
Nya samhällsutmaningar behöver en djupare förståelse av 
invånarna, nya sätt att tänka, och nya arbetssätt. 

InnovationsAkademien har därför tagit fram ett utvecklings-
program som syftar till att skapa långsiktig innovationskraft, 
digital mognad och förändringsförmåga för kommuner och 
regioner. 

Utvecklingsprogram i att leda digital 
transformation och Innovation

Programmet bygger på DigJourneys ramverk för digital 
transformation och SKR:s ramverk Innovationsguiden 
och är skräddarsytt för ledare i kommuner och regioner 
som snabbt vill komma igång. Bli mer relevant för era 
medborgare i en digital värld.

Deltagarna får ett metodpaket att användas i den fortsatt 
verksamhetsutveckling i organisationen. Utöver mallar och guider 
används verktyg för att mäta digital mognad, innovationsförmåga, 
idéernas kvalitet mm. Ni blir redo att sätta igång redan efter 5 dagar.

Programmet är totalt 5 dagar…
• 2 dagar digital transformation
• 2 dagar innovation 
• 1 dag förändringsledning
…men det går utmärkt att välja
bara en eller två delar.

Ring eller maila så 
berättar vi mer

070-749 58 88
staffan@66nm.se
Staffan Davidsson
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Delmomenten behöver 
varandra för att få 
långsiktighet och störst 
effekt. 
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Syfte/Mål:
Skapa samsyn, förståelse och en gemensam begreppsapparat vad 
digitalisering och digital transformation är. Under dag 2 fördjupas 
kunskapen hos deltagarna i hur man konkret hanterar och leder en digital 
transformation. 

Utbildningen är anpassad för offentlig verksamhet genom att förse 
deltagarna med ett strukturerat ramverk för detta. 

Detta inkluderar  kunskap kring en uppsättning konkreta verktyg och 
metoder som kan användas för att framgångsrikt leda digital 
transformation.

Kursmoment dag 1: Dagen bygger på DigJourneys ramverk kring hur man leder 
digital transformation vilket ger en tydlig struktur för hur man som ledare kan ta 
sig an digitalisering och digital transformation.

• Vad är digitalisering?
• Vad är digital transformation?
• Perspektiv på hur digitalisering och digital transformation påverkar min 

verksamhet
• Den digitala mognadsmatrisen - ett ramverk för att leda digital transformation
• Vad är digital mognad?
• Hur digital mognad driver konkurrenskraft och relevans i en kommun
• Transformationsplanering

Förväntat resultat: 
Deltagarna får en samsyn kring vad digitalisering och digital transformation är 
och inte minst viktigt, hur man som chef och ledare i en offentlig verksamhet 
ska förhålla sig till detta. 
Deltagarna tillägnar sig konkret och tillämpbar förståelse och kunskap kring 
hur man kan ta aktivt ansvar att leda sin verksamhets digitala transformation. 
Deltagarna får en djup förståelse varför det är viktigt att ha en hög digital 
mognad samt hur man som chef kan strukturera sitt arbete med hjälp av en 
transformationsplan, och  ett antal verktyg som fungerar som ett praktiskt 
stöd i transformationsarbetet

Arbetsprocessen: 
Utbildningen blandar teori och praktik samt designade övningar. 

Metoder/modeller/mallar: 
Utbildningen bygger på DigJourney ramverk, pedagogik samt mallar och 
verktyg för hur man leder digital transformation.

Centrala begrepp: 
Digitalt MognadsIndex (DMI), Den digitala mognadsmatrisen, 
Transformationsprocessen samt 6 steg till en Transformationsplan

Litteratur: Boken Att Leda Digital Transformation av Marie Andervin och 
Joakim Jansson. 

