
REGLAB
– en mötesplats för regional 

utveckling



REGLAB =
Regional utveckling

Lärande, analys, benchmarking

Medlemmarnas behov styr!

Vi möts
Vi lär
Vi gör



Reglabs medlemmar

Region Dalarna

Region Gotland

Region Gävleborg

Region Halland

Region Jämtland Härjedalen

Region Jönköpings län

Regionförbundet i Kalmar län

Regionförbundet Sörmland

Regio Norrbotten 

Region Skåne

Stockholms läns landsting/Storsthlm

Region Kronoberg

Region Uppsala

Region Blekinge

Region Värmland

Region Västerbotten

Region Västernorrland

Region Västmanland

Västra Götalandsregionen

Region Örebro län

Region Östergötland

Sveriges Kommuner och Landsting

Tillväxtverket

Vinnova



Reglabs partner

Tillväxtanalys

ESF-rådet

Boverket

Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, Mucf

Myndigheten för yrkeshögskolan

Folkbildningsrådet

Mälardalsrådet

Studieförbunden

Norrbottens kommuner

Distriktssentret (NO)

Nordregio

Centrum för regional analys, GU

Centrum för regionalt samhällsbyggande, 
KaU

Luleå teknisk universitet/ETS

PwC/Kommunal sektor

Sweco Strategy

WSP Sverige analys & strategi

Kontigo

Ramböll management consulting

Oxford research



Digital verksamhetsutveckling – nytt lärprojekt

BRP+, regionala analyser – nytt lärprojekt

Årskonferens 2018 – 14-15 mars i Umeå

Region 2050

Framsynsgruppen workshopar – maj och oktober

Ledarseminarier

Kompetensförsörjningsdagarna

RUS-nätverket, Analytikernätverket, Utvärderingsnätverket

Reglab 2018



Delaktigheten

Nyttan 

Labbet – möjligheten att experimentera

Nätverken – relationerna

Flexibilitet – Reglab är pragmatiskt och obyråkratiskt

Fokus på lärande

En neutral arena

Reglabs styrka



Tillit. Dela – bra och dåliga erfarenheter

Motivation. Nyttig, användbar kunskap i fokus

Deltagande. Horisontellt lärande – kunskapen finns i rummet

Kollegialt lärande – praktiker reflekterar

Lärande – principer 



Dagens program 

Välkommen!

TEMA: Strategierna som styrinstrument 

12.00 Lunch

TEMA: Strategiernas aktualitet 

14.30 Kaffe 

Omvärldsbevakning

Summering, reflektion & nästa möte

16.00 Avslut 



Var i RUS-processen befinner sig regionerna? 
(April 2018) 

Nyligen framtagen RUS På gång att ta fram ny RUSBefintlig, fortfarande aktuell RUS

Region Dalarna 

Region 
Jämtland 
Härjedalen  

Region Värmland 

Region 
Blekinge**** 

Region 
Örebro län  

Region Gävleborg 

Region Västernorrland

Region Västmanland 

Region Skåne

Västra 
Götalandsregionen

Region Östergötland 

Region 
Västerbotten 

Region Norrbotten 

Region Jönköpings 
län**

Stockholms 
läns 
landsting* 
RUFS (ej RUS) 

Region Gotland 

Regionförbundet 
Kalmar 

Region Halland  Regionförbundet 
Sörmland 

Region Uppsala

Region 
Kronoberg***

Färdigt förslagProjektplaneringGenomförande Initiativ till ny 
process

Antagen/beslutad Genomförande Framtagande



Välkommen!

Backspegel 



RUS-nätverkets träffar 

Januari 2017
• NÄTVERKET – vilka, 

vad och varför?
• Europa 2020 – vad 

händer sen? 
• Agenda 2030 – vad är 

på gång? 

Maj 2017
• FRAMTAGANDEFASEN –

kritiska framgångsfaktorer 
• Agenda 2030-arbetet i 

regionerna
• Region 2050 

Oktober 2017
• ATT TÄNKA OCH GÖRA 

UPPFÖLJNING: Vad? 
När? Vilka?

