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Samfunnet vi lever i blir mer og mer digitalisert. Vi som brukere og mottakere av tjenester fra offentlig sektor, 
forventer at vi kan løse våre behov gjennom digitale grensesnitt. Dialogen mellom tjenestetilbydere og brukere endrer 
seg kontinuerlig og vår makt som forbrukere og borgere øker. Tjenester skal kunne bestilles og mottas med noen 
enkle klikk hvor som helst og når som helst. 

Rask utvikling av digital teknologi, fra skytjenester til mobile tjenester til nye analyseverktøy, endrer fundamentalt 
måten virksomheter, både i offentlig og privat sektor, opererer. Trolig vil ingen enkelt faktor være viktigere for 
utviklingen av offentlig sektor, enn endringen understøttet av digitale teknologier. Myndigheter over hele verden er 
midt i en historisk transformasjon som pløyer vei fra analog til digital driftsmodell. 

Å transformere offentlige virksomheter er en lang reise. Deloitte har gjennomført en global undersøkelse om temaet 
og resultatene viser en rekke interessante funn. Disse presenteres overordnet i rapportens neste kapittel. 

Les mer om den globale rapporten her: http://dupress.com/articles/digital-transformation-in-government/

Vår globale undersøkelse omfatter også en rekke nordiske virksomheter. Denne rapporten fokuserer på de nordiske 
resultatene og beskriver fem sentrale hovedfunn.  Rapporten identifiserer også de vanligste barrierene som 
hemmer digital utvikling, samtidig som den fremhever noen vellykkede tiltak som kan bidra til en mer smidig digital 
transformasjon for offentlige virksomheter.    

Vi ønsker deg god lesning.

Med vennlig hilsen 

Lennart Sjøgren  Anne Cathrin Haueng
Partner for offentlig sektor Director  
Deloitte  MonitorDeloitte 

Digital transformasjon  
i offentlig sektor
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Om undersøkelsen

Deloitte har fått svar fra mer enn 1200 offentlig ansatte i over 70 land om temaet digital transformasjon, og har 
intervjuet ytterligere 130 ledere og digitale eksperter i offentlig sektor, for å få innsikt i virksomhetens «digitale 
modenhet». 
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Basert på vårt rammeverk for modenhetsvurdering, har vi kategorisert virksomheter i tre stadier: Tidlig, Utviklende 
eller Moden
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I perioden januar til mars 2015 gjennomførte 
Deloitte en analyse av de offentlige virksomhetenes 
digitale transformasjon. Ledere fra alle de nordiske 
landene deltok i undersøkelsen.  
 
I denne rapporten presenterer vi fem sentrale funn 
fra den nordiske undersøkelsen. 

Forståelse av digital transformasjon  
i offentlig sektor



De nordiske landene har den høyeste andelen av offentlige virksomheter med en 
digital strategi (57 %). Da vi spurte nordiske virksomheter om hva formålet med den 
digitale strategien var, svarte majoriteten å øke effektiviteten (95 %) og å forbedre 
brukerreisen (88 %).

Samtidig som strategien danner grunnlag for den digitale transformasjonsprosessen, 
er ikke virksomhetene oppmerksomme på strategiens betydning og viktighet. Selv om 
Norden har den høyeste andelen av offentlige virksomheter med en digital strategi, 
så viser undersøkelsen at over 40 % av virksomhetene ikke har en klar digital strategi. 
Kun 33 % har tillit til deres virksomhets evne til å respondere på digitale trender, mens 
36 % er fornøyde med deres virksomhets nåværende evne til å reagere på digitale 
trender.

91 % av nordiske virksomheter anser digitale teknologier som en mulighet, men 55 % 
har økt sine investeringer i digitale initiativer det siste året. 50 % av de spurte mente 
at digitale trender har forbedret virksomhetens evne til å svare på utfordringer og 
muligheter, men samtidig anser flertallet av de spurte at offentlige virksomheter har 
mindre digital kompetanse enn private virksomheter.  

