
 

Workshop: Lärande i krisens spår 
Den avslutande delen av Medlemsmötet ägnades åt en workshop där vi diskuterade om det 

finns behov av nya Reglab-aktiviteter i corona-krisens spår. Gruppdiskussionen resulterade i 

ett flertal nya inspel: 

 
Prioriterade förslag 

 Framsyn – viktigast att arbeta med scenarier.  

 Vi behöver lära oss mer om blockchain-tekniken för att stötta det regionala 

näringslivet. 

 Viktigt att corona och post-corona är perspektiv in i kommande lärprojekt, som 

Regional kompetensförsörjning. 

 En analys av hur regioner och kommunerna agerade i krisen. 

 Utforskande: Hur ser ”det nya normala” ut – när det gäller näringsliv arbetssätt, 

flernivåstyrning? Hur ser det offentligas roll ut? 

 Hur förbereder man sig för ”när det vänder”? Vilka erfarenheter har regionerna av 

tidigare kriser? Vad säger forskningen?  

 Viktigt att Reglab fortsätter att hålla blicken framåt och inte tappar de långsiktiga 

processer vi redan prioriterat. Stick to the plan! 

 RUA:s roll i krisen – ”gränserna suddas ut”.  

 Sprida Reglab-andan, utifrån Reglabs erfarenheter som processledare, workshopledare 

och skapande av seminarier mm. 

 Utvärdering av hur regioner jobbat med varselsamordning och/eller omställning under 

krisen. 

 Utvärdering av corona-krisen för gemensamt lärande. 

 Hur utvecklas flernivåsamverkan och vad innebär den nya formuleringen om ”hållbar 

regional tillväxt och attraktionskraft” för den regionala nivån? Kan kopplas till det 

kommande lärprojektet Regionernas roll. 

 

Övriga förslag 

 Ett lärpass/lärprojekt om hur vi som RUA kan jobba för att stötta omtaget i arbetslivet 

efter krisen. 

 Svaga signaler, viktigt att arbeta mer med. Integrera scenariearbete. 

 Digitaliseringens stormsteg i utvecklingen. Kan vi möta upp det i utvecklingsarbete? 

Vad behövs av oss? 

 Statistiken är för kortsiktig och tittar bakåt, 

 Kompetensbas i regionerna. Kopplat till hållbarhet. 

 Våga blicka framåt. Samarbeta analytiker och utvecklare. 

 Hur använder vi innovationskapaciteten fullt ut? 

 Regionalpolitiken försvinner och det är fokus på näringslivsfrågor – hur hittar vi 

övrigt regionalt tillväxtarbete? 

 Fysiska platsens betydelse i dag, kommer den vara det imorgon? 

 Lärande om hur andra har gjort operativt. 

 Kunskap om de sociala aspekterna under en pandemi. 

 Hur riggar man en krisberedskap? Ser det olika ut för olika kriser? 



 

Diskussionen om nya Reglab-aktiviteter fortsätter i Reglabs diskussionsforum och vid nästa 

medlemsmöte den 16 september. 

 


