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Utviklingsreise  



2015 2018 2021

Fase 1

• En smidig organisasjon

Fase 3
• Hente ut effekter

• Økonomisk fundament
• Sikre kjerneleveranser

Fase 2



Fra bilistorganisasjon til 

mobilitetsorganisasjon 
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If the rate of change outside the 
organization exceeds the rate of 
change outside, the end is near







If you don´t have competitive 
advantage, don´t compete
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If the rate of change outside the 
organization exceeds the rate of 
change outside, the end is near





Helt sentrale og nødvendige endringer

Strategi

Ledelse og kultur

Struktur

Detaljerte planer og 
målhierarki

Lede etter kompass, 
formålsdrevet. 

Ordrebasert ledelse
Beslutningene flyttes ut 
til de som kjenner 
problemstillingene best. 

Funksjonsbasert 
organisasjon. 

Autonome og 
tverrfaglig team, 
utvikling basert på 
behov. 



En mer smidig organisasjon

Fa
go

m
rå

de
r

M
ot

or
en

Tr
ib

en
e

Vå
re

 o
pp

dr
ag

Vel frem

Shit happens...

...så vær
forberedt

Og kos deg 
underveis







Dynamisk styring
(Beyond budgeting) 

OKR 

Ny 
organisasjonsmodell

Teknologi
(Digital tj.pltfm)

Aktivitetsbasert 
arbeidsform (ABW)

Lederplattform

Hypotesedrevet 
produkt & tj.utvikling
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FOR Å FEILE

#1Ⓒ All rights reserved

A
We
are
agile



MEN, DET ER 
IKKE ROM FOR 
INKOMPETANSE
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VILJE TIL Å 
EKSPERIMENTERE
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MEN, MED HØY 
DISIPLIN
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PSYKOLOGISK
TRYGGHET
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MEN, «BRUTAL» 
ÆRLIGHET
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SAMARBEID
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FLAT 
STRUKTUR
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MEN, TYDELIG 
LEDERSKAP
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Takk for meg, 
og god helg!



Avslutning

Tre utfordringer:
1. Innovative kulturer kan oppleves som motstridende. Et stort prosjekt feiler, skal vi feire? Skal lederen holdes ansvarlig?
Det kommer an på, og dette kan skape forvirring og usikkerhet.

2. Mye av innholdet i denne type kultur er lett å forsone seg med, men ikke alt. Dersom man tenker at utvikling er full gass 
og dure på, og ikke disiplin så blir det tungt. Dersom man trives under konsensus, men påtvinges personlig ansvar er nok 
det ubehagelig.

3. Innovative kulturer er systemer som avhenger av gjensidig adferd. De kan ikke implementeres som rutiner. 
Sammenhengen: Tenk på hvordan atferden utfyller og forsterker hverandre. Svært kompetente mennesker vil 

være mer komfortable med beslutninger og ansvarlighet - og deres "feil" vil sannsynligvis gi læring fremfor avfall. Disiplinert 
eksperimentering vil koste mindre og gi mer nyttig informasjon - så igjen, toleranse for mislykkede eksperimenter blir 
forsvarlig i stedet for kortsiktig. Ansvarlighet gjør det mye lettere å være flat - og flate organisasjoner skaper en rask flyt av 
informasjon, noe som fører til raskere og smartere beslutninger.



Kultur & Ledelses initiativ nå
• Kultur & ledelse har sin «kilde» i Fagområde-teamet (FOL/HR/Kultur-sjef)

• Bruker GPTW – rammeverk for tilbakemelding

• Utvikler lederplattform sammen med THEAC, herunder også spesifikk 

ledertrening på 1:1

• Vektlegger kontinuerlig deling, læring og refleksjon (samlinger, NAF Lab)

• Agil arbeidsmetodikk; Heart of Agile

• Arbeider med en beskrivelse av kultur («kultur-håndbok»)

• Vi er nysgjerrige på temaene coaching og prestasjonsledelse

• Alltid på jakt etter inspirasjon til å bli bedre..