Våre resultater fra undersøkelsen viser en interessant kobling mellom virksomheters 
digitale modenhet og tilstedeværelsen av en klar digital strategi. Undersøkelsen viser 
at virksomheter med en klar og helhetlig digital strategi er mer digitalt modne, er 
bedre rustet til å svare på muligheter og utfordringer, og har en kultur som fremmer 
innovasjon og samarbeid. 
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Har en klar og sammenhengende digital strategi

Norden

46%

57%

Globalt

82%

91%

44%

55%

Globalt Norden

Ser på digital 
teknologi 
som en mulighet

Økte investeringer 
i digitale initiativer 
siste året

Digital - muligheter vs. investeringer

Norden

34% 33% 33%

Tillit til egen virksomhets nåværende evne til å reagere på digitale trender

Fornøyd med egen virksomhets nåværende evne til å reagere på digitale trender

42% 22% 36%

EnigUenig Hverken uenig eller enig

36%
tillit globalt

37%
fornøyd globalt

«Organisasjonen har ingen tydelig 
strategi for digitalisering. Det er fortsatt 
ulik forståelse av hva digitalisering er for 
noe.»  
– Leder, offentlig sektor

Selv om Norden har den høyeste andelen av 
offentlige virksomheter med en digital strategi, 
viser undersøkelsen at over 40 % av virksomhetene 
ikke har en klar digital strategi og at rundt 61 % 
av digitale insentiver blir implementert med en 
«bottom-up» tilnærming.

1. Digital transformasjon 
mangler ofte strategisk fokus



Mer enn en tredjedel av respondentene i den nordiske undersøkelsen sa at krav fra 
brukeren (35 %) var en fremtredende drivkraft for digital transformasjon, etterfulgt av 
kostnad- og budsjettbegrensinger (33 %). Offentlig sektor innser at brukerne forventer 
den samme brukeropplevelsen i sitt samspill med offentlige virksomheter som de 
opplever i privat sektor. 

Rundt 85 prosent av de spurte mener at digital teknologi muliggjør bedre samarbeid 
mellom ansatte i offentlig sektor og brukerne av tjenestene, mens 88 prosent sier at 
de tar sikte på å forbedre brukeropplevelsen. Det er økende fokus på brukere også 
i offentlig sektor, men kompetansen innen metoder som tjenestedesign må heves 
for å kunne møte det ambisjonsnivået som kreves. Halvparten av de spurte oppgir at 
deres virksomhet mangler evner innen «brukeropplevelse og tjenestedesign» og kun 
18 prosent oppgir en høy eller svært høy grad av brukerinvolvering i utformingen av 
tjenester. Samtidig beskriver 73 % av respondentene at tjenestedesign er nødvendig 
for å ta i bruk og utvikle digitale trender. 

Brukeropplevelsen ser ut til å være det området der nordiske offentlige virksomheter 
mangler tilstedeværelse og ferdigheter, noe som kan tyde på et gap mellom 
ambisjonene og den faktiske gjennomførelsen. For å gjennomføre en digital 
transformasjon innebærer det at offentlige virksomheter involverer brukere og tar i 
bruk metoder som omfatter tjenestedesign.  
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2. Brukerorientering  
– en drivkraft for digital transformasjon

Det er økende fokus på brukere også i offentlig 
sektor, men kompetansen innen metoder som 
tjenestedesign må heves for å kunne møte det 
ambisjonsnivået som kreves.

«For å oppnå digital transformasjon må 
vi gjøre den generelle prosessen med å 
utvikle tjenestene mer åpen enn den er 
nå. Brukere må være med fra 
begynnelsen av og gjennom hele reisen. 
Reisen bør skissere hva vi ønsker å 
oppnå med brukerne på hvert punkt i 
utviklingen som vi er vant til å gjøre.»  
– Leder, offentlig sektor

Norden

Globalt

Hvordan er graden av brukerinvolvering under utvikling av digitale tjenester for din virksomhet?

Vet ikke Lav Hverken lav eller høy Høy

37%

33%

14%
19%

11% 13%

Globalt Norden

38% 33%

35%

Andre

Krav fra styresmakter

Krav fra brukere

Hva er den største drivkraften for 
digital transformasjon?

Kostnader og budsjettbegrensninger

11% 53% 23% 13%

2% 52% 28% 18%
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3. Manglende ferdigheter  
hemmer digital transformasjon

Da vi ba de nordiske respondentene rangere de områdene innen digital transformasjon 
som de mener er mest utfordrende å lede, ble det oppgitt at ansattes ferdigheter 
og kultur er de mest utfordrende dimensjonene ved digital transformasjon. 96 % av 
respondentene sa at det å endre ansattes holdninger til å bli mer positivt innstilt til 
digitale nyvinninger og muligheter var utfordrende, 31 % av dem sa at det var svært 
utfordrende. Dette betyr at respondentene er klar over nivået av endring som er 
nødvendig for å sikre en digitalt kunnskapsrik arbeidsstyrke, men de vet at å endre 
kulturen er en vanskelig oppgave. 

