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RISE — Research Institutes of Sweden

Skola och utbildning
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• Näringsliv / Offentlig sektor / 
Enskilda 

• Kompetensutveckling / 
Omställning Reskilling / 
Upskilling 

• Utbildningar – RISE expertis 

• Central positionering av RISE

Kompetensförsörjning 

Verksamhetsområden

FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIUM VUXENUTB 
HÖGSKOLA

YRKESVERKSAMMA 
ARBESTSÖKANDE

PENSIONÄRER

• Formella skolsystemet  

• Skolans digitalisering 2.0  

• Innovation och 
förändringsledning 

• Forskning, processtöd, 
utbildningar



Partnerskap 
Digitalisering och lärande  

Nio kommunala och fristående 
skolhuvudmän har samlats för att 
gemensamt bedriva forskning och 
utveckling med syfte att främja 
digitalisering, utbildning, 
undervisning och lärande.



Utgår ifrån ett vetenskapligt 
förhållningssätt med ambition att 
vara Sveriges ledande kunskapskälla 
för alla som är professionellt 
intresserade av digitalisering och 
lärande. 

Veckans spaning - Nyhetsbrev 
Omvärldsbevakning 

Fördjupande artiklar kring aktuella 
frågor. 

https://spaningen.se



Idag



Omvärld och  
sammanhang



Pågående 
transformation och 
förändringar i samhället

Utblick 2022



Samhällets 
organisering

• Demografiska förändringar 

• En lång pandemi som 

förändrar våra 

beteendemönster 

• Ökad komplexitet 

• Ökat behov av samverkan



Offentlig sektor 
och policy

• Kunskap, organisering och 

förmåga att möta digital 

transformation. 

• Komplext säkerhetspolitiskt läge 

• Ökade behov av digital 

suveränitet  

• Det digitala rummet  

• Öppen mjukvara, öppna API:er 

och öppen data 

• Behov av samarbeten över 

nationsgränser



Arbetsliv och 
arbetsmarknad

• Ökad internationalisering 
och global rörlighet 

• Omställningsutbildning, 
kompetensförsörjning och 
livslångt lärande 

• Pandemins påverkar 
arbetsmarknaden, hur och 
var arbete utförs  

• Fler gemensamma fysiska 
och digitala arbetsytor 

• Ökat fokus på social, 
ekonomisk och miljömässig 
hållbarhet.



Energi och 
klimat

• Hållbarhetsfrågor sätter 

agendan för mycket innovation 

• Elektrifiering pågår 

• Hållbara energikällor så som 

sol och vind ersätter äldre 

teknik 

• Ökade hot ställer krav på 

säkerhet i energiförsörjning.



Hälsa, 
friskvård och 
sjukvård

• ehälsorelaterade digitala 
tjänster blir fler och bättre 

• Globala techbolag ger sig in 
på hälso- och 
sjukvårdsmarknaden 

• Frågor om data och etik i 
vården ökar 

• Behovet av välfärdsteknik 
ökar vilket förändrar 
kompetensbehov och kräver 
nya arbetssätt.



Integritet och 
säkerhet • Förhållande mellan ökad 

säkerhet och individens rätt 

till privatliv och integritet 

• Digitala och fysiska hotbilder 

mot Sverige, mot företag och 

organisationer 

• Digitala säkerhetsfrågorna 

blir en viktig del i 

utvecklingen av ett nytt och 

starkt civilförsvar.



• Digitalisering och elektrifiering 
driver förändring av transport 
och logistik globalt 

• Elektrifieringen driver på nya 
industrier 

• Utvecklingen av 
elektromobilitiet i luften och till 
havs påverkar hela 
transportsystemet 

• De globala logistikkedjorna 
utsätts för påfrestning och är 
sårbara.

Transport och 
mobilitet



Kultur och 
sport

• Syntetisk media tar över framför 

"naturlig media". Digitalt media 

blir en norm  

• Digitala konserter, digitalt 

förändrade upplevelser 

• eSport växer sig än starkare 

• EUs pågående reglering av 

digitala tjänster och marknader 

• Utmaningar för lokal journalistik.



Human 
Resources

• Ökade behov av kontinuerlig 

kompetensförsörjning och 

omställning 

• Behov av utveckling av kultur, 

strategi, organisation och 

ledning för att forma lärande 

organisationer 

• Högt ställda krav på att leda och 

organisera för transformation 

och snabb förändring.
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menti.com
Vad tänker du om skolans roll i en värld av 

omvälvande förändringar?

Kod: 6498 7182 



Att leda i  
förändring



”En ledare visar 6-14 
ledarskapsbeteenden 

per minut.  

Det blir 14 400 - 33 600 
ledarskapsbeteenden 

varje vecka.” 

Simon Elvnäs 



?



Proaktivt    vs    Reaktivt 
ledarskap

OPLANERAT 
Händelsen styr ledaren 

OMEDVETET 
Ledaren lägger alla händelser utanför sig själv 

EFFEKTIVT 
Fokus på hur mycket man får gjort.  

