
 
 
 
 

 

   
 

Artificiell förvaltning och självkörande bibliotek 

Kommer vi ha självkörande bibliotek i framtiden och hur skulle egentligen en 
närodlad kollektivtrafik se ut? 
 Max Valentin utmanar oss att krocka traditionella begrepp med trendord när vi 
innoverar kring framtidens regionala utvecklingsarbete. Enligt honom kan 
mashups mellan traditionell förvaltning och ny teknik innebära många 
oväntade lösningar för regionerna.  

‒ De flesta mashups sker i dag i civilsamhället men det finns stora 
vinningar för regioner som väljer att främja innovation på lokal nivå. Man 
behöver inte hitta på de nya lösningarna själv, men snarare hitta kreativa 
sätt att hantera de korsbefruktningar som uppstår, säger Max Valentin, 
Fabel kommunikation.  

På Reglabs årskonferens höll Max Valentin en workshop där deltagarna fick 
innovera kring mashups i det regionala arbetet. De uppmanades utmana det 
traditionella tänkandet och fick i uppgift att producera regionala strategier för 
”Region Östmanland” som i ett fiktivt scenario fått en stor summa pengar att 
investera i innovationsarbetet. 

‒ Vi måste återuppfinna våra strukturer. Många av de förändringar som 
sker just nu är oundvikliga. Ny teknik och mänskligt beteende är en 
drivande faktor.  

Flerfilig förvaltning 
Max Valentin menar att det är viktigt att regioner blir mer snabbfotade när det 
kommer till att planera för framtiden. Det finns flera basala funktioner som 
måste upprätthållas i en region, men samtidigt många andra delar som behöver 
utvecklas snabbare för att hänga med samhällsutvecklingen i övrigt.  

‒ Inom näringslivet kallas det för two speed IT – att jobba med 
långsammare och snabbare processer parallellt och sedan länka dem till 
varandra när det passar. Inom offentlig sektor kunde man kanske kalla 
det för flerfilig förvaltning, där långsamma och snabbare processer får 
ligga i varsin fil och sedan korsbefruktas när det passar, för att skapa 
framtidslösningar för regionen.  

Under workshopen fick deltagarna jobba med slumpmässigt hopparade ord som 
”kulturarvs-vård” eller ”artificiell förvaltning”. De fick sedan i uppgift att ta fram 



 
 
 
 

 

   
 

en prototyp av en typisk regional produkt som en anställningsannons, rapport 
eller konferens.  

‒ Det finns uttryck som är vanligt förekommande inom det regionala 
arbetet som vi känner oss trygga med. Men vad händer när vi krockar 
dem med olika trender i samhället i dag? 

Större effekt med nya samarbeten 
En grupp som jobbade med ”självkörande bibliotek” diskuterade hur bibliotek i 
dag inte bara fyller funktionen att låna ut böcker, utan också en mötesplats som 
skulle kunna dela ut olika resurser som kläder eller mat, till behövande. Mobila 
bibliotek skulle innebära en möjlighet att få ut hjälpen till människor på en ort på 
ett annat sätt, samtidigt som arbetet kunde knytas till den cirkulära ekonomin 
där varor på ett bättre sätt kunde återbrukas av en regions invånare.  

‒ Genom att kliva in i en fiktiv diskussion kan man se på sin egen 
organisations roll på ett nytt sätt. Jag hoppas att deltagarna börjar 
fundera kring vilka de kan samarbeta med för att få större effekt framåt. 
Ofta är det inte en enskild person utan breda sektorsövergripande 
samarbeten som ligger bakom de stora förändringarna i samhället.  

 


