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22 maj 2019



Det bästa som hänt sedan sist!



Programstomme

● Workshop 1. HISTORIEN OM STAD OCH LAND 
Tillbakablick
Traditioner och normer

● Workshop 2.  DEN NYA RURBANITETEN 
Stad och land i nutid 
Rurbana perspektiv på stad och land  

● Workshop 3. EN RURBAN FRAMTID? 
Alternativa framtider & regionala konsekvenser
Scenariometodik 

● Workshop 4. RURBANT UTVECKLINGSARBETE
Befintliga metoder
Hur jobbar vi för en helhet



Dagens program

10.00 Välkommen!

10.15 Rurban region så här långt – återblick till W1 och 2

10.40 Vernissage – vi delar erfarenheter utifrån hemarbetet

11.30 Bortom BNP-tillväxt: Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande 
Pernilla Hagbert, KTH

12.30 Lunch

13.30 Workshop: Platsers betydelse i hållbara framtider 

14.30 Kaffe

15.00 Workshop fortsättning

16.00 Summering och nästa träff

16.30 Avslut



• Välkommen att hålla i ett lärpass! 

• Välkommen med andra önskemål 

och tips! 

Inför W4



Vi tar tillsammans ansvar för lärprocessen.

Värdesätt olikhet – andras perspektiv.

Var generös!

Ha respekt för varandra och det du får höra i gruppen.

Reglabs samtal



Rurban region så här långt!



Vernissage! 

Hur gick ni tillväga?
Vad fick ni fått span på? 
Vad lärde ni er? 



Bortom BNP-tillväxt: 
Scenarier för ett 
hållbart 
samhällsbyggande 

Pernilla Hagbert, KTH



Teman till eftermiddagens 
workshop 

Planeringens utrymme – demokratiska processer

Kompetensförsörjning

Välfärdsproduktion

Tillgänglighet - Infrastruktur och  kollektivtrafik

Tillväxtgenerering

Samhällskontraktet



Lunch!

OBS! När du kommer tillbaka, placera dig utifrån 
vilket tema du vill utforska i framtiden – först till 
kvarn gäller! 



Workshop! 

Platsers betydelse i hållbara framtider 



Workshop! 

• Utforska  – lära om och med framtider 
• Ökad beredskap – vad kräver framtiden av oss idag?
• Lärandet i fokus 
• Testa metod och tänja tanken! 



Workshop!

• 12 grupper
• 6 teman
• 4 scenarier 

Varje grupp tilldelas ett scenario



1. Vi börjar i nuet (25 min)
Formulera en fråga
Beskriv platser och personer

2. Vi reser till framtiden! (60 min) 
Utforska en alternativ framtid
Utforska ert tema i framtiden
Era platser och personer – vad har hänt?

3. Vi möts i framtider! (40 min) 
Delning utifrån olika scenarier

4. Tillbaka till nutiden (20 min) 
Vad blir viktigt idag? 

Workshopen har fyra delar 



På 10 minuter: 

Tre och tre (eller två och två)

1. Formulera en angelägen fråga utifrån temat
Skriv ner

2. Fundera på två platser och två personer: 

• Beskriv en plats där er fråga är en utmaning idag. Varför?
• Beskriv en plats där din fråga inte är en utmaning idag. Varför?
• Beskriv en person som gynnas idag i relation till er fråga. Varför?
• Beskriv en person som begränsas i relation till er fråga. Varför?

Skriv ner svaren på separata lappar som ni hittar i mappen på bordet. 

När ni skrivit klart, lägg papperen i kuvertet adresserat 

”Till Framtiden” och lägg åt sidan. 

VI BÖRJAR I NUTIDEN



Enskilt

3. Dags att kliva in i framtiden! (5-10 min) 
Läs in dig på det scenario som din grupp tilldelats.

Hela gruppen

4.  Utforska hur framtiden ser ut i ert scenario. (10 min)

Prata runt bordet. Se till att alla kommer till tals! 

Till er hjälp kan ni ha följande frågor: 

• Vad är det första ni får syn på?
• Vad gör människor med sin tid? Hur försörjer de sig? Vad gör de på 

fritiden? 
• Vilka platser rör människor sig mellan och till? Hur förflyttar de sig?
• Hur lär sig människor saker, vad lär de sig och när?
• Vilka människor interagerar med varandra?
• Vilka resurser, i vid bemärkelse, anses värdefulla?

VI RESER TILL FRAMTIDEN



Hela gruppen

5. Utforska ert tema i framtiden! (20 min)

Prata runt bordet. Se till att alla kommer till tals! 

Tips på diskussionsfrågor utifrån ert tema finns i instruktionerna! 

VI RESER TILL FRAMTIDEN



Kaffe!



Hela gruppen

6. Våra platser och personer – vad har hänt? (20 min) 

Plocka fram era kuvert. Ta fram era beskrivningar och 
utforska vad som har hänt med er fråga, era platser och 
personer i den här framtiden. 

Till er hjälp kan ni ha följande frågor:

• Hur många bor på platsen nu? 
• Platsens resurser - vad gynnar eller begränsar 

platsen i den här framtiden? 
• Vad gör människor som bor på den här platsen? 
• Hur ser nätverken ut som den här platsen ingår i?
• Vad är annorlunda för de personer som står på 

lapparna?

VI RESER TILL FRAMTIDEN



7. Nu byter vi plats!
Halva gruppen sitter kvar, halva gruppen byter bord med 
nästa bord i ordningen.

Så här:

Bord 1 och 2 byter två till tre deltagare med varandra. 

Bord 3 och 5 byter två till tre deltagare med varandra. 

Bord 7 och 8 byter två till tre deltagare med varandra

Bord 9 och 10 byter två till tre deltagare med varandra

Bord 11 och 12 byter två till tre deltagare med varandra

Ni sitter nu med andra som utforskat samma tema men i 
en annan framtid! 

VI MÖTS I FRAMTIDER!



Hela gruppen

8. Dela med er! (15 min)

Vad har ni pratat om och vad fick ni syn på? 
Vad skiljer sig mellan de olika framtider ni utforskat?

VI MÖTS I FRAMTIDER!



9. Diskutera tillsammans (15 min):

Vad blir viktigt att göra annorlunda idag baserat på de 
frågor och framtider vi utforskat?

Dela era svar via menti.com kod: 88 62 84

Det går bra med flera svar per grupp och person!

TILLBAKA TILL NUTIDEN!



• Hemarbete

• Inför W4 – Lärpass m.m. 

• Vi ses i Stockholm 28-29 augusti! 

• Check ut! 

Summering & avslut



www.reglab.se

Twitter: Reglab_Sverige

nils.bjorling@chalmers.se

magnus.fredricson@skaraborg.se

karin.botas@skl.se

anton.ternstrom@skl.se

Mycket snack
Och mycket verkstad
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