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Vad är framsyn? 
I fö ljande underlag presenterar vi framsynsö vningar. Med framsyn avses en pröcess 
da r deltagarna anva nder systematiska öch delaktiga övningar fö r att samla in 
införmatiön öm den framtida utvecklingen öch skapa visiöner pa  medella ng öch 
la ng sikt. Syftet med framsynsarbete a r att i strategiutveckling skapa beredskap öch 
fö rsta else fö r samha llsfö ra ndringens ösa kerhetsfaktörer. Ma let a r sa ledes att ö ka 
kunskapen öm möjliga framtider (till skillnad fra n en framtid) pa  medella ng- öch 
la ng sikt. 
 
Det unika med framsyn a r att det handlar öm omvärldsanalys på lång sikt, sa söm 
2050. De ö vningar söm presenteras i fö ljande underlag a r sa ledes anpassade till 
detta tidsperspektiv. Flera av ö vningar kan emellertid anva ndas fö r 
strategiutveckling i ett körtare tidsperspektiv. Det handlar bland annat öm ö vningar 
fö r att fö rsta  viktiga trender fö r exempelvis scenariö- öch strategiutveckling. 
Ö vningar finns öcksa  fö r att hja lpa till att sa tta sig in i mö jliga framtider. 

Utgångspunkt för metodval och övningar 

I Region 2050 (se textruta nedan) har vi utgått från modellen transition manage-
ment (omställningsledning). Denna ansats har utgjort ett ramverk för att diskutera 
förändringar i en komplex värld. Modellen utgår från att förändringar sker på tre ni-
våer: 
• Megatrender (landscape): Stora övergripande socio-teknologiska förändringar 
som påverkar hur vi uppfattar världen runt omkring oss och hur vi agerar – inom 
politik, miljö, arbete, livsstil med mera. Megatrendernas övergripande påverkan är 
svårfångad, men vi vet att de finns och att de förr eller senare får väldigt stor påver-
kan på hela samhället. 
• Verksamhetens praktik (regime): Handlar om verksamheten inom samhällets alla 
institutioner – regler, praxis och rådande förhållningssätt. Denna niva  kanske inte 
alltid vill eller kan fö ra ndras eller till öch med inte ska fö ra ndras fö r snabbt. 
• Innovationer och initiativ (niche innovations): Innovationer, eller lokala initiativ, 
inom ett smalare fält som skapar stor påverkan på verksamhetens praktik. 
 
Figur 1. Modell transition management (omställningsledning) 
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Modellen har främst använts för att förstå teknologisk transition och visar hur verk-
samhet gärna strävar efter att fortsätta i samma riktning, men megatrender och in-
novationer och initiativ tvingar verksamhet till förändring och en ny praktik. 

Mer information 

Mer införmatiön öm arbetssa tt samt örganisatiöner öch persöner söm kan 
genömfö ra ö vningar: 
 
Reglab, Regiön 2050, http://www.reglab.se/pröjekt/regiön-2050/  
 

Region 2050 
Region 2050 är en stor Reglab-satsning för att öka kunskapen om framsynsmetodik och 
omvärldsanalys på lång sikt. Satsningen har pågått under 2017 och 2018. 
 
Syftet har varit att skapa en ökad beredskap för samhällsförändringar hos Reglabs 
medlemmar. Dels genom att veta mer om vad som är på gång inom olika sakområden ‒ 
som framtidens hälsa, de nya jobben, livsstil, mobilitet mm ‒ dels genom en breddad 
kunskap om planeringsmetoder. 
 
Ett hundratal personer har deltagit i seminarier och workshopar i olika grupper. Samtidigt 
har ett parallellt arbete pågått för att integrera de nya metoderna inom varje 
organisation. 

 
 
Deltagare i Tillva xtverkets pröjektgrupp inöm Regiön 2050 har varit: 
• Anna Ebenmark, Regiönalt tillva xtarbete 
• Aslö g Ödmark, GD Stab 
• Ewa Anderssön, Miljö  öch innövatiön 
• Isaac Karlssön, Regiönal na ringslivsutveckling 
• Sigrid Hedin, Analys 
 
I stört sett samtliga regiönalt utvecklingsansvariga aktö rer har medverkat i Regiön 
2050. Det finns da rmed persöner i dessa örganisatiöner söm a r va l insatta i 
genömfö randet av ö vningarna. 
 
Se även: 
Demös Helsinki, https://www.demöshelsinki.fi/en/ 
 
SVID, Innövatiönsguiden - Anva ndardriven innövatiön i öffentlig sektör, 
http://www.svid.se/sv/Öm-SVID/Vad-vi-gör/Avslutade-pröjekt-öch-
aktiviteter/Innövatiönsguiden---Anvandardriven-innövatiön-i-öffentlig-sektör/  
  

http://www.reglab.se/projekt/region-2050/
https://www.demoshelsinki.fi/en/
http://www.svid.se/sv/Om-SVID/Vad-vi-gor/Avslutade-projekt-och-aktiviteter/Innovationsguiden---Anvandardriven-innovation-i-offentlig-sektor/
http://www.svid.se/sv/Om-SVID/Vad-vi-gor/Avslutade-projekt-och-aktiviteter/Innovationsguiden---Anvandardriven-innovation-i-offentlig-sektor/
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Översikt övningar för att skapa beredskap för olika framtider 
Med utgångpunkt i övningarnas syfte, presenterar vi övningarna uppdelat på fyra 
huvudområden (se figur 2). Det handlar om övningar med syfte att: 

1. Förstå omvärlden, det vill säga skapa en förståelse för hur megatrender, 
innovationer och initiativ påverkar organisationers verksamhet. 

2. Utveckla scenarier 
3. Diskutera scenariers påverkan 
4. Utveckla policy, till exempel experimentera med möjliga förändringar av 

nationell och regional praktik. 
 
Figur 2. Övningar för att skapa beredskap för olika framtider 
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Så här beskriver vi övningarna! 
I underlaget beskriver vi ö vningarna enligt fö ljande uppla gg öch basinförmatiön. 
Det alternativ söm a r relevant fö r ö vningen a r markerat med fet stil. 

Syfte Kört beskrivning av ö vningens syfte 

Output Kört beskrivning av ö vningens resultat 

Typ av övning • Köm iga ng 

• Inspiratiön fö r att sa tta sig in i en annan va rld 

• Strategisk utveckling 

Användningsområde 

Tillväxtverket 

• Lö pande ömva rldsbevakning 

• Ömva rldsanalys 

• Strategisk verksamhetsutveckling (t ex VP-arbete) 

• Insatsutveckling (t ex A nnu Mera Nytta) 

Tidsåtgång X minuter 

Processledarnivå  Erfaren / Ganska erfaren / Öerfaren betra ffande framsyn 

Förkunskaper Ingen fö rkunskap öm framsyn / Fö rkunskap öm framsyn hös 

deltagarna 

Grupptyp Ny grupp / Befintlig grupp 

Genomförande Mingelö vning / Gruppö vning (6-8 persöner) / Individuell ö vning / 

Parö vning 

Material/mötesredskap  

Möblering  

Funktionärer Ja / Nej 

Så genomför du övningen! 
 
Reflektion kring övningen 
 
Då har vi använt övningen 

1. Övningar för att förstå omvärlden 

1. Ta med en sak 

Syfte Va cka tankar samt skapa dialög öm framtiden! 

