Hemuppgift inför workshop 4
Region 2050, Reglab
Västra Götalandsregionen

Framsynsarbetet får en naturlig plats i Västra Götalandsregionens
regional utvecklingsarbete. Vi har med oss förhållningssätt, metoder
och målbilder i vårt arbete. Det återspeglas bl.a. i framtagandet av en
ny regional utvecklingsstrategi, i vårt strukturbildsarbete och i
kollektivtrafik och infrastrukturplanering. Framsynsarbete berör oss
internt, både bland ledning och medarbetare, och externt i vår
samverkan med aktörerna i Västra Götaland.
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Framsyn i nästa regionala utvecklingsstrategi
Västra Götalandsregionens arbete med ny RUS pågår 2019-2020.
Arbetet planeras utifrån metoder och verktyg från framsynsarbetet.
Det handlar lika mycket om att inkludera framsynsmetoder i framtagandeprocessen
som att det ska bli relevanta målbilder i slutprodukten. Att ge möjlighet till öppna
dialoger där vi inte låser in oss i att göra och tänka som vi alltid har gjort. Internt och
externt.
Vi ska också ta del av hur andra regioner har använt framsynsarbete i sina RUSprocesser. Utbyte av erfarenheter.

Regional utvecklingsdag 5 november
Uppstart av att ta fram vår nästa RUS. Ca 120 medarbetare.
Föreläsningar om nulägesanalys Västra Götaland kopplat till megatrender och
framtidsspaningar och lycka.

Exempel på några metoder vi kommer använda:
•
•
•
•

Ljus och musik-intro
Ta med en sak som symboliserar framtiden.
Tidskapseln från förra gången.
Varje avdelning får i uppdrag att ta fram en pptsida med tjänster/produkter/företeelser som
finns idag och som har stor potential att
förändra framtiden här i Västra Götaland.

•
•
•

Linjeövning/ställningstagande.
Framtidsspaning från tre unga företagare
Mingelyta med silent disco (VR), vår egen
designfiktion-film, scenarierna från Region
2050.

Scenarioarbete inför en fysisk strukturbild
Vi ska ta fram ett antal framtidsscenarier som ska användas som diskussionsunderlag med
politiker och tjänstemän i arbetet med en fysisk strukturbild för Västra Götaland.
Syftet med scenarierna är att ska skapa en bättre förutsättning för dialog om vår framtida
struktur. Vi tror att scenarierna ger oss bättre förutsättningar för lärande och större
möjligheter att identifiera konsekvenser samt synliggöra målkonflikter.
I framtagandet av scenarierna deltar tjänstepersoner på kommunalförbund, kommuner,
länsstyrelsen och trafikverket. Scenarierna ska vara underlag i den politiska dialog som tar
vid nästa år.
Det finns olika metoder, med olika syften, för att göra en scenarioprocess. Den planerade
scenarioprocessen i strukturbildsarbetet består av delar från Kairos Futures modell och från
Symbio City.

Årlig trendanalys för Västra Götalandsregionen
Syftet med den årliga trendanalysen är få en gemensam framtidsbild för vad Västra
Götalandsregionen behöver agera på. Syftet är också att både anställda och politiker
ska kunna få en ökad medvetenhet om trender och händelser som kan få betydande
konsekvenser för Västra Götalandsregionens uppdrag och verksamheter.
Trendanalysens används i planeringsunderlag till politikerna i budgetarbetet. Fokus i
dokumentet är framförallt att identifiera möjligheter att utveckla och prioritera men
också att undvika risker.
Analysen innehåller ett antal regionala trender som har en stor påverkan på
möjligheterna för VGR att utföra uppdragen.
Konsekvenserna är beskrivna på en övergripande nivå och ska fungera som inspiration
att gå vidare med.

Årlig trendanalys för Västra Götalandsregionen
Megatrender – Globalisering, Digitalisering, Demografiska förändringar,
Förändrat klimat.
11 regionala trender med stor påverkan på VGR
Ökad brist på kompetens och arbetskraft

Ökat antal äldre och barn

Accelererande digitalisering och automatisering

Ökat regionalt fokus av integration

Ökad antibiotikaresistens

Ökade socioekonomiska och inomregionala
klyftor

Ökad efterfrågan och krav på individualiserad
vård
Fler nya tjänster inom hälso- och sjukvården

Ökad psykisk ohälsa barn och unga

Ökad fragmentering av medielandskap
Samhället ställer om till fossiloberoende

Metodgenomgång
Vi har gått igenom alla metoder och verktyg vi fått med oss i Region 2050 framsynsprocess.
Vi har samtalat och diskuterat kring metodernas för- och nackdelar och funderat kring hur vi
kan arbeta med dem framöver. Syftet är att sprida kunskap och erfarenheter kring
metoderna till kollegor.
Typ av övning
 Kom igång
 Inspiration/Kreativitet
 Struktur/system/utveckling av
befintligt arbete
För vem?
 Stor grupp/Liten grupp
 Ny grupp/Befintlig arbetsgrupp

Vad kräver övningen?
 Förkunskap om framsynsarbete
 Snabb inåkning/Lång inåkning
 Lätt för nya WS-ledare
 Plats, Teknik, Material
 Tidsåtgång

