
Nationell framsyn 2020 – enkät till kommunerna och
samkommunerna

Hösten 2019

Personuppgifterna behandlas enligt den bifogade dataskyddsbeskrivningen.

Enkätens målgrupp består av de personer i kommunerna och samkommunerna som ansvarar för
framsynsarbete.
I enkäten används termen kommun som allmän benämning på både kommuner och
samkommuner.

A Bakgrundsuppgifter

1. Uppgiftslämnarens kommun/organisation, titel, namn och e-postadress:

Kommun/orga-
nisation:  

Titel:

Namn:

E-post:

2. Uppgiftslämnarens verksamhetsområde:

Allmän förvaltning

Social- och hälsovård

Bildning

Tekniska sektorn

Näringslivet

Annat, vad



3. Representerar de här svaren hela kommunen eller endast ditt eget verksamhetsområde?

B. Förekomsten av framsynsarbete

Framsynsarbete innebär systematiskt arbete med att kartlägga alternativ, möjligheter och sannolikheter
inför framtiden. Framsyn handlar inte om att förutspå något, utan om att förbereda sig för olika
utvecklingsvägar och att bygga en gemensam framtid utgående från välgrundade uppgifter eller
uppfattningar. Framsynsarbete kan utföras med många olika metoder.

4. Tillämpas framsynsarbete i din kommun/ditt verksamhetsområde?

5. Genomförs framsynsarbetet i din kommun/ditt verksamhetsområde i egen regi och/eller genom
köpta tjänster av utomstående aktörer?
Välj ett eller flera alternativ.

6. För vilket syfte använder man framsynsarbete i din kommun/ditt verksamhetsområde?

7. Hur ofta (inom vilken tidsram) görs framsynsarbetet i din kommun/ditt verksamhetsområde?

Hela kommunen

Endast mitt eget verksamhetsområde

Ja

Nej

I egen regi

I samarbete med andra kommuner

Vi köper av utomstående aktörer

På något annat sätt, hur?

Kontinuerligt, som en del av den normala verksamheten



8. Vilka är målen för framsynsarbetet i din kommun/ditt verksamhetsområde?

9. Vem eller vilket organ ansvarar för framsynsarbetet i din kommun/ditt verksamhetsområde?

10. Om ansvaret för framsynsarbete i din kommun/ditt verksamhetsområde har anvisats vissa
personer, ett visst team eller en viss enhet, vilket av dessa?

En gång per år

Vartannat år

En gång per fullmäktigeperiod

Mer sällan än en gång per fullmäktigeperiod

Inte alls

Högsta ledningen

Ansvaret är uppdelat (framsynsarbete görs av alla/flera)

Ansvaret har anvisats vissa personer, ett visst team eller en viss enhet

Ansvaret har inte anvisats någon

Vissa personer, vilka?

Ett visst team, vilket?

En viss enhet, vilken?

Ansvaret har inte anvisats någon.



11. Om din kommun/ditt verksamhetsområde har ett team eller en enhet som fokuserar på
framsyn: var är de placerade, vilka är deltagarna och hur många är de?

12. Bedöm hur stort anslag som finns till förfogande för framsynsarbete årligen i din kommun/ditt
verksamhetsområde (exkl. lönekostnader).
Ge ditt svar enbart med siffror.

Euro per år:

13. Hur central roll har framsynsarbetet i din kommun/ditt verksamhetsområde?
Bedöm detta på skalan 1–5; 1 = har en marginell roll, 5 = hör till våra kärnfunktioner.

1 2 3 4 5

Har en marginell roll Är en av våra kärnfunktioner

14. Vilka av följande framsynsmetoder tillämpas i din kommun/ditt verksamhetsområde och hur
fördelas arbetet mellan dem?
Ange din bedömning i procent som siffra (sammanlagt max 100%).

Som kontinuerliga, interna processer?

Tillämpas metoden?

Ja

Nej

Andel (%) av arbetet:

I enskilda projekt:

Tillämpas metoden?

Ja

Nej



Andel (%) av arbetet:

I nätverk:

Tillämpas metoden?

Ja

Nej

Andel (%) av arbetet:

Externa köpta tjänster:

Tillämpas metoden?