Output Genöm dialög ringat in viktiga fra gör fö r framtiden söm a r 

viktiga att ta vidare i andra ö vningar eller arbete 

Typ av övning • Kom igång 

• Inspiration för att sätta sig in i en annan värld 

• Strategisk utveckling 

Användningsområde 

Tillväxtverket 

• Löpande omvärldsbevakning 

• Ömva rldsanalys 

• Strategisk verksamhetsutveckling (t ex VP-arbete) 

• Insatsutveckling (t ex A nnu Mera Nytta) 

Tidsåtgång 15 minuter 

Processledarnivå Erfaren pröcessledare / Ny processledare 

Förkunskaper Ingen förkunskap om framsyn / Fö rkunskap öm framsyn 

Grupptyp Ny grupp / Befintlig grupp 

Genomförande Gruppö vning / Individuell ö vning / Parövning 

Material/mötesredskap Ev. kamera fö r dökumentatiön av saker 

Möblering i.a. 

Funktionärer Ja / Nej 

 
Så genomför du övningen! 

• Bera tta öm en sak söm symböliserar framtiden fö r dig! 
 
Reflektion kring övningen 

• Bra incheckningsö vning. 
• Enkel ö vning fö r att starta dialög kring framtid 
• Inte la mplig i VP-pröcess. 

 
Då har vi använt övningen: 



 

7(28)  
 

 

2. Megatrendernas påverkan 

Syfte Fö ra dialög kring hur megatrender bidrar till fö ra ndringar 

söm kan kömma att ma rkas i din regiön / verksamhet. 

Köppla megatrender till verksamhets praktik (se figur x. 

Mödell transitiön management) 

Output En beskrivning av en megatrends inflytande pa  samha llets 

ölika strukturer 

Typ av övning • Kom igång 

• Inspiratiön fö r att sa tta sig in i en annan va rld 

• Strategisk utveckling  

Användningsområde 

Tillväxtverket 

• Lö pande ömva rldsbevakning 

• Omvärldsanalys 

• Strategisk verksamhetsutveckling (t ex VP-arbete) 

• Insatsutveckling (t ex A nnu Mera Nytta) 

Tidsåtgång 20 minuter + 20 minuter dialög 

Processledarnivå Erfaren processledare (Strategiutveckling) 

Ny processledare (Köm iga ng) 

Förkunskaper Ingen förkunskap om framsyn (inspirationsföreläsare) 

/ Fö rkunskap öm framsyn  

Grupptyp Ny grupp / Befintlig grupp 

Genomförande Gruppövning / Individuell övning / Parö vning 

Material/mötesredskap Megatrendsmatris 

Möblering i.a. 

Funktionärer Ja / Nej 

 
Så genomför du övningen! 
A: Skriv ner minst tre saker pa  var sin pöst-it hur fö ra ndringarna kan kömma att 
ma rkas i din regiön /din örganisatiön/verksamhet! 
Fa st pa  ett passande tema (ekönömiska, pölitiska, söciala, teknölögiska 
fö ra ndringar). 
Bera tta fö r de andra i gruppen! 
 
B: Vilken typ av spänningar, konflikter kan uppsta  pa  grund av 
fö ra ndringarna? 
Skriv ner minst tre saker pa  var sin pöst-it! 
Bera tta fö r de andra i gruppen! 

 
Reflektion kring övningen: 
• Fungerar bra fö r exempelvis pölitiker, hö gre tja nstepersöner, fö r att lyfta 

blicken öch kömma bört fra n sakfra gör. 
• Ett sa tt att fa  en köppling mellan befintligt arbete öch framtiden na r 

megatrenden kanske fa tt a nnu stö rre genömslagskraft i samha llet. 
• Stretcha hja rnan ö vning.  
• Fungerar fö r att köppla befintliga kunskaper fra n dagligt arbete till att 

ö ppna tankarna öch köppla till megatrender. 
• Fungerar fö r strategipröcesser sa söm RUS-arbete. 
• Bra att bryta ned na gönting abstrakt till könkret, men a nda  fa  en bild av en 

helhet, mö jliggö r att ba de se pösitiva öch negativa saker (nyanser). 
• Ga r att köppla till en inspiratiönsfö rela sare, men varning fö r att detta kan 

styra inriktningen pa  dialögen. Ista llet fö r en inspiratiönsfö rla sare a r ett tips 
att skicka ut 3-4 artiklar fö r la sning infö r tra ffen fö r att bredda ta nket. 

• Utmanande ö vning, men ett sa tt att vidga perspektiv öch i de efterfö ljande 
reflektiönerna ga r det att fundera pa  vad inneba r detta fö r va rt arbete idag 
(strategiutveckling) 

• Ö vningen tar tid. Erfarenhet fra n miniwörkshöp var att den tar la ng tid med 
helt nya deltagare söm inte hade jöbbat sa  mycket med megatrender 
tidigare. Bera kna ga rna 30 minuter fö r dialögen. 

• Ista llet fö r att sörtera inspel enligt ekönömiska, pölitiska, söciala, 
teknölögiska fö ra ndringar, sa  ga r det att sörtera inspel enligt Tillva xtverkets 
resultatömra den. 

 
Då har vi använt övningen: 
• Anva ndes pa  wörkshöp med enheten fö r regiönalt tillva xtarbete öch enheten 

fö r regiönal na ringslivsutveckling, öktöber  
• Prö vades pa  Reglab masterclass 11 december 2018 
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Megatrendsmatris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. En megatrends konsekvenser 

Syfte La ra sig att resönera kring pa verkan fra n megatrender öch 

mö jliga framtider sa söm befölkningsutveckling, uppskatta 

en befölkningskurva 

Output Tydliggö r ösa kerheter i samha llsfö ra ndringar samt att vi 

har ölika uppfattningar öch fö rfö rsta else öm framtiden 

Typ av övning • Kom igång 

• Inspiration för att sätta sig in i en annan värld 

• Strategisk utveckling 

Användningsområde 

Tillväxtverket 

• Lö pande ömva rldsbevakning 

• Omvärldsanalys 

• Strategisk verksamhetsutveckling (t ex VP-arbete) 

• Insatsutveckling (t ex A nnu Mera Nytta) 

Tidsåtgång Ca 20-30 minuter inklusive diskussiön 

Processledarnivå Erfaren pröcessledare / Ny processledare 

Förkunskaper Ingen förkunskap om framsyn / Fö rkunskap öm framsyn 

Grupptyp Ny grupp / Befintlig grupp 

Genomförande Gruppövning / Individuell övning / Parö vning 

Material/mötesredskap ÖH-plast 

Möblering Ö ar 

Funktionärer Ja / Nej 

 
Så genomför du övningen! 
• Uppskatta befölkningsutvecklingen. Rita individuellt hur du trör att 

befölkningsutvecklingen kömmer att se ut i din regiön. Anva nd ÖH-plast. 
o Kömmer befölkningen ö ka eller minska ö ver tid? 
o Vad pa verkar utvecklingen? 
o La gg kurvörna ö ver varandra. 
o Diskutera i gruppen! 

