
Digitalisering skapar 

nya möjligheter för 
landsbygderna.



Digitalisering skapar 

nya möjligheter för 
landsbygderna.

Ett inspirationspass på 
20 minuter.



Vad är inspiration?

Och hur kan du använda 
dig av det?





Inspiration: 

Att få höra någonting nytt, 
som man redan visste 

om…









Förutfattade meningar 



Förut fattade meningar 



Creative Cities



Creative Citizens



Creative Citizens



Landsbygdens kreativ potential:

Skillnaden mellan de idéer vi får 

idag och de vi skulle kunna få.



Landsbygdens digitala potential:

Skillnaden mellan de digitala 

lösningar vi har idag och de vi skulle 

kunna få.



Landsbygdens viktigaste uppgift; 

Definiera om ”kluster”!



Kluster– en geografiskt avgränsad 
miljö, inom vars gränser företag inom 
liknande branscher, under konkurrens 

och samverkan, producerar en 
"speciell" slutprodukt.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kluster_(ekonomi)


Kluster – en geografiskt obegränsad
miljö, inom vars "gränser" företag inom liknande 

branscher, under konkurrens och samverkan, 

producerar en "speciell" slutprodukt.





Bygg, utveckla, och använd 

digitala kluster.



Fem digitala 

landsbygds-hack!



Landsbygds-hack #1

Identifiera små problem.

Och våga testa små digitala 

lösningar på dem.
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Landsbygds-hack #2

Marknadsför landsbygden som 

testbädd för digitala innovationer.
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Marknadsför landsbygden som 

testbädd för digitala innovationer.



Landsbygds-hack #3

Kräv digital-anpassad infrastruktur 

som ”eliminerar” restiden.





Landsbygds-hack #3

Kräv digital-anpassad infrastruktur 

som ”eliminerar” restiden.



Landsbygds-hack #4

Berätta hur digitaliseringen gjort  

landsbygden till en (1)  marknad.
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Berätta hur digitaliseringen gjort  

landsbygden till en (1)  marknad.



Landsbygds-hack #5

Använda det nya som kommer.





Landsbygds-hack #5

Använda det nya som kommer.



Idéperception

VR

Apotea

Uber

Airbnb

Kry

Voi



Var inte motvals!





Ge dig själv nya intryck!



• Chess + creative

41



Fortsätt bygga landsbygdens digital självkänsla



* Stärk den digitala självkänslan.

* Ge dig själv nya intryck.

* Använd det nya som kommer.

* Beskriv verkligheten som den är. 

Inte som den var.



Tillsammans bygger vi en 
ny bild av den kreativa 

och digitala landsbygden!



TACK


