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MODUL 1:  Digital Transformasjon – forandringer, nye forretningsmodeller og nye strategier 

Dag 1:  Den 2.september 2021 

09.30 – 10.00 Ankomst og formiddagsservering (til de som har lyst)  
10.00 – 10.30 
 

Velkomst og presentasjonsrunde  
Eirin Folde, Country Manager Digitaliseringsinstituttet  
Deltagerne vil under sine presentasjoner bli bedt om å forholde seg kartleggingen av 5 Generasjoner av digital 
modenhet – hvor er styrkene og hvor er det rom for endringer  

10.30 – 12.15 

 

Hvorfor Digital Transformasjon og markante forandringer  
Pernille Kræmmergaard, Direktør Digitaliseringsinstituttet 
I de siste årene har vært mye snakk om digital transformasjon - men hvorfor er digital transformasjon viktig? 
Svaret på dette spørsmålet er sentralt denne økten. Den digitale og teknologiske utviklingen er forbundet med en 
rekke betydelige endringer for både samfunn, virksomheter, organisasjoner og ansatte og måten virksomheter 
skaper verdi på. Hvordan kan man forstå disse endringene? Hvilke endringer opplever deltakerne i dag og hva 
venter rundt hjørnet?  
 
Litteratur:  

• Kræmmergaard, Pernille (2019) ”Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du får brug 
for”. Djøfs forlag. (utleveres på dagen) 

 

Supplerende litteratur:  

• Zuboff (2019) Overvåkningskapitalismen  
 
 

12.15 – 13.00 Lunsj 
13.00 – 15.00  

 

Den digitale utfordring: Automatiserte tjenestereiser og desentralisert verdiutveksling 
Carsten Sørensen, London School of Economics & Political Science 
Industrialisering har de siste 200 år vært ensbetydende med masseproduksjon av billigere og bedre varer levert 
her og nå til nesten alle i verden. Vi står nå overfor utfordringen å i økt omfang engasjere hverandre i komplekse 
tjenesterelasjoner. Disse «digitale ekteskapene» er grunnleggende basert på en global digital innovasjons 
infrastrukturer. Denne digitalisering av alle samfunns- og forretningsaspekter reiser fundamentale strategiske 
spørsmål om organisasjoner fremtidige formål og verdi. Gjennom de siste årtiene har relativt få globale 
plattformer omfavnet det åpne Internettet og skapt vinner-markeder, der det kun er plass til de få vinnerne. 
Denne sentraliseringen av data, aktiviteter og makt er langt fra en stabil slutt-tilstand. Den neste generasjonen av 
digitale teknologier vil muliggjøre desentraliserte verdikjeder. En digital utvikling under konstant endring stiller 
store krav om organisatorisk fleksibilitet, og reiser fundamentale spørsmål omkring muligheter for et meningsfullt 
og velbetalt arbeid. Denne økten er basert på 30 års forskning i organisatorisk digitalisering og vil presentere 
nyeste forskning og praktiske diskusjoner rundt de hurtige endringene innen de tradisjonelle forholdene mellom 
tilbud og etterspørsel, samt hvilke muligheter og utfordringer denne utviklingen stiller oss alle overfor. Det er 
avsatt tid til drøftinger i plenum. 
 
Litteratur i prioritert rekkefølge:  

• LSE Consulting (2019) Tides of Disruption – How to Navigate Business Transformation 
• Karhu, Gustafsson & Lyytinen (2018) Exploiting and Defending Open Digital Platforms with Boundary Resources: 

Android’s Five Platform Forks. Information Systems Research 
• Sørensen & E. Rossi (2019): When is a Blockchain Actually a Blockchain? Harvard Deusto Business Review special report 

on "Blockchain and its impact".  
• Tilson, D., C. Sørensen, & K. Lyytinen (2020 - Forthcoming): Digitally Induced Industry Paradoxes: Disruptive Innovations 

of Taxiwork and Music Streaming beyond Organizational Boundaries. Research In The Sociology of Organizations – 
Special Issue on Interdisciplinary Dialogues on Organizational Paradox.  

15.00 – 15.15 Pause med servering 
15.15 – 16.45  

 

Hva kjennetegner digitalt modne organisasjoner og fire veier til å bli digital fremtidssikret  
Pernille Kræmmergaard, Direktør Digitaliseringsinstituttet 
Det er etter hvert gjort en rekke internasjonale studier av hva som kjennetegner digitalt modne organisasjoner i 
forhold til mindre modne organisasjoner. Resultatene av disse studiene vil bli diskutert, og ulike digitale 
forretningsmodeller og måter å være digitalt klar for fremtiden presenteres. Det vil bli rom for drøftinger i forhold 
til deltakernes egne organisasjoner og forretningspraksis. 
 
Litteratur:  
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• Weill, P., & Woerner, S. L. (2018) “Which Digital Business Model is Best for Your Future?”. Eller kapittel 2 i boken: “What’s 
Your Digital Business Model? – Six Questions to Help You Build the Next-Generation Enterprise” av Weill, P. & Woerner, S. L., 
Harvard Business Review Press, s. 37-64. 

• Weill, P. & Woerner, S. L. (2018) “Is Your Company Ready for a Digital Future?”, MIT Sloan Management Review. Research 
Report Winter 2018.  

