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Kunskaps- och kompetensutveckling inom regional utveckling

Ägare: Sveriges regioner, Tillväxtverket, Vinnova, SKL

En neutral arena – flernivåsamverkan i praktiken 

Vi möter 600-700 regionala utvecklare varje år!

Reglab



Region Dalarna

Region Gotland

Region Gävleborg

Region Halland

Region Jämtland Härjedalen

Region Jönköpings län

Region Kalmar län

Region Sörmland

Region Norrbotten 

Region Skåne

Region Stockholm/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 regioner

Tillväxtverket

Vinnova

Reglabs medlemmar



Tillväxtanalys

ESF-rådet

Boverket

Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhälsfrågor, MUCF

Myndigheten för yrkeshögskolan
Trafikverket

SCB

UKÄ

Folkbildningsrådet

Mälardalsrådet

Norrbottens kommuner
IF Metall
Familjen Helsingborg

Nordregio

Centrum för regional analys, GU

Centrum för forskning om hållbar 
samhällsförändring, KaU

Centrum för kommunstrategiska 
studier, LiU

Institutionen för stad och land/SLU

Sweco strategy

WSP Sverige analys & strategi

Ramböll management consulting

Oxford research

Distriktssentret (NO)

Reglabs partner



Årskonferensen i Visby

Utvecklingsprojekt: Reglab digi

Innovationsindex 2019 (publicerat)

Extra masterclass: Scenarier som verktyg

Extra analytikernätverk

Nytt lärprojekt: Regionalt kompetensbehov

Kommande lärprojekt: Regionernas roll i tillväxtarbetet, Regional fysisk planering

RUS-nätverket, Analytikernätverket, Utvärderingsnätverket, 
Kompetensförsörjningsdagarna 

Reglab 2020



Vilka är vi som är med i lärprojektet?

Region Blekinge
Region Västernorrland
Region Skåne
Region Värmland
Region Jämtland 
Härjedalen
Region Gotland
Region Dalarna
Region Sörmland
Region Halland
Region Västmanland
Region Uppsala
Region Kalmar län
Region Kronoberg
Region Jönköpings län

Region Stockholm
Region Västerbotten
Region Örebro län
Region Östergötland
Region Gävleborg
Tillväxtverket
Västra Götalandsregionen
SCB
IF Metall
Mälardalsrådet
Universitetskanslerämbetet
Norrbottens kommuner
Arbetsförmedlingen
Sveriges kommuner och regioner



Camilla Neudorfer, kompetensförsörjningsstrateg, Region Sörmland

Styrbjörn Holmberg, analytiker, Region Östergötland

Samtal: Mot samma mål



I en organisation med operativ verksamhet i 
botten har frågeställnings- och 
problemformuleringsprocessen ”stödhjul” i 
form av mätbara mål och kvantifierbar 
resurser för att nå målen.

Utan operativ verksamhet riskerar målen att formuleras som ”x 
ska bli bättre” och frågeställningarna som ”hur går det”? OM
vi inte tillsammans låter det ta den tid det behöver att arbeta fram 
frågeställningar som knyter an till identifierade problem. 





Den största utmaningen i att kommunicera det regionala arbetslivets behov 
av kompetens är…
Andel svar fördelat på funktion
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Den största utmaningen i att kommunicera det 
regionala arbetslivets behov av kompetens är…
Andel svar fördelat på funktion

Fritextsvar för de som svarade ”Övrigt”:
* Underlagen är inte målgruppsanpassade

”Informationen är inte anpassad och/eller framtagen tillsammans med mottagaren. 
På så vis upplever jag i mitt arbete att datan inte får den önskade effekten.”

* Vi har inte tillräcklig kompetens
”Prognoser o analyser finns, men vi behöver bli bättre på att sätta oss in i och använda dessa.”

* Det är svårt att kommunicera
”Min uppfattning är att det inte saknas statistik, prognoser och analyser, 
utan att vi har svårt att kommunicera och beskriva vad de står för.”



Presentera er i gruppen. Utse en sekreterare.

Fråga 1. Vad vill vi lära mer om under lärprojektet?
Fundera först individuellt, diskutera sen i gruppen. Anteckna!

Fråga 2: Hur jobbar vi tillsammans kring kompetensförsörjning?
Hur samverkar olika yrkesroller – analytiker, strateger, 
kommunikatörer, myndigheter m fl? Vad vill vi lära oss av varandra? 
Diskutera i gruppen och anteckna!

Maila dokumentationen till linnea.lindstrom@skr.se
Glöm inte att skriva vilka gruppnummer!
Ni har 35 min.

Gruppdialog

mailto:linnea.lindstrom@skr.se


Förbered dig inför eftermiddagens scenarieövning.

• Ladda ner pdf från chatten.

• Läs igenom din grupps scenario.

• Kom ihåg din grupp – samma som före lunch.

• Grupp 1-4: Scenario 1 – Ett delat land.
• Grupp 5-8: Scenario 2. – Ett uppgraderat land.
• Grupp 9-12: Scenario 3. – Ett grönare land

• Logga inte ut – stäng bara av ljud och kamera.

• Återsamling klockan 13.

En hälsning från framtiden!



Workshop



Scenarier – en hälsning från framtiden

Regional kompetensförsörjning 2025



FRAMSYN –
att planera för 
osäkerhet

Slutrapport från 
framsynsprocessen 
Region 2050



www.reglab.se/projekt/region-2050/

http://www.reglab.se/projekt/region-2050/


Omvärldsanalys, prognoser, förutsägelser

Explorativa scenarier, alternativa framtider

Visioner, målbilder, backcasting

Strategisk planering

Troliga framtider

Möjliga framtider

Önskvärda  framtider



Workshop



Diskutera i grupper:

• Vad är regionens roll inom kompetensförsörjning i detta 
scenario? Vad behöver regionen satsa mer/mindre på, jämfört 
med i dag?

• Vilka aktörer är viktiga för den regionala 
kompetensförsörjningen? Finns det nya aktörer?

• Vilka (nya) verktyg behövs regionalt, lokalt, nationellt för att 
stödja kompetensförsörjning och matchning?

• Hur ser formerna för samverkan mellan olika aktörer ut –
regionen, myndigheter, arbetsgivare etc.? Finns nya kontaktytor 
och mötesplatser?

Workshop



Scenarier som strategiskt verktyg

Öppna den strategiska diskussionen

Bidrag till dialog med samarbetspartner

Skapa beredskap och samsyn

”Vindtunnel” – testa organisationens strategi

Utveckla nya möjligheter/erbjudanden

Uppdatera early warning systems



Hemuppgift

Ett strategiskt samtal med din/er chef:

• Vilka effekter vill vi att lärprojektet Regionalt kompetensbehov 
ska resultera i? Vad vill vi uppnå?

• Var vill vi vara i januari 2022 – när SCB:s regionala tabellpaket 
kommer?

• Din egen roll – vad vill du uppnå med lärprojektet? Hur har ditt 
arbete förändrats i januari 2022? 



www.reglab.se 

Twitter: Reglab_Sverige

eva.moe@skr.se

catarina.lahti@skr.se

Thomas.c.lundberg@regiongavleborg.se

Linnea.lindstrom@skr.se

Mycket snack
och mycket verkstad
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