
Välkommen till

Reflekta verksamhetsutveckling startades 2012 som ett svar på  
ökade behov av innovation inom samhällsplaneringens arbetsprocesser.

Reflekta sammanför aktörer och kunskapsperspektiv, leder lärprocesser och utvecklar meto-
der för att stärka demokrati, delaktighet och hållbar samhällsutveckling.

Reflekta arbetar med följande utgångspunkter:

Människosyn Engagemang för välbefinnande – eget såväl som andras – är en naturlig del 
av att vara människa.

Kunskapssyn Kunskap skapas på olika sätt i olika sammanhang. Ett kvalitativt arbetssätt är 
ett bra komplement till det vi kan mäta kvantitativt.

Samhällssyn Det representativa demokratiska systemet är grundläggande för ett jämlikt 
samhälle och värt att vårda. Men det representativa systemet har också brister som visar sig 
i ”för lite engagemang” och för mycket “stuprör”. Vi måste utveckla fler sätt att arbeta som 
berikar kunskapsbasen i vårt arbete, är inkluderande och upplevs angelägna.

Genom åren har Reflekta haft uppdrag för: Aalto Camp for Societal Innovation i samarbete med Malmö högskola . Bor-
länge kommun . ECOMM (European Conference on Mobility Management) . Energikontoret Skåne . Energikontoret Öster-
götland . Folkuniversitetet . Friendly Development Group . Frivilligcentra, Malmö . Halmstads kommun . Helsingborgshem . Hushållningssällskapet och Sveriges Lantbruksuniversitet . ISU Malmö . Karlstads Universitet . Kommunförbundet Skåne  
Nordväst . Kristianstads kommun . Leader Lundaland . Leader Skåne Nordväst Södra . Lunds kommun, Tekniska Förvaltningen  . Lunds Universitet . Länsstyrelsen Skåne . Länsstyrelsen Dalarna . Malmö Högskola . Malmö Ideella föreningars Paraply- 
organisation . Malmö stad, Miljöförvaltningen . Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret . Miljödepartementet, Nationalkommitéen  
för Agenda 21 och Habitat . Modell Ljungbyhed, ideell förening . Region Skåne, Enheten för Demokratiutveckling . Sensus Studie- 
förbund . Skånes Vindkraftsakademi . SLU Alnarp, institutionsnivå . SLU Alnarp, fakultetsnivå . Sveriges stadsarkitekters  
förening . Stockholms stad, Kulturförvaltningen . Up New City i Malmö . Vellinge kommun . Trelleborgs kommun . Svedala 
kommun . Skurups kommun . Värpinge  Agroinkubator, Lund . Värpinge Grön LivsCultur AB (svb).

Anna Ranger vd för Reflekta, är landskapsarkitekt och beteendevetare. Sedan tjugo 
år arbetar Anna med utveckling av samhällets planeringsprocesser för ökad samverkan  

mellan olika kunskapsfält, sektorer och grupper. Anna startade Reflekta verksamhets- 
utveckling 2012 och har tidigare arbetat inom offentlig och idéburen sektor som  
projektledare med utveckling av bostadsområden samt landsbygdsutveckling och social  
innovation. Anna har också arbetat som konsult med ansvar för fördjupade över-
siktsplaner samt med strategisk fysisk planering på regional nivå. I flera år har 
Anna forskat och undervisat vid Sveriges Lantbruksuniversitet och Malmö  
högskola med en starkt drivkraft att skapa lärandeprocesser mellan akademi och 

praktik. Anna har skrivit böckerna Metoder för möten samt Plan och process, vilka 
går att ladda ner kostnadsfritt på www.reflekta.se. 
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