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En resa till framtiden. Tur och Retur.

Region Blekinge – Anna-Lena Cederström
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Omvärld – förberedelse Workshop 1  

• Hemläxa: ”Att koppla övergripande trender till regionala 

företeelser.”

• Intervju/dialog med klusterledare företrädare i 

innovationssystemet, lärosätet, Landstinget samt internt Region 

Blekinge.

– Netport Science Park, Blue Science Park, TECHTANK, Business 

Ronneby, Almi Företagspartner, Blekinge Business Incubator, 

Almi Invest, Business Sweden, Landstinget, Blekinge Tekniska 

Högskola samt internt - Regional utveckling. 

– Globala trender, nya initiativ – innovationer, uppdatering av 

regionala utmaningar.



Design Fiction - metoder

• Handbok ”Creative techniques” för att tillämpa 

Design Fiction

– Tagit fram provokationer eller påståenden om 

2050 för att skapa en värld, innovationer, 

samhälle, tjänster etc. runt påståendet.

– Skriva löpsedel år 2050.

– Övningar i ”årets julklapp, antal elbilar, vem 

vinner valet osv- om två år”.



Design Fiction - resultat
• Hälsa – SICACHT Blue Science Park

– ”Det finns inget sjukhus i Blekinge 2050” –”Hälsochippet”.

• Transporter - TenXLab och Blekingetrafiken

– ”Det finns inga privata bilar i Blekinge 2050” –”Relocate”

• Kulturen - ”Det finns ingen offentlig finansiering för Kulturen 2050” – algoritmer för 

”kulturtjänster”, streamingtjänster för bibliotek mm.

• Demokrati- Gymnasieskola Karlskrona ”Det finns inga val i Sverige 2050 – men vi är 

fortfarande en demokrati” – AI som styr, teknik som känner vad jag tycker och borde 

rösta på, globala val, kontinuerliga val. Superdatorer. Datorpartier. Röstningsappar.



”Det finns inget sjukhus i Blekinge 

2050” –”Hälsochippet”.



”Det finns inga privata bilar i 

Blekinge 2050” –”Relocate”



”Det finns inga val i Sverige 2050 –

men vi är fortfarande en demokrati”



Fortsatt arbete – Framsyn 2050

• Chefsgruppen – ”Vad är regionens roll i 

relation till offentliga uppgifter 2050?”. 

• Regiondagen – Framsyn med interaktion.

• Framsyn i Regional utvecklingsstrategi.

• Scenarier – efter workshop 2.