Ansattes ferdigheter og kultur er de mest utfordrende dimensjonene ved digital 
endring, men vår undersøkelse viser at disse dimensjonene er viktige for å lykkes med 
transformasjonen.

Digitalt modne offentlige virksomheter er preget av en kultur som fremmer digital 
transformasjon. De bidrar til innovasjon, fremmer samhandlingsmiljøer og har en 
positiv holdning til risiko. Innovasjon og samarbeid er ikke alltid et produkt av digitale 
teknologier, de kan også bli fremmet gjennom digitalvennlige utviklingsmetoder som 
agil utvikling og prosjektledelse. 70 % opplever at digitale trender og utvikling har 
bidratt til mer fokus på innovasjon, men få opplever en endring i risiko. 

Innovasjon og nyskapning oppstår gjennom samhandling mellom mennesker med ulik 
bakgrunn. Digitalt modne virksomheter er i bedre stand til å erkjenne fordelene ved 
samhandling, og de fleste mener at digitale teknologier gir ansatte mulighet til å jobbe 
bedre sammen. 76 % av nordiske virksomheter i offentlig sektor mener at digitale 
trender har forbedret samarbeidskulturen i virksomheten.

«Skal vi få til endringen så må vi jobbe på 
nye måter. Vi må ha et mer mobilt politi 
som betyr en annen måte å jobbe på for 
alle ansatte og for dem som er nær der 
hendelsene inntreffer. Det medfører at det 
blir mer arbeid på stedet – etterforskning 
kan gjøres der og da, siden politiet er 
utstyrt med verktøy i sine enheter og 
dermed slipper å reise tilbake til 
politistasjonen» 
– Leder, offentlig sektor

Ansattes ferdigheter og kultur er de mest 
utfordrende dimensjonene ved digital endring, men 
vår undersøkelse viser at disse dimensjonene er 
viktige for å lykkes med transformasjonen.

Samarbeidskultur

Innovasjonskultur

67% 
globalt sier at digitale 
trender forbedrer 
samarbeidskultur

65% 
globalt sier at 
digitale trender 
forbedrer 
innovasjonskultur

2%

4% 24% 70%

Digitale trender endrer denne dynamikken i min virksomhet

Norden

5%

2%

17% 76%5%

Vet ikke Forverrer Hverken forverrer eller forbedrer Forbedrer

Globalt Norden

Vet ikke

Ja

Nei

Endrer din virksomhet sin holdning til risiko under overgangen til digital?

28% 28%

46% 44%

26% 28%

Utfordringsområder i Norden         % enig 

2. Kultur

97 %

96 %

1. Ansattes ferdigheter

4. Anskaffelser

95 %

85 %

3. Lederskap



12

4. Digital kunnskap blant ledere

Rundt halvparten av de spurte mente at deres ledere forstår digitale trender og 
ny teknologi. Likevel svarer kun 34 % at deres ledelse innehar den nødvendige 
kompetansen som kreves for å møte utfordringer relatert til digital transformasjon av 
offentlige tjenester. Ledere med høy digital forståelse spiller en viktig rolle for å sikre 
at nødvendig kompetansebyggende tiltak iverksettes blant ansatte. Ledere som er 
oppmerksomme på digitale trender og teknologier er nesten tre ganger mer effektive i 
å gi organisatorisk støtte til ansatte for å hjelpe dem å bygge digitale ferdigheter.

70 % av de spurte mener det er viktig at én utpekt person eller gruppe har ansvar for 
å styre virksomhetens digitale strategi, men kun 43 % kunne bekrefte at deres egen 
virksomhet hadde en slik rolle. Samtidig viser undersøkelsen at rundt 61 % av digitale 
insentiver blir implementert med en «bottom-up» tilnærming.

Ansatte med god teknologiforståelse er sentralt for å sikre en god digital 
transformasjonsprosess. 97 % av de spurte beskrev utfordringer blant ansatte som 
det vanskeligste området å håndtere i deres digitale transformasjon. Da de ble spurt 
om hvilke evner organisasjonen bør inneha for å utnytte digitale trender oppga de 
samarbeidsevner, entreprenørskapsånd og agilitet som de tre viktigste. Da de ble 
spurt om den eksisterende kompetansen i virksomheten, svarte kun en tredjedel at de 
innehadde tilstrekkelige ferdigheter til å iverksette sin digitale strategi.

Ledere med høy digital forståelse spiller en viktig 
rolle for å sikre at nødvendig kompetansebyggende 
tiltak iverksettes blant ansatte. Kun 34 % mente at 
ledelsen deres hadde tilstrekkelige ferdigheter til å 
lede denne strategiprosessen.