 
Reflektion kring övningen: 
 
Då har vi använt övningen: 
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4. Designfiktion 

Syfte La ra sig att ö ppna upp fö r tankar öch resönera kring öch 

utförska mö jliga framtider med hja lp av pa verkan av 

innövatiöner öch initiativ (svaga signaler söm kan fa  stört 

genömslag). Fökus pa  att la nka science fact till science 

fiction samt köppla innövatiöner öch initiativ till 

verksamhetspraktik (se figur x. Mödell transitiön 

management) 

Output Skapat en framtidsbild söm vi har fö rt dialög kring 

Typ av övning • Kom igång 

• Inspiration för att sätta sig in i en annan värld 

• Strategisk utveckling 

Användningsområde 

Tillväxtverket 

• Löpande omvärldsbevakning 

• Omvärldsanalys 

• Strategisk verksamhetsutveckling (t ex VP-arbete) 

• Insatsutveckling (t ex A nnu Mera Nytta) 

Tidsåtgång Ca 45 minuter 

Processledarnivå  Erfaren pröcessledare / Ny processledare 

Förkunskaper Ingen förkunskap om framsyn / Fö rkunskap öm framsyn 

Grupptyp Ny grupp / Befintlig grupp 

Genomförande Gruppövning / Individuell ö vning / Parövning 

Material/mötesredskap Designfiktiön-bera ttelser, seriestrip 

Möblering  

Funktionärer Ja / Nej 

 
Så genomför du övningen! 
• A. Utga  fra n en eller flera designfiktiöner: bildsatta histörier söm 

presenterar intressanta innövatiöner/initiativ – sma  fö reteelser i dag, men 
söm uppskalade kan fa  stör pa verkan pa  samha llet öch verksamhets praktik 
(se figur x. Mödell transitiön management) 

o Hur pa verkas din regiön/örganisatiön öm fö ra ndringen sla r 
igenöm? 

o Vad ha nde? Vilka fö ra ndringar – pölitiska beslut, teknikskiften, 
attitydfö ra ndringar – behö vdes fö r att fö ra ndringen skulle fa  ett 
stört genömslag? 

• B. Rita en seriestrip söm beskriver den viktigaste fö ra ndringen. 
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o Vad ha nde? 
o Vilka var aktö rerna? 

 
Hur skapar vi en egen designfiktion? 
• Hitta innövatiöner eller initiativ inöm ert tema. Na göt söm a r litet i dag, 

men söm uppskalat kan leda till na göt ömva lvande.  
• Dra innövatiönen/initiativet till det mest extrema. 
• Skapa en vara eller tja nst fra n er framtid. Visa i bild! 
• Skapa en persön söm anva nder varan eller tja nsten. Visa i bild! 
• Mö jliga tidsperspektiv fö r att illustrera anva ndning av 

innövatiönen/initiativet: 
• La ngsiktigt perspektiv – anva ndning 2050 
• Medella ngt perspektiv – anva ndning öm 5-10 a r 
• Skapa en bera ttelse söm tillsammans med bilderna fö rklarar ert köncept. 

Ge den ett namn! 
 
Reflektion kring övningen: 
• A ven öm vi i ö vningen utga r fra n en könkret tja nst / vara / pröcess 

(prötötyp) a r det viktiga att fökusera pa  bera ttelsen runt initiativet, sa söm 
”vardagen” runtömkring tja nsten / varan/ pröcessen. 

• Söm utga ngspunkt ga r det att anva nda exempelvis en tidningsartikel söm 
beskriver en ny uppta ckt/innövatiön/initiativ. 

• Viktigt att den nya varan/tja nsten/pröcessen beskrivs ungefa r söm 
nedansta ende exempel fö r att hja lpa deltagarna att kömma iga ng med 
tankarna. Att ”det nya” gö rs könkret genöm att exempelvis ha nvisa till en 
specifik bransch sa söm livsmedelsindustrin öch/eller till de miljö ma ssiga 
aspekterna enligt nedan. 

• Kan anva ndas fö r prövökatiön fö r att fa  iga ng ett samtal samt bli 
uppma rksammad öm sitt eget ta nkande. 

• Ö vningen blir mer könkret öm vi köpplar innövatiönen till ett 
verksamhetsömra de/resultatömra de/trendömra de. 

• Ganska sva r ö vning, öch sva rt att vara riktigt frama tblickande. Detta kra ver 
en samtalsledare söm utmanar. 

• Designfiktiöner kan öcksa  vara ett verktyg i lö pande ömva rldsbevakning, da  
med syftet att spana efter ”nya/kömmande” innövatiöner öch initiativ. Kan 
da rmed inga  söm input i exempelvis trendkört. 

 

Då har vi använt övningen: 
• Diskuterades pa  Reglab masterclass 11 december 2018 
 
Designfiktion 

 
 

Seriestrip 
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5. Regionala innovationer och initiativ 

Syfte La ra sig att fa nga samt resönera kring svaga signaler 

Output Fö rdjupat inneha llet i en framtidsbild 

Typ av övning • Kom igång 

• Inspiratiön fö r att sa tta sig in i en annan va rld 

• Strategisk utveckling 

Användningsområde 

Tillväxtverket 

• Löpande omvärldsbevakning 

• Ömva rldsanalys 

• Strategisk verksamhetsutveckling (t ex VP-arbete) 

• Insatsutveckling (t ex A nnu Mera Nytta) 

Tidsåtgång Ca 15 minuter 

Processledarnivå Erfaren pröcessledare / Ny processledare 

Förkunskaper Ingen förkunskap om framsyn / Fö rkunskap öm framsyn 

Grupptyp Ny grupp / Befintlig grupp 

Genomförande Gruppö vning / Individuell övning / Parövning 

Material/mötesredskap - 

Möblering  

Funktionärer Ja / Nej 

 
Så genomför du övningen! 
Beskriv en innövatiön eller ett initiativ fra n din regiön / örganisatiön. En 
innövatiön/initiativ söm a r en liten fö reteelse i dag, men söm kan fa  stör 
pa verkan öm den fa r ett stö rre genömslag.  

• Vad: 
• Var: 
• Varfö r intressant? 
• Mer infö: 

 
Reflektion kring övningen: 

• Sva rt att fa nga upp ”regiönala innövatiöner öch initiativ”. 
• Risk fö r ötydliga inspel. 

 
Då har vi använt övningen: 
 
 
 

6. Koppla innovationer och initiativ till megatrender 

Syfte La ra sig att fa nga samt resönera kring svaga signaler 

Bygger vidare pa  ö vning 5 öch 6. Köppla innövatiöner öch 

initiativ till verksamhets praktik. Ha r fö rs diskussiöner 

vidare till megatrender (se figur x. Mödell transitiön 

management) 

Output Köpplat framtidsbilden till stö rre utvecklingsmö nster 

Typ av övning • Köm iga ng 

• Inspiration för att sätta sig in i en annan värld 

• Utveckling av befintligt arbete 

Användningsområde 

Tillväxtverket 

• Lö pande ömva rldsbevakning 

• Omvärldsanalys 

• Strategisk verksamhetsutveckling (t ex VP-arbete) 

• Insatsutveckling (t ex A nnu Mera Nytta) 

Tidsåtgång Ca 20 minuter 

Processledarnivå Erfaren processledare / Ny pröcessledare 

Förkunskaper Ingen fö rkunskap öm framsyn / Förkunskap om framsyn 

Grupptyp Ny grupp / Befintlig grupp 

Genomförande Gruppövning / Individuell ö vning / Parö vning 

Material/mötesredskap Exempel pa  innövatiöner/initiativ, en megatrends-matris 

Möblering  

Funktionärer Ja / Nej 

 
Så genomför du övningen! 

• Dela med dig av dina innövatiöner/initiativ. Köppla dem till 
megatrenderna i megatrends-matrisen: 

o ”Vad har redan ha nt?” 
• Diskutera i gruppen! 

 
Reflektion kring övningen: 

• Ett sa tt att utveckla resönemangen kring designfiktiönerna 
 
Då har vi använt övningen: 
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7. Framtidsmatris 

Syfte La ra sig att fa nga samt resönera kring svaga signaler öch 

utifra n denna diskussiön ta fram ölika scenarier söm kan 

uppsta  öch definiera va gska l in i framtiden. Bygger vidare 

pa  ö vning 5 öch 6. 

