
 

 
Västra Götalandsregionen: 
Ett tydligt mandat 
 

 
I Västra Götaland har framsynsgruppen ett tydligt mandat från ledningen: framsynsprocessen ska 
resultera i en metodbank och spridning av kunskapen till så många som möjligt inom 
regionalutveckling. 

 

Maria Jakobsson är regionutvecklare i Västra Götalandsregionen. Där finns en kärngrupp med 

sex personer från olika avdelningar som driver framsynsarbetet. Gruppen har tydligt uppdrag 

och mandat från regionutvecklingsdirektören: De ska skapa en metodbank och ett lärande på 

gemensamma RU-dagar, samt i möjligaste mån vara stöd för andra i organisationen som vill 

driva framsynsprocess. 

– Det är bra att vi kommer från olika avdelningar inom regional utveckling, det ger 

spridning och lärande i sig, säger Maria Jakobsson. 

Hittills har framsynsarbetet i Västra Götalandsregionen varit mest internt. Ett kortare pass 

fanns med på RU-dagen i höstas, där alla medarbetare inom regional utveckling deltog.  

– Det var en timmes teaser. Nästa RU-dag kommer till stor del att ägnas åt framsyn, som 

en start för processen med vår nästa strategi. Först därefter kopplar vi in externa 

aktörer, säger Maria Jakobsson. 
 
Inspel till budgetunderlag 

Enhet samhällsanalys fick i uppdrag av regionledningen att göra trendanalys som inspel till 

budgetunderlaget. Fakta och utveckling över tid togs fram för ett antal trender, och 

budgetunderlagsgruppen fick jobba med framtida konsekvenser för regionen och vilka 

områden som behöver vidare arbete.  

– Inspelet till budgetunderlaget ger förhoppningsvis politikerna stöd i sina prioriteringar, 

säger Maria Larsson som är samhällsanalytiker. 

Maria Larsson säger att det är lätt att entusiasmera människor. Många tycker det är roligt, 

men det är svårt att konkretisera trenderna regionalt. 

– Det är så många faktorer som både motverkar och förstärker en trend över tid.  

Ett konkret resultat av Region 2050 är planerade workshopar tillsammans med kommunerna. 

Resultatet ska bli en strukturbild av den fysiska miljön i regionen, med fokus på bebyggelse, 

infrastruktur och kollektivtrafik. I det arbetet har både framsyn och backcasting en plats. 

Hemläxan till Framsynsgruppens tredje workshop har Västra Götalandsregionen inlett med ett 

idémöte i kärngruppen. 

– Vi valde att landa i ett konkret företag som finns här och ska göra ett scenario utifrån 

det, kanske en film, säger Maria Larsson. 

 
 
 



 

 
 
 

Goda råd från Västra Götalandsregionen 

 Det är bra med tydligt framsynsuppdrag från ledningen 

 Arbeta områdesöverskridande. Megatrenderna berör alla regionens 

verksamhetsområden. 

 Det är bra med en drivande arbetsgrupp för framsyn. 

 Ta små steg. Smyg in framsyn i redan pågående processer. 

 

 