«Utfordringen er at ledelsen fortsatt ikke 
opplever noen et stort press til endring 
og det blir derfor kun iverksatt mindre 
og isolerte initiativ – Ikke noe digitalt 
transformasjonsprogram» 
– Leder, offentlig sektor

46%

39%

42%

59%

53%

40%

33%

45%

45%

48%

49%

52%

Teknologiforståelse

Tjenestedesign

Virksomhetskløkt

Agilitet

Entrprenørskapsånd

Samarbeidsevner

Manglende ferdigheter blant ansatte

Globalt

Norden

Globalt Norden

Ledere forstår 
digitale trender 
og teknologier

Ledere har 
tilstrekkelig 
kompetanse til å 
lede virksomhetens 
digitale strategi

Digital - ferdigheter blant ledere

50%

38%

55%

34%
Ja; 43%

Norden

Ja;51%

Globalt

Har en enkeltperson eller gruppe ansvar for organisasjonens 
digitale strategi?
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5. Anskaffelsesprosesser  
– viktig for digital transformasjon

84 % av respondentene mente at anskaffelsesprosesser må endres betraktelig for 
å imøtekomme en digital transformasjon. Da de ble spurt om å rangere de største 
hindrene for anskaffelser, så ble lover og reguleringer, manglende fleksibilitet og 
utdaterte avtaler oppgitt. En mer smidig utviklingsprosess og mindre restriktive 
leveringsbetingelser ble oftest nevnt som løsningsalternativer for å oppnå bedre 
anskaffelsesprosedyrer. Virksomheter innenfor offentlig sektor behøver tilgang til en 
robust og innovativ teknologimarkedsplass for å utføre digital transformasjon. Vår 
undersøkelse antyder at anskaffelsesrutiner og markedsplasser må bedres i takt med 
offentlige krav og reguleringer for digital transformasjon.

Samtidig som anskaffelsesreguleringer blir sett på som en hindring for digital 
transformasjon, så dras mengden av leverandører frem som en suksessfaktor. Hele  
72 % av virksomhetene anvender både interne og eksterne ressurser for å levere 
tjenester, men kun 33 % hevder at de er fornøyde med leverandørtilbudet. En 
virksomhet trenger nødvendigvis ikke et eget utviklingsteam, men det er kritisk 
at de har anskaffelsesspesialister som effektivt kan kontrollere arbeidet gjort av 
leverandørene.

«Anbudsprosessen er et betydelig hinder 
for å gjøre gode økonomiske investeringer 
– det er vanskelig å gjennomføre 
prosessen helt rettferdig. Taperne av en 
anbudsprosess har også kanaler som de 
kan klage og utfordre beslutningen som 
har blitt gjort. Dette er tidskrevende og 
sinker investeringsinitiativ.»  
– Leder, offentlig sektor

Anskaffelses- og virksomhetsstrategiene bør 
forandres for å kunne muliggjøre digitalisering. 
Vår undersøkelse antyder at anskaffelsesrutiner og 
markedsplasser må bedres i takt med offentlige krav 
og reguleringer for digital transformasjon.

10%

21%

19%

20%

31%

45%

10%

13%

13%

31%

36%

43%

Kortere kontraktsperioder

Mindre sentralisert kontroll

Mer åpenhet til små og mellomstore bedrifter

Modulutvikling

Mindre restriktive leveringsbetingelser

Agile utviklingsprosess

På hvilken måte må anskaffelser forandres for å muliggjøre digital transformasjon?

Globalt

Norden

Outsourced 18 %

Norden t

Utvikling av digitale tjenester

In-house 10 %

Blandet (in-house og outsourced) 72 %
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Ved å se nærmere på den digitale utviklingen i 
offentlig sektor, ble fem faktorer som begrenser  
digital transformasjon identifisert. 
 
Forskning viser at digitaliseringen hemmes grunnet 
områder som kultur, innkjøp, personal og ledelse. 
 
Denne delen av rapporten ser nærmere på de ulike 
barrierene og hvordan virksomheter i offentlig 
sektor kan overkomme disse for å fremme digital 
transformasjon. 

Digital utvikling i offentlig sektor
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Kultur 

Digital transformasjon er endringer drevet og 
understøttet av ny teknologi. Digital transformasjon 
baserer seg på forandringer i teknologien, og nye 
arbeidsmetoder utdaterer de eksisterende i et høyt 
tempo. Både ansatte og ledere kan oppleve at 
forandring av den nåværende tilstanden er vanskelig og i 
mange tilfeller må kunnskap om og innstilling til endring 
bearbeides. 