Output Scenariö – illustrerat öch skapat ölika mö jliga framtider. 

Typ av övning • Köm iga ng 

• Inspiration för att sätta sig in i en annan värld 

• Strategisk utveckling 

Användningsområde 

Tillväxtverket 

• Lö pande ömva rldsbevakning 

• Ömva rldsanalys 

• Strategisk verksamhetsutveckling (t ex VP-arbete) 

• Insatsutveckling (t ex Ännu Mera Nytta) 

Tidsåtgång Ca 30 minuter 

Processledarnivå Erfaren processledare / Ny pröcessledare 

Förkunskaper Ingen fö rkunskap öm framsyn / Förkunskap om framsyn 

Grupptyp Ny grupp / Befintlig grupp 

Genomförande Gruppövning / Individuell ö vning / Parö vning 

Material/mötesredskap En framtidsmatris 

Möblering  

Funktionärer Ja / Nej 

 
Så genomför du övningen! 
• Samla intressanta innövatiöner/initiativ söm ni trör kan fa  betydelse i 

framtiden. 
• Vilka passar ihöp? Klustra dem i en framtidsmatris. 

o Pa  kört sikt ölika pölitiska beslut eller trender. Vad ha nder t ex öm 
beslut A tas fra n ide  1 i kömbinatiön med beslut B utifra n ide  4? 

• Namnge klustren/grupperna. 
 
Reflektion kring övningen: 

• Ett sa tt att utveckla resönemangen kring designfiktiönerna 
 
Då har vi använt övningen: 
 
 

Framtidsmatris 
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8. Skapa en önskad framtid – framtidsmatris 

Syfte La ra sig att skapa samt resönera kring mö jliga framtider 

Output Scenarier söm kan vidareutvecklas i andra ö vningar eller 

resöneras kring i strategisk verksamhetsutveckling. 

Typ av övning • Köm iga ng 

• Inspiration för att sätta sig in i en annan värld 

• Strategisk utveckling 

Användningsområde 

Tillväxtverket 

• Lö pande ömva rldsbevakning 

• Omvärldsanalys 

• Strategisk verksamhetsutveckling (t ex VP-arbete) 

• Insatsutveckling (t ex A nnu Mera Nytta) 

Tidsåtgång Ca 45 minuter 

Processledarnivå  Erfaren processledare / Ny pröcessledare 

Förkunskaper Ingen fö rkunskap öm framsyn / Förkunskap om framsyn 

Grupptyp Ny grupp / Befintlig grupp 

Genomförande Gruppövning / Individuell ö vning / Parö vning 

Material/mötesredskap Framtidsmatris, lö psedel, karta eller liknande 

Möblering  

Funktionärer Ja / Nej 

 
Så genomför du övningen! 
Steg 1 
• Utga  fra n en fa rdig framtidmatris, söm inneha ller ett tiötal relevanta 

variabler. 
• Va lj en variabel i varje kölumn. Kömbinera dem till en mö jlig öch ö nskva rd 

framtid (inte dystöpi, inte utöpi). 
• Utförska er framtid – hur ser livsstil, fö retagande, utbildning ut? 
• Namnge er framtid. 
 
Steg 2 
• Skapa en lö psedel söm beskriver en viktig ha ndelse i er framtid alt. hur ser 

en platsannöns fö r ett arbete söm finns i denna framtid. 
• Visa fysiska fö ra ndringar i er framtid – rita till exempel in fö ra ndringar pa  en 

karta, ett kvarter, ett köntör. 
 
Steg 3 

• Gö r en framtidsvernissage! Dela framtider med varandra. 
 
Reflektion kring övningen: 

• Bra uppstartsö vning att fa  ihöp team. 
• Ö vningen a r ett snabbt sa tt att utveckla scenarier samt ringa in ölika 

ha ndelser öch utfall. 
• Det a r viktigt att exklusiva parametrar va ljs ut, satsa pa  att ta fram 

parametrar i fö rva g öch la gg vid behöv till parametrar. Da rmed kan du 
la gga kraft i dialögerna pa  att utveckla scenarier. 

• Viktigt att belysa interna öch externa tryck (PESTEC (pölitiska, 
ekönömiska, söciala, teknölögiska, ekölögiska fö ra ndringar), men 
C=cömpetitiön kan behö va ömförmuleras. 

• Ga r att gö ra en enklare matris med mindre införmatiön (se exempel 
nedan söm testades den 11 december 2018). 

• Sedan ga r det att köppla den skapade framtiden genöm att blicka baka t: 
Vad a r det söm har lett fram till denna framtid? 

• Sva r ö vning, en samtalsledare i varje grupp kan underla tta 
genömfö randet av ö vningen öch sa kersta lla framdrift i diskussiönerna. 

• Se även övningar kring scenarier och backcasting i nästa avsnitt. 
 
Då har vi använt övningen: 

• Diskuterades pa  Reglab masterclass 11 december 2018 
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Framtidsmatris (enkel) testades den 11 december 2018 

 
 
 

Löpsedel 

 
 

Förändringar på en karta 
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2. Övningar för att utveckla scenarier 

1. Scenariokors: Fyra alternativa framtidslandskap 

Syfte La ra sig att skapa samt resönera kring mö jliga framtider 

Output Scenariö 

Typ av övning • Köm iga ng 

• Inspiratiön fö r att sa tta sig in i en annan va rld 

• Strategisk utveckling 

Användningsområde 

Tillväxtverket 

• Lö pande ömva rldsbevakning 

• Omvärldsanalys 

• Strategisk verksamhetsutveckling (t ex VP-arbete) 

• Insatsutveckling (t ex Ännu Mera Nytta) 

Tidsåtgång Ca 2-3 timmar 

Processledarnivå Erfaren processledare / Ny pröcessledare 

Förkunskaper Ingen fö rkunskap öm framsyn / Förkunskap om framsyn 

Grupptyp Ny grupp / Befintlig grupp 

Genomförande Gruppövning / Individuell ö vning / Parö vning 

Material/mötesredskap Whiteböard, utskrifter, alternativa scenariöaxlar kra ver 

mer tid öch fö rberedelser 

Möblering  

Funktionärer Ja / Nej 

 
Så genomför du övningen! 
• Använd ett scenariekors med två axlar och fyra ytterlighetspunkter, som ut-

gångspunkt för scenariebygget. 
• Scenarieaxlarna hjälper oss till alternativa ingångar - fyra olika startpunkter 

ger fyra olika landskap. 
• Korsets axlar ska utgöras av faktorer som har  

o hög påverkan på utvecklingen inom ert verksamhetsområde, 
o parat med hög osäkerhet.  

• Om trender är identifierade och formulerade kan de identifierade osäker-
heterna på trendkorten nyttjas för scenariokorsets axlar. Välj två polarise-
rade osäkerheter som har så lite som möjligt med varandra att göra.  

 
Exempel på scenarieaxlar kan vara: 
• Kollektiva lösningar – privata lösningar 

• Nationell styrning – lokal/regional styrning 
• Hög grad av digitalisering – låg grad av digitalisering 
• Hög mobilitet – låg mobilitet 
• Befolkningsökning – befolkningsminskning 
• Gratis offentlig sjukvård – privat försäkringsfinansierad sjukvård 
• Starkare EU (federalt) – EU splittras i mindre intressegrupper 
 
Läs alternativt skapa beskrivningen av de fyra framtidslandskapen. 

• Hur ser va rlden ut i de ölika scenarierna? 
• Diskutera: Hur skiljer sig dessa landskap från dagens samhälle? Vad kan 

ha orsakat förändringen? 
 
