STEG 2 AV ”LEDA I SNABBRÖRLIG VÄRLD” STARTAR
2-3 SEPTEMBER 2020.

Växla upp
kapacitet i er
hubb, steg 2.

Fokus på hubbarnas kapacitet att driva
transformativa processer.

Välkommen till steg 2 av
programmet ”Att leda i en
snabbrörlig värld”.

Knowledge is not power.
Implementation is power.
- Garrison Wynn, Speaker

Steg 2 - Växla upp kapacitet hos
hubbarna

Att leda i en snabbrörlig värld för ökad förmåga att leda
innovations- och transformationsprocesser är ett
utbildningsprogram inom iHubs Sweden Capacity och
består av två steg. Syftet med programmet är att öka
Sveriges konkurrenskraft genom att utveckla innovationsoch transformationsförmågan hos svenska
innovationsmiljöer.
Det första steget av programmet är en kompetensinsats
riktad till processledare med syfte att stärka förmågor hos
individer.

Det andra steget av programmet handlar om att ta hem
insikter och ny kunskap, sprida kunskap och insikt till
nyckelpersoner och att arbeta konkret med den egna
verksamheten som ”case” genom hela programmet.
Deltagare från från steg 1 leder processen inom sin
”hubb”. Föreläsare och experter som deltog i steg 1,
återkommer i steg 2 med utvalda delar av innehållet så att
teamet får en gemensam kunskapsplattform och
referensram.
Förväntat resultat av genomfört steg två är en ökad insikt
och kunskap hos hubbarnas processledning (gruppen av
nyckelpersoner som arbetar operativt i initiativet) kring
ledarskap i en snabbrörlig värld, speciﬁkt relaterat till den
egna verksamheten, var ”hubben” beﬁnner sig idag,
styrkor och svagheter och vad som krävs för att öka
förmågan att leda transformativa processer i sin egen miljö
och sammanhang.

Vad är skillnaden mellan steg 1 och
steg 2?

D

en första steget av programmet ”Att leda i en
snabbrörlig värld” har fokus att öka kapacitet hos
processledare och innovationsledare. Det är en
kompetensinsats som riktar sig till individer.
Det andra steget av programmet syftar till att höja
kapaciteten i hubbarna. Detta genom att involvera och
växla upp kompens hos ﬂera nyckelpersoner i hubbarna
(”ledningsgruppen”) och genom att relatera lärandet till
den egna verksamheten. Under det andra steget arbetar
man således med den ”egna verksamheten” och ännu mera
case-baserat. Syftet är att nå en ”implementeringseﬀekt” av
nya insikter och kunskaper.
Steg 1 av programmet är baserat på fysiska träﬀar. För
steg 2 har formatet omarbetats till ett semi-digitalt format,
delvis till följd av COVID 19, men även att vi ser en ökad
efterfrågan att arbeta mera digitalt. Upplägget i del 2
innebär att deltagarna vid utbildningstillfället möts fysiskt
vid varje hubb, men att föreläsare/experter deltar digitalt.

Vad är nyttan och effekten av att delta
i steg 2

G

enom att delta i steg 2 av programmet påbörjar ni
en implementering av nya insikter och kunskap i er
hubb.

Innehållet i steg 2 är ett kondenserat urval av de mest
användbara och uppskattade modellerna och verktygen
från steg 1, anpassat för att vara starkt case-orienterat och
där deltagarna arbetar med den egna verksamheten under
hela programmet.
Som processledare får du stöd att växla upp kapacitet i
hubben samtidigt som du får möjlighet att träna kunskaper
och färdigheter från steg 1 i er hemmamiljö.
Som ny deltagare i steg 2 deltar du i ett unikt
utbildningsprogram med ett urval av Sveriges vassaste
föreläsare och experter inom aktuella ämnen som t ex
ledarskap, förändringsledning, kommunikation,
innovationsledning, omvärldsanalys och hållbarhet/impact.

Vad behöver processledaren göra som
sammanhållande vid sin ”Hubb”?

P

rocessledare som deltagit i steg 1 av programmet
fungerar som koordinator och facilitator vid sin
hubb under utbildningstillfällena.

Som processledare ansvarar du för att:
• bjuda in deltagare (nyckelpersoner i initiativets
processledning/operativa medarbetare).
• boka en lokal med lämplig utformning för att hålla
eﬀektiva möten via video.
• inför första utbildningstillfället göra en test av teknik.
• delta i planeringsmöte med experter inför varje
utbildningsmodul ( tid ca 1 timme).
• boka kaﬀe/ﬁka/frukt till pauser.
• efter varje tillfälle skapa tid för reﬂektion, t ex genom att
boka in en gemensam lunch eller sittning.

Innehåll och upplägg för steg 2

I

nnehållet i den andra omgången av programmet
bygger på de fem utbildningsmodulerna från steg 1
(Ledarskap, Innovation, Change, Future och Impact),
men är anpassat för det nya formatet med en mix av digitalt
och fysiska möten (hybrid).

Det innebär att experterna har spetsat till sitt material, valt
ut det mest värdefulla innehållet, kortat ned för att passa
för digital leverans och anpassat för ett mera caseorienterat angreppsätt där deltagarna i hög utsträckning
arbetar med den egna verksamheten genom programmet.
Steg 2 har fokus på ”doing” och implementering i egen
verksamhet.

Programmets ”röda tråd” för steg 2 är fortsatt att ”Leda i
en snabbrörlig värld” och det ﬁnns en kontinuitet i valet av
experter och föreläsare.
Det innebär att vi under steg 2 kommer att arbeta med
experter från exempelvis:
•
•
•
•
•
•
•

Leading Health Care/Handelshögskolan
Gullers Grupp
Amplify Innovation
Doberman
Kairos Future
Trossa
Epicenter.

Vilka datum gäller för steg 2?
Datum för steg 2 är:
Kickoﬀ
Modul 1:
Modul 2:
Modul 3:
Modul 4:
Modul 5:

18 augusti, processledare
2 september, halvdag
3 september, halvdag
21-22 oktober, två halvdagar
9-10 december, två halvdagar
20 januari, halvdag
21 januari, halvdag

Hur många deltagare kan jag bjuda in att
delta från vår hubb?
Det ﬁnns en ﬂexibilitet i antalet deltagare. Spontant
bedömer vi att 2-5 deltagare per hubb är ett bra antal.

Är mötena digitala eller är det fysiska möten i
Stockholm?
Upplägget er anpassat efter rådande läge med COVID 19
där upplägget bygger på en mix av digitalt och fysiska
möten.
Vid varje utbildningstillfälle träﬀas processledningen (era
deltagare) fysiskt i era egna lokaler.
Föreläsare och programledning från iHubs Sweden deltar
digitalt via zoom.
Kollegialt lärande och diskussioner gemensamt mellan
hubbarna sker digitalt.

Hur lång tid är avsatt för varje
utbildningsträff?
Programmet är utformat kring halvdagsträﬀar då
erfarenheten är att det ger bäst eﬀekt när vi använder oss
av digital mötesteknik.

Vad är avgiften för att delta i programmet steg
2?
Det är ingen avgift att delta i steg 2. Avgift steg 1 är
relaterad till ett upplägg med fysiska möten där avgiften
täcker kostnader för ﬁka, måltider, konferenslokaler, i
anslutning till utbildningstillfällen.

Varför delta
i steg 2?
“The best time to plant a tree was 20
years ago. The second best time is
now.”
– Chinese Proverb