Ja

Nej

Andel (%) av arbetet:

Summan
av
numeriska
fält är lika
med : 0

15. Eventuella kommentarer till föregående fråga.

16. Deltar din kommun/ditt verksamhetsområde i framsynsprocesser som är gemensamma för
flera organisationer?

Nej

Ja, vilka processer?



17. Med vilka lokala, regionala eller riksomfattande samarbetspartner eller nätverk samarbetar
din kommun i framsynsarbetet?

C. Framsynsinformation och metoder för framsynsarbete

I den här delen finns frågor om bland annat användningen av framsynsinformation. Med framsyns- och
framtidsinformation avses all den rådata (data, information) som används inom framsynsarbetet samt
fördjupad analys av framtidscenarier (knowledge).

18. Vilka av följande framsynsmetoder används/har använts i din kommun/ditt
verksamhetsområde?
Välj de metoder som använts/används.

19. Hurdana verktyg, plattformar och program avsedda för framsyn används i din kommun?

Statistisk analys och prognoser

En metod som baserar sig på enkäter och intervjuer för sakkunniga (t.ex. Delphi)

Alternativa scenarier

Insamling av observationer i verksamhetsmiljön (t.ex. fenomen/trender) från det egna
verksamhetsområdet

Insamling av observationer i verksamhetsmiljön (t.ex. fenomen/trender) utanför det egna
verksamhetsområdet

Framtidsverkstäder och andra interaktiva verkstäder

Spelbaserade metoder och simulationer

Modellering (kvantitativ, kvalitativ)

Annan metod, vilken?



20. Hur viktiga anser du följande saker vara i din kommuns framsynsarbete?
Bedöm varje punkt enligt skalan 1–5; 1=inte alls viktig, 5=mycket viktig.

1 2 3 4 5 Vet inte

Framsyn i fråga om sannolika
utvecklingsvägar utgående från
tillgänglig information

Djärv visionering och utarbetande av
nya möjligheter

Proaktiv påverkan på
verksamhetsmiljön

En bred och övergripande granskning
av fenomen

Förutsägande av överraskande och
oväntade händelser (t.ex. svarta
svanar)

Flexibla innovationer, försök med nya
alternativ

Framtidsdiskussion med personalen
och/eller beslutsfattarna

21. Vad är din kommuns/ditt verksamhetsområdes primära roll gällande framsynsinformation?

22. Vilka av följande källor till framsynsinformation har din kommun/ditt verksamhetsområde
använt och hur viktiga anser du att de är?
Bedöm enligt skalan 1–5; 1=inte alls viktig, 5=mycket viktig.

a) Inhemska medier

Används källan?

Ja

Nej

Bedöm enligt viktighetsordning:

Producerar framsynsinformation

Använder framsynsinformation

Förmedlar framsynsinformation

Möjliggör framsynsarbete (t.ex. som finansiär)



1

2

3

4

5

b) Utländska medier

Används källan?

Ja

Nej

Bedöm enligt viktighetsordning:

1

2

3

4

5

c) Sociala medier, bloggar

Används källan?

Ja

Nej

Bedöm enligt viktighetsordning:

1

2

3

4

5

d) Vetenskaplig forskningsdata och litteratur

Används källan?

Ja

Nej



Bedöm enligt viktighetsordning:

1

2

3

4

5

e) Information som den egna organisationen tagit fram

Används källan?

Ja

Nej

Bedöm enligt viktighetsordning:

1

2

3

4

5

f) Inhemska sakkunnigrapporter (t.ex. från den offentliga förvaltningen)

Används källan?

Ja

Nej

Bedöm enligt viktighetsordning:

1

2

3

4

5

g) Utländska sakkunnigrapporter (t.ex. från EU)

Används källan?

Ja



Nej

Bedöm enligt viktighetsordning:

1

2

3

4

5

h) Diskussioner med kollegor och övriga nära samarbetspartner

Används källan?

Ja

Nej

Bedöm enligt viktighetsordning:

1

2

3

4

5

i) Diskussioner med andra personer inom det egna nätverket

Används källan?

Ja

Nej

Bedöm enligt viktighetsordning:

1

2

3

4

5

j) Inhemska konferenser, seminarier, mässor



Används källan?

Ja

Nej

Bedöm enligt viktighetsordning:

1

2

3

4

5

k) Utländska konferenser, seminarier, mässor

Används källan?