Litteratur som innlegget også støtter seg på:  
• Westerman, G., Tannou, M., Bonnet, D., Ferraris, P. & Mcafee, A (2014) “The Digital Advantage: How Digital Leaders 

Outperform Their Peers in Every Industry”, MIT Sloan Management and Capgemini Consulting.  
• Kane, Phillips, Copulsky & Andrus (2019) How Digital Leadership Is(n’t)Different.  MIT Sloan Management Review. Spring 2019 
• Kane, G. C., Palmer, D., Phillips, A. N., Kiron, D. & Buckley, N. (2018) “Coming of Age Digitally - Learning, Leadership, and 

Legacy”, MIT Sloan Management Review. Research Report Summer 2018.    
• Kane, G. C., Palmer, D., Phillips, A. N., Kiron, D., & Buckley, N. (2017) "Achieving Digital Maturity - Adapting Your Company to 

a Changing World", MIT Sloan Management Review. Research Report Summer 2017 

 
16.45 – 17.00 Pause 
17.00 – 18.30 
 

 

Digital Transformasjon i Sikkerhedsstyrelsen Danmark  
Lone Saaby, Direktør Sikkerhedsstyrelsen  
 
Siden hun overtok som direktør i Sikkerhedsstyrelsen (Danmarks svar på Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap (DSB)), har Lone Saaby arbeidet målrettet med å transformere Sikkerhedsstyrelsen til et av de mest 
digitaliserte direktoratene i Danmark. Dette har vært vellykket, men har absolutt ikke kommet av seg selv. Lone 
Saaby vil presentere deltakerne for den reisen som Styrelsen og hun selv har vært på de siste 4 årene. Hun vil 
fortelle om hvordan de har jobbet strategisk og målrettet med digital omstilling med markant økt effektivisering, 
forbedring av kundeopplevelsen, splitter nye økosystemer og den nylig økende bruken av data og AI. Det er en 
forretningsmessig interessant historie, men også en personlig reise inn i ukjent territorium. 
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MODUL 1:  Digital Transformasjon – forandringer, nye forretningsmodeller og nye strategier  

Dag 2:  Den 3. september 2021 

08.30 – 09.00 Ankomst og formiddagsservering (til de som har lyst)  
09.00 – 11.00  

 

Digital modenhet – 5 generasjoner av digitalt mindset og forskjellige ledelsespraksiser 
Pernille Kræmmergaard, Direktør Digitaliseringsinstituttet 
Basert på Pernilles egen forskning innen digitalisering og IT-ledelse i mer enn de siste 20 årene, vil hun presentere 
deltakerne for 5 forskjellige generasjoner av digital modenhet, digitalt og IT-mindset, og de forskjellige 
ledelsespraksisene knyttet til dette. Resultatene av deltakernes selvevaluering av egen organisasjons digitale og IT-
messige modenhet og den ønskede modenhet om fem år presenteres og diskuteres. Formålet med økten er at 
deltakerne skal få satt ord på de endringene de opplever i dag, få forståelse for egen modenhet og endringer og 
utfordringer de står overfor, for videre å kunne øke den digitale modenheten i egen organisasjon og ledelsespraksis.    
 
Litteratur: 
• Kræmmergaard, Pernille (2021) ”5 Generationer af Digital og IT mæssige modenhed – hvordan ser din trappe ud?” work-in-

progress  
• Kræmmergaard, Pernille (2019) ”Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du får brug for”. Djøfs 

forlag. Kapittel 1 

 
11.00 – 11.15 Pause 
11.15 – 12.00  

 

Digital visjonær – hva skal din virksomhet leve av/bidra med om 10 år? 
Eirin Folde, Country Manager Digitaliseringsinstituttet  
Basert på modulens forrige innlegg og endringer i måten virksomheter skaper verdi på, diskuteres det hva dette betyr 
for den måten vi tenker på strategi- og visjonsarbeid på, også i forhold til deltakernes egne virksomheter og fremtidige 
eksistensgrunnlag og forretningsmodeller. 
 
Litteratur: 
• Kræmmergaard, Pernille (2019) ”Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du får brug for”. Djøfs 

forlag. Kapittel 2 

 
12.00 – 12.45 Lunsj 
12.45 – 14.15

   

Sluttkundefokus – grunnleggende behov og oppgaven som skal utføres  
Pernille Kræmmergaard, Direktør Digitaliseringsinstituttet 
I den digitale økonomien finner vi sluttkunden i sentrum. Sluttkunder forventer blant annet gode brukerreiser og at 
tjenester og produkter er enkle og intuitive uansett hvilken kanal de velger. Men hvordan lever man kontinuerlig opp til 
de endrede kravene og forventningene fra kunder og innbyggere? Hvordan og hvorfor skal det tas hensyn til de 
grunnleggende behovene som virksomheten ønsker eller skal dekke i fremtiden, og hvordan kan det bygges relasjoner 
til kunden? Dette er noen av spørsmålene denne økten søker å svare på, samtidig som deltakerne arbeider med egne 
caser og sluttkunder. 

 
Litteratur: 

• Kræmmergaard, Pernille (2019) ”Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du får brug for”. 
Djøfs forlag. Kapittel 3 

• Christensen, C., Hall, T., Dillon, K. & Duncan, D. S. (2016) “Know Your Customers’ “Jobs to be Done””, Harvard Business 
Review. 

