
REGLAB
– en mötesplats för regional 

utveckling



Ju mer du ger 
desto mer får du

Mycket snack
och

mycket verkstad

Det blir inte 
bättre än vad du 

gör det till



Vision. Reglab ökar drivkraften i regional utveckling

Verksamhetsidé. Reglab bidrar till hållbar tillväxt i Sveriges 
regioner genom att vara den ledande arenan för 
kunskaps- och kompetensutveckling inom regional utveckling.



Reglabs medlemmar

Region Dalarna

Region Gotland

Region Gävleborg

Region Halland

Region Jämtland Härjedalen

Region Jönköpings län

Regionförbundet i Kalmar län

Regionförbundet Sörmland

Norrbottens läns landsting 

Region Skåne

Stockholms läns landsting/

Kommunförbundet Stockholms län

Region Kronoberg

Regionförbundet Uppsala

Region Blekinge

Region Värmland

Region Västerbotten

Landstinget Västernorrland

Landstinget Västmanland

Västra Götalandsregionen

Region Örebro län

Region Östergötland

Sveriges Kommuner och Landsting

Tillväxtverket

Vinnova



Boverket

Centrum för regional analys, Göteborgs universitet

ESF-rådet

Folkbildningsrådet

Kontigo

Mälardalsrådet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Myndigheten för yrkeshögskolan

Nordregio

Näringsdepartementet

PwC/Kommunal sektor

Sweco Strategy

Tillväxtanalys

WSP Sverige analys & strategi

Reglabs partner



Formellt projekt – arbetar föreningsliknande

Medlemsmöte varje år i februari

Styrelse – strategiskt ansvar

Medlemsgrupp – ansvarar för aktiviteter

Verksamhetsledare – operativt ansvar

Reglab-partner – delta men inte styra

Projektägare: SKL, inkl. arbetsgivaransvar

Organisation



Magnus Persson, Region Örebro län (ordf)

Lars Christensen, Region Värmland

Carin Daal, Region Skåne

Anna Bünger, Tillväxtverket

Inger Gustafsson, Vinnova

Joakim Feldt, SKL

Carina Åberg, Apel FoU

Daniel Örtqvist, Luleå tekniska universitet

Niklas Gandal, Region Västerbotten (adj.)

Reglabs styrelse



REGLAB =
Regional utveckling

Lärande, analys, benchmarking

Medlemmarnas behov styr!

Vi möts
Vi lär
Vi gör



Kulturella och kreativa näringar – seminarieserie avslutas i maj

Unga i regional utveckling – seminarieserie startar i juni

Arbetsmarknadsfrågor – seminarieserie startar i sept.

Bredare mått på regional utveckling – utvecklingsprojekt

Utvärderingsnätverket

Analytikernätverket 

Innovation i offentlig sektor – workshop 17 juni

Forskarforum 7 okt – tema: Regional styrning och samverkan

Workshop styrkeområden: Smarta material

På gång 2015



Reglabs årskonferens – samlar sektorn

Forskarforum – mötesplats för forskare och praktiker 

Analytikernätverket

Utvärderingsnätverket

Kompetensförsörjningsnätverket

Når 400-500 individer varje år med våra aktiviteter

Återkommande aktiviteter



Erfarenhetsutbyte

Gemensamma utvecklingsprojekt – indikatorer 

Studier

Workshopar – aktuella frågor, dialogstöd

Lärresor

Reg labb – workshopar, framsynsseminarier, aktualiteter

Metodutveckling lärande

Mer av: Framsyn, omvärldsspaning 

Kunskaps- och kompetensutveckling



Delaktigheten

Nyttan 

Labbet – möjligheten att experimentera

Nätverken – relationer och kollegialt stöd

Flexibilitet

Fokus på lärande

En neutral arena

Kostnadseffektivt

Reglabs styrka



Reglabs lärandemodell för samproduktion och kollegialt lärande 
är effektiv.

9 av 10 deltagare anser att Reglabs aktiviteter bidrar till höja 
deras kompetens:

– Ökad kunskap, nya verktyg och metoder
– Kunskapen används på hemmaplan
– Tillgången till kolleger och nätverk

Medlemmarna äger agendan. 
Aktiva medlemmar, starkt förtroende och ägarskap.

Reglab som instrument fungerar bäst för organisatoriskt 
lärande när det används strategiskt. 

Utvärdering 2013
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www.reglab.se

Twitter: Reglab_Sverige

eva.moe@skl.se

karin.botas@skl.se

magnus.persson@regionorebrolan.se

Kontakt

Mycket snack
och

mycket verkstad
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