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Marie Andervin
• Transformatör hos DigJourney

• Författare av boken Att leda digital transformation

• Utvecklare av metodiken Digital Maturity Matrix, 
transformationsprocessen och det lärande digitala 
mognadstestet

• Entreprenör och rådgivare



Att leda digital förändring
• Syfte & Mål
• Genomförande
• Transformationsprocessen
• Transformationsplan
• Ambitioner och Resultat
• Värderar viktigt på resan



Syfte & mål: 
Framtidssäkra 
biblioteksverksamheten
Målet är att utveckla kompetens för att leda 
digital förändring

• ha kunskap om vad digital transformation 
innebär för verksamheten

• känna till metoder för att förändra sin egen 
verksamhet

• förståelse för vilka förändringar som 
behöver göras inom verksamheten 

• få verktyg för att praktiskt leda arbetet med 
digital förändring 

• börja göra förändringar under programmet 
• kunna presentera ett förslag för det fortsatta 

arbetet med digital transformation
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VÅR MÅLBILD VÅR DIGITALA 
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DESTINATION
VÅR 

TRANSFORMA
TIONSPLAN

Dag 3 
Vår digitala omvärld

Dag 1 & 2 
Vår digitala invärld

Dag 5 
Våra destinationer och 

vår transformationsplan

Dag 4 
Våra strategiska 

prioriteringar



Tillvägagångssätt:
vi lever som vi lär ut
Arbeta i fyra parallella processer för att förstå, 
analysera, identifiera, värdera och agera. 

• Förstå verksamhetens digitala mognad

• Utveckla ledarskapet

• Ladda med ny kunskap i olika kunskapslyft

• Börja göra med ett utforskande 
förhållningssätt

Vi kallar detta för den övergripande 
transformationsprocessen - DigJourney Way
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5. DIGITAL DESTINATION 6. TRANSFORMATIONSPLAN
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Slutprodukten: 
transformationsplan
• En handlingsplan som stödjer 

befintlig strategi för att ta sig från 
A till B

• Fokuserar på vilka förmågor som 
behöver utvecklas (digital 
mognad)

• Vanligvis identifieras 5 - 10 
kunskapsområden

Partnerskap 
Datatillgång 

Datasäkerhet 
Digitalt ledarskap 

Nya arbetsmetoder 
Agila beslutsstrukturer 

Organisatorisk tydlighet



Ändring av 
arbetsfördelning
Med ny kunskap och nya insikter kan vi 
utveckla nya sätt att erbjuda värde till våra 
kundgrupper. Vad ska vi börja göra?

Förändring av 
uppgiftsportfölj
Med ny kunskap, nya insikter och 
förändrade förutsättningar gör vi helt nya 
saker både internt och till våra kundgrupper. 

Optimering
Vi gör det vi gör idag lite snabbare, lite 
bättre och lite billigare. Vad kan vi sluta 
göra?

Ambitioner & Resultat:
mindshift, workshift, valueshift

Fokus på digitalisering - att förändra 
arbetsmetoder och processer och erbjuda 
digitala tjänster och produkter. Värdeökning 
utifrån tillgänglighet, enkelhet, data ger ny 
kunskap och utveckling av tjänst. 

Förbättring av interna processer för att 
kunna möta upp nya kundkrav, 
effektivisering och automatisering av 
produktionssätt tex. säljprocesser,  
ekonomifunktioner etc.

Fokus på förändra verksamhetsmodellen för 
hur något ska levereras till kundgrupper. 
Utifrån nya kundkrav och beteenden i den 
digitala världen arbetar vi utforskande, 
skapar nya affärsmöjligheter och 
innovationer och bygger en ny kultur. 

Utmanar sin egen verklighet, normer, 
branscher.

Fokus på att digitisera - göra analogt till 
digitalt. Ingen direkt värdeökning.

Det är en förutsättning för att kunna för 
nästa steg. 



Framgångsfaktor:
du och dina medarbetare
Ambition

Ditt uppdrag är att skapa en digitalt mogen, lärande och dynamisk 
organisation som med ett ständigt innovationsflöde möter de 
förändrade beteenden.



Vilka förhoppningar, förväntningar 
eller frågeställningar vill du ha 
svar på?
Skriv en sak per post-it





Våra värderingar
Hur ska vi ha det i vår grupp under 
detta program - i rummet, i 
Facebook gruppen, på 
samarbeta.se … - som ger oss rätt 
förutsättningar? 