Litteratur som innlegget også støtter seg på: 
• Piccinini, E., Gregory, R. W., Kolbe, L. M. (2015) "Changes in the Producer-Consumer Relationship - Towards Digital 

Transformation", Wirtschaftsinformatik Proceedings, s. 1634-1648. 
• El Sawy, O. A., Kræmmergaard, P., Amsinck, H. & Vinther, A. L. (2016) “How LEGO built the foundations and enterprise 

capabilities for digital leadership”, MIS Quarterly Executive, 15(2), s. 141-166. 
•  

14.15 – 14.30 Pause med servering 
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14.30 – 15.45 

 
 

 

Økosystem approach som en organisatorisk kompetanse  
Pernille Kræmmergaard, Direktør Digitaliseringsinstituttet og Eirin Folde, Country manager Digitaliseringsinstituttet 
Nye digitale forretningsmodeller stiller krav, som forbedret evne til å arbeide i økosystemer. Det er ikke noe nytt i det å 
arbeide sammen med andre, slik vi har gjort i mange år i våre verdikjeder, men hva vil det si å arbeide i økosystemer og 
hva krever det av kompetanse både i organisasjonen og hos den enkelte leder? Dette vil være hovedfokus denne økten, 
der relevante caser også blir presentert. Deltakerne vil få mulighet til å se nærmere på de fremtidige økosystemene i 
sine egne organisasjoner, som er avgjørende for å skape oppdaterte og digitalt attraktive løsninger og tjenester. 
 
Litteratur: 

• Berman, S. & Marshall, A. (2014) "The next digital transformation: from an individual-centered to an everyone-to- everyone 
economy", Strategy & Leadership, Vol. 42 Iss. 5 pp. 9 - 17MIT 2015. 

• Kræmmergaard, Pernille (2019) ”Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du får brug for”. 
Djøfs forlag. Kapittel 4 
 

15.45 – 16.00 
 

Avrunding av modul 1 
Eirin Folde, Country Manager Digitaliseringsinstituttet 
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MODUL 2:  Forretningsmessig utvikling med teknologi og data 

DAG 1:  Den 28. september 2021   

08.30 – 09.00 Ankomst og formiddagsmat (til de som har lyst) 
09.00 – 10.00 
 

Velkommen og innflyvning fra modul 1 
Eirin Folde, Country Manager Digitaliseringsinstituttet 
Innledningsvis vil innholdet i modul 1 oppsummeres, og deltakerne vil presentere resultatene av gruppediskusjonen i 
den siste økten fra modul 1 (Økosystem approach som en organisatorisk kompetanse). 
 

10.00 – 10.15 Pause 
10.15 – 12.00 

 

Teknologisk fremsyn og implementering av ny teknologi  
Pernille Kræmmergaard, Direktør, Digitaliseringsinstituttet 
Nye teknologier og teknologiers livssyklus og utvikling samt en generell forståelse av teknologibegrepet blir berørt 
innledningsvis i denne økten, og vi diskuterer hvilke implikasjoner denne forståelsen har for måten vi implementerer 
teknologi på og hvordan dette inngår som en del av dagens lederoppgaver. Og etter hvert som nye og fremvoksende 
teknologier blir stadig viktigere i organisasjoners strategiske overveielser, er evnen til å ha teknologisk fremsyn 
nødvendig hvis organisasjonene skal innfri sine digitale visjoner og strategier. Pernille vil presentere deltakerne for en 
modell for hvordan organisasjoner kan arbeide kontinuerlig med å vurdere nye og fremvoksende teknologier og deres 
strategiske potensial, og hvordan implementeringen av ny teknologi og IT-systemer kan forstås og gripes an. Underveis 
vil det være mulighet for å diskutere dette i forhold til egen praksis og erfaringer.  
 
Litteratur: 

• Kræmmergaard, Pernille (2019) ”Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du får brug for”. 
Djøfs forlag. Kapittel 5 og 6 

• Elsbach, K.D. & Stigliani, I. (2020) Evaluating New Technology? You’re More Biased Than You May Realize. MIT Sloan, 
September 2020  

For de særlige interesserte - og som innlegget også støtter seg på: 
• Venkatraman, W. (2019) How to Read and Respond to Weak Digital Signals. MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW, Spring 

2019 
• Markus, M. L. (1983). »Power, Politics, and MIS Implementation«. Communications of the ACM, 26(6), 430-444 
• Mähring, M., Holmström, J., Keil, M. & Montealegre, R. (2004).  »Trojan actor-networks and swift translation: Bringing 

actor-network theory to IT project escalation studies«. Information Technology & People, 17(2), s. 210-238 
• Orlikowski, W. J. (1992). »The Duality of Technology: Rethinking the Concept of Technology in Organizations«. 

Organization Science, 3(3), s. 398-42 
 

12.00 – 12.45 Lunsj 
12.45 – 15.00  

 

Data, AI og IoT - 3 digitale teknologier som er avgjørende for din virksomhets fremtid 
Peter Søndergaard, tidligere Executive Vice President Gartner Research & Advisory. Styreleder I DecideAct og 2021. 
AI, samt Executive Advisor, The Sondergaard Group. 
Data, AI og IoT. De er alle tre transformative og moderne digitale teknologier, som hver for seg innehar stort 
potensial for både private og offentlige virksomheter. Data gir sanntidsinnsikt og er også essensiell for AI. IoT 
generer data. Derfor gir AI en mulighet til å realisere verdi for organisasjonen: Verdi for kunden (eller innbyggeren), 
verdi for fysiske produkter, og ytterligere verdi for prosesser.  IoT berører organisasjoner som har oppkoblede 
produkter og omhandler å etablere en virtuell «digital twin» arkitektur for den fysiske verden, som muliggjør bedre 
produkter, konstant integrasjon med kundene samt mer effektiv styring av kapital aktiva. Det blir gitt eksempler fra 
e-handel og produksjonsvirksomheter som anvender digitale teknologier i innovasjon og på verdiskapende måter. 
 

