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1. Teknologi og forretning er ett
2. Teknologien er primært et verktøy for innovasjon
3. Beslutninger tas basert på eksperimenter og data, ikke 

intuisjon
4. Store bedrifter oppfører seg som små – og omvendt
5. Digitale organisasjoner driver distribuert sentralisering
6. Nye tilbud starter enkelt, utvikles fortløpende – og løser de 

enkle problemene først
7. Organisasjonen utformes etter systemene – og kundenes 

behov



1. Teknologi og forretning er ett!
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Teknologisk 
utvikling

Forretnings-
betingelser

Strategi

Påvirker

Reaktiv eller påtvunget 
strategisk tilpasning

Proaktiv utvikling av 
strategi

Andersen & Sannes, 2017: «Hva er digitalisering?» Magma, 3/2017
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Digitalisering

Digitalisering er transformasjonen fra at IT er et 
støtteverktøy i virksomheten til at det er en del av dens 

DNA. 

Det betyr at forretningsmodell og –praksis samt 
organisasjon og prosesser er designet for å utnytte 

dagens og morgendagens teknologi.
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Andersen & Sannes, 2017: «Hva er digitalisering?» Magma, 3/2017
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2. Teknologien er primært et verktøy for innovasjon
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Teknologisk 
utvikling

Digitale
verktøy

Forretnings-
praksis

Forretnings-
modell

Verdi-
system

Eksponentiell vekst:
• Kapasitet, ytelse, 

funksjonalitet, pris, 
tilgjengelighet

• Lagring, 
kommunikasjon, 
prosessering

Eksempler:
Smarttelefonen, IoT, 
analytics, roboter, KI, 
3D printing, osv.
muliggjør nye måter å 
gjøre ting på samt at 
nye ting blir mulig

Det settes nye standarder for 
bransjepraksis innen kundeopplevelse og 
forretningsprosesser.
- Vipps, RPA, Chatbots

Endring av kostnadsstruktur,  
inntektsmodell, skala, tjenestetilbud, 
osv.

• fra integrert til fragmentert (eller motsatt)
• konsentrasjon i hvert ledd
• globalisering
• økosystemer

Forretnings- og teknologiforståelse 

Andersen & Sannes, 2018: «Er du klar for digitalisering?» Praktisk Økonomi og Finans, 3/2018
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3. Beslutninger tas basert på eksperimenter og 
data, ikke intuisjon
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4. Store bedrifter oppfører seg som små – og omvendt
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• Organisasjon
• 887 ansatte i 69 land – 85 ulike språk
• Teamstørrelse: 2-12 personer
• Ikke tradisjonelt lederskap
• Stor grad av selvorganisering

• Wordpress brukes på 1/3 av alle nettsteder i verden
• Siste kjente verdivurdering i 2014: $1,16 mrd. 
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5. Digitale organisasjoner driver distribuert sentralisering

Teknologi en plattform for 
innovasjon
Interaksjon fremfor integrasjon
Standardisere ved behov
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Dokumentere

KommunisereKoordinere



6. Nye tilbud starter enkelt, utvikles fortløpende – og løser 
de enkle problemene først

03.12.209 TEKMAR - Ragnvald Sannes9



7. Organisasjonen utformes etter systemene – og kundenes behov

Fra treg og kompleks
Hierarki
Funksjonelle siloer  
Spesialisering
Kortsiktig resultat
Instruerende
Sekvensiell og analytisk

Til smart og smidig
Autonomi
Kryssfunksjonelle team
Problem
Utviklingsevne
Støttende
Interaktiv, eksperimenterende og 
inkrementell

03.12.209 TEKMAR - Ragnvald Sannes10



Digital mestring =

Forretnings- og teknologiforståelse x
vilje og evne til transformasjon
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Oppsummert!
Teknologi og forretning er ett

Teknologien er primært et verktøy for innovasjon

Beslutninger tas basert på eksperimenter og data, ikke intuisjon

Store bedrifter oppfører seg som små – og omvendt

Digitale organisasjoner driver distribuert sentralisering

Nye tilbud starter enkelt, utvikles fortløpende – og løser de enkle 
problemene først

Organisasjonen utformes etter systemene – og kundenes behov

03.12.209 TEKMAR - Ragnvald Sannes12




	Syv kjennetegn ved digitale organisasjoner�
	Agenda!
	1. Teknologi og forretning er ett!
	Digitalisering
	2. Teknologien er primært et verktøy for innovasjon
	3. Beslutninger tas basert på eksperimenter og data, ikke intuisjon
	4. Store bedrifter oppfører seg som små – og omvendt
	5. Digitale organisasjoner driver distribuert sentralisering
	�6. Nye tilbud starter enkelt, utvikles fortløpende – og løser de enkle problemene først
	7. Organisasjonen utformes etter systemene – og kundenes behov
	Digital mestring = ��Forretnings- og teknologiforståelse x vilje og evne til transformasjon
	Oppsummert!
	Slide Number 13