Reflektion kring övningen: 

• Rölig ö vning söm ger ett bra underlag fö r samtal öm framtiden.  
• Scenarierna behö ver ha ett rimligt tidsperspektiv fö r att vara 

anva ndbara i en verksamhetsplanering (tillra ckligt la ngt börta fö r att 
skapa mö jlighet fö r att prata öm kömmande framtider men samtidigt 
inöm en rimlig tidshörisönt fö r att samtalet ska bli givande) 

• Fö r att hinna med ö vningen a r det bra öm axlarna redan har angetts. 
 
Då har vi använt övningen: 

• Vid planeringsdag infö r kömmande verksamhetsplanering. 
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Fyra alternativa framtidslandskap 

 
 

OBS! Övning 2-10 är olika delmoment i scenario-arbete 
 
Övning 6 Backcasting a r central da  den a r en utga ngspunkt fö r att förmulera 
insatser öch insatsers fö ra ndringsteöri. 
 
Övriga övningar utgö r stö d i scenariöarbetet genöm att fö rtydliga ha ndelser 
öch illustrera dem pa  intressanta sa tt. Övning 4 Personas a r till exempel bra 
fö r att illustrera ölika framtider. Det ga r till exempel att anva nda persönas i 
samband med ma lgruppsanalyser öch fö rsö ka sa tta sig in i ölika individers 
vardag. 

 

2. Formulera scenariets förutsättningar 

Syfte Spekulera öch förmulera hur de alternativa va rldarna 

ha nger ihöp, öch skapar fö rutsa ttningar fö r va rlden i 

framtiden. Scenarier a r öcksa  en mö jlighet att efterfra ga 

saker fra n framtiden! 

Output Scenariö 

Typ av övning • Köm iga ng 

• Inspiration för att sätta sig in i en annan värld 

• Strategisk utveckling 

Användningsområde 

Tillväxtverket 

• Lö pande ömva rldsbevakning 

• Omvärldsanalys 

• Strategisk verksamhetsutveckling (t ex VP-arbete) 

• Insatsutveckling (t ex A nnu Mera Nytta) 

Tidsåtgång Ca 20 minuter 

Processledarnivå Erfaren pröcessledare / Ny processledare 

Förkunskaper Ingen fö rkunskap öm framsyn / Förkunskap om framsyn 

Grupptyp Ny grupp / Befintlig grupp 

Genomförande Gruppövning / Individuell ö vning / Parövning 

Material/mötesredskap Skriv ut checklistör 

Möblering  

Funktionärer Ja / Nej 

 
Så genomför du övningen! 
Diskutera och formulera vilka förutsättningar som gäller i detta 
framtidslandskap. 

• Vilka tekniska, ekonomiska, sociala, politiska, miljömässiga och 
värderingsmässiga förutsättningar har skapat detta framtidslandskap? 
Hur hänger världen ihop? 

• Formulera meningar, där ordet måste ingår. Exempel på förutsättning: 
Det måste finnas en allmän basinkomst för alla, annars kan detta sätt att 
arbeta inte vara möjligt. 

DISKUTERA I GRUPP: 
• Är alla förutsättningar på plats? Saknas några? Står några förutsätt-

ningar i konflikt med varandra? 
• Om ni använder en tidslinje: Placera förutsättningarna runt år 2050. 
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Reflektion kring övning: 
 
Då har vi använt övningen: 
 
Checklista förutsättningar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En vanlig dag 2050 

Syfte Ett scenariö a r en helhet, en bera ttelse. Genöm att fö rsta  

vardagen, gö r vi scenariöt verkligare 

Output Utvecklat scenariö 

Typ av övning • Köm iga ng 

• Inspiratiön fö r att sa tta sig in i en annan va rld 

• Strategisk utveckling 

Användningsområde 

Tillväxtverket 

• Lö pande ömva rldsbevakning 

• Omvärldsanalys 

• Strategisk verksamhetsutveckling (t ex VP-arbete) 

• Insatsutveckling (t ex A nnu Mera Nytta) 

Tidsåtgång Ca 20 minuter 

Processledarnivå Erfaren pröcessledare / Ny processledare 

Förkunskaper Ingen fö rkunskap öm framsyn / Förkunskap om framsyn 

Grupptyp Ny grupp / Befintlig grupp 

Genomförande Gruppö vning / Individuell övning / Parö vning 

Material/mötesredskap Skriv ut mallar 

Möblering  

Funktionärer Ja / Nej 

 
Så genomför du övningen! 
Beskriv individuellt kort en vardaglig situation ur din persons liv i din scenario-
värld 2050: 
• En scen på jobbet 
• En scen på lokalbussen 
• En söndagsmiddag 
• En situation på en lyxig semester 
 
Reflektion kring övning: 
 
Då har vi använt övningen: 
 
En vardagssituation 
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4. Personas 2040 

Syfte Vi har la tt att beskriva framtiden pa  en abstrakt öch 

ö vergripande, institutiönell niva . Att anva nda persönas a r 

ett sa tt att utförska framtidsva rlden pa  mikröniva n, genöm 

att beskriva vardagen fö r na gra vanliga persöner 

Output Utvecklat scenariö 

Typ av övning • Köm iga ng 

• Inspiration för att sätta sig in i en annan värld 

• Strategisk utveckling 

Användningsområde 

Tillväxtverket 

• Lö pande ömva rldsbevakning 

• Ömva rldsanalys 

• Strategisk verksamhetsutveckling (t ex VP-arbete) 

• Insatsutveckling (t ex A nnu Mera Nytta) 

Tidsåtgång Ca 1–2 timmar 

Processledarnivå Erfaren pröcessledare / Ny processledare 

Förkunskaper Ingen fö rkunskap öm framsyn / Förkunskap om framsyn 

Grupptyp Ny grupp / Befintlig grupp 

Genomförande Gruppövning / Individuell ö vning / Parö vning 

Material/mötesredskap Skriv ut mallar 

Möblering  

Funktionärer Ja / Nej 

 
Så genomför du övningen! 
• Välj en persona och bekanta er med personen. 
• Diskutera och spekulera: 

o Hur ser världen ut 2040 – med de förutsättningar ni satt upp? 
o Vad innebär de för er person? Hur ser hens liv ut? 
o Undersök förutsättningarna en och en, i relation till er person. 

• Beskriv hur er person klarar sin uppgift – rita och skriv! 
 
Reflektion kring övning: 
 
Då har vi använt övningen: 
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Persona 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hur uppstod förutsättningarna? 2050-2020 

Syfte Ett scenariö a r en sammanha ngande bera ttelse. Skapa en 

sammanha ngande utvecklingshistöria genöm att beskriva 

hur en fö rutsa ttning utvecklas ö ver tid 

Output Utvecklad beskrivning av scenariö 

Typ av övning • Köm iga ng 

• Inspiration för att sätta sig in i en annan värld  

• Strategisk utveckling 

Användningsområde 

Tillväxtverket 

• Lö pande ömva rldsbevakning 

• Omvärldsanalys 

• Strategisk verksamhetsutveckling (t ex VP-arbete) 

• Insatsutveckling (t ex A nnu Mera Nytta) 

Tidsåtgång Ca 1 timme 

Processledarnivå Erfaren processledare / Ny pröcessledare 

Förkunskaper Ingen fö rkunskap öm framsyn / Förkunskap om framsyn 

Grupptyp Ny grupp / Befintlig grupp 

Genomförande Gruppövning / Individuell ö vning / Parö vning 

Material/mötesredskap Va ggytör, tidslinje, pöst-it 

Möblering  

Funktionärer Ja / Nej 

 
Så genomför du övningen! 
• Välj en förutsättning – den som var mest intressant i diskussionen om 

personas. 
• Beskriv: 

o Hur utvecklades denna förutsättning – hur blev det så här? 
o Vad hände 2040, 2035, 2030 – och på grund av vem? 
o När var förändringen “färdigutvecklad”? 
o När trädde den i kraft? 
o Vem låg bakom? 

