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Vi bidrar i mange digitaliseringsprosesser 

Vi lærer, 
erfarer og deler 
og overfører…



o Rammer og drivkrefter for digitalisering 
o Digitaliseringen handler om....
o Vi får en større oppgave
o Endringsledelse på nytt – mer metodisk?
o Tenk smidig – noen verktøy
o Ta innovasjon på alvor 



Klima
Urban vekst Økonomisk ustabilitet 

Sikkerhet 

Flykninger og migrasjon 

Aldrende befolkning

Nye behov og livsmønstre

Politiske endringer 

Energi overgang 

Digitalisering

Handelskrig

2019



Drivkrefter  

Globalisering
Deregulering/ Demokratisering

Teknologisk konvergens 
Mobil, GPS, IoT, Scann, Cloud
Laser, M/D-Learning, B-Data, AI

Sosio / demografiske 
endringer
Urbanisering
Unge – og gamle 
Velstand 

Miljø og økologi
Sirkulær økonomi

Miljø
Bevissthet 

Endring og 
transformasjon

på samfunnsnivå 

Ny teknologi
på nye måter

Fleksibilitet og mobilitet 

Nye holdninger til 
eiendom og konsum



2019



Menneske – maskin «på nytt» 

o Hva kan «maskiner» gjøre?
o Hvordan vil maskinene «arbeide»  og hvor mye kan de 

gjøre?
o Hvor kan maskiner arbeide (uten mennesker) ?
o Hvor mange transaksjoner, mellomledd – og formaliteter 

kan maskiner erstatte? 
Disse spørsmålene 
utløser en enorm
vilje til innovasjon 



Knf.Kongsberg.no



Innovasjon 

Produktivitet

Bærekraft 



Våre tjenester

Kommunikasjon Teknologi

Rådgivning

Merkevarebygging

Mobile løsninger

Web-løsninger

Samhandling

Design

Brukertesting

Innhold

Sosiale medier

AnalyseSystemutvikling

Integrasjon

InfrastrukturApplikasjonsforvaltning

Skreddersydde løsninger

SAP

Business Intelligence

Sikkerhet

Digital strategi  

MultikanalstrategiVirksomhetsarkitektur

Business Intelligence

Information Management

ProsjektledelseTestledelse

IT-arkitektur

Bedriftsinterne kurs

Åpne kurs

Kurs

Data Science GDPR Big Data

IoT Kunstig Intelligens og maskinlæring
SEO

Hva skjer? 



Det Digitaliseres 
og Digitalisering handler om folk



Digitalisering er ikke en støttefunksjon

Men innvevd i hele organisasjonen



Robert Steen 
CW April 2019 



Hva betyr dette for prosjektlederen? 



Oppgaven blir større!



Digitale 
omstillinger 
er vanskelig

Det handler 
om evne til 

action!

Kilde: McKinsey&Company: How 
to beat the transformation odds



Tradisjonelle modeller er ikke alltid så nyttige! 



Flere og kanskje nye 
verktøy?



Høyreklikk på bakgrunnen, velg «Formater bakgrunn», «Bilde…» og velg bildet du vil ha som bakgrunn

POC Phase 2 Phase 3

Digitalisation
Roadmap

2018 Q1/Q2 2019

Phase 1

Q3/Q4 2019 2020
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Prototyper

Digitale 
Ambisjoner 

Prosjekter

Produkter 

MVP /POC

«Teknologisk orientert 
aktivitet» 

?



Endringsledelse 

- I god fart -

- Sakte fart-

-Stillstand -

TID 

Fall i 
produktivitet

Høy 
Friksjon

Lav 
Friksjon 



OU

Hvordan er prosjektet organisert i forhold 
til organisasjonsutviklingen?  

IT-
Prosjekt

IT-
Prosjekt

IT-
Prosjekt

IT-
Prosjekt

OU

OU

OU



Digitale omstillinger må ledes fra 
«toppen»... 



