadsmarknaden i regionerna 2050

Trafiksystem och kollektivtrafik i regionerna 2050

Demokrati och politiskt system i regionerna 2050 (2 grupper)

Arbetsmarknad och kompetensförsörjning i regionerna 2050

Civilsamhället och deltagande, i regionerna 2050 (2 grupper)

Företagande i regionerna 2050

Cirkulär ekonomi i regionerna 2050

Tillverkningsindustri i regionerna 2050

Människors livsstil i regionerna 2050

Hälsa och hälsosystem i regionerna 2050

Temaområden



Jobba med regionala ungdomsforum

Samtalsserie med avdelningen

Testa våra svarta elefanter – vad behöver vi göra?

Hitta radikala frågeställningar i en framtidsmateris!

Soppluncher med externa och interna innovation och initiativ

Metodseminarium med analysfunktionen

Strukturbild och planering tillsammans med kommunerna

Workshop en gång om året med tjänstepersoner resp. politiker

Identifiera målkonflikter. Målgrupp: RUS-strateger

Ta fram en processplan för framsynsarbetet på vår förvaltning

Sprida framsynsmetodik till arbetsgrupp för nya RUSen

Utveckla vår verksamhetsplanering

Gemensam framsyn med andra regioner

Exempel på aktiviteter och mål



Intro: Varför framsyn? Copenhagen Institute for future studies

Reflektion – samtal från scenen

Bordsdialoger: ”Framtidsarbetet i vår region”

Region 2050 – så går framsynsprocessen till

Lärpass: Omvärldsspaning. 3-5 valbara lärpass inom t ex:

o Framtidens jobb 

o Framtidens vård & hälsa 

o Miljö, klimat 

o Demokrati, livsstil 

Bordsdialoger: Vad betyder det här för vår region?

Politikerseminarium, utkast:



Jan Inbjudan, anmälan

8-9 feb Årskonferensen startskott

Ledarseminarium 1

16-18 maj Workshop 1: Omvärld

Höst Politikerseminarium

14-16 nov Workshop 2: Scenarier

Mars 2018 Reglabs årskonferens

2018 Workshop 3 och 4

2019 Slutkonferens

Tidplan



www.reglab.se

Twitter: Reglab_Sverige

eva.moe@skl.se

Mycket snack
och

mycket verkstad

mailto:eva.moe@skl.se