15.00 – 15.15  Pause med servering 
15.15 – 16.45 

 
  

IT orkestrering – og IT arkitektur  
Pernille Kræmmergaard, Direktør Digitaliseringsinstituttet   
Ledelse av IT, teknologi og data er ikke lenger bare en oppgave for medarbeidere som jobber med IT til daglig, men 
blir også en stadig viktigere del av den generelle lederoppgaven. Samtidig blir det også stadig mer viktig med en 
tidsriktig IT-arkitektur, slik at denne ikke begrenser virksomhetenes strategiske handlingsrom. Det er ikke noe nytt i 
at vi anvender teknologi og IT i organisasjoner, slik vi har gjort det i årtier. Det har imidlertid vært noen markante 
endringer og skifter i måten IT anvendes og skaper verdier på, samt de relasjoner som er ønskelige og nødvendige å 
bygge opp og utvikle mellom IT-avdelingen og resten av organisasjonen. Disse markante endringene blir adressert, 
samtidig som deltakerne vil få kunnskap om IT-arkitektur og diskutere det i forhold til egne IT-messige landskap. 
Samtidig innleder økten til dagens gjesteforeleser. 
 
Litteratur som innlegget støtter seg på: 
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• Kræmmergaard, Pernille (2019) ”Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du får brug for”. 
Djøfs forlag. Kapittel 13 

• Ross, J. (2003) “Creating a Strategic IT Architecture Competence: Learning in Stages”, MIS Quarterly Executive, 2(1), s. 31-
43 

Litteratur som innlegget også støtter seg på:    
• Mitra, S., Sambamuthy, V. & Westerman, G. (2011) “Measuring IT Performance and Communicating Value”, MIS Quarterly 

Executive, 10(1). 
 

16.45 – 17.00  Pause 
17.00 – 18.30 

 

Samarbeidet mellom IT og den øvrige organisasjonen i den digitale omstilling i Telenor Norge 
Richard Stigaard, CIO Telenor Norway, SVP IT Transformation Group Transformation, SVP BSS Transformation 
Europe 
Richard Stigaard tiltrådte nåværende stilling som leder av Telenor Norges IT-divisjon i 2018. Han har jobbet i Telenor 
siden 1998 og har ledet Telenors globale IT transformasjonsprogrammer og tidligere vært CTO i Danmark. Richard vil 
i dette innlegget presentere samarbeidet mellom IT og den øvrige organisasjonen i den digitale omstilling i Telenor 
Norge.  
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MODUL 2:  Forretningsmessig utvikling med teknologi og data 

DAG 2:  Den 29. september 2021 

08.30 – 09.00 Ankomst og formiddagsmat (til de som har lyst) 
09.00 – 10.30 

 

Datadrevet ledelse - utvikling og implikasjoner for organisering og strategier   
Eirin Folde, Country Manager Digitaliseringsinstituttet 
Data er av mange pekt på som det nye gullet – men det krever ledelse, kompetanser og kunnskap å få verdi ut av data. 
Mengden data vokser eksponentielt, og kan anvendes til både optimalisering av det eksisterende, til å endre måten man 
jobber på og til å utvikle nye tjenester. Samtidig er vi i økende grad vitne til at data, teknologi og IT integreres i produkter 
og tjenester. Hvis dette er kombineres med AI, gir det god mulighet for utvikling av nye tjenester, tjenesteforbedring og 
proaktive personaliserte tjenester, men det krever også endringer i intern organisering og behovet for kompetanse og 
en rekke strategiske valg. Deltakerne vil i denne økten få mulighet til å diskutere datadrevet ledelse i forhold til sine 
egne organisasjoner. 
 
Litteratur:   

• Kræmmergaard, Pernille (2019) ”Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du får brug for”. 
Djøfs forlag. Kapittel 7 og 13 

• Porter, M.E. & Heppelmann, J.E. (2015) “How Smart, Connected Products Are Transforming Companies” Harvard Business 
Review.  

Litteratur som innlegget også støtter seg på:     

• Davenport, T. H. & Patil, D. J. (2012). Data Scientists: The Sexist job of the 21st century. 
Harvard Business Review 

• El Sawy, O. & Kræmmergaard P. (2016) ”Leveraging Smart data for IoT Digital Transformation in Industrial Companies: The 
Vestas Experience”, Digitaliseringsinstituttet, 1(2), s. 1-37. 

• Porter, M.E. & Heppelmann, J.E. (2014) ”How Smart, Connected Products Are Transforming Competition”, Harvard 
Business Review.  