Hur visar vi det för andra?  

http://samarbeta.se


Facebook grupp
Snabb kommunikation

Dela, lär av varandra, ha kul

Fånga nya saker i farten och dela för att 
komma ihåg

samarbeta.se
Agenda

Förberedelser

Dokumentation

Länkar

Då kör vi!

http://samarbeta.se


Hur ska vi organisera vårt 
genomförande?
Programmet Att leda digital förändring

Marie Andervin
2019-08-18



Syfte & mål: 
Framtidssäkra 
biblioteksverksamheten
Målet är att utveckla kompetens för att leda 
digital förändring

• ha kunskap om vad digital transformation 
innebär för verksamheten

• känna till metoder för att förändra sin egen 
verksamhet

• förståelse för vilka förändringar som 
behöver göras inom verksamheten 

• få verktyg för att praktiskt leda arbetet med 
digital förändring 

• börja göra förändringar under programmet 
• kunna presentera ett förslag för det fortsatta 

arbetet med digital transformation
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METOD för att 
identifiera och 
utveckla digital 

mognad

FÖRSTÅELSE
 för hur 

digitaliseringen 
påverkar

PROCESS för hur 
jag leder digital 

förändring

Målbild, Utgå från dagens verksamhet… Fundamentala förändringar
•Utveckla förutsättningar för medarbetare att kunna förändra och förändras
•Utveckla inre förmågor
•Utveckla positiva attityder för resan



Hur vi tar vi oss 
an innovation
Intresse och söker kunskap
Övertygad om värdet och vill testa
Beslut och börjar testa
Testet kan bli till ett nytt sätt att göra något på
Bekräftelse på att du gjort ett bra val











TRANSFORMATIONS-
INITIATIV

LEDNING

LEDARE

MEDARBETARE

Verksamhet
Avdelning
Yrkesroll

Individuell coaching

Hur vi agerar (Way of Acting)
Mindshift, värdegrund och kultur

Hur vi styr (Way of Governing)
Valueshift, organisering, compliance, 

incitament, mål och mätning
Hur vi arbetar (Way of Working)

Workshift, arbetsmetoder och samarbete

Lärande 
organisation

Att leda digital 
förändring

Metodik för 
digital mognad

Digitalt 
mognadstest Design Thinking

Digital 
Transformation 

Framework
Manifest

© DIGJOURNEY
Digital Transformation Framework 

TOOLBOX

Arbetsverktyg

Förstå digital mognad
1) Verksamhetens Digitala Mognadsindex
2) Branschaktörernas digitala positioner
3) Identifiera prioriterade förändringsvågor
4) Beakta övergripande strategi

Bestäm digital destination
5) Beskriv det framtida önskade läget 
(digital) och när ni skall nå det.

Transformationsplan
6) Sammanställ och klustra identifierade 
initiativ i ett antal transformationsresor som 
behöver göras för att gå mot den digitala 
destinationen.

KUNSKAPSLYFT

INVOLVERA 
MÄNNISKOR

TRANSFORMATIONS-
PLANERING

IDENTIFIERA 
FÖRÄNDRING

SKAPA VILJA

ÖKA 
FÖRMÅGOR

FÅ SAKER ATT 
HÄNDA

Varför, vad, vart?
Målbild?

Vår digitala 
invärld

Vår digitala 
omvärld

Strategiska 
prioriteringar

Digital 
transformations-

plan



Hur vet vi vad vi 
ska göra?
6 steg till en Transformationsplan

• Verksamhetens digitala mognad

• Förändringsvågor

• Branschaktörer

• Övergripande strategi

• Digital destination

• Transformationsplan

1. DMI

www.digjourney.com

MISSION

 VÄRDERINGAR VISION

           

5. DIGITAL DESTINATION 6. TRANSFORMATIONSPLAN

2. BRANSCHAKTÖRER 3. PRIORITERADE FÖRÄNDRINGSVÅGOR 4. ÖVERGRIPANDE STRATEGI

NAMN:

AVGRÄNSNINGAR

TILLGÅNGAR

6 STEG TILL EN  
TRANSFORMATIONSPLAN

Värderingar,  
Vision & Mission

Strategiarbete

Organisation

Processer

Infrastruktur

Data & Analys
Erbjudande & 
Intäktsmodell

Kontaktytor

Relationer

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Mobilisering Koordination Acceleration

www.digjourney.com

Kunder

Leverantörer

Nya aktörer

Konkurrenter

Substitut

TA POSITION

VÄLJ RÄTT  
VÅGOR



1. DMI

www.digjourney.com

MISSION

 VÄRDERINGAR VISION

           

5. DIGITAL DESTINATION 6. TRANSFORMATIONSPLAN

2. BRANSCHAKTÖRER 3. PRIORITERADE FÖRÄNDRINGSVÅGOR 4. ÖVERGRIPANDE STRATEGI

NAMN:

AVGRÄNSNINGAR

TILLGÅNGAR

6 STEG TILL EN  
TRANSFORMATIONSPLAN

Värderingar,  
Vision & Mission

Strategiarbete

Organisation

Processer

Infrastruktur

Data & Analys
Erbjudande & 
Intäktsmodell

Kontaktytor

Relationer

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Mobilisering Koordination Acceleration

www.digjourney.com

Kunder

Leverantörer

Nya aktörer

Konkurrenter

Substitut

TA POSITION

VÄLJ RÄTT  
VÅGOR

Slutprodukten: 
transformationsplan & 
förmågor att göra ut planen

• En handlingsplan som stödjer 
befintlig strategi för att ta sig från 
A till B

• Fokuserar på vilka förmågor som 
behöver utvecklas 

• Vanligvis identifieras 5 - 10 
kunskapsområden

• Som blir planeringen som visar 
att du framtidssäkrad din 
verksamhet
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