
 
 

Platsens Betydelse 9 november 2021 
 

Chatten: 

Välkommen till Platsens betydelse workshop 4! 

Incheckning:  Ta en kartnål! Placera den på en plats som har stor betydelse i din 

region eller organisation just nu. Skriv en kort kommentar genom att 

klicka på den röda pratsymbolen vid din nål. 

Länk till mirotavla: https://miro.com/app/board/o9J_llun7UQ=/ 

 

Frågor till Bjarne? Skriv i chatten! 

Region Dalarna:  Fråga: Hur stor är Bilbao-regionen till ytan? Går den att jämföra med 

någon svensk region till storlek/täthet? 

Region Skåne :  Jag gjorde direkt jämförelsen med Skåne som har ca 1 miljon invånare 

och 33 kommuner, arealen skiljer sig 

Region Stockholm:  Hur stor betydelse har den höga miljöförstörelsen haft, för att 

mobilisera en gemensam kraft? som en gemensam "fiende"? 

Region Sörmland:  Kan man säga något hur denna utveckling påverkat folkhälsan hos 

befolkningen i Bilbao? 

Region:   "Nytt och bättre" för alla? Tänker på sociala undanträngningseffekter... 

Region Stockholm:  Varför ändrads opinionen mot att ta bort bilarna från city? Varför 

svängde detta? 

Region:   Tack Bjarne, superintressant! 

bjarneeskildjensen: Se case om Bilbao i denne: https://reglab.dk/wordpress/wp-

content/uploads/2021/06/megatrends-final-samlet-rapport.pdf 

 

Frågor till Maria? Skriv i chatten! 

Region Sörmland: I Sörmland har vi konstaterat att 24 % av de som arbetar har arbeten 

där de kan arbeta på distans, hur stor är potentialen? Vad leder det till i 

sociala skillnader mellan individer beroende på sitt arbete? 

Region:  Har ni sett någon risk med flykt från vissa typer av arbeten ? ex 

vårdyrken etc? 

Maria Svensson Wiklander, The Remote Lab: www.remotelab.io/research 

 

Frågor om framsyn? Skriv i chatten!  

Länk till Reglabs framsynssida. https://www.reglab.se/projekt/region-2050/ 
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bjarneeskildjensen: Så fint - og vigtigt, Eva! 

Region Östergötland: Region 2050 var ett spännande lärprojekt att vara del av, ses 

imorgon/Lena 

Trafikverket Region Mitt: Tips om SVTs program Framtidsfilmen 2040 - länk: 

https://www.svtplay.se/video/25034974/2040-framtidsfilmen 

 

Frågor om scenarierna? Skriv i chatten! 

Gruppdialog: Två scenarier 2033 

 Utgå från mirotavlans scenario. Fundera först individuellt, diskutera sen i gruppen:  

 Vad innebär vårt scenario? Diskutera i 10 minuter om hur ni förstår scenariot. 

Hur påverkas vi? Diskutera i 15 minuter om hur era verksamheter skulle påverkas i scenariot.  

 Hur förändras arbetet? 

 Dokumentera på post-it på mirotavlan. 

Ni har 40 min. 

 

Hur tyckte din grupp att planeringsarbetet behöver förändras för att möta framtiden? Skriv i 

chatten! 

Utcheckning: Hur känns det just nu? 

Tack för i dag! Vi ses i morgon kl. 9.00! 

 

https://www.svtplay.se/video/25034974/2040-framtidsfilmen