10.30 – 10.45  Pause  
10.45 – 12.30  
 

Avanserte dataanalyser; Den intelligente velferdsstat  
Lars Kirdan, Nordic Director SAS Institute  
Det er få organisasjoner og nesten ingen offentlige organisasjoner som bruker avansert analyse i sitt daglige virke. 
Basert på eksempler fra offentlig sektor, der både strukturerte og ustrukturerte data har blitt brukt til å forbedre 
viktige velferdsløsninger, vil Lars Kirdan illustrere og dokumentere hvor kraftfullt og raskt sentrale velferdsutfordringer 
kan belyses på en helt ny og overraskende måte ved hjelp av Maskinlæring og AI. Han vil også peke på hvilke 
hindringer som finnes knyttet til det å ta i bruk avansert analyse for å forbedre og effektivisere både organisasjonen 
og velferdsstaten. Økten vil gi rom for gruppedialog. 

12.30 – 13.15 Lunsj 
13.15 – 14.15  

 

Hva kan vi gjøre med kunstig intelligens og robotteknologi? 
Thomas Nørmark, COO, Itelligence/ NTT DATA Business Solutions 
Thomas Nørmark er til daglig global head ved Transformation Lab og vil vise deltagerne en lang rekke konkrete 
eksempler på løsninger de har utviklet med bruk av kunstig intelligens og robotteknologi for å skape helt nye tjenester, 
bidra til å styrke medarbeiderne i deres arbeid og øke kundetilfredsheten. Flere av disse løsninger har ikke bare resultert 
i at kundene har fått det de” ba” om, men også helt nye forretningsmuligheter. 
 

14.15 – 14.30  Pause med servering 
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14.30 – 15.30 

 

Data governance – hvordan sikres den ønskede adferd og bruk av data  
Eirin Folde, Country Manager Digitaliseringsinstituttet 
Økt anvendelse av data stiller store krav til organisering og til styring av data. Hvilke sentrale styringsområder eller 
rettere sagt governancedomener er det snakk om, og hvordan kan man arbeide for å sikre riktig organisering.  
 
Litteratur:  
 Khatri, V. & Brown, C.V. (2010). »Designing Data Governance«. Communications of the ACM, 53(1), 

148-152. 
Supplerende litteratur: 
 Cochrane, K. (2018). To Regain Consumers’ Trust, Marketers Need Transparent Data Practices 

Harvard Business Review, June 2018 
 Davenport, T. H. (2018). Can we solve the AI´s Trust Problem. MIT Sloan Management Review, 

2018 
 

15.30 – 16.00 
 

Take-away og avrunding modul 2  
Eirin Folde, Country Manager Digitaliseringsinstituttet  
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MODUL 3:  Organisatoriske og ledelsesmessige kompetanser 

DAG 1:  Den 26. oktober 2021 

08.30 – 09.00 Ankomst og formiddagsservering (til de som har lyst) 
09.00 – 09.15 Velkommen og innflyvning fra modul 2   

Eirin Folde, Country Manager Digitaliseringsinstituttet 

09.15 – 10.30 

  

Dual Transformasjon – ambidekstralitet  
Anja Reinwald, Seniorforsker Digitaliseringsinstituttet 
Digital transformasjon krever markante endringer, og det teknologiske og konkurransemessige landskapet forandrer seg 
kontinuerlig. Dette gjør at mange virksomheter og organisasjoner må gjennomgå radikale endringer, samtidig som den 
nåværende driften og prosesser skal kjøres og optimaliseres. Dette utfordrer intern organisering og stiller nye krav til 
hvordan (sam-)arbeid organiseres og understøttes. Under slike omstendigheter er det viktig at organisasjonen er i stand til 
å fornye seg, samtidig som den kontinuerlig optimaliserer det som allerede gjøres. Her presenteres hvordan dette kan 
praktiseres, og deltakerne arbeider med tematikken knyttet til sin egen organisasjon og hva det vil kreve av organisasjonen 
og dem som ledere. 
 
Litteratur:   

• Kræmmergaard, Pernille (2019) ”Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du får brug for”. Djøfs 
forlag. Kapittel 8  

Litteratur som innlegget også støtter seg på:  

• O’Reilly and Tushman (2011) “Organizational Ambidexterity in Action: How Managers Explore and Exploit”, California 
Management Review, vol. 53, No 4.  

• O’Reilly and Tushman (2013) “Organizational Ambidexterity: Past, Present and future”, The Academy of Management 
Perspectives, Vol 27, No 4. 

• Chesbrough, H. W. (2003). “The era of Open Innovation”. MIT Sloan Management Review, 44 (3), 35-41. 

 
10.30 – 10.45 Pause 
10.45 – 12.30   

 

Agilitet som utviklingsmetode og organisatorisk mindset  
Anja Reinwald, Seniorforsker Digitaliseringsinstituttet 
Teknologiske og konkurransemessige forandringer utfordrer intern organisering og stiller nye krav til hvordan (sam-)arbeid 
organiseres og understøttes. For å sikre nødvendig fleksibilitet til blant annet mer radikal innovasjon, har virksomheter og 
organisasjoner behov for mer agilitet, både i organiseringen av utviklingsarbeidet og i det generelle organisatoriske 
mindset. Økten fokuserer derfor på hvordan agilitet forstås i denne sammenhengen, samt konsekvensene dette har for 
samarbeid, organisering og koordinering. Underveis diskuterer vi hva dette betyr for deltakernes egne organisasjoner. 
 
Litteratur: 

• Kræmmergaard, Pernille (2019) ”Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du får brug for”. 
Djøfs forlag. Kapitel 9. 

• Cappelli P. & Tavis A. (2018). “HR Goes Agile”, Harvard Business Review, March-April 2018, s. 46-51. 

