
   

 

     

 

INBJUDAN lärprojekt  

 
 

 

DIGITAL 

VERKSAMHETSUTVECKLING 
 
 
 
Digitaliseringen är en av de faktorer som skapar störst förändring i dagens 
samhälle. Nu bjuder Reglab in till lärprojektet Digital verksamhetsutveckling 
där vi ser närmare på verksamhetsutveckling genom digitalisering.  
 
Med hjälp av trender och innovationer ska vi utforska och lära mer om hur 
den digitala dimensionen påverkar allt regionalt utvecklingsarbete. Vi 
återvänder också till de regionala digitala agendorna och ställer frågorna: Var 
står vi nu? Och hur bör nästa generation digitala agendor se ut?  
 
 
 
 
Sista anmälningsdag är 15 januari 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
  



   

 

     

 

Bakgrund. Digitaliseringen är en av de faktorer som skapar störst förändring just nu och 

påverkar alla delar av samhället. Under 2017 presenterade regeringen en ny 

digitaliseringsstrategi. Målsättningen är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda 

digitaliseringens möjligheter och bidra till hållbar tillväxt, sysselsättning och ett socialt 

sammanhållet samhälle.  

 

Under 2013 drev Reglab lärprojektet Digital agenda. Då var fokus framtagandet av digitala 

agendor runtom i landet. Nu ställer vi nyfiket frågorna: Hur har det gått? Var står vi nu? 

Vilka verksamhetsutmaningar behöver vi lösa ut? Hur bör nästa generation ”digitala 

agendor” se ut?  

 

Digital omställning 
I lärprojektet Digital verksamhetsutveckling tittar vi på verksamhetsutveckling genom 
digitalisering. Vilken transformation, omvandling, ställs ditt verksamhetsområde inför? Vad 
kan optimeras här och nu? Hur kan den regionala utvecklingsportföljen se ut på kort och lång 
sikt? Vad behöver rent av avvecklas?  
 

Vi tar hjälp av trender och innovationer för att utforska och lära om hur den digitala 
dimensionen påverkar allt regionalt utvecklingsarbete – oavsett område, och vilka krav det 
ställer på innehållet i exempelvis strategier, planer, program, utlysningar och projekt för att 
de ska vara relevanta.  
 

Det handlar även om hur vi arbetar och leder förändringsprocesser i vardagens arbete, 
genom exempelvis budget, verksamhetsplanering, upphandlingar och möten. Vad behöver vi 
förstå för att göra rätt kravställning i relation till regionalt tillväxtarbete? 

 

Lärprojektet kommer även att bidra till fördjupningen av Reglabs framsynsprocess Region 

2050, genom att fokusera på megatrenden digitalisering. Vi kommer att utgå från samma 

teoretiska modell transition management (förändringsledning), som ligger till grund för 

framsynsarbetet. 
 

Varför. Lärprojektet ska bidra till förmågan att dra nytta av digitaliseringens möjligheter och 

undvika dess fallgropar. Målet är att öka kunskapen om digitaliseringstrender och 

innovationer, samt ge plats för erfarenhetsutbyte och laborationer.  
 

Vem. Målgrupp är både sakområdesansvariga och förändringsledare, kanske även regionala 

samarbetspartner. Den digitala dimensionen påverkar alla områden inom regional 

utveckling, därför vänder sig lärprojektet till en blandad målgrupp. Vi rekommenderar att ni 

inför respektive träff definierar ert behov: Var finns förändringstrycket i era verksamheter? 

Vilka kolleger kan dra nytta av det specifika temat? Reglabs medlemmar och partner kan 

delta med 2-3 personer i lärprojektet. Som organisation har man möjlighet att delta med 

olika personer på de olika träffarna, men en person ombeds vara huvudansvarig och hålla 

samman gruppen och lärandet. 

http://www.regeringen.se/49adea/contentassets/5429e024be6847fc907b786ab954228f/digitaliseringsstrategin_slutlig_170518-2.pdf


   

 

     

 

Hur. I lärprojektet delar vi erfarenheter, regionala exempel, och input från experter och 

aktuell forskning. Mellan träffarna förväntas deltagarna arbeta med en hemuppgift.  

