
Endringsledelse –
kunsten å  lede mennesker 
i digital transformasjon

Velkommen til kurs 6.
Vi starter kl 10:00-12:00



Hvem er vi?  

Jens Nørve
Avdelingsdirektør 

Direktoratet for forvaltning og IKT

Nina Lilledahl Khan
Endringsleder 
Digitaliseringsrådgiver, Agile trainer

Bouvet



Vi omgis av endringer

og takten øker



Det som har fungert til nå, fungerer ikke fremover

Tradisjonelt er virksomhetene bygd for å kunne stå 
imot endringsbølger. De måtte stå støtt når det 
stormet som mest

I dag må virksomheter snarere kunne ri disse bølgene. 
Endring er ikke lenger en hendelse, men en kontinuerlig 
tilstand



Drivere  for digitale omstillingsprosesser



https://www.digdir.no/di
gitalisering-og-
samordning/bli-kjent-
med-
digitaliseringsstrategien/
2847

https://www.digdir.no/digitalisering-og-samordning/bli-kjent-med-digitaliseringsstrategien/2847




Mennesket i sentrum



Offentlige tjenester skal 
oppleves 
sammenhengende og 
helhetlige av brukerne 
uavhengig av hvilke 
virksomheter som tilbyr 
dem





Sammenhengende tjenester med brukeren i sentrum

NB: Egen sesjon om utvikling av Sammenhengende tjenester: Er det liv i livshendelsene? 
Tidspunkt: Onsdag 27.  kl 12:00



Fra ide og visjon til kollektiv handling
Fra visjon og strategi til kollektiv handling





´

• Skal endringer
• Kan endringer

• Hvilke av disse KAN endringene jobber dere med i 
deres virksomhet?

Endrer vi 
eller blir vi endret?



Det handler om å skape en retning

Å forstå hvor vi skal og hvorfor

Å kommunisere visjonen

Å bygge oppslutning

Å sette oss selv i stand til  handle både kollektivt og 
individuelt

2 min 



Hvordan?
Nøkkelen ligger i å INVOLVERE 

medarbeiderne  i HVORDAN man 

skal finne veien frem. 



Endring i endringsledelsen



Innsikt



Endringsprosesser

Nivå  1. endring
Innføring
Innenfor etablerte rammer

TransformasjonEndring

Nivå 2. endring
Dypere strukturer
Bryter med etablerte rammer

2 min 



Digital transformasjon





´

Hvordan gjør vi overordnede 
føringer relevante for 
medarbeidere nedover i 
virksomheten 



«Ingen liker å bli forklart før de blir forstått»



´

PAUSE
15 min?



digdir.no

Kompetansemodell for digital 
transformasjon 

Se Logikk





Sitat - leder i NAV Rogaland 
fra «Lederskap i en ny tid»:



Lederrollen i digitale transformasjoner 

Fagkunnskap og ferdigheter for 
digital transformasjon

Kompetansemodell for digital transformasjon  

Det store bildet, retning for digital transformasjon 
i offentlig sektor, strategier og føringer, 
samfunnsoppdraget

Ledernes tankesett, forståelse, 
holdninger, kultur som trengs for å lede digital 
transformasjon

Konkret kunnskap og relevante ferdigheter for 
å få til digital transformasjon

Politikk og overordnede føringer



Fagkunnskap og ferdigheter for digital transformasjon

Formål: 
 Gi oversikt over hvilke kompetanser 

offentlige virksomheter samlet må ha for 
å lykkes med digital transformasjon og i 
utviklingen av sammenhengende 
tjenester

 Gi grunnlag for å forstå beste praksis 
innen digital transformasjon



Lederrollen i digitale 
transformasjoner 

Fagkunnskap og ferdigheter for 
digital transformasjon

Kompetansemodell for digital transformasjon  

Politikk og overordnede føringer Hvordan videreutvikle 
modellen?

 Involvere 
fagmiljøer/partnerskap i 
videreutvikling av modellen 

 Digdirs/DFØs fagmiljøer og 
andre vil bidra til å fylle 
modellen med innhold 
(kontinuerlig arbeid) 



´

Treffer denne modellen?

Hvordan kan den bli enda 
bedre?



Ledelse



Lederrollen og lederskapet i endring?

Kontroll
og styring

Tradisjonelt lederskap

Tillit

Digitalt lederskap

Organisasjon:
Organisasjoner håndterer 
oppgaver og prosjekter 
innenfor organisasjonens 
rammer og definerte budsjetter 
og andre ressurser 

Hierarkiske strukturer og 
roller: 

Informasjonshåndtering og 
beslutninger følger tjenestevei

Arbeidsprosesser
Oppgaver og prosjekter 
gjennomføres etter kjente 
retningslinjer og prosedyrer

Målstyring:
Gjennomføring i henhold til 

oppsatte målstrukturer og 
resultatkrav

Nettverk og team: 
Oppgaver og prosjekter 
håndteres tverrfaglig internt og 
eksternt. Samhandling på tvers

Åpenhet: 
Informasjonen er transparent 
og deles på tvers av nivåer

Smidig: 
smidige praksiser i 
oppgaveløsning og utvikling. 
Eksperimentering og lære

Deltagelse: 
Involvering og mobilisering av 
ansatte, selvledelse

Kilde: Petry, T. (2018). Digital leadership. In K. North, R. Maier, & O. Haas (Eds.)

3 min - x  brukt av 120 total



Nysgjerrighet er en superkraft

MOT



7 lederkompetanser og 9 roller 
for å lykkes med digital transformasjon 



´

Hvilke 
roller kjenner du deg igjen i?

Hvorfor?





At endringsledelse ikke blir «venteledelse»



• Ved å kalle det eksperimenter hjelper det oss å ta en 
tilnærming der det er OK å ikke vite alt på forhånd

• Det hjelper oss også være kreative og LÆRE underveis

• Dette er en endring i mindset som gjør at vi er mer komfortable 
med usikkerhet 

Involver folk i eksperimenter

Bilde: nyskjerrigper.no

2 min -

Det er større sannsynlighet for at folk 
støtter opp om en endring om de har 
fått være med å skape den.





´

Hvordan involvere 
smart i praksis?



´

Kultur for endring og læring

HVOROR ER DET SÅ VANSKELIG? 

0 min - x  brukt av 120 total





Egenskaper ved en endringsvillig kultur:

• Psykologisk trygghet
• Nysgjerrighet
• Tillit
• Respekt
• Åpenhet
• Læring Lære mer? 

Building a psychologically safe workplace | Amy Edmondson | TEDxHGSE – YouTube

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhoLuui9gX8&data=04%7C01%7Cnina.khan%40bouvet.no%7Ce4d3a0474e7d4329edc308d8969ea46d%7Cc317fa72b39344eaa87cea272e8d963d%7C1%7C0%7C637424955389889212%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u6vNmBr3puh6wVw3jrpqmI6AgP0vOWS2CdN%2FZfdamKo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLhoLuui9gX8&data=04%7C01%7Cnina.khan%40bouvet.no%7Ce4d3a0474e7d4329edc308d8969ea46d%7Cc317fa72b39344eaa87cea272e8d963d%7C1%7C0%7C637424955389889212%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u6vNmBr3puh6wVw3jrpqmI6AgP0vOWS2CdN%2FZfdamKo%3D&reserved=0


BE THE CHANGE



Vil du lære mer?
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