 
12.30 – 13.15 Lunsj 
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13.15 – 14.45 

  

Meningsfulle rammer og Kompetansebevissthet i digitalt transformative omgivelser  
Eirin Folde, Country Manager Digitaliseringsinstituttet 
På en og samme tid stiller den digitale utviklingen og nye organisasjonsformer krav til og fra medarbeiderne, nye 
kompetansekrav til organisasjonens ledere og medarbeidere og til måten vi innretter organisasjonen på. Etter hvert som 
arbeidsoppgaver og innhold endres, krever det bevisst ledelse av hvilke kompetanser organisasjonen har behov for og 
hvordan organisasjoner arbeider med å sikre riktig kompetanse på ulike nivåer. Samtidig må medarbeiderne få tilbud om 
de riktige rammebetingelsene for å kunne gjøre jobben som forventes av dem i stadig mer digitale omgivelser, og det blir 
stadig viktigere at medarbeiderne oppfatter organisasjonen som attraktiv.  Økten vil også berøre hvordan organisasjoner 
kan jobbe med rekruttering av digitale talenter og hvordan man målrettet og strategisk kan jobbe med utvikling av det 
digitale mindset bredt i organisasjoner og på tvers av organisasjoner med teknologistøttet læring. 
 
Litteratur:   

• Kræmmergaard, Pernille (2019) ”Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du får brug for”. 
Djøfs forlag. Kapittel 9 og 10 

Litteratur som innlegget også støtter seg på:  

• Dery, K., Sebastian, I.M. & van der Meulen, N. (2017). ” The Digital Workplace is Key to Digital Innovation”, MIS Quarterly 
Executive, 16(2), s. 135-152. 

 

14.45 – 15.15 Pause med servering 
15.15 – 17.00  

 

Digitale kompetanser og kompetanseutviklingsstrategier  
Tale Skjølsvik, Prodekan Oslo Met 
I denne økten sikter vi oss inn på kompetanser knyttet til «det digitale mindset» – og utviklingen av disse, og hvordan 
organisasjoner strategisk kan tilrettelegge og arbeide med kompetanseutvikling. 
 
 

17.00 – 17.15 Pause 
17.15 – 18.30   
 

Implementering av brukernære digitaliserings- og endringsinitiativ og  
ledelse av digital omstilling for raskere og bedre tjenester  
Innleggsholder vil bli annonsert innen kort tid 
 

18.30 –  Festmiddag  
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MODUL 3:  Organisatoriske og ledelsesmessige kompetanser 

DAG 2:  Den 27. oktober 2021 

08.30 – 09.00 Ankomst og formiddagsservering (til de som har lyst) 
09.00 – 10.00 

 

Multiplisitetsledelse – hvordan får jeg meg selv og min organisasjon med meg?  
Anja Reinwald, Seniorforsker Digitaliseringsinstituttet 
Den digitale og teknologiske utviklingen stiller i økende grad stadig mer motstridende krav, med mange ulike agendaer 
(inkludert bærekraft) og mange ulike interessenter, som forskjellige medarbeidere, kunder/innbyggere, 
samarbeidspartnere osv. som alle forventer å bli tatt individuelt hensyn til.  Dette stiller deg som leder overfor en rekke 
spørsmål, som f.eks.  Hvordan kan jeg lede i en organisasjon i stadig utvikling med mange bunnlinjer? Hvordan håndterer 
jeg stadig flere motstridende krav og multiple verdener, relasjoner og grensesnitt? Deltakernes egne erfaringer og 
opplevelser tas inn i økten underveis. 
 
Litteratur:  

• Kræmmergaard, Pernille (2019) ”Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du får brug for”. 
Djøfs forlag. Kapittel 12 

 
10.00 – 10.15  Pause 
10.15 – 11.45  

 

Transformasjonsledelse 
Anja Reinwald, Seniorforsker Digitaliseringsinstituttet 
Hvordan skal du arbeide for å få organisasjonen og medarbeiderne med på reisen til økt digital modenhet? Dette stiller 
deg som leder overfor en rekke spørsmål, som f.eks. Hvordan får jeg min organisasjon med meg på reisen, og hvordan 
kan man lede en organisasjon inn i en ukjent fremtid? Hvordan ruster jeg organisasjonen, medarbeidere og mitt eget 
lederskap til å kunne trives i uforutsigbarhet og med de mange forandringene som oppstår? Hvordan kan du jobbe for 
å endre mindsettet til dine ansatte? Dette vil være de viktigste hovedpunktene denne økten, der det også er satt av tid 
til at deltagerne jobber med problemstillingene i mindre grupper. 
 
Litteratur:  

• Kræmmergaard, Pernille (2019) ”Digital Transformation - 10 evner din organisation skal mestre og 3 som du får brug for”. 
Djøfs forlag. Kapittel 14 

                      Litteratur som innlegget også støtter seg på:  
• Kotter, J. (2012) “Accelerate”, Harvard Business Review. 
• Hammer, S. & Høpner, J. (2014). ”Meningsskabelse i Praksis”, kap. 8, i: Hammer, S. & Høpner, J., Meningsskabelse, 

organisering og ledelse, København: Samfundslitteratur.    
• Poulsen, P. T. & Stacey, R. D. (1997) ”Ledelse må balancere på kanten af kaos”, Civiløkonomen, 44(4). 
• Tumbas, S., Berente, N. & vom Brocke, J. (2017) "Three types of Chief Digital Officers and the Reasons Organization Adopt 

the Role”, MIS Quarterly Executive, 16(2), s. 121-134. 