Ledaren gör mycket men det skapar lite värde 

PLANERAT 
Ledaren styr händelsen 

MEDVETET 
Ledaren tar medvetet ansvar 

EFFEKTFULLT 
Fokus på vad som ska hända med det man gör. 
Det ledaren gör skapar ett önskat värde. 



Michael Fullan

Förändring



Michael Fullan

Förändring



Tre strategier för att reducera  
”The implementation dip”

1.Visa på en UTSTAKAD VÄG och ta många SMÅ STEG 

2.Visa EMPATI genom att lyssna och bekräfta 

3.Erbjud STÖD i form av UTBILDNING 
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”Nya grejer, många 
gånger om, gör oss till 
ständiga nybörjare. ” 

Martin Thuvesson



Digital 
kompetens



ADEKVAT DIGITAL KOMPETENS



Digital kompetens för elever 

1. Kunna förstå hur 
digitaliseringen påverkar 
samhället och individen 

2. Kunna använda och förstå 
digitala verktyg och medier 

3. Ha ett kritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt till digital 
teknik 

4. Kunna lösa problem och omsätt 
idéer i handling på ett kreativt 
sätt med digital teknik.



Digital kompetens för rektorer 

1. Kunna förstå hur 
digitaliseringen påverkar 
samhället och individen 

2. Kunna använda och förstå 
digitala verktyg och medier 

3. Ha ett kritiskt och ansvarsfullt 
förhållningssätt till digital 
teknik 

4. Kunna lösa problem och omsätt 
idéer i handling på ett kreativt 
sätt med digital teknik.

?



TPACK

P. Mishra , M.J. Koehler 
Technological  Pedagogical Content Knowledge



Tillräcklig.

- Vad har ni för 
internetuppkoppling?

Adekvat  
digital kompetens?



ADEKVAT DIGITAL KOMPETENS 
Rektor

Strategiskt ledarskap

”Kunna sin verksamhet”

Systemförståelse

Omvärldskunskap

Uppdrag och mål

Verktygskunskap

Beställarkompetens



menti.com
Var har du din största utvecklingspotential 

vad gäller din egen digitala kompetens?

Kod: 6498 7182 



Förbättra 
och förnya



”Quite often  
we are doing 

bad things  
really good.” 

Abdul Chohan 



Nytt 

som gör nytta 

som blir nyttiggjort



Innovation är  
förnyelse som  
skapar värde



En organisations innovationsförmåga 
inkluderar förmågan att förstå och agera 
på förändrade förhållanden i sin kontext, 
att utforska nya möjligheter och att 
utnyttja kunskapen och kreativiteten 
hos människor inom organisationen och i 
samarbete med externa intressenter. 

En organisation kan innovera mer 
effektivt om alla nödvändiga aktiviteter 
och andra samverkande element 
hanteras som ett system. 

(Fritt översatt från ISO 56002-2019)

Förmågan att 
innovera

”Innovation can  
be taught!” 

Jan A. Bjuis 



Nytt för mig 
och skapar 
nytta i mitt 

arbete

Helt nytt för alla 
och skapar stor 
nytta för många

Inkrementell
Radikal

”Disruptiv”

Självklar Komplicerad Komplex

Förnyelse - Innovation 



Principer för effektivt 
innovationsarbete

Fokus på 
värdeskapande

Utnyttja 
insikter runt 

behov

Framtidsfokuserade 
ledare

Strategisk 
inriktning

Hantera 
osäkerheter

Kultur för 
kreativitet och 
genomförande

Anpassningsbara 
processer & 
strukturer

Utvärdering & 
förbättring på 

systemnivå

(ISO56000)



lo go

Implementation toolkit: common framework

ISO 56000 Terms 
and definitions, 

innovation 
management 

principles

SIS IMCA 2019: 
Innovation management 
capabilities assessment

ISO 56002 Innovation 
management system
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Innovationsledningsstandard



Innovationsledningstandarden är …

… ett guidande ramverk för att leda och 
organisera för innovation 

… en checklista för att möjliggöra 
systematisk innovation.



Förbättra    vs    Förnya



Förbättra

Förbättra

Systematiskt 
kvalitets-

arbete



Förbättra -> Målstyrning



Förnya

Förnya

Systematiskt 
innovations-

arbete



Förnya -> Målsökande



Förbättra

Förnya

Systematiskt 
kvalitets-

arbete

Systematiskt 
innovations-

arbete

Två olika 
system med 
olika logiker!

Förbättra och förnya



Förbättra

Förbättra och förnya

Förnya

Systematiskt 
kvalitets-

arbete

Systematiskt 
innovations-

arbete

Två olika 
system, med 
olika logiker 

och syften, som 
behöver 

samverka



Offer from RISE – Food innovation

Leda och organisera 
förnyelse - 
Innovation i skolan 

https://www.ri.se/sv/utbildning/innovation-i-skolan-leda-och-organisera-fornyelse 



menti.com
Vilken fördelning mellan förändrings- och 

förnyelsearbete tycker du är rimligt att vi har i skolan?

Kod: 6498 7182 





Tack!  
Kristina Björn 

kristina.bjorn@ri.se 


