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Reglab: Lärprojekt 
 

 

 

KOMMUNIKATION FÖR REGIONAL UTVECKLING 
Projektbeskrivning och inbjudan 
 

 

 

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. 

 

 

Kommunikation för regional utveckling – bakgrund 
Regional utveckling är en komplex verksamhet som omfattar många aktörer från olika 

sakområden, samhällssektorer och organisationer och som ytterst har sina viktigaste 

intressenter i medborgarna. Förenklat handlar det om att hitta sina medspelare och att få 

berörda aktörer att utifrån samma strategi arbeta mot samma mål. Att verka i ett 

flernivåsystem innebär att planer och strategier på olika administrativa nivåer och 

sektorsområden ska samordnas och harmonisera. Det handlar om att åstadkomma 

samhandling i praktiken. 

Det regionala utvecklingsarbetet bedrivs av flera olika aktörer, med regional utveckling som 

det gemensamma målet – men många gånger utifrån olika utgångspunkter. För att 

åstadkomma samhandling mellan dessa aktörer är det väsentligt att kommunikationen 

fungerar. Kommunikation blir ett viktigt verktyg i det regionala utvecklingsarbetet.  

I kommunikationsarbetet ska många olika perspektiv och intressentintressen beaktas. Det är 

viktigt att kommunicera problembilder, analyser, visioner, mål och strategier inom och mellan 

aktörerna på olika nivåer. Men också att kommunicera resultatet av genomförda satsningar för 

att bidra till lärandeprocessen, dvs att öka kunskapen om valda insatser verkligen leder till 

önskvärt resultat. Exempel på målgrupper är medborgare, politiker, samarbetspartners och 

andra nyckelaktörer.  

Inom området kommunikation finns mycket att lära mellan Reglabs medlemmar och av andra 

aktörer inom fältet. Det finns en stor potential att utveckla gemensam kunskap, göra 

jämförelser och eventuellt gemensamma satsningar. Reglab genomför därför under 2011 ett 

lärprojekt kring ”Kommunikation för regional utveckling”. 

 

http://www.reglab.se/
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Syfte och mål 
Lärprojektets syfte är att medverkande regioner ska öka sin förmåga att använda 

kommunikation som ett integrerat och strategiskt redskap för regional utveckling. 

Övergripande mål är att deltagarna efter genomfört lärprojekt ska ha: 

– Ökat sin kunskap om kommunikation som redskap för arbetet med regional 

utveckling. 

– Tillägnat sig verktyg och metoder för att kommunicera resultat av gjorda satsningar – 

också i ett lärandeperspektiv – samt veta hur kommunikation kan användas som medel 

för att driva strategiska frågor och utveckla regionala samarbeten. 

– Initierat och/eller slutfört ett utvecklingsprojekt på hemmaplan inom området 

kommunikation av regional utveckling.  

 

Målgrupp  
Målgrupp är informatörer/kommunikatörer inom regional utveckling och personer som 

arbetar som regionala utvecklare (utvecklingsstrateg, näringslivsutvecklare, utredare, 

analytiker etc.) 

Det är önskvärt med minst två deltagare från varje Reglab-medlem: till exempel en person 

med fokus på verksamhets- och sakfrågor och en informatör/kommunikatör. 

 

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. Projektet 

leds enligt Reglab-modell av en innehållsledare med särskilt ansvar för sakinnehållet och en 

processledare med särskilt ansvar för lärprocessen. Innehållsledare är Ulla Nordlinder, Umeå 

universitet. Processledare är Eva Moe, Reglab.  

Tillsammans med deltagarna ansvarar ledarna för att lägga upp arbetet. En preliminär 

programstomme för projektet är: 

 

April  Gemensam målbild för projektet, inventering av det arbete som görs i olika 

regioner i dag, planering av det kommande arbetet.  

Introduktion av det egna utvecklingsprojektet.  

 (Internat lunch-lunch) 

 

Juni Fortsatt arbete utifrån den gemensamma planen. 

 Fördjupning: Regionens/organisationens gemensamma målbild. Hur 

kommunicera en gemensam bild? 

Kunskapsinhämtning via externa inspiratörer och/eller regionala case.

  

 

Augusti Fortsatt arbete utifrån den gemensamma planen. 

Fördjupning: Samsyn och kommunikation i den egna organisationen. 

Kunskapsinhämtning via externa inspiratörer och/eller regionala case 

 (Internat lunch-lunch) 

 

Oktober Fortsatt arbete utifrån den gemensamma planen. 

Fördjupning: Kommunikation och påverkan – långsiktiga relationer. 
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Kunskapsinhämtning via externa inspiratörer och/eller regionala case 

 

December Fortsatt arbete utifrån den gemensamma planen. 

Fördjupning: Att skapa mötesplatser. Verktyg för samhandling.  

Kunskapsinhämtning via externa inspiratörer och/eller regionala case 

Summering, reflektion, utvärdering 

(Internat lunch-lunch) 

 

Januari  Gemensamt Reglab-seminarium kring resultaten. 

 

Parallellt med det gemensamma arbetet förväntas deltagarna arbeta med ett eget 

utvecklingsprojekt: en kommunikationsfråga som är aktuell i den egna organisationen (till 

exempel att utarbeta en kommunikationsplattform eller en webbstrategi, rigga en konferens 

eller en workshop, leda en samhandlingsgrupp, göra kommunikationsstrategi för ett projekt 

eller större strategisk satsning etc). 

Vid behov kan lärprojektet knytas till andra Reglab-grupper, till exempel lärprojektet 

Uppföljning och Analytikernätverket. 

 
Tidplan 
Projekttiden är april 2011-januari 2012. Projektgruppen träffas ca 5 ggr med ett uppstartsmöte 

i april och ett avslutande möte i december. Datum för det första mötet är 27-28 april, lunch-

lunch. 

 

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

deltagare) är 30 000 kronor. Budgeten är beräknad med utgångspunkt från att tio medlemmar 

deltar, om det blir fler/färre kan kostnaden komma att anpassas. För projektbudget – se bilaga. 

 

Kontakt 
För ytterligare upplysningar, kontakta Eva Moe, Reglab, eva.moe@skl.se, 0730-96 75 55. 

mailto:eva.moe@skl.se

