
Med Region 2050 gör Sveriges regioner en stor satsning på framtiden. 
24 organisationer och flera hundra personer diskuterar under två dagar: 
Vart är vi på väg? Genom att se längre och bredare än vi vanligen 
gör när vi planerar, vill vi höja intensiteten i samtalet om framtiden. 
Den 14-16 november ses vi i Framsynsgruppen igen!

Välkommen till 
framsynsresan 
Region 2050! WS 2

Idéerna och metoderna från vår första work-
shop har börjat landa och nu är det dags att 
ta nästa steg: den här gången handlar det om 
scenarier. 
Vi kommer att jobba både med regionala per-
spektiv och mer övergripande globala scena-
rier. Genom metoden backcasting, där man 
stegar sig bakåt från en viss framtid, kopplar 
vi scenarierna till nuet. Tillsammans funderar 
vi över vilka händelser som styr utvecklingen 
– när, hur och varför de inträffar. Resultatet 
blir ett antal möjliga berättelser om fram-
tiden, som ska ge nya insikter om vad vi kan 
göra redan i dag.

Som alltid i Reglabsammanhang bygger 
workshoparbetet på medskapande och kolle-
gialt lärande. Språket i framsynsprocessen är 
svenska och engelska. Som deltagare förvän-
tas du vara med vid samtliga tillfällen, efter-
som arbetet i workshoparna hänger ihop. För 
dig som missade workshop 1, kör vi en guidad 
snabbtur på förmiddagen den 14 november. 

Hemmaresan 
En viktig del av Region 2050 är kompetensut-
veckling – att tillsammans lära mer om fram-
synsmetodik. Vi går igenom olika övningar 

och skapar en gemensam metodbank, som vi 
samlar på webben. 

Som medlem i Framsyngruppen är en av 
dina roller att vara vägvisare på hemmaplan 
– att koordinera och planera framsynsresan 
i din egen organisation, så att ni har mesta 
möjliga nytta av det gemensamma arbetet.

Hemuppgiften från workshop 1 handlade 
om att testa metoden designfiktion. Vi har 
samlat alla resultat på webben. Sammantaget är 
det ett material som utmanar föreställningarna 
om våra regioner: töjbara hus, hälsochip på 
nyfödda, inga privata bilar, regional flygtrafik 
med drönare… 

För att alla ska få en chans att studera de-
signfiktionerna närmare, kommer vi att starta 
workshop 2 med en vernissage, där ni får dela 
erfarenheter av att jobba med verktyget – men 
också andra erfarenheter av att integrera 
framsynsarbetet på hemmaplan. 

Inför workshop 2 vill vi därför att ni för-
bereder er på att berätta om framsynsar-
betet hittills i er organisation, och gärna ta 
med konkreta exempel, som inbjudningar, 
workshopprogram, handlingsplaner etc. Ni 
som ännu inte kommit igång – ni får chansen 
på kommande workshopar. 
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Workshop II
VAR: Meeting room, Alströmergatan 20 i Stockholm 

(T-bana: Fridhemsplan). 

NÄR: Den 14-16 november. 

ANMÄLAN: Anmäl dig här senast den 1 november.

En resa till framtiden. Tur & Retur.

Tisdag 14 november
Guidad tur för dig som inte var med på 
workshop 1: Vad hände?
Lunch
Välkommen till vernissage! 
Ta del av framsynsarbetet hittills.
Tänka kring teknik och samhällsförändring.  
Björn Sandén, professor i innovation och 
hållbarhet, Chalmers. 
Kaffe
Introduktion Workshop 2.
En global framtid i fyra dimensioner. 
Vi undersöker tillsammans fyra vägar till 
framtiden. 
Summering och reflektion. 
Avrundning, därefter mingel.
Middag i Meeting rooms lokaler.

Onsdag 15 november
God morgon! Incheckning.
Framtiden – varför det? Micael Dahlén, 
professor i ekonomi, Handelshögskolan i 
Stockholm, i samtal med Magnus Jörgel.
Kaffe 
Framtiden 2050-2040. Vi arbetar med 
backcasting: Vilka händelser skapade framtiden?
Lunch
Silicon valley och 2050. Anne Lidgaard, 
direktör Vinnova, Palo Alto.
Framtiden 2030-2020. Fortsatt arbete 
med backcasting: Vilka händelser skapade 
framtiden?
Kaffe

Futurister
På vårt futuristtorg träffar du entreprenörer, 
visionärer och inspiratörer, bland andra:
Hannes Sjöblad, entreprenör och biohacker.
Åsa Minoz, samhällsentreprenör, Modig-
minoz. 
Rickard Windh, Hyperloop Sverige.
Joakim Sigvald, Direktdemokraterna. 
Olga Kordas, programchef Viable Cities. 
Carlos Riojas, samhällsentreprenör Sweden 
research.
Christian Ander, BLCKCHN Scandinavia.
Anders Engström, Bugburger. 
Summering och reflektion. 
Vi slutar. 

Torsdag 16 november
God morgon! Incheckning.
Metodverkstad. Vi reflekterar över metoder 
och intryck från scenariearbetet hittills.
Personer och händelser 2020-2050. 
Fördjupning av scenarierna.
Avrundning. Vi summerar workshop 2 och 
förbereder hemarbetet inför Reglabs årskon-
ferens och workshop 3.
Lunch

Kontakta oss
Eva Moe, eva.moe@skl.se 

Anton Ternström, anton.ternstrom@skl.se

Region 2050 på webben

www.reglab.se/projekt/region-2050/
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