Kursmoment dag 2: Dagen  bygger på DigJourneys ramverk och metodik där vi 
steg för steg arbetar oss igenom en välbeprövad metodik och systematik för att 
leda digital transformation. 
Följande områden kommer bland annat att behandlas: 

• 6 steg till en transformationsplan
• Branschaktörer och omvärldsanalys
• Förändringsvågor som hävstång för att driva transformation
• Att beakta övergripande strategi
• Digital Destination/Målbild
• Hur jag som chef och ledare konkretiserar min transformationsplan

Del 1. Digitalisering och Digital 
Transformation

Digital Transformation är: 

“De anpassningar en organisation måste göra
för att förbli relevanta i en digitaliserad värld”
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Skapa rätt förutsättningar för hållbar innovation samt
Skapa fantastiska idéer och ta hand om dem

Syfte:/Mål
Att skapa förståelse för vilka förutsättningar som krävs för att på bästa sätt 
förbereda sig för framtiden genom att arbeta med innovation på ett hållbart, 
strukturerat och dynamisk sätt. Lära sig hur man lockar fram de bästa idéerna i 
din organisation och ett antal tips på hur kursdeltagarna kan bli mer kreativa, 
generera idéer samt perspektiv på hur man kan skapa struktur för att ta hand om 
dem så att en hållbar och växande innovationsförmåga skapas över tid.

Förväntat resultat
Deltagarna kommer att förstå hur man arbetar med innovation och förnyelse ur 
ett värdebaserat perspektiv samt hur man kommer igång med arbetet. 
Kursdeltagarna kommer att förstå vad som behövs för att organisationen ska 
generera riktigt bra idéer och veta hur man kommer igång med hållbar innovation. 
Kursdeltagarna kommer att förstå vad som behövs för generera, ta hand om och 
utveckla idéer så att de når sina kunder eller användare till minsta möjliga kostnad 
och på en risknivå som känns bekväm för beslutsfattare.

Arbetsprocessen: 
Utbildningen blandar teori och praktik samt designade övningar. 

Metoder/modeller/mallar: 
Utbildningen bygger på SKR´s Innovationsguiden, pedagogik samt mallar och 
verktyg för hur man designar och leder hållbart innovationsarbete. Deltagarna 
kommer också få möjlighet att göra en bedömning av organisationens 
innovationsmognad och en egen “self assessment” i några olika verktyg.

Centrala begrepp: 
Design Thinking, Kreativa workshops, Idégenerering, Urval och Prioritering, 
Prototyper samt Mätvärden, Explore vs Exploit, Business Model Canvas och 
Gruppsamverkan

Litteratur: 
Valda delar ur böckerna Business Model generation, The Invincible Company samt 
egenutvecklar material.

Kursmoment dag 2
• Ta fram idéer - Vi går igenom hur en organisation lyckas få fram högkvalitativa 

idéer med den innovationshöjd man vill ha. Några arbetssätt presenteras 
(Idégenerering, GIG, Hackathons etc.)

• Utveckla prototyp och testa idéer - Testa och utveckla era idéer med enkla 
prototyper tillsammans med era användare.

• Förverkliga - Nu gäller det att få med alla på tåget. Förankra hos ledningen och 
samskapa med medarbetare.

• Digitala enkäter och analysverktyg - Varför uppfinna hjulet igen. Här presenteras 
ett antal bra digitala enkäter och verktyg som kan användas och tillämpas i 
deltagarnas egna verksamheter.

Kursmoment dag 1:
• Förutsättningar för lyckad innovation – Strukturer, processer, tydlig ledarskap, 

nyfiken kultur, mod hos chefer och medarbetare. Hur skapar, mäter och följer 
man upp detta?

• Ringa in - Hitta och ringa in ert fokusområde. 
• Undersöka – Undersök användares behov och hur påverkar er tjänst eller 

produkt deras liv?
• Fokusera - Gruppera alla de insikter ni fått om era användare. Hitta de starkaste 

mönstren. Välj och prioritera det ni ska arbeta vidare med.
• Hur jobbar projektteamet - Att arbeta med innovation är annorlunda. Det går ut 

på att förstå, lära sig utefter resan, justera och ta små steg ofta. 

