
REGLAB
Masterclass 19 maj



Reglab digi

Stäng av ljudet när du inte pratar.

Tryck på mute när du inte pratar.

Unmute när du har ordet.   

Begär ordet i chatten

Skriv ditt namn, till exempel "Eva ordet”.

Vi lär oss tillsammans! Ha tålamod, var förlåtande.



Program

9.10 Välkommen! 

Incheckning

9.30 Hur jobbar Västra Götaland med scenarier?

9.55 Bensträckare

10.00 Omvärldsspaning

10.15 Dialog: Scenarier som regionalt verktyg

11.00 Avslut



FRAMSYN –
att planera för 
osäkerhet

Slutrapport från 
framsynsprocessen 
Region 2050



Vilken framtidsfråga har du funderat på senaste tiden?

• Prata i grupprummen.

• Tillbaka här om 10 min.

Check in: Framsyn!



Copenhagen institute for future studies

Oxford scenarios programme

Omvärldsspaning



Globala 
megatrender

Teknikutveckling

Globalisering

Ekonomisk tillväxt

Demografisk utveckling

Nätverkssamhälle

Immaterialisering

Komplexitet, acceleration

Polarisering

Kunskapssamhälle

Hållbarhet

Fokus på hälsa

Demokratisering

Kommerialisering

Individualisering



Globala 
megatrender

Globalisering
Kommer krisen att öka/minska 
beroende av globala 
värdekedjor?

Demografisk utveckling
Ökar/minskar urbaniseringen till följd av krisen?
Leder krisen till ökad migration till Europa?

Immaterialisering
Vad betyder krisen för konsumtionen? Ökar 
online-shopping? Ökar lokal efterfrågan?

Hållbarhet
Kommer krisen att döda 
klimatfrågan eller få oss att 
ändra livsstil?



Politik

Ekonomi

Socialt

Teknik

Ekologi/Miljö/Klimat

Legalt

Värderingar

Identifiera omvärldsfaktorer: PESTEL



Politik

Vad innebär 
krisen för
förhållandet 
stat-region?

Socialt

Vad innebär krisen 
för de sociala 
klyftorna i Sverige?

Värderingar

Vad händer med 
förtroendet för 
experter, myndig-
heter och 
offentlig sektor?

Teknik

Vad innebär 
krisen för 
investeringar i 
FoI?

Ekonomi

Vad innebär 
krisen för global 
handel och 
export?

Ekologi/miljö

Vad innebär krisen 
för satsningen på 
hållbar utveckling?



CIFS scenarier maj20

Snabb återhämtning
Enorm ansträngning

En lång och 
smärtsam strid

För lite och 
för sent

Den osynliga fienden 
regerar länge.

Åtgärderna är inte 
tillräckligt effektiva

Covid19-vaccin 
tillgängligt inom 2 år

Covid19-vaccin 
tillgängligt efter 2 år

Begränsningsåtgärderna är effektiva

V U

W L

Källa: Copenhagen institute for future studies



Exempel på scenariekors

Regionernas mandat och förtroende 
ökar till följd av krisen

Stark satsning 
välfärdssektorn –
social utjämning

Statens inflytande ökar, på 
regionernas bekostnad

Hårda besparingar i 
välfärdssektorn –
sociala klyftor ökar



Copenhagen institute for future studies

Oxford scenarios programme

Omvärldsspaning



Oxfords scenariemodell: 
OM något FÖR någon

Scenarier görs alltid för en specifik användare.

De har ett tydligt syfte, som är definierat av användaren.

De kopplar till en övergripande, strategisk frågeställning.



Oxfords scenariemodell

Definiera:

• Vem ska använda resultatet?

• I vilket syfte?

• När och hur ska resultatet användas?

Utifrån detta:

• Formulera en frågeställning som scenarierna kan ge alternativa svar på.



Oxfords scenariemodell

Användare: Besöksnäringen i Blekinge

Syfte: Förbättra det ekonomiska resultatet. 

Beredskap för att styra om verksamheten

Tidshorisont: 2021-22

Strategisk frågeställning: Hur reser barnfamiljer 2021-22?



Exempel Besöksnäringen

Långresor kommer igång snabbt

Snabb återhämtning Långvarig recession

Långresor blir mindre vanligt

Tidshorisont: 2021-22



Oxfords scenariemodell

Förarbetet: Användare, syfte, strategisk frågeställning

Efterarbetet: Användarens roll i scenarierna – vägval, möjligheter och 

konsekvenser.

Obs! Alltid flera scenarier.

Scenarier handlar om alternativa framtider, inte att söka exakta svar. 



Oxfords scenariemodell

Strategiska frågor till scenarierna:

• Vilka styrkor har vi i det här scenariet?

• Vilka svagheter?

• Vilka (nya) samarbetspartner?

• Vilken kompetens efterfrågas?

• Vilka investeringar är aktuella?



Välj en kort tidshorisont!

Gör scenarier oftare – iterera! 

Bli inte kidnappad av nuläget – vilka andra stora faktorer är viktiga?

Oxfords medskick

Boktips: 
Ramirez & Wilkinson: Strategic refraiming



Diskutera i grupper.

1. Vilka frågeställningar skulle det vara angeläget att utveckla 
scenarier kring?
Diskutera och svara i menti. Kod 69 23 76.

2. Hur vill ni använda varandra? Ser ni behov av gemensamt 
arbete? I vilken form?
Utse en presentatör. Var beredd att dela era tankar med resten av 
gruppen.

Ni har 20 min. Om ni behöver hjälp – kalla på Linnéa.

Workshop: Scenarier som 
regionalt verktyg



• OECD: Tackling coronavirus 

• World economic forum: Research as a help to plan for different scenarios

• Nesta: Reflections on covid-19, Four coronavirus futures

• Demos, Roope Mokka: Let´s not bounce back

• CIFS: Covid-19 from a megatrends perspective

• Yuval Noah Harari: The world after corona virus

• SKR: Ekonomirapporten

• Future today institute: 2020 tech trend report

Länktips

http://www.oecd.org/coronavirus/en/?utm_source=Adestra&utm_medium=email&utm_content=OECD Digital Hub&utm_campaign=English Newsletter 1  Forum 2020&utm_term=demo
https://www.weforum.org/agenda/2020/04/research-can-help-organizations-plan-for-different-covid-19-scenarios/
https://www.nesta.org.uk/blog/act-fast-and-do-whatever-it-takes/?utm_source=IGL+Mailing+List&utm_campaign=8470f9a0ba-EMAIL_CAMPAIGN_2019_04_11_09_49_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_17c3a7a4ce-8470f9a0ba-182038461
https://www.nesta.org.uk/blog/four-coronavirus-futures/?utm_source=Nesta+Weekly+Newsletter&utm_campaign=8db5ce1c24-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_13_09_34&utm_medium=email&utm_term=0_d17364114d-8db5ce1c24-180758030
https://www.demoshelsinki.fi/en/2020/03/31/letter-after-the-crisis-lets-not-bounce-back-lets-leap-into-the-future/
https://cifs.dk/news/2020/03/covid-19-seen-from-a-megatrends-perspective/
https://www.theguardian.com/world/2020/mar/31/how-will-the-world-emerge-from-the-coronavirus-crisis
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/ekonomirapporten.7150.html
https://futuretodayinstitute.com/2020-tech-trends/


www.reglab.se

Twitter: Reglab_Sverige

eva.moe@skr.se

catarina.lahti@skr.se

magnus.jorgel@skane.se

Linnea.lindstrom@skr.se

Mycket snack
och mycket verkstad
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