
 

   

Välkommen till andra workshopen i lärprojektet Digital verksamhetsutveckling. 
Vi startade med historien, för att förstå nuet och börja blicka framåt. Nu fortsätter 
vi med frågan: Vem gör vi det för? 
 
Vi träffas den 12 april på Visual Arena, Lindholmspiren 3-5, Göteborg. Lindholmen 
Science Park är ett innovations-, utbildnings- och tekniknav i Göteborg, som just nu 
utvecklas i hög fart. Här kommer vi tillsammans att omvärldsbevaka trender, 
verksamhetsutveckling och innovationer med fokus på människans roll i det digitala 
ekosystemet.  

Som vanligt delar vi regionala erfarenheter och exempel, denna gång med hjälp av 
organisationernas hemuppgifter. Under dagen träffar vi Carl Heath med kollegor från 
RISE Interactive, som delar med sig av forskning och spaningar, och hjälper oss att 
fördjupa temat.  

Reglabs lärprojekt bygger på kollegialt lärande, som betyder att vi delar erfarenheter, 
regionala exempel, input från experter och aktuell forskning. Som deltagare 
förväntas du bidra aktivt under träffarna samt återkoppla till din hemorganisation. Så 
fundera gärna inför träffen på: Vad tog du med dig från första träffen? Vad händer 
hos er kring digital verksamhetsutveckling nu? Vilka erfarenheter har ni gjort i 
hemuppgiften? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://visualarena.lindholmen.se/
https://www.tii.se/


 

   

Digital verksamhetsutveckling workshop 2 

 

PROGRAM  

10:00- 17:00, med lunch och fika. Incheckning och mingelfika från 09:30. Anmäl dig här.  

 

09:30  Mingelfika 

 

10:00  Inledning – incheckning.  
Bakgrund, syfte och backspegel. Sunny Sandström & Max Valentin 
 

Nuläget i regionerna – vi pratar nuläge i verksamhetsutvecklingen på hemmaplan 
och delar erfarenheter från våra hemuppgifter. 

 

Teoretiskt ramverk - om förändringsledning, ”Fail fast, fail forward”. Max Valentin, 
Fabel.  

 

Omvärldsspaning - trender, forskningsprojekt, innovationer. Carl Heath och Peter 
Ljungstrand, RISE. 

 

12:00  Lindholmen Science Park - lunchpromenad.  
Promenaden bjuder på upplevelser i och kring området kopplade till samhällets 
digitalisering och pågående förändring. 

 

Fördjupning: Vem gör vi det för? Vi tittar på människans roll i det digitala 
ekosystemet idag. Vad ska vi tänka på när vi "investerar i framtiden" i olika delar av 
vår verksamhets- och policyutveckling, t ex i en upphandlingssituation eller i 
projektutveckling? Finns det kritiska faktorer och etiska principer, som vi bör 
analysera och bedöma initiativ utifrån? Hur skulle en karta och kompass för dessa 
frågor kunna se ut? Vi utforskar hur offentliga aktörer med regionalt 
utvecklingsansvar kan navigera i detta. Carl Heath, RISE. 

 

17:00  Avslutning – utcheckning.  
Vad tar vi med oss? Testa på hemmaplan? Få ut av kommande träff? 

 

All information och dokumentation om lärprojektet hittar du på Reglabs webbsida: 
http://www.reglab.se/projekt/digital-verksamhetsutveckling/  

 

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=12290&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=61761&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
http://www.reglab.se/projekt/digital-verksamhetsutveckling/

