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• Författare av boken Att leda digital transformation

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

• Entreprenör och rådgivare



Vad har hänt sedan sist? 
Gjort? Nya tankar? Insikter? 

5 grupper -10 minuter 

Skriv ned på A3



Vilka nya frågor är/blir viktiga 
för dig och din verksamhet?



Det syns genom 

• att vi tar ansvar för diskussionerna, 
delar med oss och lyssnar  

• att vi fokuserar, diskuterar och 
samarbetar 

• att vi är engagerade i andras 
förutsättningar 

• att vi lyssnar 
• vågar fråga

Vi är en grupp som

• är nyfikna 
• har ett öppet och tillåtande 

samtalsklimat 
• är prestigelösa 
• är peppande

Iteration 2



Syfte:  
Framtidssäkra biblioteksverksamheten 

Mål:  
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

Martin Kopta on Unsplash

https://unsplash.com/@garcon?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/library-future?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


VÅR MÅLBILD VÅR DIGITALA 
MOGNAD

VÅRA 
PRIORITERADE 
FÖRÄNDRINGS

VÅGOR
VÅR OMVÄRLD VÅR DIGITALA 

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



Hur ska vi anpassa oss till vår 
omvärld?

Förstå verksamhetens nuläge - digital mognad  
• Digital kompetens 
• Transformation och komplexitet 
• Att leda digital förändring 

Verksamhetsutveckling med omvärlden i centrum 
• Hur kan vi förstå hur förändringsvågor påverkar verksamheten 
• Hur kan vi jobba med att se annorlunda på vår omvärld?  

Check-out 
• Reflektion av dagen 
• Vad ska du Sluta, Fortsätta och Börja göra 
• Nästa gång



Resor som går Från - Till 
Digitalt Först!







… och de utvecklas i en viss process



Empower

Nätverk

Experiment

Förändras

Transparent

Öppet

Tid, Rum, Enhet, Språk

Kontroll

Hierarki

Planering

Stabilt

Sekretess

Stängt

Geografiskt

Leda skapandet i en 
digitaliserad värld

Reflektera över var befinner 
sig din verksamhet, på en 
skala från en vänstra 
kolumn eller i den högra? 

Vad betyder det? 
Vad behöver du göra för att 
skapa förflyttning?  



Diskussion
Hur påverkas ledarskapet?



STYRA & LEDA 
Från standard & kontroll 

till Flexibilitet, kreativitet & 
frihet

LEDA SKAPANDET

ORGANISERA & 
STRUKTURERA 

Från silo & ”not invented 
here” till ”amöban & 

samskapande” TRANSPARENS & 
ÖPPENHET 

Från protektionism till 
distribuerad drivkraft

DIGITALA KUNSKAPS-
MEDARBETAREN 

Från lokalt anställd till 
globala passionerade

STABILITET & KONSTANT 
FÖRÄNDRING 

Från förvaltning till 
kontinuerlig förbättring

PROBLEMLÖSNING 
Från ”Know it all  

till  
Learn it all”



Vad är digitalisering?



Hur kan vi skapa ett bibliotek 
som är där medborgaren är?
”Idag finns biblioteket där jag är. Jag har bibblan på fickan och de håller alltid öppet"



FÖRÄNDRINGSVÅG:                      

1. Beskriv effekter & företeelser som ni ser gällande förändringsvågen.

2. Beskriv hur vågen skapar värde för era kunder (välj en kundgrupp).

3. Beskriv hur vågen kan skapa värde internt i er verksamhet.

4. 

5. AKTIVITET/INITIATIV. Vad kan ni göra?

6. Ert beslut gällande bolagets respons 
till vågen: (Ringa in) 
a) Agera      b) Bevaka      c) Ignorera
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Övning
• Kortfattad presentation av vågen

• Vad handlar den om?

• Värde för medborgaren?

• Värde för biblioteket?

• Vilka aktiviteter rekommenderar ni att man kan göra?





Övning - 
• Vilka motorer påverkas?

• Arbeta 2 och 2

• Välj en motor. 

• Ta hjälp från boken att förstå motorn

• Hur påverkas motorn (hos dig)?

• Vad behöver ni göra för att ta er från A till B?



Övning - 
• Jämför med ditt mognadstest, behöver resultatet justeras? 



Övning -Sammanfattning
• Hur gick det?

• Självskattning

• Verksamhetens digitala mognad är alltid i relation till 
förändringsvågor och i rörelse.

• Din uppgift till nästa gång: 

• Välj en viktig förändringsvåg. Gör övningen del 1 och del 2 
med ditt team eller tillsammans med några gruppen.

• Jämför med ditt mognadstest, behöver resultatet justeras? 



Branschaktörer



Traditionella 
konkurrenter

Besökare
Medborgare

Företagare

Din 
verksamhet

Leverantörer

Nya aktörer
Substitut

Partners

Talanger



”When you change 
the way you look at 
things, the things you 
look at change.”

Wayne Dyer



Övning - Presentation och 
Reflektion
• Hur förändras det upplevda värdet hos målgruppen utifrån 

de olika exemplen?

• Har detta exempel någon bäring på ett bibliotek? Om ja, 
berätta mer!

• Vilka branschaktörer är viktiga för biblioteket att ha koll på? 

• Hur påverkar detta perspektiv, din syn på er digitala 
mognad?



Uppgift till nästa gång
Välj 

• 1 viktiga leverantör

• 1 samarbetspartner

• Bedöm deras digitala mognad. 

• Reflektera vad det betyder för din verksamhet

• Jämför med ditt mognadstest, behöver resultatet justeras? 



Hur leds digital förändring?





8 step process - John Kotter



Title Text
Body Level One

Body Level Two

Body Level Three

Body Level Four

Body Level Fiv

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

Body Level One

Body Level Two

Body Level Three

Body Level Four

Body Level Five



Att förstå 
verksamhetens digitala 
mognad
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



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



METOD 
för att identifiera och 

utveckla digital 
mognad

FÖRSTÅELSE
 digitaliseringens 

påverkar

PROCESS 
för att leda digital 

förändring

Individuella förmågor?
•Generella 
•Specifika

Vad? Hur?

Värderingar, Vision & Mission Strategiarbete Organisation  
(Kompetens, Kultur, Koordinering)

InfrastrukturProcesser

Erbjudande & Intäktsmodell Kontaktytor Relationer

Data & Analys

© DIGJOURNEY 
De nio digitala motorerna – del av Digital Maturity Matrix

Positiva attityder
Initiativ

Förutsättningar för att 
kunna förändra och själv 

förändras

Trygghet & mod



Min slutsats
För att kunna hjälpa andra i digital förändring behöver jag själv gå 
före



Check-out 
Digital kompetens 

Ledarskap 
Hantera komplexitet 

Att leda digital 
förändring 

Utforskat vågor & 
branschaktörer 

Vad behöver du 
fördjupa dig mer i? 

En sak per post it 

Vad bör vi börja 
Sluta göra? 

Vad bör vi fortsätta 
göra? 

Vad bör vi börja 
göra? 



TACK! 