• Skriv på postit-lappar, en lapp för varje viktigt årtal. 
• Om ni använder en tidslinje: Placera post-it-lapparna på tidslinjen. 
 
Reflektion kring övning: 
 
Då har vi använt övningen: 
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6. Backcasting 2040-2020 

Syfte Med backcasting stegar vi öss baka t fra n den ta nkta 

framtiden. Ha ll nuet börta genöm att la ta det la nga 

perspektivet vara styrande! 

Output Ha ndelsefö rlöpp 

Typ av övning • Köm iga ng 

• Inspiration för att sätta sig in i en annan värld 

• Strategisk utveckling 

Användningsområde 

Tillväxtverket 

• Lö pande ömva rldsbevakning 

• Omvärldsanalys 

• Strategisk verksamhetsutveckling (t ex VP-arbete) 

• Insatsutveckling (t ex A nnu Mera Nytta) 

Tidsåtgång Ca 1 timme 

Processledarnivå Erfaren processledare / Ny pröcessledare 

Förkunskaper Ingen fö rkunskap öm framsyn / Förkunskap om framsyn  

Grupptyp Ny grupp / Befintlig grupp 

Genomförande Gruppövning / Individuell ö vning / Parö vning 

Material/mötesredskap Va ggytör, tidslinje, pöst-it 

Möblering  

Funktionärer Ja / Nej 

 
Så genomför du övningen! 
• Vad behöver hända 2030 och 2020, för att de förändringar ni listat för 2040 

ska inträffa? Diskutera i gruppen! 
• Skriv kommentarer på postit-lappar, en lapp för varje viktigt årtal. 
• Om ni använder en tidslinje: Placera post-it-lapparna på tidslinjen. 
 
Reflektion kring övning: 
 
Då har vi använt övningen: 
 
 
 

7. Svarta svanar 

Syfte Framtiden a r öfö rutsa gbar. Scenarier a r inte tydliga kartör 

– de a r verktyg fö r att navigera bland ka nda öch öka nda 

ha ndelser i framtiden. 

Output Eventuellt justerat ha ndelsefö rlöpp 

Typ av övning • Köm iga ng 

• Inspiration för att sätta sig in i en annan värld 

• Strategisk utveckling 

Användningsområde 

Tillväxtverket 

• Lö pande ömva rldsbevakning 

• Omvärldsanalys 

• Strategisk verksamhetsutveckling (t ex VP-arbete) 

• Insatsutveckling (t ex A nnu Mera Nytta) 

Tidsåtgång Ca 10 minuter - 1 timme 

Processledarnivå Erfaren pröcessledare / Ny processledare 

Förkunskaper Ingen fö rkunskap öm framsyn / Förkunskap om framsyn 

Grupptyp Ny grupp / Befintlig grupp 

Genomförande Gruppövning / Individuell ö vning / Parö vning 

Material/mötesredskap Va ggytör, tidslinje, pöst-it 

Möblering  

Funktionärer Ja / Nej 

 
Så genomför du övningen! 
• Ta en svart svan. 
• Bestäm när den inträffar och diskutera: Hur påverkar den svarta svanen 

scenariet? Vad hände före och efter? 
• Om ni använder en tidslinje: Placera svanen och kommentarer med årtal på 

tidslinjen 
 
Reflektion kring övning: 
 
Då har vi använt övningen: 
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En svart svan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Scenariekoll – hänger världen ihop? 

Syfte Ett scenariö a r en bera ttelse da r ha ndelser fö ljer pa  

varandra i en lögisk kedja. Ett bra namn hja lper till att 

kömmunicera det viktigaste i scenariet. 

Output Scenariö 

Typ av övning • Köm iga ng 

• Inspiration för att sätta sig in i en annan värld 

• Strategisk utveckling 

Användningsområde 

Tillväxtverket 

• Lö pande ömva rldsbevakning 

• Omvärldsanalys 

• Strategisk verksamhetsutveckling (t ex VP-arbete) 

• Insatsutveckling (t ex A nnu Mera Nytta) 

Tidsåtgång Ca  

Processledarnivå Erfaren processledare / Ny pröcessledare 

Förkunskaper Ingen fö rkunskap öm framsyn / Förkunskap om framsyn 

Grupptyp Ny grupp / Befintlig grupp 

Genomförande Gruppövning / Individuell ö vning / Parö vning 

Material/mötesredskap Va ggytör, tidslinje, pöst-it 

Möblering  

Funktionärer Ja / Nej 

 
Så genomför du övningen! 
• Studera varandras scenarier. 

• Fundera och diskutera: 

o Hänger världen ihop? 

o Vad behöver ändras eller kompletteras? 

o Hur påverkar de svarta svanarna berättelsen? 

• Har ert scenario ett namn? Om inte: namnge ert scenario. 

 

Reflektion kring övning: 
 
Då har vi använt övningen: 
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9. Storytelling: En person som föds år 2000 

Syfte Fö r att testa öm bera ttelsen ha nger ihöp – intröducera 

persöner i histörien. 

Output Eventuellt justerat scenariö 

Typ av övning • Köm iga ng 

• Inspiration för att sätta sig in i en annan värld 

• Strategisk utveckling 

Användningsområde 

Tillväxtverket 

• Lö pande ömva rldsbevakning 

• Omvärldsanalys 

• Strategisk verksamhetsutveckling (t ex VP-arbete) 

• Insatsutveckling (t ex A nnu Mera Nytta) 

Tidsåtgång Ca 1 h 

Processledarnivå Erfaren processledare / Ny pröcessledare 

Förkunskaper Ingen fö rkunskap öm framsyn / Förkunskap om framsyn 

Grupptyp Ny grupp / Befintlig grupp 

Genomförande Gruppövning / Individuell ö vning / Parö vning 

Material/mötesredskap Va ggytör, tidslinje, pöst-it 

Möblering  

Funktionärer Ja / Nej 

 
Så genomför du övningen! 
• Berätta en historia om en person som föds år 2000 och som lever eller 

arbetar i ert scenario. Beskriv olika händelser i personens liv. 
• Beskriv händelserna på postit, med exakt årtal. 
• Om ni använder en tidslinje: Placera lapparna på tidslinjen. 
 
Reflektion kring övning: 
• Fö r att ö ka fö rsta elsen fö r backcasting ga r det att gö ra en ö vning utifra n sig 

sja lv öch ett framtida tillsta nd samt backa tillbaka vilka ha ndelser öm legat 
baköm denna utveckling. 

 
Då har vi använt övningen: 
 

10. Gestaltning: Gör ett kort rollspel 

Syfte Röllspel a r ett sa tt gestalta öch kömmunicera scenarier, 

andra sa tt a r: ritade öch skrivna bera ttelser, filmer öch 

utsta llningar. 

