Framsynsprocessen
Region 2050 – vad
har hänt hittills?
Framsynsprocessen Region 2050 ska fördjupa
förståelsen för trender och megatrender som
kan prägla de kommande 20-30 åren. Den ska
skapa beredskap inför kommande förändringar
och lägga en grund för strategiska diskussioner
och beslut.
Region 2050 pågår under två år, 2017-18.
Här följer en sammanfattning av vad som hänt
under det första året.
Reglabs årskonferens var startskottet för Region
2050. 400 regionala utvecklare träffades
i Gävle och diskuterade temat: ”Vart är
vi på väg?” Angela Wilkinson, Oxford
Angela
university, talade bland annat om
Wilkinson.
nödvändigheten av att komplettera
vår traditionella planering med
”alternativa framtider”.
Framsynsgruppen. Ett 80-tal
personer från Reglabs medlemmar deltar
i Framsynsgruppen. Under året har gruppen träffats i två stora workshopar för att lära sig
mer om framsynskunskap. Fokus har framför allt
legat på metoder för långsiktig omvärldsspaning,
”svaga signaler” och scenariemetodik.
O Den första workshopen i maj hade temat
Omvärld och innehöll bland annat introduktion
till framtidsstudier, kunskap om megatrender och
metoder för långsiktig omvärldsspaning. Inspiratörer talade om digitalisering, framtidens jobb och
säkerhetspolitik.
O Den andra workshopen i november handlade om
scenariemetodik och backcasting. Workshopen

startade med en vernissage där deltagarna visade
hur de arbetar med framsyn på hemmaplan.
Resultatet blev scenarier som kommer att visas på
Reglabs årskonferens 2018. Ett tiotal inspiratörer
deltog i ett ”futuristtorg”, bland annat om migration, delningsekonomi och biohacking.
I Reglabs lärprojekt kan vi fördjupa framsynen
inom olika sakområden. Bland annat ägnade
Analytikernätverket sitt höstmöte åt relationen
mellan prognos och framsyn. I februari startar
lärprojektet Digital verksamhetsutveckling som går
djupare inom området digitalisering.
Ledarseminarier. Regionutvecklingsdirektörerna har träffats vid fyra tillfällen och
diskuterat framsyn som strategiskt
ledningsverktyg, och det regionala
perspektivet på viktiga megatrender.
Ledarseminarierna har bland annat
gästats av Angela Wilkinson, Oxford
university; Ira Alanko, Experimental
Finland och Martin Kruse från
Copenhagen Institute for Futures
Studies.
Ett seminarium för regionala politiker har
planerats, men skjutits på framtiden.
Det internationella perspektivet. Internationell
utblick är en viktig del av Region 2050 och därför
har vi engagerat den finska thinktanken Demos som
stöd i Framsynsgruppens workshopar. Reglab har
också blivit medlem i Copenhagen Institute for
Futures Studies, som erbjuder kvalificerade seminarier och rapporter inom framsyn. Framsynsprocessen
har också kontakter med Institute for the future i
Palo Alto, EUs Joint research center och Oxford
university scenarioplanning course.

Hemarbetet. Huvudsyftet med
Region 2050 är kompetenshöjning,
och att de nya kunskaperna ska
omsättas på hemmaplan efter
framsynsprocessen. Redan under det
första året har det egna arbetet
kommit igång på många håll.
Bland annat har framsyn varit ett
viktigt inslag på personaldagar och
regiondagar. Många har testat verktyget
designfiktion i olika grupper, både internt och
externt. Här är några exempel på vad som händer
i landet:
O Region Jönköping har använt de nya framsynsmetoderna i workshopar med regionens kommuner.
Resultatet blir inspel till den kommande RUSen.
En gång i månaden anordnas en ”Framtidsverkstad”
med gemensam omvärldsbevakning.
ORegion Kalmar. Hela personaldagen i maj
ägnades åt framsyn, kombinerat med RUS-arbete.
Bland annat skapades framtidens rekryteringsannonser.
O I Region Norrbotten är framsyn ett
viktigt tema i framtagandet av den nya
RUSen. Framsyn har varit en del i
utbildningen av regionfullmäktige och
på RUS-upptakten i november var
Angela Wilkinson, Oxford university,
huvudtalare. Region 2050 var
huvudnyhet i Region Norrbottens
nyhetsbrev i december.

Region 2050
workshop 2.

O Region Skåne. En intern seminarieserie ”Hur skapar vi beredskap?” har startat
under hösten. Avdelningen för regional utveckling
har diskuterat framtidsfrågor under en heldag, där
Jake Dunagan, Institute for the
future var huvudinspiratör.
Ledningsgruppen har diskuteLäs mer om
rat framsyn vid flera tillfällen,
Region 2050, kolla
och regionala utvecklingsin bilder, metoder
nämnden har informerats.
och presentationer
Under våren startar en extern
på www.reglab.se
tankesmedja med fokus på
framsyn.

O Region Blekinge har framsyn som
ett viktigt tema i sitt RUS-arbete. Flera
workshopar har genomförts – med
Blekinges tillväxtforum, med bibliotekschefer, med regionens science
park och en gymnasieskola. Framsyn
har varit tema för regionstyrelsens
arbetsutskott och en chefsdag.
O Region Västernorrland har genomfört en intern workshop med tillväxtsamordnare och enhetschefer för att starta diskussionen om
hur framsyn kan bli en del av RUS-processen.
Framsynsaktiviteter för förtroendevalda planeras.
En viktig uppgift för Region 2050 är att stödja
kunskapsutbytet mellan regionerna. Både i Framsynsgruppen och på ledarseminarierna delas
erfarenheter, metoder och insikter. När den stora
gemensamma processen avslutas, kan kunskapsutbytet fortsätta i ett Reglab-nätverk.
På Reglabs framsynswebb samlas allt material:
intervjufilmer, metodsamling med instruktioner,
rapporter och ppt-serier. Framsynsgruppen har
också en facebook-grupp där deltagarna tipsar om
metoder, länkar, framtidsspaningar mm.
Sammanfattningsvis har framsynsprocessens fått en bra start; alla delprojekt
utom politikerseminarierna har kommit igång och fått en positiv respons.
Många Reglab-medlemmar har startat sitt framsynsarbete på hemmaplan
och börjat använda de nya metoderna.
Under 2018 flyttar vi fokuset
närmare nutid och de regionala organisationerna. Vårens workshop i Framsynsgruppen har temat ”Från scenarier till strategi”
och den avslutande workshopen i höst inriktar sig på
hur nya insikter kan leda till förändrade arbetssätt.
KALENDARIUM 2018
Reglabs årskonferens
Ledarseminarium 5
Framsynsgruppen ws 3 
Framsynsgruppen ws 4 
Ledarseminarium 6

14-15 mars
26 april
29-31 maj
23-25 oktober
25 oktober