Ja

Nej

Bedöm enligt viktighetsordning:

1

2

3

4

5

l) Framgångsanalys (Benchmarking) av övriga liknande aktörer

Används källan?

Ja

Nej

Bedöm enligt viktighetsordning:

1

2

3

4

5



m) Uppgifter som samlas in från medborgare

Används källan?

Ja

Nej

Bedöm enligt viktighetsordning:

1

2

3

4

5

n) Hörande av externa sakkunniga

Används källan?

Ja

Nej

Bedöm enligt viktighetsordning:

1

2

3

4

5

o) Anordnande av evenemang kring framsynsarbete, tex. verkstäder

Används källan?

Ja

Nej

Bedöm enligt viktighetsordning:

1

2

3



4

5

23. Vad har framsynsarbetet i din kommun/ditt verksamhetsområde resulterat i?
Välj ett eller flera alternativ.

24. I vilken mån anser du att framsynsinformation har kunnat utnyttjas för
Bedöm på skalan 1–5; 1 = mycket litet, 5 = mycket väl.

1 2 3 4 5 Vet inte

förhandsbedömningen av beslut i din
kommun?

beredningen av beslut?

beslutsfattandet?

utvecklande av servicen?

D) Framsynskompetens i kommunen

25. Bedöm hur många av de personer i din kommun/ditt verksamhetsområde som utför
framsynsarbete som har fått utbildning i det.

26. Hur tillräcklig anser du att din kommuns/ditt verksamhetsområdes framsynskompetens är i
förhållande till behovet?
Bedöm på skalan 1–5; 1=helt otillräcklig, 5=helt tillräcklig.

Internt material för den egna organisationen

Rapporter eller diskussionspapper riktade till politiska beslutsfattare

Publikationer riktade till yrkesgemenskapen

Publikationer riktade till den stora allmänheten

Ingen

Mindre än hälften

Mer än hälften

Alla



1 2 3 4 5

Helt otillräcklig Helt tillräcklig

27. Hur tycker du att framsynskompetensen borde utvecklas i din kommun/ditt
verksamhetsområde? Behöver ni t.ex. utbildning gällande framsynsarbete?

28. Vilka är din kommuns/ditt verksamhetsområdes största styrkor och svagheter inom
framsynsarbetet?

E. Bedömning av verksamhetsformerna inom det nationella framsynsarbetet

Den nationella framsynsarbetet och det nationella framsynsnätverket för samman finländska aktörer,
bland annat genom att erbjuda dem gemensamma forum och verksamhetsmodeller. År 2014 har det
utarbetats ett förslag till ett gemensamt nationellt handlingssätt för framsynsarbetet. Målet med ett
nationellt handlingssätt är att det finländska beslutsfattandet ska ha tillgång till den bästa möjliga
kunskaper om framtiden. Du kan bekanta dig med förslaget här (på finska, sammandrag på svenska):
https://vnk.fi/julkaisut/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-287-095

29. Hur viktiga anser du att följande frågor är för utvecklingen av det nationella framsynsarbetet?
Bedöm enligt skalan 1–5; 1=inte alls viktigt, 5=mycket viktigt.

1 2 3 4 5 Vet inte

Utveckling av nätverkets
framsynskompetens på en allmän nivå

Skapande av en gemensam digital
framtidsdatabas

Diskussionsmöten för att vidareutveckla
och förstå framsynsinformation



1 2 3 4 5 Vet inte

Utnyttjande av tidigare utfört arbete och
minskande av överlappningar

Bättre överföring av
framsynsinformation till det politiska
beslutsfattandet

Lättare delning av framsynsinformation
mellan aktörer inom nätverket

Bättre kommunikation om
framsynsinformationen

Stärkande av samordningen av det
nationella framsynsarbetet

Något annat, vad?

30. Vad tycker du om följande verksamhetsformer för det nationella framsynsarbetet?
Bedöm på skalan 1–5; 1=aldrig hört om det, 5=bland de viktigaste.

1 2 3 4 5

Foresight Friday-evenemang

Det årliga forumet Finnsight

Ett årligt seminarium om regionalt
framsynsarbete

Diskussionsplattformen Yammer

Webbplatsen Foresight.fi

Framsynslots som stöd för det
nationella framsynsarbetet

Webbutbildning som det nationella
framsynsnätverket erbjuder

31. Övriga kommentarer och/eller hälsningar till Kommunförbundet




