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Modul 1 - Digital omställning 

Vi befinner oss mitt i en digital transformation som påverkar hela samhället. Digital 

omställning är en förutsättning för att få till hållbar transformation inom en rad områden. En 

viktig del av varje ledares uppdrag är att öppna upp för innovation som gör skillnad och här 

är digitalisering centralt för att lyckas. Vi kommer att ta stora digitala kliv de närmaste åren, 

inom områden som möjliggörande teknik, artificiell intelligens (AI), data som strategisk resurs 

samt robust och säker infrastruktur.  

Innehåll  

 Hur kan man använda digitaliseringen som en möjlighet för sig själv och sin 

organisation?  

 Vad händer på området och vart är vi på väg? Vilken teknik och vilka digitala 

verktyg behöver man som ledare hålla koll på?  

 Vilka digitala utmaningar och hot kan din organisation komma att ställas inför? 

 

Moderator och föreläsare:  Klara Adolphson & Paulina Modlitba 

Modul 2 - Digitalt ledarskap 

Samhället står inför utmaningar som är komplexa och inte kan hanteras i silos. Men 

samverkan riskerar att stanna i möten och diskussioner och inte skapa värde och handling. I 

denna modul fokuserar vi på hur man som ledare skapar en kultur som bygger på beteenden 

som är anpassade till den digitala eran och på hur man leder på tvärs och organiserar för 

verkligt samarbete där man inte bara flyttar sin egen organisation framåt utan ofta en hel 

bransch eller samhällsfråga. 

Innehåll  

 Hur skapar man en tillitsbaserad styrning grundat i samarbete, professionalism, 

lärande och etik?  
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 Varför är det bättre att bygga kultur på beteenden än värderingar och hur gör man 

det?  

 Vilka strategiska partnerskap behöver jag för att bygga ett starkt ekosystem kring 

mitt team och min organisation? 

Moderator och föreläsare Klara Adolphson & Hanna Elving 

Modul 3 - Design och samskapande 

Innovation finns i relationerna och ett team som involveras i att samskapa lösningar på 

gemensamma utmaningar kommer att äga och stötta lösningen och hjälpas åt att skapa 

framåtrörelse. I den här modulen tar vi Susan Wheelans forskning om effektiva team ett steg 

längre och undersöker med hjälp av design thinking vad deltagarna kan göra för att facilitera 

kreativitet och innovationskraft i sina team. Med hjälp av design skapar vi nya tankemodeller, 

vågar utforska och testa, utmana förutfattade meningar, experimentera och hitta helt nya 

möjligheter. 

Innehåll: 

 Vad behöver din organisation samskapa för att vara relevant i den digitala eran?  

 Vilka metoder är mest effektiva och hur kan man ta hjälp av digitaliseringen för att 

nå målet?  

 Hur kan man som ledare integrera design i sin vardag för att öka samskapandet 

och innovationskulturen i organisationen? 

Moderator och föreläsare Klara Adolphson & Hanna Elving 
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