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SAVE THE DATE! 

Interaktiv dialog #4| INNOVATION  

Tema: Organisatoriskt lärande och delad kunskap  

2020-03-10 9.00-16.00 

Plats: Stockholm, United Spaces Waterfront 

https://unitedspaces.com/location/stockholm 

Inom ramen för MSB:s projekt Early Responders Innovation Arena - ERIA 

www.msb.se/eria  anordnas under 2019-2020 fyra självständiga workshopar och 

seminarier för att skapa en fördjupad dialog om innovation och dess förutsättningar 

inom blåljusområdet och för att påverka utvecklingen av ett verklighetslabb för skydd 

och undsättning.  

   

Det fjärde och sista tillfället genomförs som ett  seminarium vilket riktar sig till en bredare 

grupp inom området innovation och skydd och undsättning. Du kommer att få ta del 

av föredrag och diskussioner om organisatoriskt lärande i offentlig sektor, exempel från 

andra offentliga aktörers utvecklings- och innovationsarbete och om hur ett 

verklighetslabb kan samspela med andra initiativ inom innovation för samhällsskydd 

och beredskap. Dessutom kommer vi att ge exempel på hur ERIA: s koncept för 

verklighetslabb kan fungera i praktiken.  

Preliminär agenda 

08:30 Check in med morgonfika 

09:00 Innovationsmekanismer för svensk räddningstjänst 2020. MSB 

09:15 
Hur får man organisatoriskt lärande i offentlig sektor att fungera? 
Forskarpresentation 

10:00 
Exempel på resurser för kunskaps- och erfarenhetsdelning idag. Företrädare 
berättar. Dialog med plenum. 

11:00 
Försöksagenda 2020 – aktiviteter i ERIA/MSB Verklighetslabb och dialog om hur 
man kan skapa nytta.  

11:45 LUNCH 

12:45 
Myndigheter som gör det! Systematiskt arbete med utveckling och innovation. 
Företrädare berättar. 

13:30 
Överföring av resultat mellan olika aktörer? Tekniska lösningar eller 
organisatoriska processer?  

14:15 FIKA 

14.45 
PANELDISKUSSION - forskning-utveckling-innovation – att navigera mellan 
stabilitet och förändring i en komplex verklighet – hur går vi framåt? Företrädare 
för myndigheter och aktörer i innovationssystemet för samhällsskydd och beredskap. 

 

Uppdaterad agenda och talare annonseras efterhand på anmälningssidan. 

Moderatorer: Mattias Axelson, Handelshögskolan och Joakim Netz, Jönköping University  

http://www.msb.se/eria
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Praktisk information  

 Anmälan till dialog #4 görs via MSB:s kalender. Länk: 

https://www.msb.se/sv/aktuellt/kalender/2020/mars/interaktiv-workshop-nr-4-

seminarium-om-organisatoriskt-larande-och-delad-kunskap/  

 Ange eventuella behov av specialkost eller hjälpmedel i formuläret. Sista dag 

för anmälan är den 28 februari 2020. 

 Frågor om seminariets upplägg, innehåll eller om organisatörerna besvaras av 

ERIA:s projektledare Tanja Ståhle tanja.stahle@msb.se och 

forskningshandläggare Johan Berglund johan.berglund@msb. 

Det viktigaste under dagen är ditt deltagande – vad är viktigt för dig och din 

organisation för att kunna arbeta med att ta fram och dra nytta av nya metoder, 

processer och tekniska lösningar som stärker vår förmåga? Var med och påverka! 

https://www.msb.se/sv/aktuellt/kalender/2020/mars/interaktiv-workshop-nr-4-seminarium-om-organisatoriskt-larande-och-delad-kunskap/
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