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Världen följer klurig pilgrimsvandring genom länet!
Den fantastiska miljön utmed Pilgrimsleden och viljan att lösa samhällsutmaningar lockar
i veckan femton s.k. digitala nomader till Jämtland. Under tio dagar deltar de i något som
kallas Pilgrimsresan 4.0 och möter företag, organisationer, kommuner och
privatpersoner. Tillsammans med ett världsomspännande socialt nätverk arbetar man
sedan för att lösa utmaningar i allt från kommunal utveckling till hållbarhet. Resan, som i
år görs för andra gången, går från Ragunda i öster till Steinkjer i väster och beräknas få
omkring 100 000 följare från hela världen!
Vad är då en digital nomad? Personerna som kommer till Jämtland har stora sociala
nätverk inom vitt skilda områden. De är vana att samverka digitalt mer än de flesta av
oss och många av dem har hela världen som arbetsplats. Arbetet som görs under
Pilgrimsresan bygger på lokala utmaningar, som förutom kompetensen hos ortens
engagerade, tillförs en mängd erfarenheter, kunskap och nätverk via de digitala
nomaderna. På så sätt kan man snabbt testa många nya sätt att tänka kring ett problem.
Arbetssättet kallas “crowdsourcing” och är ett allt vanligare arbetssätt som bygger på
medverkandes kreativitet och kunskap, snarare än traditionella metoder för
problemlösning. I områden med färre boende blir förstås internet en ovärderlig resurs
eftersom det kan öka antalet deltagande enormt. Projektledare Bert-Ola Bergstrand
räknar med att resan kommer att ha ca 1500 aktiva deltagare på sociala medier och
omkring 100 000 personer som följer processen genom gillningar och delningar. Att det
finns deltagare från hela världen öppnar också för de lokala deltagarna att bygga levande
nätverk och utbyten som berikar på lång sikt.
Ragunda är första stopp på resan 14 juni. Där väntar idéverkstad kring byggandet av en
modern kommun i samarbete mellan skola, näringsliv och politiker. Just Ragunda är en
av de platser som hade besök av digitala nomader redan förra året, något som gjorde
positivt avtryck och skapade förutsättningar för ett utökat deltagande i år.
Därefter väntar ett besök i Östersund, där bland andra Gomorron Östersund och Samling
Näringsliv möte upp och tar resenärernas och nätverkets hjälp för att utveckla Östersund
som plats i världen. Kvällen tillbringas på Kulturkalaset, som avslutar EatArt-festivalen.
Resan fortsätter sedan västerut och stannar i Medstugan, där SMICE, svenskt-norskt
nätverk för hållbarhet, planerar att arbeta med frågan hur man på bästa sätt kan gynna
grön utveckling i Mittnorden. Åre blir sista stoppet på svensk sida och sedan väntar
Steinkjer i Norge. Den 24 juni avslutas resan i Fosen och Stockkøya.
De deltagande digitala nomaderna betalar själva sin resa ToR och värdarna på respektive
stopp står för boende och mat.
PROGRAM
Programmet uppdateras löpande: https://www.smice.nu/events/pilgrimsleden-4-0-endigital-larresa
VILL DU DELTA PÅ PLATS?
Det går bra att vara med fysiskt under flera av programpunkterna. Deltagandet är öppet
för alla; privatpersoner, företag och organisationer. Hör av dig till projektets
kontaktpersoner (nedan) för närmare information. Du kan också delta digitalt under
idéutvecklingen via Facebook, se länkar nedan.
FÖLJ PILGRIMSRESAN 4.0 I SOCIALA MEDIER

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALENS KOMMUNIKATIONSCHEF NÅS PÅ 063-14 77 37 ELLER 070-582 51 50

PRESSINFORMATION
Tisdag 12 juni 2018
Pilgrimsresan 4.0 är en fristående fortsättning av Learning Journeys som gjordes
Norge under maj 2018:https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/learningsociety/
Pilgrimsresan 4.0 kommer att dokumenteras via Learning Journeys Facebook-sidor (2
st olika). För att följa och delta i händelseflödet, samt sätta er in mer i tänket bakom
rekommenderar vi att gå med där:
1. För samverkan inom Learning Journeys/Pilgrimsresan 4.0 (ger mer inblick i idéerna
bakom): https://www.facebook.com/groups/2047218892229268/
2. Kortare uppdateringar för Learning Journeys/Pilgrimsresan 4.0 (mer allmän
information): https://www.facebook.com/Learning-Society-355186431633874/
OM CROWDSOURCING
Läs mer om Crowdsourcing som verktyg för demokrati och utveckling:
https://www.dn.se/debatt/crowdsourcing-kan-hjalpa-partierna-utveckla-politiken/
KONTAKTPERSONER
Bert-Ola Bergstrand, Processledare
Tel: +46 (0)738 00 48 12
Mail: bertola.bergstrand@gmail.com
Erik Noaksson, Regional innovationsstrateg
Tel: +46 (0)702 78 22 44
Mail: erik.noaksson@regionjh.se
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