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Årskonferens 2019

Matchningsindikatorerna – analysrapport

BRP+

Reglab som metod

Reglab – nuläget
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Reglab: Arena för utveckling
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Reglab: Filosofi för ägarskap

• Nätverksbaserat

• Liten överbyggnad 

• Praktikerdrivet

• Kommunikation 

• Demokratiskt

• Behovsstyrt 

• Oberoende

• Generöst

ORGANISERING PRINCIPER



Reglab: Lärandefilosofi

• Utvecklingsinriktat lärande

• Tanke och reflektion

• Ifrågasättande och 
alternativtänkande

• Olikhet som tillgång

• Fokus på nytänkande

• Kunskapsutveckling genom 
”learning by doing”

• Processbaserat

• Dialogbaserat

• Gemensamt utforskande 

• Reflektion och fördjupning

• Trygghet och tillit 

KUNSKAPSSYN PEDAGOGIK





Ur projektbeskrivningen:

• Ett gemensamt material ”Regionerna 2050” som beskriver de svenska regionerna 
möjliga framtida scenarier.

• En gemensam bank av omvärldsanalys: rapporter, prognoser, scenarier mm. 

• En gemensam metodsamling för omvärldsbevakning, scenarier, backcasting mm.  

• Ett antal personer med fördjupad strategisk kompetens och framsynskunskap i 
varje deltagande organisation.  

• En bredare grupp ‒ politiker, regionala chefer och medarbetare ‒ med ökad insikt 
om regionens möjligheter och förutsättningar i framtiden.

• Ett nationellt nätverk för framsynsfrågor som kan fortsätta att verka efter 2018.

Region 2050 – resultat 



Finns redan på webben

• Metodbank: alla övningar

• Alla inspiratörer – namn och presentationer (många!)

• Scenarier (4 globala, 23 nationella/regionala) 

• Designfiktioner (29)

• Filmer

• Länk- och litteraturtips

• Delrapport 2017

Region 2050 – resultat 



Kommande

• Strategier för organisationernas fortsatta framsynsarbete

• Dokumentation av deltagarnas arbete på hemmaplan

• Manual VGR o Skåne

• Enkät deltagare

• Måldiskussion med chefsgruppen

• Slutrapport 2019. 

• Årskonferens 2019

Region 2050 – resultat 



Förvaltning och fortsatt utveckling av framsynskapaciteten

• Nätverk för fortsatt metodutveckling

• Seminarieserie för speciellt inbjudna, ”masterclass”

• Kommande lärprojekt: Rurban region med framsynsperspektiv

• Politikerseminarier, mini-utbildningar…

• Satsningar tillsammans med Innovationsguiden, Vinnova, SKL, TVV

• Internationellt samarbete

Region 2050 – nästa steg



Att diskutera:

Organisationsform

Kompletterad prioriteringsmodell

Övergripande mål

Finansieringsmodell och partneravgifter

Reglab efter 2019 



15 aug Styrelsen – färdigt förslag 

12 sep Reglab medlemsmöte

Sep Förankring ägare: Regional kontakt m fl.

18-19 okt Extra medlemsmöte – beslut 

22 nov Styrelsemöte – VP 2019

Reglab efter 2019 – fortsatt process



www.reglab.se

Twitter: Reglab_Sverige

eva.moe@skl.se

karin.botas@skl.se

anton.ternstrom@skl.se

Kontakt

Mycket snack
och

mycket verkstad
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