
De var ju med och
 skrev PLANEN, jag 
  fattar inte…

…De säger 
att de inte 
har tid.

VAD HÄNDER SEN?

ONSDAG 5 FEBRUARI  

SAMLING Registrering och försnack. 

LUNCH

VÄLKOMMEN TILL REGLABS ÅRSKONFERENS 2014!  

Bertil Törsäter, Reglabs ordförande, hälsar välkommen tillsam-

mans med Region Örebro: Irén Lejegren, ordförande i regionsty-

relsen och Magnus Persson, regiondirektör.

Värdar för årskonferensen: Eva Moe och Stig-Roland Rask

EUROPAS UTMANINGAR

Jan Jörnmark, forskare och författare, visar i ord och bild på 

entreprenörens roll i Europas strukturomvandling. 

IVERKSÄTTERI 

Att sätta planer i verket är temat för eftermiddagens program. 

Vi lyssnar, delar, gör experiment och tänker vidare kring implemen-

tering. Du väljer själv vilken arena du vill delta i.

Arena DELA, LYSSNA, GÖRA och TÄNKA

ARENA-MINGEL Vi delar med oss vad vi sett, hört och gjort

under eftermiddagen. 

Lokal Club 700

ATT IMPLEMENTERA REGIONALA STRATEGIER – slutsamtal

PAUS med chans att ladda inför kvällens aktiviteter.

VI SAMLAS igen, minglar inför middagen.

MIDDAG och underhållning.

Lokal Club 700

TORSDAG 6 FEBRUARI

GOD MORGON OCH VÄLKOMMEN!  

Lokal Club 700

REGIONALA NYHETER Workshopar under ledning av Reglabs 

medlemmar och partner i tre pass under förmiddagen. Läs mer 

om innehåll och lokaler i workshop-programmet.

WORKSHOPAR pass 1

WORKSHOPAR pass 2 

KAFFE

WORKSHOPAR pass 3

REGIONERNA UNDER 2014 En spaning inför det kommande året 

av Gunilla Nordlöf, Tillväxtverkets generaldirektör.

Lokal Club 700

 

AVSLUTNING och lunch.
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www.reglab.se PROGRAM & ARENOR

Reglabs årskonferens 2014
5-6 februari
Conventum, Örebro

innovationsstrategin 
 är äntligen klar.
 den blev såå bra!

men räcker
 det????



Träna din förmåga. För att implementera en innovations-

kultur, krävs samarbete. Men också ledarskap, lyhördhet 

och målfokus. I spelet Co-Creator tränar du att utveckla 

idéer och förverkliga dem tillsammans med andra. 

Co-Creator är skapat av forskare vid Roskilde universitet 

och används som processverktyg av ca 300 danska kom-

muner och regioner i utvecklingssammanhang.

Under ledning av Melissa Edfeldt, Innovation room of 

Scandinavia, ska ditt team utveckla ett svenskt bostads-

område. Det kräver kreativitet, förmåga att skapa en 

innovationskultur och att leverera resultat. Precis som i 

verkligheten.

Arenavärd: Lisa Lundgren, Norrbottens läns landsting

Lokal: Mältaren

IVERKSÄTTERI
Att sätta planer i verket är temat för eftermiddagens program. 
På våra arenor har du möjlighet att lära mer om implemente-
ring, och du kan lära på det sätt som passar dig. 

Vill du lära genom att 
Reflektera djupare över frågan?
Ta del av andras exempel och erfarenheter?
Lyssna till expertisen?
Prova med dina egna händer?
I dag har du chansen – välj den arena som passar dig, inspireras 
och bli en bättre iverksättare!

Morot, piska, predikant – vilka möjligheter har regionen egentligen att 

förverkliga idéerna i de regionala strategidokumenten? Ofta saknar 

regionen direkt makt över de konkreta insatserna, men det betyder 

inte att man saknar medel – bara att verktygslådan ser annorlunda ut. 

Följ med Karin Botås, regional utvecklare från Regionförbundet Sörm-

land och Jonathan Metzger, forskare vid avdelningen för regionala studier 

vid KTH, i ett utforskande samtal om regionens roll i implementering, i 

teori och praktik. Här får dina tankar och funderingar utrymme. Vi tar 

oss tid att på djupet reflektera över: Hur ser regionens möjlighet att 

påverka genomförandet ut? Och när når vi störst framgång – när vi 

agerar värdfamilj, översättare eller körledare? 

Arenavärd: Karin Botås, Regionförbundet Sörmland

Lokal: Näbben

Tsatsiki-spelet. Hur vi leder och styr våra organisationer, 

är en nyckelfråga för att implementeringen ska lyckas. 

Tillsammans med professor Robert Karasek och hans 

studenter får du prova hur olika typer av arbetsorganisa-

tioner påverkar kvaliteten, resultatet och motivationen. 

Tsatsiki-spelet är en här-och-nu-gestaltning av Robert 

Karaseks kända demand/control-model om olika typer av 

arbetsorganisationer. Spelet avslutas med en reflektion, 

där Robert Karasek diskuterar modellen och sätter tsatsiki-

upplevelsen i ett teoretiskt sammanhang.

Arenavärd: Lisa Wirén, Region Örebro

Lokal: Skomakaren

Den stora viskleken. Alla stora planer möter förr eller senare verkligheten. Våra 

beslut, målsättningar och strategier ska förändra tillvaron för en hel region... men 

först efter att ha vandrat genom många tjänstemän och nivåer i flera olika organi-

sationer. Vad händer på vägen och vad finns kvar av de ursprungliga tankarna, när 

de har utsatts för olika intressen, tolkningar och något som liknar viskleken? 

Lyssna till Mats Alveson, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet, som 

talar om myter kring styrning och organisering, Ewa Rabinowicz, professor i 

jordbruksekonomi vid SLU, som utvärderat om jordbruksstödet verkligen för-

ändrat landsbygden och Carina Åberg, utvecklingsstrateg Apel FoU, som diskuterar 

vad vi behöver tänka på, för att lyckas med våra program och projekt.

Arenavärd: Fredrik Rakar, Reglab

Lokal: Club 700

Arena lyssna

Arena tänka

Hur gör man? I 15 år har Trafikverket tjatat om Nollvisionen och faktum 

är att man kommer närmare och närmare det som från början lät som ett 

märkligt skämt. Matts-Åke Belin, Trafikverket, berättar om hemligheterna bak-

om den lyckade implementeringen av Nollvisionen.

För att genomföra sin regionala utvecklingsstrategi har Region Örebro ska-

pat en genomtänkt organisation som nu har fungerat i tre år. Hela länet träffas 

regelbundet för uppföljning och påfyllning. Marjetta Leijonhufvud, projektle-

dare, delar med sig av sina erfarenheter: succéer och återvändsgränder. 

En jämställd region är målet för de regionala handlingsplanerna. Rosi Hoffer, 
Tillväxtverket, disskuterar hur man bäst utformar nationella uppdrag.

Arenavärd: Bo-Josef Eriksson, Region Värmland

Lokal: Studion

Arena Göra: Spela

Arena dela

Arena Göra


