Region Blekinge:
Tappa inte bort det mänskliga
Region Blekinge har gjort framsyn till en del av sitt RUS-arbete. Inte minst har man satsat
på att få med många olika röster i framtidsdiskussionen: gymnasieelever, bibliotekarier,
sjukvårds- och näringslivsutvecklare.
Region Blekinge började sitt framsynsarbete med att skapa tre framtidsscenarier i olika
grupper. De valde att direkt vända sig till externa deltagare, till exempel arbetade
gymnasieelever på Ehrensvärdska gymnasiet i Karlskrona med scenariet om demokrati.
Eleverna kom från olika utbildningar, både praktiska och teoretiska.
–

De arbetade med ett 2050 där vi har demokrati, men inte val. Under diskussionen i
grupperna la vi till provokationer som de fick ta ställning till för att komma vidare,
säger Anna Nyström, utvecklingsstrateg, Region Blekinge.

Anna Nyström berättar att ungdomarna snabbt kom in på spåret ”tekniska lösningar med chip
i kroppen och algoritmer”, men det var svårare att föra in mänskliga aspekter i samtalen:
Vilka parametrar i algoritmerna bidrar till livskvalitet? Hur blir det samhället att leva i?
–

Att lägga till ett mänskligt lager är viktigt.

Som avslutning fick eleverna välja ut något från sitt nya samhälle och göra ett tidningslöp.
–

Vi hade bara en och en halv timme, men de var professionella och gick in för
uppgiften med stor energi, säger Anna Nyström.

Två scenarier har också skapats med andra konstellationer: Inget sjukhus i regionen 2050 i en
grupp med personer från SICAHT, Swedish innovation center for applied health technology,
samt Inga privata bilar 2050 med 10X Labs, en thinktank som arbetar med möjligheter som
uppstår genom exponentiell teknisk förändring.
Medvetenhet – men sedan då?

Region Blekinge har integrerat framsyn i sitt RUS-arbete och workshopar har genomförts
med bland andra Blekinges tillväxtforum, bibliotekschefer och regionens science park.
Framsyn har även varit tema för regionstyrelsens arbetsutskott och en chefsdag.
I den uppdaterade regionala utvecklingsstrategin i Region Blekinge finns nu ett kapitel om
globala megatrender.
–

Vi kommer inte med några lösningar, men genom att öka medvetenheten väcks frågor:
Hur ska vi hantera detta och hur kan vi skapa en attraktiv region?

Där står de nu: Hur? Anna Nyström säger att det är det svåra. Alla älskar att fantisera och det
är roligt att göra scenarier, men hur tar man det vidare i sin egen verksamhet och i de beslut
som fattas? Processen letar sig fram.
Metoden backcasting har använts i Tillväxtforum. Utgångspunkten var att Blekinge har
200 000 invånare 2050. ”Svarta svanar” i form av störande händelser fördes in i processen, till
exempel att 1 000 ingenjörer plötsligt flyttar, eftersom de får gratis bostad och avskrivna
studielån på en annan ort.

‒ Övningarna väcker människor! Vi blir mer taggade och är mer på samma nivå i
samtalen om regional utveckling. Ökad medvetenhet leder nog till handling i smått
och stort också. Och det är bra att vi har samsyn kring fakta om de globala trenderna,
säger Anna Nyström.
Internt lärande om framsyn

Vid varje workshop i Region Blekinge har flera kolleger deltagit för att lära sig mer om
framsynsmetoderna. Anna Nyström har också fått förslaget att ha ”open office” då och då, dit
de som vill kan komma och prata framtidsfrågor. Ett förslag som Anna gillar och mycket väl
kan ha genomfört när du läser detta.
– Jag tycker om att nätverka, säger hon.

Goda råd från Region Blekinge









Ta en bit i taget, börja med något enkelt.
Använd provokationer under arbetet.
Börja med ditt nätverk och vidga sedan.
Fastna inte i teknikutveckling. Hjälp deltagarna att ta in människan.
Gör framsynsarbetet lustfyllt och roligt.
Integrera i strategiarbete i ordinarie processer så långt det är möjligt, t ex i det
regionala utvecklingsarbetet
Inkludera även externa parter – inkludera hela regionen.