• Strategiernas arkitektur 
• Återrapportering av det 

regionala 
tillväxtuppdraget 



Välkommen!

Säg hej till någon du inte känner! 
Dela med dig: Då har jag roligt på jobbet! 

Dela med dig vid bordet:
Det här har jag blivit klokare på efter dagens möte!



RUS som styrinstrument

RUSen som styrinstrument - Idealtyper och internationell utblick
Göran Hallin, Kontigo

Dialog



Vilka är ni som svarat?

• 10 svarande
• 3 storregioner
• 3 ”nybildade” regioner (2015, 2015 & 2017)
• 3 ”blivande” regioner
• 1 myndighet



Är RUSen styrande för vår egen verksamhet?

För verksamheten 
inom regional 
utveckling? 

Ja!

För vår verksamhetsplan?

Nja… 

Vad betyder 
det…?



Vilka spår ser ni av RUSen i viktiga 
samarbetsaktörers styrning? 

Vi hittar spår i 
översiktsplaner, tematiska 
strategier, projekt, 
genomförandeplaner, 
projektansökningar, 
agendor för smart 
specialisering etc…

RUS som ofta beskrivs i 
termer av process, 
kraftsamling, verktyg för 
samverkan - vilka spår kan vi 
hitta där? 



Dialog

Vad säger 
idealtypen om 
RUSen som 
styrinstrument i 
din region? 



Dialog

Framgångsfaktorer och hinder för en RUS som styr

När funkar det som bäst?
När funkar det inte?

• Fokus intern eller extern styrning
• Framgångsfaktorer
• Hinder 



RUSens aktualitet

Framsynsmetodik i RUS-arbetet – ett verktyg för ökad 
beredskap
Anna Nyström, Region Blekinge 

Flexibelt och interaktivt - nya arbetssätt för en 
anpassningsbar RUS 
Johanna Sundelöf, Regionförbundet Sörmland 

Dialog



Finns ett behov av att kunna göra förändringar av RUSen
löpande? 

JA!
Nej

Det beror 
på…



Finns ett behov av att kunna göra förändringar av RUSen löpande? 
Varför/varför inte?

Vilken typ av ändringar i RUS har ni gjort eller har ni behov av att 
kunna göra? (Utan att göra en helt ny)

Vilka arenor finns och används för att ompröva eller ändra i RUS? 
Vem eller vilka kan ta ett sådant initiativ?

Dialog



OMVÄRLDSSPANING… 

Ökad medverkan av statliga myndigheter i det regionala 
tillväxtarbetet och kopplingen till RUS
Josefine Majewski, Tillväxtverket



Önskemål om innehåll 

• Processen och dess delar: analys- och statistikunderlag 
framtagning genomförande, handlingsplaner, 
avsiktsförklaring, etc.

• Lärandeprocesser för uppföljning och utvärdering: 
indikatorer, mätbarhet, synliggöra resultat 

• Koppling till nationella och internationella strategier. 
Omvärldsspaning 

• Deltagande och involvering av externa aktörer 
• Rumsliga dimensioner 
• Praktiskt internt arbete, intern förankring, robust över tid 
• Ledning och styrning av det regionala utvecklingsuppdraget 
• Innehåll, omfattning, karaktär, bredd i framtagandefasen av 

själva dokumentet
• Annat?



Nästa träff

• När?
• Planeringsgrupp?
• Önskemål om innehåll? 



Vi checkar ut… 

Det här har jag blivit klokare på idag…



www.reglab.se

Twitter: Reglab_Sverige

eva.moe@skl.se

karin.botas@skl.se

anton.ternstrom@skl.se

Kontakt

Mycket snack
och

mycket verkstad

mailto:eva.moe@skl.se
mailto:sunny.sandstrom@skl.se
mailto:anton.ternstrom@skl.se

