
REG ION 2050 – RESELEDARNA
Här är vi som ska guida Framsynsgruppens färd mot framtiden. Ta gärna kontakt med oss 
om du har frågor eller funderingar:

Eva Moe, verksamhetsledare, Reglab
0730-96 75 55, eva.moe@skl.se

Vilken megatrend gör dig hoppfull?  
Jag gillar möjligheterna i delningsekonomin, som förhoppningsvis också 
kan påverka andra trender – som vår användning av resurser och klimathotet.

Sunny Sandström, projektledare, Reglab
0725-69 88 22, sunny.sandstrom@skl.se

Vad önskar du dig i julklapp om 33 år? 
En Ironman-dräkt.

Anton Ternström, projektassistent, Reglab
0725-82 79 80, anton.ternstrom@skl.se

Vad önskar du dig i julklapp om 33 år? 
Ett överlevnads-kit!

Magnus Jörgel, senior strateg, avdelningen för regional utveckling, 
Region Skåne 
0706-67 62 08, magnus.jorgel@skane.se

Vad säger dina framtida kolleger om denna process 2051? 
”Tänk att man för 32 år sedan vågade starta samtalet om hur vi kan skapa 
vår egen framtid, tänk att man då började det som gjort Sverige till det mest 
attraktiva landet i världen.”

Anders Tollmar, samordningsdirektör, Region Gävleborg 
0702-41 66 01 anders.tollmar@regiongavleborg.se

Vad förekommer inte i Region Gävleborg 2050? 
Intolerans och misshushållning med människors förmågor och naturresurser.



Mats Helander, konsult inom strategisk samhällsutveckling, Ecosoci 
0705-65 03 13, mats.helander@ecosoci.se 

Om framtiden är en antologi – vilken är titeln och undertiteln?  
Från tillväxt till utveckling
Vad fick politikerna världen över att sikta på en hållbar planet och ett välmående 
samhälle, i stället för tillväxt? Tretton personer reflekterar. 

Johannes Koponen, temaledare, demokrati och capabilities, Demos, Helsingfors 
+358 41 540 3608, johannes.koponen@demoshelsinki.fi

Vad kunde ha varit annorlunda i dag om man hade haft en framsynsprocess 1984?
Naturligtvis hade de strategiska diskussioner 1984. Men vem deltog i diskussionen 
på den tiden? Vet vi hurdana diskussioner de hade? Hade alla en chans att säga 
”den här viktiga saken har inte diskuterats”?

Max Valentin, vd och grundare, Fabel 
0708-32 10 31, max@fabel.se

Vilken ny högtid firar du 2050?
Novemberfest den 9:e november, högtidlighållandet av Tysklands återförenande 
har blivit en viktig symbol för ett enat och öppet Europa och det firas med en tårta i 
form av en mur som äts upp av deltagarna.

Roope Mokka, forskare och grundare, Demos, Helsingfors
+358 44 040 0413, roope.mokka@demoshelsinki.fi

Var formas framtiden?  
Framtiden formas på två platser: i de stora narrativer människor berättar om 
framtiden, de som vi kallar megatrender och i de disruptiva innovationerna som 
växer i gräsrötterna: inom folkrörelser, startuper och alternativa livsstilar.

Gunnel E Vidén, kommunikationskonsult, Plan Sju kommunikation AB
0705-29 22 77 , gunnel@plansju.se

Vad är den största utmaningen med framtidsstrategier? 
Att hjärnan försöker frigöra sig men nuet är en markförankrad fotboja.

Jesper Fermgård, art director, Tills
0703-42 63 00, jesper@tills.se

Vilken träningsform håller du på med 2050?
Löpning med smarta ”hjälpmuskler” som ger mina ben och kropp bättre balans 
och styrka för att kunna förhindra skador, men samtidigt kunna fortsätta att hålla 
min kropp i trim.


