Workshop i innovation och värdeskapande
Hur få fart på innovationsarbetet i egen organisation?
Under ett intensivt dygn ägnar vi oss åt att diskutera hur innovation kan ledas,
organiseras och dessutom bli till verksamhet. Få ifrågasätter vikten av innovation
i dagens organisationer, för att möta dagens och morgondagens utmaningar
behöver vi tänka på nya sätt. Men att skapa utrymme och arbetssätt för
innovation, samtidigt som dagens kärnverksamhet ska levereras, är inte helt
enkelt. Under utbildningen kommer du att inspireras av forskare från Chalmers –
men huvuddelen av arbetet bedrivs i arbetspass där vi själva får identifiera och
planera hur vi vill och kan arbeta med innovativa lösningar på hemmaplan och
tillsammans med andra kollegor inom kollektivtrafikbranschen.

9 april
12:00

Lunch

13:00

Inledning och presentation
Incheckning och reflektion kring innovation
Innovation i nätverk (Hans Björkman)
Värden skapas i nätverk som ofta består av många olika
intressenter. Det kan därför tyckas vara konstigt att när det
gäller skapandet av nästa generations värderingar tenderar
många organisationer att stänga dörrarna kring dem, även om
Open Innovation har varit ett populärt koncept under några år.
Hans Björkman delar sina erfarenheter under många år som
konsult och forskare i öppen innovation. Vikten av förtroende
kommer att diskuteras, följt av några praktiska råd och verktyg
i det fortsatta arbetet.
Reflektion: Vad betyder detta för oss?

Ambidexterity – en organisation som klarar både och
(Johanna Pregmark)
En ny modell för innovation och förändringsarbete. Vi som
arbetar med att stödja organisationers och människors
innovativa förmåga känner ofta att det inte är helt lätt att
verkligen få saker att hända; att en idé implementeras och blir

till en innovation, att en organisationsförändring genomförs och
verkligen spelar roll. Det är svårt nog att komma på de goda
eller briljanta idéerna, men att bara komma på dem räcker
inte. Kreativitet är en nödvändighet men inte tillräcklig
förutsättning för innovation. Resten, det vill säga att genomföra
förändring, är den jobbiga delen…
Workshop: Vad behöver vi göra för att bli en organisation som
klarar både och?
17:30

Avslutning/uppsummering

19:00

Middag

10 april
08.30

Backspegel

09:00

Att innovera i korta cykler (Tobias Fredberg)
Vi måste hela tiden tänka utveckling och organiserat reflektera
över effekterna av våra handlingar i stället för att alltid göra
samma sak snabbare. Det finns mycket forskning som visar att
vi över tid mår som bäst och skapar högst resultat om vi gör
korta framsteg ofta.
Workshop: Vilka innovationsinitiativ vill vi driva tillsammans?
Hur ska vi göra?

11:30

Avslutning uppsummering

12:00

Lunch

Medverkande:
Johanna Pregmark, har arbetat som ledningskonsult i 15 år med
fokus på organisatorisk omvandling och strategi. Hon skriver även
doktorsexamen vid Chalmers universitet med fokus på strategisk
förnyelse och transformation.

Hans Björkman är ekonomie doktor samt innovationsforskare vid
Chalmers Tekniska Högskola. Han har bl a medverkat som
processledare/expert i TV-serien Innovotörerna på TV8 under 2009.
Han är verksam på Centrum för Högre Ambitionsledarskap Europa och
Företagets Entreprenörskapsprogram på Chalmers. Han är också
verksam inom Service Research Center (CTF) vid Karlstads universitet.
Tobias Fredberg är biträdande professor vid Chalmers tekniska
högskola, hans forskningsområde är strategi och förnyelse i stora
organisationer.

