
 

 

Framsyn kan rädda ditt liv 

 

Framsyn är en metod för att bli mindre förvånad. Och framför allt för att skapa 

känslan av att vi kan påverka framtiden.  

Framsyn handlar om att man redan har tänkt tanken: Hur skulle det vara om…?? 

 

Eva Moe, verksamhetsledare för Reglab, ledde ett samtal på Årskonferensen om framsyn som 

metod. 

‒ Uppdraget från Reglabs medlemmar är att skapa bättre beredskap och att lära oss 

använda metoder som förbereder för det oväntade, det som går utanför prognoserna. 

Det blev framsynsprocessen Region 2050, Reglabs största satsning hittills. 

Svårast att förutse är det som vi inte vill ska hända. Men framsyn är ofta grundade 

spekulationer som kan ge svar som vi ganska säkert vet kommer att hända.  

– Vi är alla överens om att självkörande fordon är en del av en inte alltför avlägsen 

framtid, vi vet också att den globala uppvärmningen kommer att få konsekvenser och 

att delningsekonomin ökar. Men om vi ser det, varför planerar vi inte för det då? 

frågade Magnus Jörgel, strateg i Region Skåne  

Varför ska vi jobba med framsyn? Martin Kruse från Copenhagen institute for future studies, 

har ett svar:  

‒ Du kör bil mitt i natten och det är helt mörkt. Du slår om från halvljus till helljus. Det 

helljuset är som framsyn. Det gör inte att du ser allt, men du ser mer än du annars 

skulle ha gjort. Det är att planera för det oväntade som vi vet kan dyka upp. Det kan 

rädda ditt liv! 

Planering går långsamt 

Anna Olofsson, marknadschef i Umeå, menar att med scenarier kan Umeå bygga och planera 

ett samhälle som ökar det önskvärda beteendet. 

– Planeringsprocesser är bara ett av många verktyg. De är för långsamma i en snabbt 

föränderlig omvärld. Vi behöver komplettera med framsyn, sa Magnus Jörgel.  

Han menade också att hela samhällskontraktet håller på att omförhandlas. Systemet har brister 

som bygger på beslut från 1950 och 60-tal. Det är helt förändrat om 35 år: delningsekonomi, 

basinkomst, andra typer av demokrati…  

– Vi behöver navigera mot framtiden, då blir det lättare att fatta kloka beslut. 

Anna Pettersson, regiondirektör i Västerbotten, menar att vi är förtrogna med de traditionella 

planeringshorisonterna i RUS och andra planer.  

– Men framsyn är värdefull träning att också tänka längre fram. Inte bara vad gäller 

krisartade händelser utan också möjligheter. Att kunna dra nytta av förändringar. 

Region 2050 är grundkursen 

Hon gav ett exempel på ett område där framsyn kanske skulle ge andra beslut: 

Samhällssatsningar som till exempel äldreboenden upplevs som långsiktiga. Men tänk om 

demens kan botas i framtiden? Vad gör vi då med dessa äldreboenden? Kanske borde vi 

bygga dem mer flexibla för att kunna ställa om i en sådan framtid. 

– Det är ett ledaransvar att skapa utrymme och resurser för att höja blicken och tänka i 

längre perspektiv, sa Anna Pettersson. 

– Region 2050 är bara grundkursen, sedan behöver vi fortsätta i regionerna. 



 

 

Om du vill veta mer om framsynsprocessen Region 2050, läs här. 

Gunnel Vidén 


