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Läxa: Gör en strategi och handlingsplan för 
din organisations kommande framsynsarbete

Det kan vara för hela, eller delar av 
organisationen.

Tänk till exempel på:
• I vilka sammanhang saknas framsynstänk?
• Vilka experiment, prototyper?
• Hur engagera ledningen?
• Hur engagera externa samarbetspartner?



Alternativ uppgift

Använd framsynsmetoderna –
experimentera!

• Till exempel:
• Introducera en ny metod
• Pröva i en ny grupp, till exempel 

externa samarbetspartner



Alternativ uppgift –
Region Blekinge

• Backcasting med Tillväxtforum
• Regionstyrelsens AU 
• Chefsdag
• Regiondag
• WS med bibliotekschefer – Framtidens bibliotek
• WS med Blue Science Park – Framtidens hälsa
• WS med 10X labs – Framtidens transporter
• WS med gymnasieelever – Framtidens demokrati
• WS med nationellt biblioteksnätverk



I vilka sammanhang saknas Framsyn?

• I allt planarbete som finns nu saknas Framsyn (undantag -
framsynskapitel i aktualiserad RUS).

Vad kan Region Blekinge göra?
• Integreras i alla planer (RUS, Kulturplan, Biblioteksplan, 

Länstransportplan, Trafikförsörjningsprogram, 
Kompetensstrategi, Agenda 2030 osv). 

• Arbete med politiker, Framsyn och Samsyn.
• Hur integreras Framsyn i arbetet med digitalisering. T.ex. 

Hur jämförs beslut om att investera i fysiska byggnader 
med digitala lösningar. Framsynskonsekvenser behöver 
integreras i beslutsprocesserna.



Vilka experiment och prototyper?

• En avdelning för Framsyn, ”design thinking”, test och 
sedan utvärdera, vad kan det bidra med?
– Framsynt referensgrupp för beslut
– Planerings och utvecklingsavdelning på landstinget
– Digitaliseringsenhet
– Regionchefsgrupp
– BKC, Blekinge kompetenscenter

• Använda Framsynsmetoder ute i verksamheten ex.vis
Framsynsövningar som kan användas på möten, 
teamutveckling, planeringsarbete osv. 

• Ett första test, vad innebär nationella planen för transport 
och infrastruktur 2019-2029?



Hur engagera ledningen?

• Beslut från högsta nivå, dialog kring nyttan 
med Framsyn och hur det kan användas. Dialog 
i grunden - Hur och var.
– AU, Nämnder, RS/RF

• Implementeras som modul i chefsutbildningar
• Krav på innehåll i strategier (minsta nivå 

Framsynskapitel och konsekvensanalys).
• Agenda 2030 med Framsynsmetod
• Stående agendapunkt i beredningsprocesser



Hur engagera externa 
samarbetspartners?

• Kommundialoger, tankesmedjor
• Framsyn 2019 ff med nationell koppling – Reglab, 

SKL m fl. 
• Framtagning av ny RUS från 2021 – engagera 

befintliga nätverk (arbetet påbörjas 2019)



Exempel på test i berednings- och 
beslutsprocess

• Ekonomiska konsekvenser och finansiering
• Juridisk bedömning 
• Miljökonsekvenser 
• Samverkan med berörda fackliga organisationer
• Uppföljning
• Framsyn
• Bra för Blekinge och kringliggande regioner



Förslag till organisation

• Val av ambitionsnivå
– Öronmärkt resurs via RUS-team
– Samverkan övriga regioner med Framsynsfokus 

t.ex. Skåne



Tidplan

• Q1 2019 – Arbetet med Framsyn redovisas i Bokslut 
och Årsredovisning 2018

• Q1 2019 Framsyn integreras i budget- och 
verksamhetsplanearbete 2020-2022

• Q2 2019 - Framsyn introduceras på politiska 
sammanträden: Trafiknämnd, Regional 
utvecklingsnämnd och Kultur- och bildningsnämnd

• Q2-Q4 2019 Experiment med Framsyn och Samsyn



Tänkvärda ord på vägen

• Kortsiktig förändring 
övervärderas samtidigt som 
långsiktig förändring 
undervärderas

• Om det går fortare på 
utsidan än på insidan har vi 
problem!

• Innovation – att 
GENOMFÖRA idéer!

• Det går inte att backa in i 
framtiden!

”Snälla flickor kommer till 
himlen, andra kommer hur 
långt som helst”
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