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Bachelor oppgave BIForretningsutvikling og digitalisering

sammenheng mellom strategi, kompetanse og 

organisasjonskultur

STRATEGI

KOMPETANSE KULTUR



Hvordan brukes strategi, kompetanse 

og organisasjonskultur i en digital 

transformasjon?

STRATEGI

KOMPETANSE KULTUR



▪ Verdipapir Sentralen

▪ NHST MediaGroup

▪ Abelia 

▪ EVRY

▪ Sparebank 1 Gruppen

▪ Telia

▪ DNVGL

▪ Microsoft

▪ Helse Sør-Øst

▪ Rambøll

▪ Accenture

▪ Clarksons Platou 

▪ SINTEF

▪ Manpower

▪ IBM

▪ Egon Zehnder

Oppgaven har vært innom flere industrier

Kun C-level ledere og/eller styremedlem er intervjuet

Intervjuobjekter



▪ Regjeringen: IKT politikk: «Digital kompetanse og universell utforming er en 

forutsetning for digital deltakelse. Regjeringen jobber aktivt for å øke den digitale 

deltakelsen i Norge» 

▪ NOU 2019:2 Fremtidige kompetansebehov II

▪ IKT Norge: «Skal vi lykkes med digitalisering i Norge må vi altså ha ledere og 

ansatte i både offentlig og privat sektor med digital kompetanse.» 

▪ Innovasjon Norge: «...har et kurs rettet for ledere som skal utvikle strategier, 

samt ansatte som har behov for kompetanse»

Uttalelser





Mine observasjoner

STRATEGI

KOMPETANSE KULTUR

Læringskultur

Tilpasningsdyktighet



Mine obeservasjoner - innovasjon og endringsvilje

Jeg ser forskjeller på de nyere selskapene og de etablerte selskapene. 

▪ Nyere: Visjon blir til strategi, som blir til kompetanse som blir til organisasjonskultur

▪ Etablerte: Organisasjonskultur, som blir til kompetanse som blir til strategi

Visjon Strategi Kompetanse Organisasjonsskultur

Organisasjonskultur Kompetanse Strategi



Strategi

● Kunstig intelligens ventes å ta over en del av prosessene slik at en del

personer gjøres overflødig.

● Lederne ser at de ansatte er den største verdien. Verdien i data ligger i 

menneskene som finner og bruker dataen.

● De stadig nye og hurtige endringene gjør at man fra et ledelsesperspektiv må 

holde seg oppdatert i samme tempo.

● For gjennomføring av strategiene fremover kreves det at de ansatte har 

tilstrekkelig kompetanse, i bredden og digitalt.



Kompetanse

● Verdien av kunnskap og kompetanse er blitt mer kortsiktig, og må 

vedlikeholdes kontinuerlig.

● Kompetanse bygges, og eies av den ansatte selv.

● Mange av lederne mener det er helt nødvendig med livslang læring. 

● Større ønske å holde på kompetansen som utvikles i bedriften, da flere ser 

at de bør øke ressursinnsats i ansattes kompetanse.



Kompetanse del 2

● Bedrifter går oftere sammen i “profesjonelle økosystem” for å dekke kompetansepress 

internt og eksternt. 

● Flere påpeker viktigheten av kartlegging av kompetanse innad i bedriften, men ingen

har klare svar på hvordan en slik oversikt kan gi et konkurransefortrinn. I tillegg 

oppleves det vanskelig å måle effekt.

● Ledere har ofte vansker med å finne riktig læringsprogrammer, for deres egen 

personlige kompetanseutvikling. Mer skreddersydd.

● Det er ikke nødvendigvis kunnskapen fra høyere utdanning som er viktig, men at man 

har lært å lære.

● Tillært kompetanse må oppgraderes og oppdateres. Flere mener dette bør skje minst 

hvert femte år da prosessene endres hurtigere enn tidligere.



Organisasjonskultur

● Ved et ønske om å gjennomføre en større endring i kompetansen hos ansatte, er 

organisasjonskultur viktig.

● Det er vanskelig å bygge en kultur når det er ventet at ansatte skifter arbeidssted 

hurtigere.

● Innovasjon må tydelig inn i organisasjonskulturen. Langt vanskeligere å få positive 

resultater av strategier uten at dette er lært og brukes som kultur i bedriften.

● En digital transformasjon kan gjennomføres bedre og mer effektivt ved å innha en 

endring- og læringsvillig kultur.



Oppsummert

➔ Bedrifter må ha kultur for endringsvillighet

➔ Det er stort behov for videreutvikling av digital kompetanse

➔ Virksomhetene ønsker et system som kan kartlegge kompetanse, 

samt prosjekters lærdom og erfaring

➔ Tillært kompetanse må oppgraderes (“minst” hvert femte år) og 

oppdateres

➔ Den ansatte må ta mer ansvar for sin egen utvikling og kompetanse.

➔ Strategi, kompetanse og organisasjonskultur har felles avhengigheter!
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