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Om utvärderingen

1. Utvärdering: Dagens Reglab

2. Omvärld: Förändrat regionalt 
utvecklingsarbete

3. Förslag: Framtidens Reglab

Metod:

• Tidigare utvärderingar

• Tidigare rapporter & erfarenhet

• Semistrukturerade intervjuer med:
• Regionala utvecklingsdirektörer
• Strategiker och analytiker bland Reglabs

medlemmar

• Workshop: utvalda 
medlemsrepresentanter

• Dialog: Kansliet

WSP har genomfört en framåtsyftande utvärdering och omvärldsanalys. 
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Tidigare utvärderingar

Vad visar tidigare utvärderingar?
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Reglab idag - utbud

1. Totalt 30 lärprojekt

2. Konferenser

3. Nätverk

4. Forskarforum

”Reglab jobbar med det vi ska göra imorgon, 
inte bara det vi ska göra här och nu”

”Praktiska projekt där vi tar itu med problem 
som vi ändå måste lösa”

Hur ser det ut och vad tycker intervjupersonerna?
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Reglab idag - Aktuell lägesbild

Styrkor

• Arbetar framåtblickande. - En strategisk 
omvärldsbevakning

• Flexibelt format, beroende på aktivitet.

• Reglab - en jämlik mötesplats

• Möjlighet att diskutera frågor ur flera 
perspektiv på ett prestigelöst sätt

• Möjlighet att genomföra projekt av 
både praktiskt och strategiskt 
framåtblickande karaktär

• Möjlighet att driva projekt som inte 
passar alla

Utmaningar

• Svårt att möta den varierande kapaciteten 
hos regioner och individer 

• Svårt fördjupa och bygga långsiktig 
kunskap – då personomsättningen ofta 
leder till omstarter

• Svårt hitta tiden som krävs för en 
långsiktig kompetensutveckling

• Hemtagningen är beroende av en 
utveckling i organisationer (och chefer)

Överlag positiva erfarenheter, med också några identifierade utmaningar
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Reglab idag - Aktuell lägesbild

• En naturlig mötesplats för praktiker och 
experter inom regional utveckling

• En länk mellan regional och nationell 
nivå

• En kunskapsbank

Tre viktiga funktioner i det regionala utvecklingssystemet
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Omvärlden: Regionerna fortsätter att utveckla sina roller

Saknas fortfarande en definition –
avgränsning för den regionala utvecklingen

Hävda en annan logik än i hälso- och 
sjukvårdsuppdraget

Otydliga mandat – skapar frustration

Otydlig finansiering – ger en otydlighet i 
strategi

Ännu ingen politisk fråga – skapar osäkerhet

Ständigt nya sakområden – svårt hitta 
regionernas roll

Stor variation i regionernas kapacitet och 
förutsättningar
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Framtidens Reglab

• Reglab bör fortsätta vara en 
medlemsstyrd verksamhet – men bör 
flera vara medlemmar?

• Reglab bör fortsätta vara en viktig 
mötesplats och dialogarena – bidrar till 
att minska skillnaderna i förutsättningar

• Reglab bör fortsätta erbjuda ett brett 
men medlemsinitierat innehåll – frågan 
om hur man når cheferna och hur långt 
man ska gå i specialiserade 
sakområden

• Slutsats: dagens erbjudanden och 
tjänster är i grunden bra och fyller en 
viktig roll i det regionala utvecklings-
ekosystemet.

Värna och vidareutveckla
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Slutsatser och rekommendationer: 
Keep up the good work!

Frågor för styrelsen att ta ställning 
till

• Ska deltagandet i Reglabs verksamhet 
breddas?

• Arbeta för att utveckla fler lärprojekt som 
handlar om processkunskaper för att driva 
regionalt utvecklingsarbete!

• Undvik lärprojekt med allt för specialiserat 
innehåll (lämnas åt nätverk)!

• Underlätta hemtagning genom lärande 
exempel.

• Se över möjlighet att skapa särskilda 
nätverk för chefer (och politiker)

• Räcker Reglabs resurser för en sådan 
utveckling?



Tack