 
11.45 – 12.30 Lunsj 
12.30 – 13.45  

 

Storebrands drivkraft for digital transformasjon og agilitet forankret i hele organisasjonen 
Tove Selnes, Konserndirektør i Storebrand People 
For å kommunisere og implementere den digitalt transformative innsatsen - internt som eksternt - trengs evnen til å 
jobbe strategisk med selskapets grunnfortelling, styrkeposisjoner og visjon. Det handler om selskapets "DNA", som alle 
interessenter må kunne leve ut og forstå. Men hvordan gjør man dette? Hvordan kan det brukes? Og hvordan kan det 
implementeres? Tove Selnes, Konserndirektør i Storebrand People, vil dele erfaringer fra arbeidet Storebrand har gjort 
med det de kaller sin «drivkraft»: Dette for å lykkes med å møte de utfordringene som selskapet ser i markedet, i en 
verden som beveger seg raskere og raskere - og som utfordrer måten vi tenker på og måten vi skaper tjenester på. 
Storebrand, som har valgt å ta et tydelig bærekraftsansvar, har et omforent «DNA» og et «hvorfor», som også omhandler 
hvordan de skal jobbe, hvordan de skal oppfattes og hva de skal levere. De har jobbet med å utvikle denne "drivkraften" 
over tid og involvert hele organisasjonen.  
 

13.45 – 15.00 

 
  

Organisatoriske evner til Digital Transformasjon 
Anja Reinwald, Seniorforsker Digitaliseringsinstituttet og Eirin Folde, Country manager Digitaliseringsinstituttet 
Denne økten tjener to formål – for det første å få en avsluttende oversikt i forhold til innholdet i utdannelsen og de 
10+3 evner til Digital Transformasjon, og for det andre får deltakerne muligheten til å jobbe kort med sin egen digitalt 
transformative grunnfortelling og resultatene av deres egenevalueringstest av egen organisasjons evner. Dette kan 
brukes som utgangspunkt for - eller inspirasjon til - kommunikasjon i egen organisasjon om den videre digitale 
modning. 
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15.00 – 15.15 Pause med servering  
15.15 – 16.00  Avsluttende økt og hva jeg vil ta med meg hjem 

Eirin Folde, Country Manager Digitaliseringsinstituttet 
Vi går inn for landing i Masterclass og oppsummerer de viktigste poengene og «take-aways» i utdannelsen. Deltakerne 
får muligheten til å fokusere på hva de ønsker å ta med seg hjem og arbeide med etter endt utdanning. Det rundes av 
med utlevering av utdannelsesbevis. 
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Innleggsholdere Masterclass Gardermoen  

(Programmet blir oppdatert med den siste innleggsholderen innen kort tid) 

 

  

Pernille Kræmmergaard, Direktør, Digitaliseringsinstituttet  
Pernille Kræmmergaard er utdannet cand.merc. i International Business og har en Ph.D. grad fra Aalborg 
Universitet, og har i perioden 2008 – 2017 vært professor ved AAU og i 2014-2015 gjesteprofessor ved ITU. Hun er 
blant annet digital vismand, har vært ekstern evaluator i Riksrevisjonen i Danmark, og har i mer enn 20 år undervist 
på danske og utenlandske universiteter innen digitalisering og ledelse av IT. Ut over dette har hun utviklet kurs, 
undervist og gjennomført rådgivning i en lang rekke private og offentlige virksomheter. Hun er også en flittig 
anvendt foredragsholder innen Digital Transformasjon og har hatt rollen som leder av Masterclass i Digital 
Transformasjon siden januar 2016. 

 

Carsten Sørensen, Ass. Professor, London School of Economics  
Carsten Sørensen er Reader i Digital Innovation på Department of Management, The London School of Economics 
and Political Science. Carsten har siden 1989 forsket på digital transformasjon av organisasjoner, for eksempel, 
organisatorisk anvendelse av mobil teknologi, og innovasjonssdynamikken i digitale plattformbaserte økosystemer 
og infrastrukturer. Carsten har de siste 25 år vært engasjert som akademisk konsulent og underviser for en lang 
rekke organisasjoner, for eksempel, IMF, Microsoft, Google, PA Consulting, Orange, Vodafone, Mastercard, Intel 
og GEMS. 

 Lars Kirdan, Nordic Director, SAS Institute  
Lars Kirdan er Nordisk Direktør for Forretningsutvikling i SAS Institute A/S, og har mer enn 25 års toppledelses- og 
styreerfaring fra både den private og offentlige sektor, og har bl.a. vært Direktør for Forretningsutvikling i Deloitte 
og universitetsdirektør på Roskilde Universitet. Lars har beskjeftiget seg med utvikling av et bæredyktig 
velferdssamfunn hele sin karriere, særskilt innen ledelse, strategi, innovasjon, forretningsutvikling og 
forskning.  Lars har ledet prosjekter innen Big Data/AI og ML, Financial Management, Customer Intelligence og 
Fraud Detection, Lars har et meget sterkt nettverk blant offentlige og private toppledere.  

