Välkommen till
framsynsresan
Region 2050!
Du är en av de 100 utvalda resenärerna i Framsynsgruppen –
gruppen som ska omvärldsspana, skapa scenarier och lägga grunden
för en bred diskussion om de svenska regionernas roll de närmaste
30 åren. Vår första workshop är den 16-18 maj, från lunch till lunch,
i Stockholm.
Välkommen!

Med Region 2050 gör Sveriges regioner en
stor satsning på framtiden – 24 organisationer och flera hundra personer ska i två år
diskutera: Vart är vi på väg? Genom att se
längre och bredare än vi vanligtvis gör när vi
planerar, hoppas vi höja både kvaliteten och
intensiteten i samtalet om framtiden hos alla
Reglabs medlemmar.
– Framtiden är inte fakta, den är antaganden och berättelser, sa Angela Wilkinson,
tidigare chef för Strategic foresight på OECD,
när hon inledde Reglabs årskonferens i Gävle i februari.
– Det finns flera framtider – tänkbara, möjliga, önskvärda. Vi behöver tänka på många,
alternativa framtider, sa Angela.
Megatrender och lokala initiativ
De senaste åren har vi blivit varse hur verkligheten gäckar våra prognoser och kräver
snabb omställning av våra organisationer.
Det är uppenbart att det finns ett behov av
förändringsberedskap.
En modell vi kommer att använda oss av i
Region 2050 handlar om transition management (omställningsledning), som ger oss ett
gemensamt ramverk för att diskutera förändringar i en komplex värld. Modellen utgår
från att förändringar sker på tre nivåer:
• Megatrender
Stora övergripande socio-teknologiska
förändringar som påverkar hur vi uppfattar
världen runt omkring oss och hur vi agerar
– inom politik, miljö, arbete, livsstil mm.

Tur och retur
Vår ambition är att höja framsynskapaciteten
så brett som möjligt hos Reglabs medlemmar.
Därför jobbar vi i flera olika grupper:
Framsynsgruppen
Ledarseminarier
Politikerseminarier
Årskonferensen
Hemarbete i varje organisation

• Verksamhetens praktik
Handlar om verksamheten inom samhällets
alla institutioner – regler, praxis och
rådande förhållningssätt.
• Innovationer och initiativ
Innovationer, eller lokala initiativ, inom ett
smalare fält som skapar stor påverkan.

Makroförändringar

Verksamhetens
praktik

Ny
praktik

Innovationer
och initiativ

Modellen visar hur verksamheten strävar
efter att fortsätta i samma riktning, men
megatrender och innovationer och initiativ
tvingar verksamheten till förändring.
På workshoparna i Region 2050 kommer
vi att diskutera megatrender, innovationer
och initiativ, skapa scenarier och experimentera med möjliga förändringar i den
regionala praktiken.

Framsynsgruppens resa handlar om fyra
workshopar under två år. Vi börjar brett med
omvärldsscanning och scenarier 2017, och
riktar in samtalet mot den regionala praktiken under 2018.
Framsynstips:
Om du är sugen på att börja din
framtidsresa, kolla in
http://millennium-project.org/

RUP/RUS
Regionala strategier
Nationella strategier
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Workshop 1: Omvärld
Den första workshopen handlar om att förstå
viktiga trender, drivkrafter och omvärldsförändringar. Vi kopplar innovationer och
initiativ till megatrender och regionala
utmaningar. Vi väljer en första inriktning för
scenarierna.
Hemarbete: Att koppla övergripande
trender till regionala företeelser.
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Workshop 2: Scenarier
Vi utforskar möjliga framtider. Vi använder
metoden backcasting för att studera hur olika
regionala utvecklingsområden påverkas av
möjliga händelser, både i en nära och en avlägsen framtid. Vi skapar tillsammans några
prototypscenarier.
Hemarbete: Att testa scenarierna i den egna
organisationen och med samarbetspartner.
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Workshop 3: Regionalisering
Vi färdigställer scenarierna och fortsätter
diskussionen om hur alternativa framtider

påverkar de svenska regionerna, kommunerna,
staten och EU.
Hemarbete: Den egna organisationens
position i olika möjliga framtider.
Workshop 4. Policyutveckling
Vi fördjupar diskussionen om regionens roll
i framtiden och möjligheterna att påverka
utvecklingen inom olika sakområden.
Hemarbete: Strategiska vägval.

