
Vi är på väg mot en andra digital revolution. Där produkter och tjänster är intelligenta, 
talar med varandra – ofta helt oberoende av mänskliga mellanhänder. De kommande 
åren kan vi förvänta oss stora förändringar inom många sektorer: sjukvården, de 
offentliga tjänsterna, handel och transport.

För de svenska regionerna kan digitaliseringen betyda nya jobb, helt nya företag och en 
global digital närvaro. Men också motsatsen: färre jobb, förlorade marknader och svårig- 
heter att ställa om. På Reglabs Forskarforum 2017 diskuterar vi digitalisering ur ett 
regionalt perspektiv: Hur kommer den andra digitala revolutionen att påverka 
regionernas utveckling?

Vi öppnar också vårt Forskarcafé där forskare från hela landet berättar om sina aktuella 
projekt inom regional utveckling.

Vi ses den 18 oktober i Luleå, med smygstart och studiebesök redan den 17 oktober. 
Värd för Forskarforum 2017 är Luleå tekniska universitet, i samarbete med Reglab, 
Tillväxtverket och Centrum för regionalt samhällsbyggande, KaU.

Välkommen!

Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, reglab.se
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