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Kort & godt
Hva har kultur med digital transformasjon
å gjøre? Overraskende mye. I de fleste
eksempler på vellykket transformasjon er
styrt kultur-endring en viktig suksessfaktor.

• Blockchain - snarvei eller blindvei?
• Digital transformasjon 2018 -

del I & II

• Norge er best, men i hva?

Digital transformasjon 2018
del III: ‘The new normal’
Det er med digital transformasjon som med tid - den kommer eller
går, avhengig av perspektivet. Privat - hjemme - går den sin gang.
De fleste av oss blir mer digitale hver dag. Den nye normalen er et
faktum. Profesjonelt er det annerledes. Transformasjonen
kommer - snart. Hvordan få opp farten?

• Å være venner med Microsoft
• AI: Den virkelige trusselen …
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Analyser & kommentarer
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Dette er tredje og siste av en serie analyser som tar for seg erfaringer, eksempler, strategier og metodikk – pluss alminnelige misforståelser og bommerter. En ikke-teknisk håndbok i digital transformasjon.

Forskjellen er interessant: Hvorfor går det raskere privat enn på
jobb? En lang og komplisert diskusjon som kan gjøres veldig enkel:
Tid og prioritering. I profesjonell sammenheng prioriteres drift og
konsensus, holde hjulene i gang og unngå raske endringer som ikke
alle er enige i. Det fungerte i forrige tiår, men fungerer ikke lenger
– som vi diskuterte i Norge er best -men i hva? for noen uker siden.
Konsensuskulturen har levert. Nå er den ferdig.
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