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Dialog:

Hur påverkar regionfrågan arbetet under 2016-2017?

#Regionfrågan

Hur påverkas arbetet i Reglab?



Jobbregionen

Databas för matchningsindikatorerna

Samverkan inom materialteknik

Högskolekurs i regional utveckling

Integrationsstudie

Prioriterade områden 2016:

• Integration

• Näringslivsklimat

• Fysisk planering

• Regional nytta

• Regional framsyn

På gång



Samarbete: Skåne, VGR, Stockholm, Östergötland

Mål: Skapa ett nationellt ekosystem inom materialteknik.

Inventera vad som görs i dag – hitta kopplingarna

Utveckla ett gränssnitt för företagen, en infrastruktur för test och 
demo

• Skapa en gemensam karta

• Formulera ett ”positionspapper” och en roadmap

• Träffa nationella aktörer

Samarbete inom materialteknik



Nya Reglab-partner:

• Studieförbunden

• Distriktssenteret – kompetansesenter for distriktsutvikling

På gång







Effektutvärdering 2016

Belyses i effektutvärderingen

I fokus för effektutvärderingen

Tjänstemän 
deltar

Kunskap och 
kompetens 
utvecklas

Lärandet 
omsätts och 

sprids

Prioriteringar 
och arbetssätt 

förbättras

Regionernas 
utveckling 

stärks 

Hur Reglab är tänkt att fungera

2

1
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Hur har Reglab förändrat regionernas utvecklingsarbete?

Hur har Reglab förändrat det regionala utvecklingssystemets 

funktionssätt?



Reglab har:

Stärkt förutsättningarna för lärande och dialog inom det 
regionala utvecklingssystemet. 

Stärkt regionernas strategiska förmåga och förutsättningarna för 
att bedriva regionalt utvecklingsarbete.

Stärkt det regionala systemets funktionssätt.

Slutsatser av effektutvärderingen



Fokusgrupper

Dokumentstudier

”Skuggkontroll”

Fem fallstudier inom två områden

Spåra effekter som illustrerar ”nyttor” som Reglab bidrar till

Effektutvärderingen bygger på rimlighetsbedömningar

Metod



Dalarna. Reglabs betydelse för det strategiska 
innovationsarbetet.

Östergötland. Reglabs betydelse för det strategiska 
kompetensförsörjningsarbetet.

Kompetensförsörjning. Reglabs betydelse för den nationella 
policyutvecklingen.

Skåne. Reglabs betydelse för utvecklingen av Region Skånes 
roller och förmågor som utvecklingsaktör.

Norrbotten. Betydelsen av Reglabs innovationsindex för 
innovations- och utvecklingsarbetet.

Fem fallstudier inom två områden



Förutsättningarna för lärande har ökat inom systemet. 

Individer och organisationer har mobiliserats – ett starkt 
ägarskap. 

Reglab har sänkt kostnaderna för att driva utvecklingsarbete.

Utan Reglab – mindre lärande mellan regionerna.

En arena för kontinuerligt relationsbyggande 

Viktigt för utvecklingen av den regionala utvecklarprofessionen

Effekterna bedöms vara bestående.

Reglab har stärkt förutsättningarna för 
lärande och dialog



Fallstudierna: Ökad proaktivitet och strategisk höjd inom 
utvecklingsarbetet

Reglab har triggat en gemensam utvecklingskraft med högre 
ambitionsnivå (BRP+, matchningsindikatorer)

Enkel och kostnadseffektiv omvärldsbevakning

Byggt strategiska förmågor

Utjämnande effekt på de regionala utvecklingsaktörernas 
förmågor – även ”tyst kunskap”

Reglab har stärkt regionernas 
strategiska förmåga



Starkare vertikala nätverk och bättre tillgång till informella 
mötesplatser

Dialogen har bidragit till ökad förståelse mellan nivåerna.

Regionernas arbete har synliggjorts

Omvärldskunskapen har stärkt regionernas legitimitet och 
kapacitet att utöva regionalt ledarskap 

Konkret visat hur en framgångsrik flernivåsamverkan kan 
utformas (Kompetensförsöjningsdagarna)

Reglab har stärkt det regionala 
utvecklingssystemet



De positiva effekterna hade inte uppkommit utan Reglab.

Reglab har sannolikt inte gett upphov till några negativa effekter.

Reglab har genom sin modell och sina metoder en unik roll:
• Alla deltar på lika villkor
• Oberoende, neutral plattform
• Verksamheten styrs av regionernas behov
• En välförankrad metod för kollegialt lärande 

Reglab fyller en tydlig, unik och 
relevant funktion



Rambölls samlade bedömning är att Reglab har stärkt den 
regionala nivåns kapacitet att bedriva utvecklingsarbete     
och det regionala utvecklingssystemets funktionssätt. 

Sammanfattning



På vilket sätt har din organisation nytta av en regional framsyn? 
Vilka behov ska den fylla?

Regional framsyn, dialog

Vem är målgruppen?

Vilken tidshorisont är lämplig?



www.reglab.se

Twitter: Reglab_Sverige

eva.moe@skl.se

karin.botas@skl.se

Kontakt

Mycket snack
och

mycket verkstad
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