
Reglab
Styrelsemöte 30 aug



Integration – lärprojekt och nätverk

Regionala resultat – lärprojekt om utvärdering (TVV)

Digitalisering – nytt lärprojekt

Forskarforum 2017

Årskonferens 2018

Medlems- och idémöte inför 2018

Nuläge



Uppföljning av samtliga lärprojekt 

Uppföljning av Årskonferensen och Forskarforum

Uppföljning av verksamheten 2011 (Kontigo)

Utvärdering av resultatet 2013 (Rambölls)

Utvärdering av effekter 2015 (Rambölls)

Utvärdering av Reglab





Styrgrupp: Reglabs styrelse

Regelbunden rapport till regionutvecklingsdirektörer (Regional 
kontakt)

Projektledare: Eva Moe

Projektgrupp: Sunny Sandström/Karin Botås, Anton Ternström, 
Magnus Jörgel, Anders Tollmar.

Innehåll och design: Demos (FI)

Omvärldsspaning, stöd: Copenhagen institute for future studies
(DK)

Organisation



• Megatrender

• Designfiktion

• Regionala innovationer och initiativ

• Framtidsmatriser – önskade framtider

• Metodverkstad

• Kompetensutveckling 
• Digitaliseringens möjligheter
• Jobben 2050
• Säkerhetspolitik inför 2050

Vad handlade workshop 1 om?





• En metod att förflytta sig framåt i tiden

• Använd en innovation/ett initiativ som pekar mot 
framtiden

• Diskutera: Vad skulle det innebära för din region?

• Diskutera: Vad hände på vägen för att detta ska bli 
verklighet?

Design fiktion



• Smart textil som renar vatten med hjälp av solljus 
(VGR)

• Samhällsorientering på modersmål (Kalmar)

• Digital patologi – kan förändra läkarvården 
(Östergötland)

• Mobil enhet för vattenrening i katastrofområden 
(Blekinge)

• Digital nyckel för hemtjänst (Halland)

• Ny design av samverkansprocesser för 
systeminnovation (Vinnova)

Regionala innovationer och initiativ, 
exempel



• Teori: Transition management

• Andra metoder för omvärldsspaning

• Delphi-paneler

• Digitala undersökningar/paneler

• Systematiskt scanning av ”svaga signaler”

• med mera…

Metodverkstad





• Teori: Transition management

• Ett antal metoder, och en manual med instruktioner.

• Många nya kontakter.

• Inspiration – tips på inspiratörer.

• Tankar om aktiviteter och mål för arbetet på 
hemmaplan.

• En hemuppgift.

Vad har deltagarna med sig hem?



HEMARBETE 
INFÖR WS 2
Skapa tre designfiktionkoncept för år 2050 och det 

tema som ni har valt. 

Hur påverkar koncepten er organisation/region om 

det blir sant?

Bestäm hur ni vill jobba i gruppen – enskilt eller 

tillsammans.

Leverera som pdf senast den 15 september.



• Länken stad-land i regionerna 2050 (2 grupper)

• Bostadsmarknaden i regionerna 2050

• Trafiksystem och kollektivtrafik i regionerna 2050

• Demokrati och politiskt system i regionerna 2050 (2 
grupper)

• Arbetsmarknad och kompetensförsörjning i regionerna 
2050

• Civilsamhället och deltagande, i regionerna 2050 (2 
grupper)

• Företagande i regionerna 2050

• Cirkulär ekonomi i regionerna 2050

• Tillverkningsindustri i regionerna 2050

• Människors livsstil i regionerna 2050

• Hälsa och hälsosystem i regionerna 2050

Temaområden


