
Vi er på vei inn i den 4. industrielle revolusjon
Vi har teknologien. Har vi lederne?

Fagdirektør Ellen Strålberg, Difi
LinkedIN:ellenstralberg
Twitter: @EStralberg
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Hva er «digitalisering»?

60-70-tallet

Elektronisk  
databehandling for 
støttefunksjoner. Ut 
med 
skrivemaskinen!

90-tallet 2015->

Større fokus på 
innbyggertjenester og 
digitalt førstevalg

EDB IKT

2000-tallet

Digitalisering Digital transformasjon

• Stort teknologifokus
• Bidro til effektivisering og 

forbedring
• Kunne i stor grad håndteres av 

IT-avdelingen

• Større kobling til forretningsområder
• Effektivisering og forbedring av det 

eksisterende (litt mye strøm på papir)
• Ble viktigere med kobling til andre 

fagmiljøer

• Nytenkning på både 
tjenesteutøvelsen og 
samfunnsoppdraget

• Griper inn i kjernevirksomheten
• Handler om virksomhetens 

strategi

En helhetlig tilnærming 
til forbedring og 
fornying av 
virksomheten

Lederens betydning og rolle har gradvis økt gjennom disse «fasene». 
Det betyr også endrete krav til kompetanse 

På vei mot det 
papirløse kontor
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Topplederen som ser at det finnes nye muligheter ved å samarbeide 
med helt nye aktører (private, brukeren selv…)

•Ledergruppen som innser at brukerne ikke er fornøyde, og at de sliter 
med å levere forventede tjenester? 

•Avdelingsdirektøren som har fått bestilling om digitalt førstevalg i 
Tildelingsbrev?

•Virksomhetsleder som skal beslutte tiltak i neste års 
virksomhetsplan?

•Administrerende direktør som skal underskrive en stor 
outsourcing-avtale?

•Administrasjonssjefen som har fått ansvar for et årlig kutt på 0,5 pst. 
av alle driftsutgifter?

•Topplederen i nyetablert etat som opplever store driftsproblemer

Kompetansebehov ?
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Hva mener vi med kompetanse?
Kunnskap
• Vite, innsikt, 

antakelser

Ferdigheter
• Kunne gjøre i praksis

Evner
• Personlige 

egenskaper

Holdninger
• Meninger, tro, vilje, 

innstilling

Basert på Linda Lai

EUs definisjon av kompetanse:
“Competence is a demonstrated ability to apply 
knowledge, skills and attitudes for achieving 
observable results’.” 

Skill

Knowledge

Attitude
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Den digitale transformasjonen starter med modning av virksomheten

Virksomheter blir ikke digitalt 
transformert over natta - det er 
en gradvis modenhetsprosess 
over tid

Det er aldri for sent å bli mer 
digital moden, og prosessen 
blir aldri ferdig

Modning er en naturlig 
prosess, men det skjer ikke 
automatisk



Modenhetsmodeller



Modenhetsmodeller



Modenhetsmodeller



De viktigste forskjellene mellom tradisjonelle og digitalt modne virksomheter

1. Tempo
2. Kultur og tankesett
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Taktskiftet har kommet – både i Norge og globalt

IT i praksis: Studie av strategisk bruk av IT blant ledere i 
de 500 største virksomhetene i Norge

MIT SMR and Deloitte: global survey of more 
than 4,300 managers, executives and analysts



One of the biggest challenge is the past 
success

Competency traps are the mistaken beliefs 
that the factors that led to past success will 
also be associated with future success

Sometimes learning requires “unlearning” 
in order to break free from competency 
traps and old models that constrain 
thinking and new learning

Competency traps: What got you here won’t get you there



«Det som har fått oss hit 
bringer oss ikke nødvendigvis 
dit vi ønsker å gå fremover»

«Kreftene som nå er i spill rundt oss endrer 
imidlertid spillereglene fundamentalt.
Det som tok oss hit er derfor ikke det som 
vil ta oss videre»



Den interessante diskusjonen: Hva betyr dette egentlig?

Hva er det vi må endre? Og hva må vi avlære?

Kompetansefella: 
Det som tok oss hit er ikke det 

som vil ta oss videre!

Den største endringen: 
tempo, kultur og tankesett
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• Resultat av 8 års arbeid

• Definert 3 roller
• Fokus på ICT practitioners og

e-business managers 
• Avgrenset fra ICT user

perspective

• 23 profiler fordelt på 6 
«familier»

• Totalt 40 ulike kompetanser

EUs rammeverk



“Digital leaders Academy” - Developing Your Digital Mindset Course

1. The digital landscape for 
leadership

2. Digital principles of user 
centricity

3. Embracing a digital-first 
mindset

4. Building your digital teams



Hvordan lykkes med å utvikle lederes kompetanse?

Finnes ingen «silver bullet»

McKinsey-undersøkelse viser 
at mye må skje!

40 viktige tiltak må til for å 
øke sjansen til suksess med 
80%



Oppsummert

Kompetanse handler om både kunnskap og holdninger

Vi blir ikke transformert over natta, men trenger modning

Digital transformasjon setter nye krav til lederne

Kompetansefella: What got you here won’t get you there

Kompetansetiltak og –modeller – ingen «silver bullet»
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