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Det har aldri gått så fort som nå...........



....og det kommer aldri til å gå så 
sakte i fremtiden



Endret virksomhetsmodell og endret arbeidsform



Fokus Verdi Læring Arbeidsform

Konsept, løsning, plan
Følg planen!
Ferdig i tide

Innsikt, problemer
Hypoteser, eksperimenter

Vi blir aldri ferdig!

Gjør det riktig, helst første gang
Kjeft!

Ansvarlig leder

Kontinuerlig læring og forbedring
Feedback!

Ansvarlig team

Faste roller, prosesser, maler og 
sjekklister 

Styrende ledelse

Selvorganisert – skiftende roller,
prinsipper,

Tilretteleggende ledelse
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Motivasjon for 
ledelsen

Skaffe penger og 
ressurser til å 

gjennomføre og levere 
på tid

Motivasjon for team

Eierskap til å 
kontinuerlig utvikle 

verdens beste 
velferdsløsninger over 

tid



Hva fokuserer vi på?

Hvis målet er en gevinst på 
200 MNOK, så er dette 
problemet du vil løse

«En illusjon av hva som 
kommer til å skje»



Hva og hvordan måler vi?

Gevinst måles i kroner

Er brukerverdi er samme 
valuta?



«Vi bruker for mye tid på 
analyse, og for lite tid på 

design»
Edward De Bono



«Fjerner du nok usannheter, vil 
du sitte igjen med sannheten»

Sokrates



Kunnskap og behov

Gjennomførbarhet

Levedyktighet

Oppdagelse Definére Ideation Bygge



Kvalitativ

KvantitativStordata

FUNN / 
HYPOTESE

Triangulering



Lagging indicators

Leading indicators



MoS – Measure of success



Påstand



Hva og hvordan 
finansierer vi
IT-utvikling?



Utvikling av digitale tjenester som operasjonell kost, 
ikke investeringer 
Utvikling av digitale tjenester som operasjonell kost, 
ikke investeringer 



Prioritere kontinuerlig etter potensiell verdi (læring) og 
faktisk verdi (måling)



Hva er utfordringene?
- Vi er ikke i en transformasjon, men evolusjon
- Mange organisasjoner mangler visjon og mål som kan brytes ned til 

initiativ for team – purpose, mastery and autonomy
- Beslutninger må fattes på større usikkerhet – bets
- Brukerverdi kan ikke alltid måles i kroner
- Endring av mindset i hele organisasjonen
- Data- og brukerdrevet


