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Om digital transformasjon:

En omforming av arbeidsplassen, arbeidsstyrken og arbeidet selv













DIGITAL VISJONÆR

Hvor er din virksomhet om ti år? Hvilke tjenester tilbyr dere? Hvem ønsker dere å 
være?

● Å være digitalt visjonær handler om å kunne zoome ut og forestille seg hvor 
virksomheten er og ønsker å være om 10 år, utforske ulike framtidsscenarioer, 
samt zoome inn og ta i bruk de teknologier som kan støtte denne utviklingen.

● Å være digitalt visjonær krever at dere er teknologisk nysgjerrige og lar dere 
inspirere av teknologiske tendenser og andres måte å anvende teknologi på.

● Å være digitalt visjonær handler om virksomhetens evne til å kunne ta 
ressurser bort fra stagnerende områder og allokere de til kommende vekst og 
utviklingsområder.
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Smidige organisasjoner 

Smidig er ikke bare en utviklingsmetode, men også et organisatorisk tankesett. 

● Det handler om å utvikle evnen til å handle smidig og kunne omstille seg. 
● Det handler om å kunne håndtere at brukerens krav og forventninger hele 

tiden vil skape behov for endringer.
● Det betyr at vi ofte kjenner behovet men ikke alltid vet hvordan vi kommer i 

mål med å løse det.
● Smidig tankegang krever at det er lov å feile mens man prøver.
● Det krever ledere som er gode tilretteleggere for prosesser.





INNOVATIVE OG SMIDIGE ORGANISASJONER?



Medarbeideren: Meningsfulle og attraktive rammer

● Når dere skal skape gode og attraktive rammer for medarbeiderne, krever det 
en klar bevissthet om hvilke oppgaver medarbeiderne skal løse. 

● Rammene skal understøtte medarbeidernes mulighet til å løse oppgavene. 
● De skal skape og vedlikeholde en attraktiv arbeidsplass, der organiseringen gir 

mening - og ansatte har tilgang på tidsriktig teknologi av høy kvalitet. 
● Arbeidsverktøy og organisering skal gjøre det mulig å følge opp den 

visjonære strategien. 
● Medarbeidere kan være både interne og eksterne.







Taster skaper avstand mellom mennesker. 
Småprat, varme, nærhet er noen av de verdiene 
som taster og plastkort ikke kan formidle.
Wenche Foss

https://www.ordtak.no/index.php?fn=Wenche&en=Foss


LEDELSE AV DIGITAL TRANSFORMASJON

Digital transformasjon krever mye av en organisasjon og dens medarbeidere. 
Og det krever mye av en leder som skal få organisasjonen med seg. Det er derfor 
helt avgjørende å skape en visjon og et formål som gir mening for de ansatte, og få 
den formidlet så alle i organisasjonen kjenner sin egen betydning og rolle i en større 
sammenheng.
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AMBIDEKSTRAL

● Det er viktig å tenke framover men vi må samtidig også ha fokus på det 
bestående, det som ikke skal endres. Evnen til å være ambidekster handler om å 
kunne utnytte og forbedre det bestående og samtidig skape forandring og tenke 
nytt. Og ikke minst lede og håndtere gnisningene mellom det nye og det 
bestående.

Design: Alex Osterwalder



Pyramiden ønsker hastighet Solsystemet ønsker smidighet





IT-TANKESETT OG DATADREVET

I digitalt modne organisasjoner og virksomheter skal IT kunne levere feilfrie og sikre 
styringssystemer og fleksible interaktive plattformer, samt samarbeide teknologisk 
med resten av økosystemet. Det krever en sterk bevissthet rundt hvordan den 
teknologiske arkitekturen skal designes slik at den understøtter alle behov.

Evnen til å være datadrevet handler om å kunne lede, styre og bruke mange typer 
data som en ressurs både innen strategi og organisasjonsutvikling i organisasjonen 
eller virksomheten. Og ikke minst kunne vurdere hvilke data som er relevante.







KOMPETANSEBEVISST

Å være kompetansebevisst vil si å kunne forholde seg til organisasjonens 
nåværende og fremtidige oppgaver og strategier og å kunne utvikle lederes og 
medarbeidernes kompetanse så den stemmer med det man har bruk for.









ØKOSYSTEM-TANKEGANG

Hvem skal vi arbeide sammen med?

Vi har blitt vant til en verdikjedetankegang der det er leverandører og 
underleverandører og faste standarder. 

Men digitaliseringen skaper hele tiden nye muligheter som tradisjonelle 
virksomheter og sektorer kan slite med å utnytte til det fulle. Det kan noen ganger 
være klokere å inngå disse som en del av et økosystem;  gjensidig givende 
partnerskap med for eksempel samarbeidspartnere fra andre sektorer, spesialister, 
brukere, og private virksomheter.



Deloitte - Human Capital trends 2020



SLUTTBRUKERFOKUS

Hvordan skaper dette verdi for brukerne våre? 

Dette bør være utgangspunktet for alle beslutninger når produkter og tjenester skal 
utvikles og leveres. Du og din organisasjon skal være bevisste at brukernes krav og 
forventninger endrer seg når de teknologiske mulighetene endrer seg. Og derfor 
skal dere arbeide tettere på brukerne og bygge relasjoner til dem.



FOKUS PÅ DEN MENNESKLIGE 
OPPLEVELSEN på alle nivå

● «Ikke vær et ettall på jorda. Bry 
deg om flokken din.»

● Skap et samarbeidsrettet miljø



nrk.no





Transformering                 humanisering? 

Mennesket i sentrum

Hvordan gjør lykkes vi 
med å gjøre verden til et 
bedre sted «for store og 
små»?

Det betyr at vi må ta 
bevisste valg på vei inn i 
en ønsket fremtid.



Mail: eirfo@trondelagfylke
Mobil: 97653067

Takk for oppmerksomheten!