Workshopserien leds enligt Reglab-modell av en innehållsledare, Max Valentin, Fabel 

kommunikation, med särskilt ansvar för sakinnehållet och en processledare, Sunny 

Sandström, Region Kronoberg, med ansvar för lärprocessen. Tillsammans med deltagarna 

ansvarar de för att lägga upp lärprojektet. Som deltagare förväntas du bidra aktivt och 

återkoppla till din hemorganisation. Du kan delta i hela lärprojektet eller välja valda delar.   
 
Program 
Vi träffas i fyra workshopar under 2018. Varje workshop fokuserar på ett tema, mellan 
träffarna fördjupas temat i en hemuppgift. Den preliminära programstommen ser ut så här, 
men innehållet kan förändras i samråd med deltagarna:   

 

 Workshop 1. Vad är digital verksamhetsutveckling? 
Vi träffas på Goto10, Internetstiftelsens kontor. Stiftelsen hanterar den svenska 
toppdomänen och har stor påverkan på hur nätet utvecklas i Sverige. Vi kommer 
undersöka historien för att förstå nuet och börja blicka framåt. 
‒ Hur har det gått för de regionala digitala agendorna? Var står vi nu? 
‒ Vad innebär det att ”Sverige ska vara bäst på att tillvarata digitaliseringen”? 
‒ Vilka är regionernas utmaningar inom digitalisering? 
‒ Hemuppgiften introduceras.   
Datum: 22-23 februari, lunch-lunch, Stockholm 
 

 Workshop 2. Vem gör vi det för? 
Vi träffar Rise, Sveriges forskningsinstitut, på Lindholmen science park i Göteborg. Rise 
ICT fungerar som en länk mellan akademin, industrin och offentliga organisationer inom 
forskning och utveckling.  
‒ Hur ser det ut för medborgaren i ett digitalt ekosystem? 
‒ Omvärldsbevakning av trender, verksamhetsutveckling och innovationer. 
‒ Workshop: Hur påverkar olika scenarier de regionala strategierna? 
Datum: 12 april, heldag, Göteborg  
 

 Workshop 3. Hur leda och finansiera? 
En av de största utmaningarna för verksamhetsutveckling, handlar om att digitaliseringen 
ofta skär genom verksamheten på ett icke-traditionellt sätt. Det kan till exempel innebära 
att investeringarna och vinster inte uppstår inom samma organisation.  
‒ Vem tar ansvar för transformationen? Vem tar kostnaderna och intäkterna?  
‒ Vi diskuterar möjligheter och hinder för innovation med Upphandlingsmyndigheten. 
‒ Ekonomistyrningsverket belyser hur uppföljning och effekter av digitalisering kan 

spåras. 
Datum: 19 juni, heldag, Stockholm 

 

  Workshop 4. Hur ser nästa generation ”digitala agendor” ut? 



   

 

     

 

Målet för sista mötet är att systematisera erfarenheterna hittills och diskutera nästa steg. 
‒ Hur ser nästa generation digitala agendor ut? Hur kategoriserar vi morgondagens 

verksamhet?  
Datum: 18-19 september, lunch-lunch, Malmö 

När. Lärprojektet startar 22-23 februari 2018, i Stockholm. 

 

Kostnad. Kostnaden för att delta i lärprojektet är 20 000 kronor per Reglab-medlem och 

partner (inte per person). Budgeten är beräknad med utgångspunkt från att minst 15 

medlemmar/partner deltar (se bilaga).  

 

Anmälan. Organisationer anmäler sig till lärprojektet via länken här. Deltagare anmäler sig 

inför varje workshop, via länk i inbjudan och på webben. 

 

Mer information. All information och dokumentation om lärprojektet samlas på: 

www.reglab.se 

 

För ytterligare upplysningar, kontakta:  

Sunny Sandström: sunny.sandstrom@skl.se   

Max Valentin: max@fabel.se  

Anton Ternström, Reglab: anton.ternstrom@skl.se 

 

 

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?ProjectId=11561&reglineNo=1&ReglineId=57032&ReglinePageNo=1&edit=off&clear=yes
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