Output Illustrerat  scenariö 

Typ av övning • Köm iga ng 

• Inspiration för att sätta sig in i en annan värld 

• Strategisk utveckling 

Användningsområde 

Tillväxtverket 

• Lö pande ömva rldsbevakning 

• Omvärldsanalys 

• Strategisk verksamhetsutveckling (t ex VP-arbete) 

• Insatsutveckling (t ex A nnu Mera Nytta) 

Tidsåtgång Ca 1,5 timmar 

Processledarnivå Erfaren processledare / Ny processledare 

Förkunskaper Ingen fö rkunskap öm framsyn / Förkunskap om framsyn 

Grupptyp Ny grupp / Befintlig grupp 

Genomförande Gruppövning / Individuell ö vning / Parö vning 

Material/mötesredskap Ytör, scen, audiö, rekvisita 

Möblering  

Funktionärer Ja / Nej 

 
Så genomför du övningen! 
• Välj en scen ur er persons liv, som kommunicerar det viktigaste i ert 

scenario. 
• Skapa ett två minuters rollspel. 
• Ge pjäsen ett namn! Fokusera på tydlighet, att berätta er historia. 
• Spela upp pjäsen för andra, så att de lär känna ert scenario. 
 
Reflektion kring övning: 
 
Då har vi använt övningen: 
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Resultat från övningar för att utveckla scenarier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Översikt -  4 ”globala” scenarier 

 Globase –  

Det globala 

medborgarskapet 

Senior City –  

Livet i en 

matchningsekonomi 

Region 

Baltica – 

Östersjöns 

nya bönder 

Samhällsbyggarna 

– Vägen tillbaka 

till naturen 

Huvudsak-

ligt 

ursprung 

alternativa 

framtids-

landskap 

Pandemisk teknik-
Glöbalt spridd tek-
nik  
Meritökratiskt sam-
ha lle – Kömpetens-
drivet samha llet 

Pandemisk teknik-
Glöbalt spridd teknik 
Persönökratiskt sam-
ha lle - humandrivet  

Endemisk tek-
nik – lökalt be-
gra nsad teknik 
Meritökratiskt 
samha lle – 
Kömpetens-
drivet sam-
ha llet 

Endemisk teknik – 
lökalt begra nsad 
teknik 
Persönökratiskt 
samha lle - human-
drivet 

Styrnings-

nivå 

Glöbalt samarbete Sta der Regiöner Lökalsamha llen 

Drivande 

aktörer 

Störfö retag Fö retag öch 

entreprenö rer 

Lökala 

innövatö rer 

Lökala 

samha lligheter 

Livsstil Glöbal basic asset 

tar hand öm 

individen 

Entreprenö riell, a ldre 

i majöritet 

Kunskapsstyrt, 

”Gra v da r du 

sta r” 

Sma skalighet, 

humanistiska 

va rderingar 

Ekonomi Energimyntföt, e-

cöin 

Döma nkapitalism, 

basinkömst 

Krympande 

marknader, 

handelshinder 

BRP+, ölika typer 

av valutör 

Energiför-

sörjning 

Glöbala na t, alla 

deltar i 

energipröduktiönen 

Glöbala na t Lökala öch 

regiönala 

na tverk 

Fö rnybar energi i 

samklang med 

naturen 

Utbildning Fa rdighetspörtfö lj, 

glöbalt certifikat 

Livsla ngt la rande, 

skra ddarsydda 

utbildningar 

Utbildning 

köpplat till 

regiönens 

behöv 

Lökall kunskap fö r 

lökal nytta 

Känne-

tecken 

Glöbal 

standardisering 

Individuell matchning 

genöm insamling av 

data 

Regiönal 

innövatiön öch 

specialisering 

Ekölögisk 

ha llbarhet 
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3. Övningar från att diskutera scenariernas påverkan 

1. Svaga signaler 

Syfte Starta en diskussiön / ta nja tanken / check-in 

Output Trendömra den 

Typ av övning • Kom igång 

• Inspiration för att sätta sig in i en annan värld 

• Strategisk utveckling 

Användningsområde 

Tillväxtverket 

• Löpande omvärldsbevakning 

• Omvärldsanalys 

• Strategisk verksamhetsutveckling (t ex VP-arbete) 

• Insatsutveckling (t ex A nnu Mera Nytta) 

Tidsåtgång Ca 10–40 minuter 

Processledarnivå  Erfaren pröcessledare / Ny processledare 

Förkunskaper Ingen förkunskap om framsyn / Fö rkunskap öm framsyn 

Grupptyp Ny grupp / Befintlig grupp 

Genomförande Mingelövning / Gruppövning / Individuell övning / 

Parövning 

Material/mötesredskap Pöst-it lappar 

Möblering  

Funktionärer Ja / Nej 

 
Så genomför du övningen! 

• Individuellt – skriv upp en svag signal du har sett på en lapp 
• Presentera din svaga signal för en annan deltagare 
• Byt signal med varandra 
• Diskutera din svaga signal med en annan deltagare 
• Gruppdiskussion – sätt samman de svaga signalerna – finns det ngt 

gemensamt mönster för signalerna! 
 
Reflektion kring övning: 

• Viktig med en tydlig instruktiön öm vad en svag signal a r fö r na göt. 
• Tar la ngre tid a n en trör öm deltagarna ska byta signaler med varandra 

öch a r öerfarna av framsynsmetöder.  
• La t ö vningen fa  ta tid. Bra sa tt att fa  bö rja bekanta sig med framtiden pa  

ett enkelt sa tt.  
• Öm det a r önt öm tid – begra nsa antalet ga nger söm deltagarna ska byta 

signal med varandra. Sa kersta ll att den sista gruppdiskussiönen endast 
ömfattar 3-4 persöner. Det tar tid na r de ska bera tta fö r varandra i en 
stö rre grupp öm de svaga signalerna söm de har bytt med varandra.  

 
Då har vi använt övningen: 

• Planeringsdag med enheten. Infö r verksamhetsplaneringen. 
• Tillva xtverkets medarbetardag 2019 
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2. Från scenarier till strategier 

Syfte Ta fram strategi 

Output Strategi 

Typ av övning • Köm iga ng  

• Inspiratiön fö r att sa tta sig in i en annan va rld 

• Strategisk utveckling 

Användningsområde 

Tillväxtverket 

• Lö pande ömva rldsbevakning 

• Ömva rldsanalys 

• Strategisk verksamhetsutveckling (t ex VP-arbete) 

• Insatsutveckling (t ex A nnu Mera Nytta) 

Tidsåtgång Minst 3-4 timmar 

Processledarnivå Erfaren processledare / Ny pröcessledare 

Förkunskaper Ingen fö rkunskap öm framsyn / Förkunskap om framsyn 

Grupptyp Ny grupp / Befintlig grupp 

Genomförande Gruppövning / Individuell övning / Parö vning 

Material/mötesredskap Pöst-it, arbetspapper, canvas 

Möblering  

Funktionärer Ja / Nej 

 
Så genomför du övningen! 
Steg 1 Övergripande långsiktiga målsättning(ar) 
Strategier ska förverkliga organisationens långsiktiga övergripande 
målsättningar 
Strategier som inte styrs av en önskvärd bild av framtiden är kraftlösa 
• Utgå från er strategi, till exempel RUS 
• Skriv ner den eller de långsiktiga målsättningar din organisation strävas 

mot på ett färgat A4 
o Placera till höger på arbetspappret 

 
Steg 2 Aktörer 
Strategier är till för att styra olika aktörers handlande 
Strategier kan inte göras utan verkliga aktörer – som kan och vill agera 
o Välj tre aktörer som är viktiga för genomförandet av strategin, som ni vill 

fördjupa er i! 
o Var tydlig med vilken organisation det handlar om! T ex Kommun x, 

Universitet Y, företag, näringslivsorganisation Z, föreningen F, osv. 

o Fundera fört individuellt – skriv på små post-it. Diskutera sen i gruppen och 
enas om 3 aktörer 

o Skriv aktörernas namn på vänster sida, en på varje linje, på arbetspappret. 
 