Hemmaresan
Region 2050 ska vara en inspirationskälla,
både till form och innehåll. Varje workshop
innehåller en metodverkstad, där vi går igenom olika övningar och skapar en gemensam
metodbank som kan användas på hemmaplan.
Som alltid i Reglab-sammanhang bygger
workshoparbetet på medskapande och kollegialt lärande.
Som deltagare förväntas du vara med vid
samtliga tillfällen, eftersom arbetet i work-
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shoparna hänger ihop. Språket kommer att
vara både svenska och engelska.
För att din organisation ska ha reell nytta
av jobbet vi gör tillsammans, behöver det
kopplas på ett bra sätt till det strategiska
arbetet på hemmaplan, till exempel RUSarbetet. Som medlem i Framsyngruppen blir
din viktigaste roll kanske att vara vägvisare
på hemmaplan – att koordinera och planera
framsynsresan för dina kolleger, så att ni har
mesta möjliga nytta av det gemensamma
arbetet.
Reseledare
För att resan ska gå så smidigt som möjligt
har Reglabs skapat ett projektteam. Vårt
jobb är, förutom att arrangera workshopar
och seminarier, att dokumentera allt arbete
som görs, att skapa bra arbetsmaterial och
en metodbank. Vi kan också vara stöd till
hemarbetet, med material och läs/länkstips ‒
eller som omvärldsspanare och processledare.
I projektteamet ingår bland andra: Eva Moe
(projektledare), Karin Botås (barnledig),
Sunny Sandström (vik.) och Anton Ternström, Reglab; Magnus Jörgel, Region Skåne
och Anders Tollmar, Region Gävleborg.
Till projektteamet har vi knutit två internationella tankesmedjor med lång erfarenhet
av framsynsfrågor: finska Demos och danska
Copenhagen Institute for Futures studies.
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Inför workshop 1
Workshop 1 handlar om att förstå viktiga
trender, drivkrafter och omvärldsförändringar. Vi diskuterar innovationer/initiativ
och deras koppling till megatrender och
regionala utmaningar. En första uppgift är
att redan nu börja fundera på: Vilka innovationer och initiativ har du stött på i din
region eller organisation?
Med innovationer och initiativ menar vi
allt från Håkan Lans GPS-system i satelliter, till Facebook-etableringen i Norrbotten
och starten av Hyper Island-utbildningen i
Blekinge.
Under workshop 1 kommer vi också att
diskutera hur vårt gemensamma arbete ska

hänga ihop med de strategiska processerna i
era respektive organisationer. Förbered gärna
denna diskussion på hemmaplan: Hur ska ni
koppla Region 2050 till ert eget arbete?
På programmet står bland annat:
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MEGATRENDER: Urbanisering och social
förändring; planetariserad teknologi; resursbrist; globalisering och värderingar.
INSPIRATION: Varför

studera framtiden?

INNOVATIONER, INITIATIV OCH REGIONALA
EXEMPEL
ÖNSKVÄRDA FRAMTIDA TILLSTÅND – en första

scenarieövning
PREDICTION MARKET DINNER (middag med
säkra och osäkra förutsägelser).
SPANINGAR: Framtidens säkerhetspolitik;
framtidens arbete; nästa generations IT-lösningar.

Ett detaljerat program kommer i slutet av april.
Workshop 1
VAR: Tidningshuset, Rålambsvägen 17, Stockholm. Mer info här
NÄR: Tisdag den 16 maj kl. 13.00 till torsdag den
18 maj kl 13.00. Vi börjar och slutar med lunch.
HOTELL: Vi har inte förbokat hotellrum, men
närliggande hotell är till exempel: First Hotel
Fridhemsplan, Marriott Courtyard och Clarion Hotel Amaranten.
ANMÄLAN: Även om din organisation anmält
dig till Region 2050, behöver vi en anmälan
till varje enskild workshop. Anmäl dig och
eventuella kostallergier här eller på Reglabs
hemsida senast den 1 maj.

Kontakta oss
Eva Moe , eva.moe@skl.se
Anton Ternström, anton.ternstrom@skl.se
WEBB: www.reglab.se/sverige/region-2050/

En resa till framtiden. Tur & Retur.

!

