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Lære av andre og spille hverandre gode 

Hvordan foregår digitaliserings prosesser i andre bransjer?

Hva gjør denne prosessen i forhold til effektivisering og ikke 
minst, utnyttelse av menneskepotensiale og videre ressursbruk?



Digitalisering er ikke noe nytt !!!
Vi har i realiteten drevet med dette siden 1700 tallet!! 

Det første vellykkede systemet for telegrafi kom i 1884 med den 
elektriske telegrafen, men eksperimenter med ulike former for 

fjernskriving hadde pågått siden 1770 - årene

Digitalisering – Det digitale skiftet



Figur 12.8 Digitalisering (Andersen 2017)
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Teknologiforståelse
• Enheter for å fange,
prosessere og presentere data
(maskinvare)
• Virksomhetssystemene
(programvare)
• Applikasjonsarkitektur
• Brukergrensesnitt
• Virksomhetslogikk
• Databaser

Virksomhetsforståelse
• Verdiskaping
• Utvikling
• Innovasjon
• Strategi
• Mål
• Prosesser
• Gevinster

Digital virksomhetsforståelse

Etter Heggernes 2017



Noen momenter
• Store endringer og «nye erkjennelser i vårt næringsliv»
• Fokus endres fra produkt / produksjon / leveranse til fokus på bruker / kunde – tilfredshet

• Fra introvert fokus til ekstrovert fokus – det som er bra for brukeren / kunden er bra for 
oss

• Det handler vel som mye om hvordan vi gjør ting, og ikke hva vi gjør
• Det meste henger sammen, og helhetsforståelse får mer fokus fremfor «silotenkning og 

siloadferd»
• Digitalisering er ett av mange virkemiddel for å bedre en leveranse til fordel for bruker / kunde 

– ikke digitalisering i seg selv
• Fra statisk strategisk tenking med et «ensidig» kostnads – og effektiviseringsfokus til 

fokus på virksomhetsmodeller / forretningsmodeller  

Ingen har lenger monopol – selv ikke helsesektoren 



Vår virksomhetsmodell
Logisk forklaring på hvordan organisasjonen
utvikler – leverer – fanger opp verdi og 
verdiskaping

Våre virksomhetsprosesser
Ledelsesprosesser, operasjonelle 

prosesser, støtteprosesser…

Vår strategi
Hva gjør vi for å komme dit vi vil

Virksomhetsutvikling ?



Takk for 
denne gang, og ha det flott til vi 

forhåpentligvis  treffes neste gang!
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Frode Solberg – Et kort sammendrag
• I dag

• Høyskolelektor Forretningsutvikling ved institutt for rettsvitenskap og styring - Handelshøyskolen BI
• Særlig ansvar for Handelshøyskolen BI’s styrekompetanseprogrammer, forretningsutvikling / 

bedriftsutvikling SMB, næringsutvikling, entreprenørskap
• Sentrale programmer for bl.a. NHO, SINTEF, SIVA m.fl. 
• Foreleser i MBA Strategi og i ledelse ved Nord Universitet

• Tidligere erfaring og bakgrunn i konsentrert form
• Leder for Executive & Corporate ved Handelshøyskolen BI Midt – og Nord Norge, Business 

Development Manager – BI Divisjon Executive
• Universitetslektor II ved NTNU Handelshøyskolen i Trondheim – Strategi, Innovasjon og 

Forretningsutvikling 
• Sammenhengende og bred erfaring i lederstillinger som mellomleder og toppleder i privat og offentlig 

sektor siden 1982
• Styreleder i en rekke bedrifter innenfor ulike bransjer. Nå styreleder i 2 virksomheter med til sammen ca. 

800 mill. i omsetning og 3 – 400 ansatte
• Startet 4 egne bedrifter i tillegg til å ha bistått et stort antall andre «start ups»
• Over 4 års arbeid i internasjonale prosjekter
• Utdannet ved Handelshøyskolen i Trondheim og Handelshøyskolen BI
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