
Digital transformasjon

10 gode råd for å lykkes og noen eksempler 



“Tackle the monkey first” 

Ikke bruk opp 
alle ressursene 
på de enkle 
tingene



Hvordan bytte motorene i luften? 
● Etabler en transformasjonsorganisasjon med mandat (cross functional) 
● Utarbeide en plan for å spesialisere IT automatisering og datadrevne prosesser fokuser 

på kapasitet (options based strategy alla Gartner)
● I så mye som mulig sørg for å flytte IT utvikling fra drift/økonomi til marked 
● Identifisere pågående aktiviteter- dere vil behøve en plan for å få kontroll på grunndata
● Definere virksomhetens digitale økosystem 
● Etablere scenarier for fremtidens marked og virksomhetens potensielle andel - Future 

State og et Teknologiutviklingskart (15 år)
● Innføre og standardisere et rammeverk, metodikk og portefølje for innovasjonsarbeidet 
● Etabler prosjekt og start med utprøving og testing (lab)
● Ny kunde, partner og leverandørdialog basert på fremtidig posisjon
● Arbeidet vil kreve en kommunikasjonsplan (intern og ekstern) og en plan for 

endringsledelse og kompetanseutvikling (basert på Gap-analyse mot Scenariet) 
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- Forankre 
behovet for 
transformasjons 
organisasjonen

- Marker skillet 
mellom drifts-IT og 
utviklings-IT

Mobilisere

- Mobiliser 
organisasjonen 
- Etabler et felles 
språk

List alle pågående 
IT og innovasjons-
aktiviteter

Definer 
virksomhetens 
digitale økosystem

Plan for 
spesialisering av 
IT mot strategi

Etabler 
rammeverk og 
metode 

Identifisere Definere

Scenarier - 15 års 
perspektiv - Future 
State

Implementer >

Kommunikasjons 
og endringsledelse



Råd på veien (transformasjonen/evnen) 
1. Ledes fra toppen - men eierskap fra ledelsen er ikke nok 
2. Endringen kommer inne i fra ikke uten i fra
3. Nye måleenheter/KPIer 
4. Ikke bare kundefokus (også verdiskaping i hele verdikjeden)
5. Verdiskaping over drift
6. Åpen for nye strategier/metoder (større rammeverk kombinert med mindre 

prosjekt)
7. Nye samarbeidsformer og dialoger
8. Nye utviklingsmodeller/metoder
9. Ny kompetanse - kapabilitet 

10. Nye forretningsmodeller - tjenester etc.







2. One size does not fit all



Fra kostnadskontroll til verdiskapning

Kontroll Reaksjon

Plaster

Forutse Forebygge

One size fits all

Full personalisering

Ustrukturert data

Strukturert data

Fleksibilitet

Åpen

Lukket

Kontinuerlig oppdateringer

Tilgang/assets

Eksponentiell

Lineær

Vite

Gjette Generasjoner/versjoner

Forhåndsvarsel

Tradisjonell

Morgendagen

Produkt

Tjenester



Fokuser på transformasjonen 



Perspektivet må være over tre år

Horizon One represents the company’s core businesses today

Horizon Two includes the rising stars of the company that will, over time, 
become new core businesses

Horizon Three consists of nascent business ideas and opportunities that could 
be future growth engines 



Digitale forretningsmodeller



Fra kostnadskontroll til kundeverdi
Dagens situasjon

● IT ligger under økonomi
● IT handler om effektivisering og 

kostnader besparelser
● Implementerer kjente løsninger
● Drift viktigere enn utvikling
● 3 til 5 årsperspektiv
● Kundene kjøper hva virksomheten kan 

levere
● Kan lite eller ingen ting om kundene
● Reagerer når noe skjer
● Utvikler det meste av tjenester selv
● Deler lite data med andre

Fremtid 

● IT er strategisk (igjen) og ligger under marked - 
CDO i ledergruppen

● Option based strategy
● Bygger kapasitet 
● Utviklingsstrategi basert på scenarier
● Løsningene er ikke kjent
● 10 til 15 årsperspektiv 
● Virksomheten leverer hva kundene etterspør
● Kan alt om alle kundene
● Jobber utelukkende med forebygging
● Etablert plattform for andres utvikling av 

tjenester 
● Deler stort sett alt av data

Plan for å gå fra drift til utvikling



Takk for meg!
Lars.Iversen@atea.no 