Tom Kolberg Aftenposten





ADKAR

Et b
evist 

forhold til
 

endrin
gs p

rosesse
ns m

entale 

sta
dier  



Styring og 
ledelse

Mennesker 
og kultur

Kapasitet og 
evner

Innovasjon

En felles re
feranseramme fo

r 

modning og utvikling



Arbeidet med målgrupper 
Endringsomfang  A.D.K.A.R Tiltak 

Ledergruppen Nye arbeidsformer 
Ny informasjon
Nye suksesskriterier 
Nye rapporterings/ 
oppfølgingsteknikker
Nye krav til kompetanse 

D/K

Salg Nye arbeidsformer 
Ny informasjon
Mer fokus på data 
Nye suksesskriterier
Nye krav til kompetanse  

A

Linjeledere Nye arbeidsformer 
Nye rutiner 
Nye prosesser 
Nye krav til kompetanse 
Nye suksesskriterier 

D

IT /ADM Nye integrasjoner 
Sky-teknologi 
Mer fokus på data
Nye verktøy

A

Syste
matik

k i ti
lnærm

ingen til
 

målgrupper 



Endring skjer gjennom samspill 

Sponsorer er: 
o Gode til å kommunisere
o Skaper engasjement
o Er engasjert og lar seg involvere
o Synelige og støttende
o Tilgjengelige
o Annerkjent – og forankret



Lag et «sponsorkart» 

Ledergruppen

Linje Salg IT / ADM 

DD

AVDL

SMD

SS COO IT

KS

KS

AVDL Salg IT
AVDL

AVDL

1
2 2

B
2
,
B
3

B1A3

A1

A1

A1

A1

A1

A2



Lag en sponsorplan 

Role A.D.K.A.R Contribution
RL K(-) Learn, Communicate – S&L meetings, 

Put pressure on SMD, ITM and COO  - stand 
by the initiative

True will J

SMD A+ Learn, join the project at the steinring level, 
be an activ supporter 

Be part of sponsor coalition
– «go to person»

ITM A Learn, comunicate, and join the work – and 
delegate tasks – but commit to outcome

Don`talk it down

COO A+ Learn, comunicate, and join the work – and 
delegate tasks – but commit to outcome

Implement

LG D Learn, comunicate, and join the work – and 
delegate tasks – but commit to outcome

Impelement

SS K Learn, comunicate, and join the work – and 
delegate tasks – but commit to outcome

Implement

AVDL D Learn, comunicate, and join the work – og 
commit to outcome

Implement

A1

A2

B1

A2

A1

A1

A1



Smidig er et tankesett, definert av
verdier, rettledet av prinsipper og 
manifestert g jennom mange forskjellige
praksiser



Brukerhistorier

Impact mapping

Par -programmering
Kontinuerlig 
integrasjon

Brukertesting

Objectives and 
Key Results (OKR)

Design thinking

Lean Canvas

Value Stream Mapping

“5 x Hvorfor”

Sprint

Design Sprint

Lean Start-up

Daglig stand-up

Retrospektiv

Kanban

Story 
Mapping

LEAN UX

DevOps

MVP

Innovasjonsregnskap

Fokus

Tillit

Feedback

Mot

Åpenhet

Forpliktelse

Enkelhet

Felles eierskap
Kryss-funksjonelle 

teams Selvorganisering

Hyppige leveranser

Kundeverdi
Kvalitetsfokus

Bekrefte/avkrefte 
hypoteser

Færre parallelle 
løp

You build it you run it
Ende til ende ansvar

Brukerinvolvering

Kontinuerlig 
prosess-

forbedring 

Pull
Feile fort

Kommunikasjon

NysgjerrighetEngasjement

Endringsvillighet

Fokus på resultat, 
ikke leveranse

Automatisering

Ingen 
overlevering

Lean Six Sigma

Agilt 
tankesett

Begrense Work In 
Progress

Ikke planlegg for 
mye – Get started

Den smidige
verktøykassen er

stor



Tenk produkt/tjeneste – ikke prosjekt 

Kunde / Bruker Teknologi

Forretning  

Produkt
ledelse 





Ledelse og autonome team 

Tillit

Definere «teamet»
Medlemmene 
Kompetansen

Kultur
Samhandling med 

omgivelser 

«Beskytte»
Sette mål
følge opp 
«verdi»



Fra Prosjekt til Produkt 

Prosjekt Produkt
Prinsipp Eget mål, egen organisasjon, eget 

budsjett og egen plan 
En del av «daglig drift» 

Gjennomføring I eget lokale adskilt fra øvrig drift Integrert med «daglig drift» 