Steg 3 Hot och möjligheter i framtiden 
I strategiarbete måste man ta hänsyn till flera möjliga scenarier. Man måste klara 
av att hantera olika framtider. 
• Läs scenarierna (egna scenarier och Reglabs) 
• När du läser: Identifiera förändringar och drivkrafter som stödjer och hotar 

era långsiktiga målsättningar. 
• Diskutera i gruppen! 
• Skriv ner händelserna på stora post-it och hur de stödjer/hotar er önskade 

utveckling. Rosa post-it=HOT, Grön post-it= STÖD 
• Fäst lapparna högst upp på arbetspappret 
 
Steg 4 Aktörernas strategiska handlingar 
Hur agerar aktörerna? Föreställ er! 
• Vad gör aktörerna när förändringarna som ni identifierat i scenarierna 

inträffar? Vem agerar och varför? Vilka handlingar och beslut? 
o Diskutera en aktör i taget – tänk på handlingar som: 

▪ Ger aktören fördelar av utvecklingen 
▪ Förhindrar en oönskad utveckling för aktörern 

o Tänk först själv, diskutera sedan med din grupp. Skriv på stora gula 
post-it lappar 

 
Steg 5 Tidshorisonten 
När genomför aktörerna sina handlingar? 
• Diskutera i gruppen, placera på tidslinjen 

Tänk på drivkrafter, motkrafter, praxis och traditioner. 
Det kan ta tid för handlingar och beslut att påverka utvecklingen. 
Tidigare vägval och beroenden kan hindra organisation att agera 
omedelbart. 

 
Steg 6 Din organisations strategiska agerande 
Hur agerar din organisation? Vad gör din organisation för att uppmuntra och 
stödja andra aktörers handlingar, som ni identifierar som viktiga? 
• Fundera individuellt, diskutera sen i gruppen: Vad är er roll i framtiden 
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(styra, påverka, skapa allianser, inspirera, samhandla…)? 
• Skriva på stora orange post-it-lappar! 
• Placera din organisations strategiska handlingar på tidslinjen längst ner på 

arbetspappret. 
o Tänk: Crazy, easy, best 

 
Steg 7 Dela med er 
Vad är den viktigaste strategiska handlingen för din organisation i framtiden? 
• Förbered en presentation av din organisations viktigaste strategiska 

handling/insats. 
• Skriv den på ett färgat A4. Fäst på arbetspappret. 
• Varför just denna handling/insats? 
 
Reflektion kring övning: 
• Vi behö ver inte skriva va ra egna scenarier – t ex finna na gra ölika scenarier 

söm fa r en ta nja tanken, kan anva ndas fö r att ta fram ”strategier fö r 
resultatömra den”, VP-arbetet,  

 
Då har vi använt övningen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canvas 
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4. Övningar för policyutveckling 

1. Experimentlabb 

Syfte Utveckla experiment samt ta fram plan fö r genömfö rande 

(varfö r, vad, vem, na r) 

Output Design av experiment 

Typ av övning • Köm iga ng 

• Inspiratiön fö r att sa tta sig in i en annan va rld 

• Strategisk utveckling 

Användningsområde 

Tillväxtverket 

• Lö pande ömva rldsbevakning 

• Ömva rldsanalys 

• Strategisk verksamhetsutveckling (t ex VP-arbete) 

• Insatsutveckling (t ex Ännu Mera Nytta) 

Tidsåtgång Ca 2 timmar 

Processledarnivå  Erfaren processledare / Ny pröcessledare 

Förkunskaper Ingen fö rkunskap öm framsyn / Förkunskap om framsyn 

Grupptyp Ny grupp / Befintlig grupp 

Genomförande Gruppövning / Individuell ö vning / Parö vning 

Material/mötesredskap Canvas (denna kan vi ta med till exv. A nnu mer nytta) 

Möblering  

Funktionärer Ja / Nej 

 
Så genomför du övningen! 
Bestäm syftet 

1. Va lj ett ö vergripande ma l fra n RUS eller annan relevant strategi 
2. Beskriv vad man kan finna ka llör till bakgrundsinförmatiön – namnge 

förskning, statistik öch analyser, göda exempel, lyckade lö sningar etc. 
3. Intressenter öch ma lgrupper 

a. Vilka intressenter a r relevanta att invölvera? 
b. Va lj en eller fler ma lgrupper vars liv ni vill fö rba ttra eller vars 

beteende ska fö ra ndras (öm det a r relevant fö r experiment) 
4. Skriv ner antagande öm hinder / mö jligheter fö r att uppna  ma let 
5. Hypöteser 

a. Förmulera na gra hypoteser: Öm… sa  … 
b. Va lj en hypötes att testa – ringa in denna 

6. Lista ölika mö jliga lö sningar 

7. Fö resla  ide er fö r experiment söm inöm en begra nsad tid öch med 
begra nsade resurser kan testa öm hypötesen a r sann eller falsk. Va lj en 
ide  – ringa in denna! 

8. Beskriv experiment i detalj: 
a. Vad ska gö ras? Av vem? Hur la nge? Vilka röller har de 

invölverade aktö rerna? 
b. Förmulera kriterier fö r vad ett lyckat / inte lyckat resultat av 

experimentet inneba r. Vad behö vs fö r att resultatet ska bidra till 
ma let? Kriterierna kan vara kvantitativa eller kvalitativa. 

c. Planera uppfö ljningen: Vilken data behö vs fö r att bidra till ett 
la rande öch ge tillra ckligt underlag fö r (pölicy)beslut? Hur ska 
data samlas in öch dökumenteras? 

9. Utva rdering öch a terköppling till styrning öch pölicy-making 
a. Tillsammans med vem/vilka utva rderar vi resultatet? 
b. A terköppling: Till vad ska resultatet anva ndas? 
c. Hur sa kra att resultatet anva nds? (t ex ha ra tt styrgrupp, 

integreras i pölicyrekömmendatiöner, engagera intressenter i 
pröcessen) 

 
Några goda råd: 

• Utgå från den strategiska inriktningen! 
o Öm man vill att experimentet ska ge effekt öch pa verka 

verksamheten, bö r fö rsö ket utga  fra n örganisatiönens strategi, 
ö vergripandema l eller strategi 

• Begränsa experimentet 
o Experiment i begra nsad ömfattning a r öfta ba ttre a n breda 

fö rsö k 
• Skapa designen tillsammans 

o En gemensam design av ma l, ide er öch utva rdering med viktiga 
intressenter skapar ett delat a garskap fö r experimentet. Ett 
samarbete ö kar öcksa  chanserna fö r att resultatet anva nds 

• Första kreativitet och mod, sen tålamod. 
o Innövatiön öch nya lö sningar uppsta r genöm mödigt 

utförskande av det öka nda. Men: ta lamöd öch nöggranna 
metöder behö vs fö r att ta reda pa  öm de nya lö sningarna 
fungerar! 

• Älska misslyckanden! 
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o Man misslyckas bara na r man inte la r na göt. Vi experimenterar 
fö r att la ras! 

• Glöm inte etiken! 
o Ta alltid ha nsyn till hur slumpvisa fö rsö k öch experiment kan 

pa verka deltagarna! 
 
Reflektion kring övning: 
• Pa minner öm prögramteöri-arbetet i ”A nnu mera nytta” 
• Bra att synliggö ra antaganden öch hypöteser 
• Hur ta nker man utanfö r böxen anga ende lö sningar (innövatiöner) 
• Sa kersta ll vilka nörmer söm styr ang. experiment (fö r vem) 
• Kul ö vning – könkretiserar.  
 
Då har vi använt övningen: 
 
Canvas 

 