 

Peter Søndergaard, tidligere Executive Vice President Gartner Research & Advisory. Styreleder I 
DecideAct og 2021. AI, samt Executive Advisor, The Sondergaard Group. 
I mer enn 30 år har Peter Søndergaard ledet selskaper globalt innen teknologiadopsjon og transformasjon, og 
omfavnet de nyeste teknologiske fremskrittene. Som en av verdens fremste teknologieksperter, ledet Peter 
Gartners 2500 forskningsanalytikere og rådgivere som konserndirektør og medlem av Gartners driftskomité 
worldwide. Han er nå konsernsjef for The Sondergaard Group, som fokuserer på å gi rådgivning til senior executives 
rundt virkningen av teknologi på deres organisasjon, deres klienter og deres personlige ledelses- og lederstil. 

 

Eirin Folde, Country Manager/Daglig leder, Digitaliseringsinstituttet 
Eirin har lang erfaring som leder og prosjektleder i offentlig sektor, og har samarbeidet tett med akademia, FOU 
og privat sektor i mange år, blant annet gjennom casestudier og utvikling av nye offentlige studietilbud. Eirin har 
gjennomført omfattende endringsprosesser sammen med andre ledere, medarbeidere og folkevalgte, og var 
prosjektleder for Norges første heldigitale portal for innbyggerdialog. Hun har utviklet og ledet større 
kompetanseutviklingsprogram innen digital transformasjon, og holdt mange foredrag og kurs i offentlig sektor i 
Norge. 
Eirin har mastergradsstudier innen organisasjon og endring, ledelse og strategi, digitalisering og digital 
transformasjon, innovasjon og agile - og supplerende utdannelser innen pedagogikk (adjunkt), prosjekt- og 
prosessledelse, historie, statsvitenskap og politikk, offentlig forvaltning og økonomi, kunst, kultur og musikk.  

 

Lone Saaby, Direktør, Sikkerhedsstyrelsen i Danmark  
Som direktør og leder i politisk styrte private og offentlige organisasjoner har Lone bygget opp kompetanser og 
erfaring innenfor strategi, organisasjons- og forretningsutvikling, ledelse samt kommunikasjon. Hun har en 
proaktiv og nettverksorientert tilgang til nye utfordringer med henblikk på å sikre fortsatt konkurransedyktighet. 
Lone vant i 2018 innovasjonsprisen for ”Digital Transformation i Sikkerhedsstyrelsen” og har i løpet av få år 
transformert det danske direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap til i dag å være et av de mest digitale 
direktoratene i Danmark.  
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Richard Stigaard, CIO Telenor Norway  
Richard Stigaard tiltrådte nåværende stilling som leder av Telenor Norges IT-divisjon i 2018. Han har jobbet i 
Telenor siden 1998 og har ledet Telenors globale IT transformasjonsprogrammer og tidligere vært CTO i Danmark. 

 Anja Reinwald, Ph.d., Seniorforsker, Digitaliseringsinstituttet 
Anja er seniorforsker ved Digitaliseringsinstituttet og tidligere adjunkt ved Center for IT-Ledelse, Aalborg 
Universitet. Hun er utdannet cand.scient.adm og har en ph.d.-grad i ledelse av informasjonssystemer. Anja er 
opptatt av og har forsket på hva digitalisering og digital transformasjon betyr for en organisasjon, dens 
medarbeidere og ledelsen av dem. Hun har solid erfaring som foredragsholder og kursleder på en rekke både 
digitale og fysiske forløp om digital transformasjon og er dessuten utdanningsleder på Digitaliseringsinstituttets 
Diplomclass i Digital Transformasjon. 

 

Tove Selnes, Konserndirektør i Storebrand People 
Tove Selnes er en erfaren HR-leder og jurist, som har arbeidet med ledelse og HR i tech- og finansbransjen. Selnes 
har hatt lederstillinger i Opera Software, Eltel og Avinor, før hun begynte i Storebrand som HR-direktør i 2015. Hun 
har omfattende styreerfaring og er for tiden styreleder i HR Norge. 

 

Tale Skjølsvik, Prodekan Oslo Met 
Tale Skjølsvik er en norsk samfunnsviter som forsker på strategi. Hun er professor og prodekan for forskning ved 
Fakultet for teknologi, kunst og design ved Oslomet – storbyuniversitetet. Skjølviks forskning er blant annet knyttet 
til strategi og ledelse i kunnskapsintensive tjenestebedrifter og digitalisering i arbeidslivet. 
Hun har ti års erfaring som foreleser ved Handelshøyskolen BI, og har vært tilsatt som professor ved 
Handelshøyskolen ved Universitet i Sørøst-Norge. 
I 2010 ble Skjølsvik ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for informasjonsteknologi ved daværende Høgskolen 
i Oslo og Akershus (nå Oslomet – storbyuniversitetet). I 2018 ble hun forfremmet til professor, og i perioden 2019 
til 2023 er hun ansatt som skolens pro-dekan for forskning, ved Fakultet for teknologi, kunst og design. 

 

Thomas Nørmark, COO, Itelligence  
Thomas Nørmark er til daglig global head ved Transformation Lab, og har lang erfaring innen både ledelse, 
produktutvikling, rådgivning og innovasjon. Siden 2004 har Thomas jobbet med store implementeringsprosjekter 
som teamleder, arkitekt og implementeringskonsulent, og jobber daglig med disruptive teknologier som kunstig 
intelligens, IoT og big data.  

 


	PROGRAM
	MASTERCLASS
	I DIGITAL TRANSFORMASJON