Endringer Ofte ønsket og håndteres som avvik Formålet er å endre og forbedre 

Mål Prosjektmål til riktig tid og kost Skape forretningsverdi 

Organisering Prosjektstruktur, gjerne funksjonelt 
delt med smidige team 

Tverrfaglig team som jobber tett i 
felles arbeidsmønster 

Risikohåndtering Mot prosjekt mål og krav adskilt fra 
kunde og marked 

Løpende justeringer i henhold til 
feedback fra kunde og marked

Måling Framdrift og forbruk 
i forhold mål og plan

Skaper verdi 

Budsjett Som en del av investering 
eller utviklingsbudsjett 

Løpende kostnader over drift 



Det å lede Innovasjon



A recent McKinsey report found that while
84% of corporate executives think
innovation is key to achieving growth
objectives, only 6% are satisfied with the
innovation performance of their firm. 
That’s quite a mismatch. It’s hard to 
imagine that a success rate that low would
be tolerated in any other business 
function.
Greg Satell HBR OCTOBER 10, 2017

http://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/how-we-help-clients/growth-and-innovation
https://hbr.org/search?term=greg%20satell


Vellykkete innovasjons prosesser baseres på 
bevisst og aktivt forhold til Innovasjon

o Rekkevidde; hvor mange grupper, prosesser 
og område kan dra nytte av 
innovasjonsarbeidet 

o Signifikans; hvilke effekter vil arbeidet kunne 
gi, kvantitative og ikke kvantitative, bedrifts 
interne – og eksterne  

o Paradigme betydning; hvilken endrings 
potensial ligger i innovasjons – er det en 
høyere ordens endring, gir den fundamentalt 
nye muligheter,

o Varighet; Hvor lenge kan man dra nytte av 
innovasjonen 

Risiko

Investering

MIT: When Innovation Moves at Digital Speed  

Risk – Return  Paradox: Jo mer
Du investerer jo større blir risikoen 



Innovasjon : Ikke noe “one size fits all”  

ovation 
Approaches When to Use Risk Approach Example Processes 

Trigger-centric 
To identify the potential value of 
major changes in the environment, 
such as an emerging technology. 

Innovation team manages portfolio of 
multiple experiments.
Funnel or stage gate to select and prune 
ideas. 

STREET, enterprise 
architecture disruptive trend 
and digital transformation 
process 

Problem-centric To solve a challenging problem or 
explore an area of opportunity. 

Design team leads the exploration of a 
problem and multiple approaches prior to 
committing to a single solution. 

Design thinking 

Solution-centric To develop a specific solution, idea or 
insight into market value. 

Market or organization encourages multiple 
entrepreneurs or intrapreneurs. 

New product development, 
lean startup 

Gartner 2018



Månereise – VS – Vannlilje 

4

3

2

1

TidGevinst
Kostnad

TidGevinst
Kostnad

Effekt / Synergi 

Effekt / Synergi 

Effekt / Synergi 

MIT: When Innovation Moves at Digital Speed  



Vannliljer: Tekst-gjenkjenning 

Avtaler og kontrakter Rapporter 

Piloter og prototyper 
Hendelses
Rapporter 

Feil
Rapporter 

Feil og Hendelser
Rapporter 

Medie omtale «Nyhets bilde»



Prototyper

Digitale 
Ambisjoner 

Prosjekter

Produkter 

MPV /POC

«Teknologisk orientert 
aktivitet» 

Organisasjons-
utvikling 

Digitalt lederskap 

Fra prosjekt til produkt

Innovasjonsreisen

Innsikt

Tjenestedesign

Sprint 

Endringsledelse
Kommunikasjon

Sponsorer
ADKAR (OSV)  

Arbeidet med 
Organisasjon !



Takk for meg!

Sven.pihl@bouvet.no
91717136





Noen spørsmål?

o Hvor mange ansatte, grupper eller lokasjoner blir 
påvirket?

o Forventes endringen å være trinnvis eller radikal?
o Hvordan er forholdet mellom endringene som pågår med 

hensyn til ambisjoner, effekter – og faktisk gjennomføring 
på det menneskelige plan? 



1936



Lederens oppgave er å visualisere en fremtid som kan gi menneskene i 
organisasjonen en mulighet til å finne sin rolle og mening

Hva kommuniseres?
Av hvem?
Hvordan? 


