


• Inledning och incheckning 

• Om regionala utvecklingsstrategin

• Gruppsamtal: Vilken framtid vill vi ha i Kronoberg 2035? 

• Fikapaus ca 10.15-10.30

• 3 möjliga framtidsbilder för Kronobergs utveckling

• Fortsatt gruppsamtal

• Avslut 





- Något att samlas runt – en färdriktning för 
länets utveckling

- Framåtsyftande för länet

- En gemensam målbild och mål för länets 
utveckling

- En möjlighet att spetsa oss, bli 
Sverigeledande

- Det vi inte klarar själva, var för sig. 
Gemensamma utmaningar.



• Strategin ska vara en kompass och en plattform 
för vart Kronoberg ska vara år 2035 och en 
sammanhållande länk för det hållbara regionala 
utvecklingsuppdraget. 

• Strategin ska beskriva både bredd (vad innebär 
uppdraget) och spets (vad ska vara 
annorlunda).

• Fokus på målbild och kärnfulla mål

• Innehålla mer än det som Region Kronoberg 
har rådighet över. 



• Hållbarhetsdimensionerna (social, 

miljömässig, ekonomisk) ska styra 

arbetet.

• Skapa en RUS som är mer rumslig –

koppling till platsen och platser inom 

länets specifika förutsättningar



• Nationella strategin för hållbar regional 

utveckling i hela landet
• Likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd

• Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

• Innovation och förnyelse samt entreprenörskap och 

företagande

• Tillgänglighet genom digital kommunikation och 

transportsystemet 





Antag 

RUS

Region-

fullmäktige 

Remissperiod

GRUNDA och PAKETERA DIALOG och INNEHÅLL REMISS och BESLUT

2022 2023 2024

Uppdrag 

RF-budget
Inriktnings-

beslut RS
Dialoger Skriva RUS

börja 

gälla
Workshops på 

4 platser i länet 

+ digital om 

länets framtid

workshop om hur 

vi tar oss till den 

önskvärda 

framtiden 

Invånare

Ungdomsråd Befintliga 

nätverk 

Workshop: VÄV 

Kronoberg tillsammans



Önskade 

framtiden för 

Kronoberg



• Komplexa 

• Kräver samverkan på nya sätt och över 
gränser

• Behov av transformativa förändringar 



Önskvärda 

framtiden

Målbilden

Nuläget

Vad behöver ske 

på vägen?

Trender

Omvärlds

-faktorer

Framtids-

bilder

Tillgångar

Styrkor



Mänskliga behov
Vad är viktigt för var och en av oss i 

framtidens Kronoberg? 

Social dimension 
Vad är viktigt för oss tillsammans – hur 

kan vi bygga ett samhälle som håller ihop? 

Ekonomisk dimension 
Hur ska vi hantera våra resurser och ta 

vara på våra tillgångar? 

Ekologisk dimension 
Hur lever vi inom planetens gränser? 



• 25 minuter

• Prata, rita, skriv utifrån frågan:

Vilken framtid vill vi ha i Kronoberg 2035? 

Stöd för tanken: 

• Önskvärda framtiden – fyra dimensioner

• Nationella strategins fyra områden och EU-politikens ledord



Målet med dialog är att utforska och expandera, att nå bortom det som var 
och en själv kan förstå, nå nya perspektiv och medvetenhet. Då kan tillit, 
kreativitet och innovation ta form.

Förutsättningar
• Generöst lyssnande och öppenhet
• Ansvarsfullt talande
• Allas röst är lika mycket värd

Handlar inte om att vinna eller ha rätt. Istället kunna släppa taget om mina 
åsikter och ta in någon annans.



Möjliga 

framtids-

bilder



• Vidgar perspektiv och väcker tankar – pekar 

inte ut en framtid

• Hjälper oss att förstå hur olika framtider kan 

påverka och påverkas (!)

• Sätter in länets utmaningar och möjligheter i 

ett bredare perspektiv

• Mentala kartor till stöd för arbetet med en ny 

regional utvecklingsstrategi

Illustration: Tim Urban, New York Times 25/2 2022



Gemensamma förutsättningar

• De är inte prognoser – bygger till exempel inte på en tänkbar befolkningsutveckling

• En positiv grundton – inte bästa, värsta eller ”business as ususal”

• Ett mer uthålligt och motståndskraftigt Kronoberg som är präglat av hållbarhet

• Länet agerar och interagerar i ett globalt sammanhang

Skilda logiker

• Monocentrisk, urban utveckling – Växjö i centrum, övriga hakar på

• Polycentrisk, rural utveckling – ”1950-talets revansch” där de små orterna lever

• Polycentrisk, flerkärnig utveckling – de större tätorterna i länet interagerar i olika roller
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• Är det något som ni i gruppen vill: 

• Förstärka

• Komplettera

• Ta bort 

Från det ni skrev på förra övningen ”Vilken framtid 

vill vi ha i Kronoberg 2035?” efter att ha hört de 

tre framtidsbilderna?





Elsa Anderman, verksamhetsutvecklare 

(elsa.anderman@kronoberg.se)

Cecilia Birgersson, 

verksamhetsutvecklare 

(cecilia.birgersson@kronoberg.se) 
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