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Digitaliseringen av samhället kommer ha en stor inver-
kan på samhällsbyggnadssektorn kommande decennier 
och samtidigt växer delningsekonomin. Välkommen till 
ett lunchseminarium där vi diskuterar vad dessa föränd-
ringar kan innebära.

IQ Samhällsbyggnads Framtids- och omvärldsutskott strävar 
efter att ge inspiration till kunskapsbyggande utifrån framtida 
utmaningar. Avsikt är inte att leverera färdiga svar utan att 
inspirera till forskning och medvetet experimenterande för att 
utveckla sektorn och hitta nya lösningar för det samhälle som 
nu förändras i snabbt takt. Det finns till exempel skäl att tro att 
delningsekonomi, digitalisering av tjänstesektorn, kollaborativa 
verksamheter mm kommer innebära stora förändringar i var 
och hur vi bor, arbetar och transporterar oss. 

Framtids- och omvärldsutskottet arbetar med en idéskrift kring 
forskningsutmaningar i de trender och normförskjutningar som 
vi tror kommer påverka vår sektor i en nära framtid. På semi-
nariet kommer utskottet att presentera sitt arbete och bjuda in 
till diskussion. Deltar i seminariet gör Åsa Minoz (ModigMinoz), 
Amy Rader Olsson (IQ Samhällsbyggnad) och från Morgenstadt 
– City of Future (Fraunhoferinstitutet) i Tyskland deltar Alanus 
von Radecki. De kommer presentera hur de ser på utvecklingen 
och vad de ser kommer att hända med relevans för samhälls-
byggnadssektorn.  

Tillsammans med representanter från IQ Samhällsbyggnads 
Framtids- och omvärldsutskott avslutas seminariet med en 
diskussion om hur vi kan skapa förutsättningar för dynamisk 
och engagerande planering och möjligheterna att pröva gränser 
och nya modeller.

Lunchseminarium: 
Har vi beredskap för en digital samhällsomvandling?

Från 11.00  Registrering

11.30 Lunch

12.00 Seminarium 
Moderator Erik Stenberg, KTH 
 
Presentation av arbetet med idéskriften 
Erik Westin, ordf. Framtids- och omvärldsutskottet 

 Delningsekonomi  
– vad är det och hur påverkar det? 
Amy Rader Olsson, IQ Samhällsbyggnad

 En ny typ av ”aktörsskap” kopplat till  
delningsekonomi och digitalisering  
Åsa Minoz, ModigMinoz

 Morgenstadt – City of Future (DE) 
Alanus von Radecki, Fraunhoferinstitutet (TBC)

 Paneldiskussion 
På engelska

13.30 Slut

Program

IQ Samhällsbyggnad bjuder in till

Tid:  15 februari 2017, kl. 11.30-13.30 
Lunch 11.30, seminarium 12.00-13.30 

Plats:  Dome of Visions, Valhallavägen 79, Stockholm

Anmälan:  Anmälan görs på www.iqs.se - klicka här

Medarrangör

http://www.iqs.se/naetverk-och-moeten/kalendarium/170215-lunchseminarium-har-vi-beredskap-foer-en-digital-samhaellsomvandling/
http://www.iqs.se/naetverk-och-moeten/kalendarium/170215-lunchseminarium-har-vi-beredskap-foer-en-digital-samhaellsomvandling/

