
DIGITAL LEDELSE
HVA GJØR DE BESTE I STATEN?
HVA KAN UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN LÆRE?
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Våre spørsmål

• Er digital ledelse noe annet enn ‘vanlig’ ledelse?

• Hvordan utfører ledere digital ledelse?
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Vår inspirasjon

For 60 år siden:
• Leavitt, H. & T. L. Whisler (1958). Managers in the 1980s. Readings in managerial 

psychology. Chicago, The University of Chicago press.
- Antall mellom-ledere vil bli redusert
- Mellomleders arbeid vil bli mer strukturert og formalisert
- Toppledere vil bli mer involvert i kreative aktiviteter, slik som innovering og planlegging
- Hurtigere dataanalyse og bedre beslutninger

For 30 år siden:
• Applegate, Linda M., James Cash, and D. Quinn Mills (1988). Information 

Technology and Tomorrow’s Manager, Harvard Business Review, (1988).
- Ledere vil bli mer effektive
- Bedre evne til å overvåke og kontrollere store og komplekse organisasjoner
- Ledere mer involvert i operasjonen
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Teknologien den gang EDB, Data, IT



Teknologien i dag
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Digitale plattformer

Digitalisering



Hva er det med digital teknologi?
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En global ressurs

En generell ressurs

En generativ ressurs

En generøs ressurs



Lederroller i digitalisering
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IT-sjefen
(CIO)

Digitaliseringssjefen
(CDO)

LEDER

Prosjektlederen



Hvordan utfordres ledere av digitalisering?

• Makro nivå:
- Digitalisering endrer forretningsmodeller, og virksomheters posisjon i bransjens økosystem

• Meso nivå:
- Digitalisering endrer arbeidsprosesser, organisering, og rapporteringslinjer

• Mikro nivå:
- Digitalisering endrer arbeidets innhold og karakter, samt kravene til kompetanse og ferdigheter
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Dette leder fram til vårt perspektiv

• Digitalisering er ‘mer enn IT’, og kan ikke overlates til IT-avdelingen alene

• Det digitale er en ressurs, på lik linje med mennesker og penger, og må ledes
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Digital ledelse – forsøk på en definisjon

“The competent management of digital resources, 
including the planning, organizing, leading and following-

up”

Hva betyr det egentlig?
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Ledelse i en digital tid: hva gjør de beste i offentlig sektor?
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1. Fra målbilde til kontinuerlig utvikling
2. Fra optimalisering til re-konseptualisering
3. Fra bestiller-/leverandørmodell til tverrfaglig 

partnerskap
4. Fra siloer til plattformer
5. Fra PowerPoint til dashboards
6. Fra intern gevinstrealisering til posisjon i 

økosystemet

Organisasjon Informant
Direktoratet for e-helse Direktør

Riksarkivet Direktør

Statens lånekasse for
utdanning

Direktør

Statens kartverk Divisjonsdirektør

Universitetet i Oslo Dekan

Universitetet i Oslo Dekan

Helse Sør-Øst Avdelingsdirektør

Brønnøysundregistrene Direktør

Universitetet i Bergen Direktør

Fiskeridirektoratet Direktør

Bergen kommune Etatsdirektør

Direktoratet for
økonomistyring

Avdelingsdirektør

Bygstad, B., Lanestedt, G. & Iden, J. (2018). Ledelse i en digital tid. Hva gjør de beste i offentlig sektor? Stat og styring 4/2018.



Hva betyr dette for universitets- og høyskolesektoren?

• Tone ned behovet for at hver enhet skal ha en digitaliseringsstrategi
• Fokusere mindre på automatisering av arbeidsprosesser, og mer på hvordan 

digitalisering kan ta enheten videre /gjøre nye ting
• Utfordre dagens regime for anskaffelser, fra anbud til relasjonskontrakter
• Erstatte fagsystemene med plattformer
• Gi enhetsledelsen tilgang til ‘real-time’ data om ‘produksjonen’ (fra statiske rapporter)
• Tenke mer på hva sektoren kan ha nytte av, og mindre på hva som gagner den 

enkelte enhet
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