Del 2. Innovations –och Idéarbete

”Hållbar Innovation är att ständigt skapa 
sin egen framtid”
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Syfte: Syftet med utbildningen är att dels ge en översikt över de olika alternativa 
angreppssätt som återfinns inom området. Detta för att underlätta vid val av 
metoder, verktyg och arbetsprocesser vid ett aktuellt förändringsuppdrag. Några 
olika typer av metoder har valts ut och dessa används konkret under dagen. 
Utbildningen syftar även till att förstå de olika motkrafter som kan uppstå i 
samband med ett förändringsprojekt, både strukturella, processrelaterade samt 
inte minst det motstånd som kan dyka upp hos kollegor och medarbetare 
utmed förändringsresan.

Ambition: Deltagarna ska efter utbildningen kunna välja lämpligt angreppssätt 
för förändringen genom val av förändringsmodell, arbetsprocess, bemanning i 
projektet samt hur det egna förändringsledarskapet bör designas och konkret 
utföras. Här läggs en del fokus på att förstå skillnaderna mellan Ledarrollen 
(leadership) och Chefsrollen (management). Deltagarna ska efter utbildningen 
förstå och kunna använda metoder/verktyg för att engagera och motivera 
medarbetare att bidra till förändringen, samt i förekommande fall kunna hantera 
motstånd mot förändringen.

Innehåll: Utbildningen har fyra (4) fokusområden; Ledarens roll, Medarbetaren, 
Organisationen samt Kunden (medborgaren/invånaren). Utbildningen 
kombinerar teoripass med konkreta arbetspass (workshops). Inför utbildningen 
kommer deltagarna att få ta sig an några enklare uppgifter för att skapa en 
gemensam plattform inför utbildningsdagen. Kursen kommer att presentera 
några fiktiva case och vardagssituationer samt att deltagarna ges möjlighet att 
inventera egna utmaningar och planera för att ta sig an dessa efter kursens 
avslutning. Utbildningen innefattar följande konkreta kunskapsområden:

Hörnstenar i utbildningen
• Modeller för förändring
• Processarbetet i förändringen
• Metoder/verktyg utifrån vald modell
• Den egna förmågan att leda förändring/transformation

Resultat/Dokumentation:
• Teori hämtas från litteratur kopplad till ovanstående modeller.
• Metoder/modeller/mallar hämtas från samma litteratur och kompletteras med 

egenutvecklade och anpassade versioner 
• Exempel från både det offentliga samt näringslivet kompletterat med 

deltagarnas egna interna exempel kommer att användas och vara del av 
resultatet.

• Övningar sker i grupp inklusive redovisning och samtal. Filmade inslag kan 
förekomma med deltagarnas godkännande.

InnovationsAkademien
består av inspirerande personer med lång erfarenhet av digitalisering och praktiskt 
innovations- och förändringsarbete, både i näringslivet och genom offentliga uppdrag de 
senaste 15 åren. Tro oss, vi har skit under naglarna, vi vet hur det går till i verkligheten. 

Ring eller maila så berättar vi mer: Staffan Davidsson, 070-749 58 88, staffan@66nm.se

innovationsakademien.se 66nm.se realize.se rethinklab.se

Förändringsledning – metoder, modeller och verktyg:
Följande modeller kommer att presenteras och arbetas med under dagen:
• Kotters 8-stegsprocess: En modell för hur man driver framgångsrik storskalig 

organisationsförändring.
• Förändringens fyra rum: Claes Janssons modell kring hur 

individer/medarbetare tänker/känner/handlar i en omfattande 
förändringssituation.

• Culture Map - detta verktyg där fokus ligger på att utforska rådande 
organisationskultur och förstå hur kulturen stärker respektive motverkar 
uppsatta mål och ambitioner vid en förändring/transformation.

Del 3. Förändringsledning
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http://www.innovationsakademien.se/
http://www.66nm.se/
http://www.realize.se/
http://www.rethinklab.se/

