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Reglab 

Reglab är ett forum för lärande kring regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, 

forskare och andra för att fördjupa kunskapen kring de regionala utvecklingsfrågorna och lära 

av varandra. Gemensamt för Reglabs aktiviteter är att de utgår från medlemmarnas behov och 

det medlemmarna har nytta av.  

Lärprojekt är Reglabs arbetsform för ett fördjupat lärande och erfarenhetsutbyte kring 

aktuella frågor som rör regional utveckling. I lärprojekten studeras best practice; forskare och 

experter bidrar med inspel och ny kunskap. Lärprojekt bygger på ett starkt engagemang från 

deltagarna och allas bidrag till den gemensamma kunskapsutvecklingen. Resultaten 

dokumenteras och sprids till alla Reglabs medlemmar.  

Mer om Reglabs verksamhet finns att läsa på www.reglab.se. 

 

 

Regionalt innovationsindex – bakgrund 
Ett mål med den regionala utvecklingspolitiken är att skapa förutsättningar för ökade 

innovationer och nyskapande i ekonomin. Därför är det också viktigt att utveckla metoder för 

att mäta de regionala förutsättningarna för innovationsdriven tillväxt och innovations-

benägenheten i ekonomin.  

IVA har inom projektet Innovation för tillväxt utvecklat en modell för ett regionalt 

innovationsindex. Reglab har fått erbjudandet att ta över modellen för vidare utveckling och 

genomförandet av regionala mätningar. 

En bakomliggande tanke är att ett index kan, rätt använt, kan vara ett kraftfullt verktyg i 

utvecklingen av det regionala innovationssystemet. Det är viktigt att få igång en dialog kring 

vad som driver innovationsdriven tillväxt. Indexet kan bidra till:  

 Ökad träffsäkerhet i regionala insatser.  

 Nytänkande på regional nivå. 

 Stärka lärosätenas roll.  

 Sätta större press på de regionala utvecklingsprojekten.  

 Ingångar för att engagera politikerna inför utmaningarna inför EU2020. 

 Utveckla och stimulera nätverk för kompetensförsörjning.  

 Diskutera svagheterna i innovationssystemen och involvera små och medelstora 

företag. 

 

http://www.reglab.se/


         

   

Framtagandet av ett innovationsindex ger också möjlighet att föra djupare diskussioner om 

olika former av möjliga sätt att påverka det regionala innovationssystemet. Här ger ett 

konstruktivt lärande mellan praktiker och akademiker ge användbara resultat. 

En presentation av den framtagna modellen för regionalt innovationsindex finns i bilaga 1. 

Den ska betraktas som en prototyp och inte en fullt utvecklad modell.  

 

Syfte och övergripande mål 
Syftet med lärprojektet är att fortsätta utvecklingen av IVA:s framtagna innovationsindex 

samt att skapa underlag för en diskussion om vad som driver innovationsdriven tillväxt. 

Övergripande mål är: 

– Att fördjupa lärandet kring vilka faktorer som ligger bakom en innovationsdriven 

tillväxt och vilka faktorer som är möjliga att påverka på lokal, regional och nationell 

nivå.  

– Att ge underlag för en strategisk diskussion hos regionala policyaktörer kring 

förutsättningarna för att stärka tillväxten. Det primära syftet är inte att jämföra 

regioner med varandra, utan att bidra till att varje region bäst kan ta tillvara sina 

förutsättningar för tillväxt. 

Förväntade resultat är: 

– Innovationsindex för de deltagande regionerna.  

– En kvalitetssäkrad modell för ett regionalt innovationsindex, prövad av deltagande 

regioner. 

– Ett förslag till förvaltning av det regionala innovationsindexet. 

 

Innehåll 
Detta lärprojekt tar vid där IVA:s projekt Innovation för tillväxt slutade – med den framtagna 

prototypen. I prototypen finns ett antal variabler som ger en bild av förutsättningarna och 

förmågan för innovation och förändringar. Modellen har testats av två län. Innan modellen 

kan fungera som ett stöd för regionalt tillväxtarbete, återstår ett antal steg av 

utvecklingsarbete: 

– Ett antal indikatorer som av resursmässiga skäl inte tagits med i testkörningen, bör 

inkluderas.  

– Variablerna ska viktas på ett systematiskt sätt, efter dessas förmodade betydelse 

(indikatorerna kan ges olika betydelse beroende på vilken påverkan de kan antas ha).  

– Möjligheterna till en mer finfördelad geografisk indelning bör ses över – för att kunna 

påvisa inomregionala förhållanden. 

– För att kunna göra relevanta jämförelser bör värden för riket med och utan 

stortstadslänen tas fram. Det har inte varit möjligt inom förstudien. 

 
Målgrupp  
Lärprojektet riktar sig till tjänstemän på regional och nationell nivå inom fältet 

näringslivsutveckling, tillväxt och analys. Det är också intressant för forskare inom samma 

fält. Förslagsvis kan två personer medverka från intresserade medlemmar – en praktiker och 

en analytiker eller forskare. 

 

 

 



         

   

Arbetsform 
Varje Reglab-medlem deltar med 1-3 personer i gruppen. Deltagarna förväntas delta vid de 

gemensamma mötena, men också arbeta på hemmaplan när det krävs fördjupning. Vid 

träffarna varvas modellarbetet med diskussioner om regional utveckling, tillväxt och faktorer 

som påverkar innovation. Det är viktigt att kommunicera de tankar som ligger bakom 

uppbyggnaden av indexet för att förstå hur det kan användas. 

Projektet leds av personer som utarbetat index-modellen, tillsammans med processledare från 

Reglab. Ledarna ansvarar tillsammans med deltagarna för att lägga upp arbetet. En preliminär 

programstomme för projektet är: 

April Introduktion till den framtagna modellen, diskussion kring utvecklingsbehovet – 

gemensam målbild.  

 Inventering av det arbete som görs inom området av deltagarna i dag.  

 

Maj/Juni Kvalitetssäkring (1) av modellen, förslag till revideringar. 

 

Augusti/ Kvalitetssäkring (2) av modellen, förslag till revideringar. 

Sept Deltagande av Tillväxtanalys. 

 (Internat lunch-lunch) 

 

Okt/nov Slutseminarium med presentation av färdigt innovationsindex.  

Diskussion och förslag om fortsatt förvaltning av modellen (underlag för 

Reglabs styrelse).  

 

Tidplan 
Projekttiden är april-okt/nov 2011. Datum för första mötet är den 14 april 2011. 

 

Kostnad 
Reglabs lärprojekt finansieras av deltagarna. Kostnaden per Reglab-medlem (inte per 

deltagare) är 30 000 kronor. Eventuellt kan en mindre summa för datainköp tillkomma (beror 

på vilka indikatorer som ska inkluderas i indexet). Budgeten är beräknad med utgångspunkt 

från att tolv medlemmar deltar, om det blir fler/färre kommer kostnaden att anpassas. För 

projektbudget – se bilaga 2. 

 

Kontakt 
För ytterligare upplysningar kontakta: 

Stig-Roland Rask, Reglab, stigroland.rask@bredband.net, 0722-33 43 43  

Eva Moe, Reglab, eva.moe@skl.se 0730-96 75 55. 
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