
 

   

Välkommen till workshop 3 av 4 i Reglabs lärprojekt Digital verksamhetsutveckling!  

 

Vi träffas den 19 juni 10-17 på Open Lab, KTH, Stockholm. Temat för workshop 3 är: Hur leda 
och finansiera? Vi sätter fokus på en av de största utmaningarna för verksamhetsutveckling, 
som handlar om att digitaliseringen ofta skär genom verksamheten på ett icke-traditionellt 
sätt. Det kan till exempel innebära att investeringar och vinster inte uppstår på samma ställe, 
eller ens inom samma organisation. Vem tar ansvar för den digitala transformationen? Vem 
tar kostnaderna och intäkterna? Hur gör vi?  

Den här gången tar vi hjälp av Ekonomistyrningsverket, Digitaliseringsrådet, Stockholms läns 
landsting, Vinnova och Svenskt Näringsliv för att belysa temat utifrån olika perspektiv. Våra 
gäster kommer att dela med sig av kunskaper och erfarenheter från utredningar och case - 
exempelvis hur det går att följa offentliga investeringar på ett smart sätt.  

Reglabs lärprojekt bygger på kollegialt lärande, det betyder att vi delar erfarenheter, 
regionala exempel, input från experter och aktuell forskning. Som deltagare förväntas du 
bidra aktivt under träffarna och återkoppla till din hemorganisation. Så fundera gärna inför 
träffen på: Vad har ni tagit med er från tidigare träffar? Vad pågår för digital 
verksamhetsutveckling hos er nu? Vilka erfarenheter vill ni dela? 

 

Hör gärna av dig med tankar och frågor. Välkommen!  

Max Valentin och Sunny Sandström 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://openlabsthlm.se/


 

   

Digital verksamhetsutveckling workshop 3 

 

Program 

10:00-17:00,  incheckning och mingelfika från 09:30 

 

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

 

Hur leder och finansierar vi digital verksamhetsutveckling? Perspektiv och 
erfarenhetsutbyte:  

 

Digitaliseringsrådet: Lägesbild Digital kompetens 
Anders Hintze och Annika Järvebro 

 

Ekonomistyrningsverket 
Christine Annemalm, Patrick Freedman & Victoria Nüth 

 

12:00 Lunch och omvärldsspaning Open Lab Stockholm 

 

Svenskt Näringsliv: Innovationsupphandling 
 Ellen Heldahl Hausel 

 

Stockholms läns landsting: Innovationsbokslut 
Annette Alkebo.  

 

Vinnova: Översikt investeringsportfölj 
Josefin Lundström.  

 

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/  

http://www.reglab.se/projekt/digital-verksamhetsutveckling/

