
REGLAB
Framsyn masterclass

11 dec



11 dec Antropocen med Sverker Sörlin, KTH.

7 mar Nya former för policyutveckling. Med Vinnovas policylabb

16 maj Förändringsarbete ‒ människor, makt och investeringar
Nicklas Bergman, riskkapitalist, och Birgitta Södergren, 
organisationsforskare.

24 sep Hur skapar vi utrymme för experimenterande i regional 
utveckling? Med John Holmberg, Chalmers challenge lab.

11 dec Systemförändring och policyarbete med Per-Anders 
Hillgren, MaU och Katarina Wetter Edman, 
Tillitsdelegationen.

Genomgående: Erfarenhetsutbyte, regional verktygslåda

Framsyn Masterclass/nätverk 



Expertis och inlevelse

Utforskande

Utförande

Förstå Omvärlds-
spana

Idéer Spekulera Testa Analysera Tillämpa

REGION 2050 Framsynsprocess





• Finns det ett behov av systemförändring och systeminnovation, kopplat 
till vår verksamhet?

• Hur ser relationen mellan kryssnings- och expeditionslogiken ut i vår 
organisation?

• Vilka ”expeditions”-frågor är aktuella för oss? 

• Hur skulle vi kunna gå vidare med ”expeditionsfrågorna”?

• Vilket stöd skulle vi behöva?

• Finns ett behov av samarbete med andra regioner/organisationer?

• Andra medskick till den fortsatta diskussionen? 

Hållbar systeminnovation



Vilka frågor inom regional utveckling, är expeditionsfrågor?

Exempel på expeditioner – lyckade eller misslyckade?

Vilket stöd behövs för att gå vidare med expeditionsfrågorna? 

Hållbar systeminnovation



Per-Anders Hillgren, Malmö universitet

Att navigera i det okända



Sigrid Hedin, Tillväxtverket

Utvecklingskraft i hela Sverige 2030



Katarina Wetter Edman, Örebro universitet

Designdriven labbmiljö på regional nivå 
– en nödvändighet för förändring?



Vad har vi lärt?





Antropocen
11 dec 2018



Policylabb
7 mars



Techinvesteringar som framsynsmetod
16 maj



Relationsperspektivet: The People Frame 

Kulturperspektivet: The Symbolic Frame 

Strukturperspektivet: Structural Frame

Maktperspektivet: The Political Frame 

Fyra perspektiv på förändring



Hållbar systeminnovation
24 sept





Omställning, labb och lärande
11 dec



• Framsyn, experiment, lärande – delar i förändringsarbetet som hänger 
ihop

• Metoder och verktyg är stöd i förändringen (policyexperiment, 
labbmiljöer, förändringsperspektiven etc.)

• Kryssningen och expeditionen är beroende av varandra – båda behövs!

• Masterclass = ett utforskande av metoder. Nu kan vi!

• Vilka är dina slutsatser?

Våra slutsatser



Wisby strand 11-12 mars 2020. Värd: Region Gotland



www.reglab.se

Twitter: Reglab_Sverige

eva.moe@skr.se

anton.ternstrom@skr.se Mycket snack
Och mycket verkstad
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