
Reglabs analytikernätverk 20 november

Välkommen!



Ramverk

Kontakt-
skapande 

och 
erfarenhets-

utbyte

Omvärlds-
spaning och 
framåtblick

Kunskaps-
utveckling 

och mäkleri

Reglabs
analytiker-
nätverk: 

Syfte och 
användning

Tematik:

• Regional 

utvecklings/tillväxtpolitik

Analys som hantverk, t ex:

• Problemformulering

• Frågeställningar

• Teori och begrepp

• Metod och material

• Resultat

• Slutsatser & 

rekommendationer

• Kommunikation

• Processer

Hur?

• Nätverk

• Träffar – ca 1 gång/halvår



Reglabs analytikernätverk: Hittills 

 9 december, 2014, Stockholm (omstart)

 21 april, 2015, Stockholm Tema: Mångfald och integration

 6 oktober, 2015, Karlstad Tema: Visualisering av analys och 

statistik 

 27 januari 2016, Stockholm Tema: Jämförelser och jämförbarhet

 25 maj 2016, Stockholm Tema: Nyttiggörande av 

analysunderlag i politiska beslutsprocesser

 11 november 2016, Stockholm Tema: Fakta, indikatorer och 

statistik för att följa upp offentliga verksamheter och politiska 

strategier

 28 mars 2017, Stockholm: Tema: Smart specialisering och 

analys

 4 oktober 2017, Stockholm: Tema: Prognoser och framsyn

 24 april 2018, Stockholm, Tema: Innovation



 10.00 Inledning och introduktion, Planeringsgruppen samt check 

in

 10.45 Analys- och RUS-arbete: kartläggning av regional tillväxt, 

regionalt tillväxtarbete och RUS-ar - Presentation av Sigrid Hedin 

& Maria Weimer-Löfvenberg, Tillväxtverket samt efterföljande 

dialog

 12.00 – 13.00 Lunch 

 Hur kan analysarbetet användas i en RUS-process för att 

mobilisera aktörer? - Presentation av Simon Bölling, Region 

Västmanland

 Erfarenheter från analysarbete i en storregional process -

Presentation av Maria Nimvik, Mälardalsrådet

 Efterföljande dialog

 14.40 Fika

 15.10 Slutdialog och utcheckning

 16.00 Avslut & Mingel

Dagens program och tider



 Hur organiserar vi ett väl 

fungerande regionalt 

analysarbete för 

RUS-processen? 

Hur får vi en helhetsbild av 

regionens utveckling?

Hur blir analysen levande 

materia som kan påverka 

strategins inriktning?

Dagens stora frågor



 Vad är på gång i din region just nu?

 Vad lockar dig hit idag? 

 Vilka frågor har du med dig in dagen?

Vi börjar med att checka in



ANALYS- OCH RUS-ARBETE: 

KARTLÄGGNING AV REGIONAL 

TILLVÄXT, REGIONALT 

TILLVÄXTARBETE OCH RUS-AR,

SIGRID HEDIN & 

MARIA WEIMER-LÖFVENBERG, 

TILLVÄXTVERKET 



Metoder, data, underlag (några exempel)

 Internationell nivå

 OECD, 
http://www.oecd.org/cfe/regional-
policy/regionaldevelopment.htm

 ESPON, https://www.espon.eu/

 Nordregio, http://www.nordregio.org/

 Nationell nivå

 Tillväxtverket: t ex Raps, Pipos, FVOV, 
turismstatistik, årlig återrapportering, 
ERUF (utvärderingar)

 Tillväxtanalys: Nyföretagande, konkurser, 
utvärderingar

 Myndigheter SCB, Trafikanalys, 
Kulturanalys, Vårdanalys, PTS, 
Naturvårdsverket,

 Reglab, BRP+, Innovationsindex, 
Matchningsindikatorer, framsyn

 SKL, Kolada, Insikt, rapporter

 Universitet & högskolor, t ex CRS (KaU), 
CRA (GU), Cerum (UmU), CKS (LiU), KTH,

 Andra aktörer

Geografiska nivåer

Stadsdel, kommun, län, funktionell 

analysregion, riksområde, land, 

makroregion, Europa, världen etc.

Tidsperspektiv

Dåtid, nutid, framtid

Tematik

Individer

Kön, ålder, bakgrund

Analysperspektiv kopplade till RUS-arbete

http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/regionaldevelopment.htm
https://www.espon.eu/
http://www.nordregio.org/


 Hur hakar detta i pågående 

processer i mitt regionala 

sammanhang?

Att fundera på under presentationen…



 Vad var inspirerande med det ni fick 

höra?

 Vilka tankar och idéer fick ni kopplat till 

era pågående regionala processer?

Dialog



Lunchpaus



HUR KAN ANALYSARBETET 

ANVÄNDAS I EN RUS-PROCESS 

FÖR ATT MOBILISERA AKTÖRER? 

SIMON BÖLLING, 

REGION VÄSTMANLAND



 Hur hakar detta i pågående processer i 

mitt regionala sammanhang?

Att fundera på under presentationen…



REFLEKTIONER KRING 

ERFARENHETERNA FRÅN 

STORREGIONALA PROCESSER

MARIA NIMVIK, 

MÄLARDALSRÅDET



 Hur hakar detta i pågående processer i 

mitt regionala sammanhang?

Att fundera på under presentationen…



Kaffepaus



 Vad har ni nu för tankar och inspiration 
kopplat till dagens stora frågor:

Hur får vi en helhetsbild av 
regionens utveckling?

Hur blir analysen levande 
materia som kan påverka 
strategins inriktning?

På vilket sätt kan exempel om 
koppling mellan å ena sidan analys 
och underlag och å andra sidan 
dialog och iterativa processer 
skapa mening i ditt regionala 
sammanhang?

Dialog - Hur organiserar vi ett väl fungerande regionalt 

analysarbete för RUS-processen? 



 Vad har varit inspirerande med de 

presentationer ni fått höra idag? 

 Vilka är guldkornen och de främsta 

insikterna?

Vi avslutar dagen med att checka ut



Tack!

Matilda Ardenfors, matilda.ardenfors@lankaconsulting.se

www.lankaconsulting.se
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