
En resa till framtiden. Tur & Retur.

Tisdag 29 maj
Lunch
Välkommen! Inledning och introduktion till 
workshop 3.
Scenarier som arbetsverktyg. Hur kan 
scenarier användas på olika sätt i planeringen?
Exemplet WWF. Anders Alm, strateg, WWF.
Exemplet Trivector. Christer Ljungberg, vd, 
Trivector.
Kaffe
Scenarier som arbetsverktyg. 
Vad har vi lärt av scenarieuppgiften?
Sustainable lifestyles. Outi Kuittinen, Demos.
Summering och reflektion. 
Avrundning, därefter scenariemingel där vi 
kollar in de regionala framtiderna 2050, hem-
uppgiften från workshop 2.
Middag i Meetingpoints lokaler.

Onsdag 30 maj
God morgon! Incheckning
Från scenarier till strategi. Introduktion: 
Outi Kuittinen, Demos.
Framtidssäkra er strategi och insatserna som 
förverkligar den. 
Lunch 
Från scenarier till strategi, forts.
Framtidens hälso och sjukvård – hur, 
varför och var? Marianne Larsson, chief 
innovation officer, Innovation Skåne. 
Kaffe
Metodverkstad där vi provar alternativa 
framsynsmetoder:
Participatory backcasting for strategic planning 
in the public sector. Olga Kordas, Kateryna 
Pereverza, KTH.
Science fiction as a tool for foresight. Hank 
Kune, Educore, Netherlands.
Scenarier, en fördjupning. Ulf Boman och 
Lotta Axelsson, Kairos Future.                                  
Entreprenörens blick på framtiden – hur an-
vänder man en future canvas? Jonas Klevhag, 
Öresund Future Hub.
Avslut 

För alla som vill: En kväll på Startup Live! 
Skånes största startup event, en del av Skåne 
Innovation Day.
Mikael Damberg, näringsminister. 
Middag
Stage show, mingle, after party: “It is the night 
we gather the whole startup family to tell stories, 
celebrate with each other and find new ways to 
work together”. Läs mer här. 

Torsdag 31 maj
God morgon! Incheckning
Från scenarier till strategi, forts. Vi fortsätter 
arbetet med de egna strategierna. Introduktion 
av hemuppgiften inför ws 4.
Kaffe
World value survey – hur förändras vär-
deringar på 30 år? Bi Puranen, generalsekre-
terare, World value survey.
Filosofiska rummet: Vad kan vi veta om 
framtiden? Vi samtalar om framtidens ut-
maningar med en kvalificerad trio:
Karim Jebari, filosof, Institutet för framtids-
studier, Bi Puranen, generalsekreterare, World 
value survey och Dorna Bedadi, doktorand i 
filosofi, Göteborgs universitet.
Avrundning. Vi summerar workshop 3 och ser 
fram emot sista workshopen i oktober.
Lunch
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