Offentlige virksomheter har ofte faste rutiner med 
bestemte regler, fremgangsmåter og prosedyrer. Dette 
gjør kulturendring vanskeligere da forandringen kan 
oppfatte som ødeleggende for dagens avtaler og praksis.

Undersøkelsene våre fant elementer som påvirker 
kulturell passivitet. De illustrerer noen av metodene som 
kan påvirke negative holdninger til forandring:

 
Nye arbeidsmetoder og -miljø for å oppfordre til 
samarbeid og utfordre dagens system.

Endring av arbeidsmetode og -miljø gjennom å justere 
planløsning og arbeidsoppsett, for eksempel ved å 
endre til åpent landskap eller slå sammen to forskjellige 
grupper for å øke samarbeid. En annen løsning er å 
forbedre teknologien som brukes daglig ved å heve 
restriksjoner på databruk, åpne for mer mobil- og 
nettbrettbruk, forbedre telefon- og konferanseteknologi. 

Slike forandringer sender et sterkt signal om at kulturen 
er i endring. Ved å gi brukere og ansatte mer fleksibilitet 
vil man øke produktiviteten og fremme samarbeid. 
Det er likevel ikke nok til å skape forandring alene, 
men må samkjøres med betydelige forandringer i 
virksomhetsmodellen.

Inkluder brukeranalyser i dialogen rundt 
omstillingsprosessen.

Kulturer som har tungt for å omstille seg har gjerne 
godt etablerte rutiner og ansatte med lang ansiennitet 
som gjør det de mener er best for sine brukere. Det 
er effektivt å bruke forskningsbaserte brukeranalyser 
i prosessen med å øke ansattes endringsvillighet. 
Det betyr ikke å undersøke hva mellommenn, 
kommentatorer eller analytikere mener at brukere 
ønsker, men heller gjøre etnografiske studier, intervjue 
brukere om tjenestene og etablere metodikk som raskt 
evner å svare på brukernes ønsker og krav. Brukerdata er 
vanskelig å ignorere og vil overbevise også de kulturene 
som er de tydeligste motstanderne av forandring.

 
Engasjer kritikere i nøkkeloppgaver.

Mange offentlige virksomheter utnevner nye 
omstillingsansvarlige og trenden med å utnevne

 «Chief Digital Officers» (CDOs) fortsetter. Slike 
utnevnelser fremmer forandringsprosessen, da 
innflytelsesrike personer kan iverksette og utfordre den 
nåværende situasjonen. Disse trenger ikke nødvendigvis 
å bli hentet utenifra, men man er avhengig av å avklare 
hvordan de skal sette i gang endringsprosesser. For å 
gi gode resultater må de være tett knyttet til endring 
av styresett. En vellykket gjennomføring skaper 
rollemodeller og inspirasjonskilder for nytekning.

Hva kreves i den digitale reisen
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Oslo universitetssykehus HF (OUS) ble etablert i 
januar 2009 gjennom en fusjon av Aker sykehus, 
Rikshospitalet, Radiumshospitalet og Ullevål 
universitetssykehus. Det nye sykehuset er lokalsykehus 
for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store 
deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere 
i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver. 
Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte.

Inn i fusjonen tok de opprinnelige sykehusene 
med seg sine datasystemer og sin kultur. Det 
nye fusjonerte sykehuset hadde utfordringer 
med å understøtte pasientsløyfer som gikk 
mellom lokalisasjoner med ulike system. Brukeren 
måtte forholde seg til flere pasientsystemer, tre 
laboratoriesvarsystem og tre røntgensystem. I 
psykiatrien var dette spesielt utfordrende da de hadde 
egne systemer for Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) 
og RUS. På sykehuset ble det benyttet mye papir både 
i intern og i ekstern kommunikasjon. 

Gjennom innføring av ett felles journal og 
pasientadministrativt system har OUS fått en felles 
inngang for informasjon om pasienter på sykehuset 
og et verktøy som støtter samarbeid rundt pasientene 
på tvers av de opprinnelige lokalisasjonene. 
Prosjektet har hatt fokus på at sykehusene skal ha 
like arbeidsprosesser der kommunikasjon både internt 
og eksternt i størst mulig grad skjer elektronisk. 
Internt i OUS er nå samhandlingen rundt en pasient 
elektronisk, og posthyller er erstattet av elektriske 
arbeidsoppgaver i pasientsystemet. Etter en styrking 
av integrasjoner og overvåking kuttes nå svar på papir 
helt. Opp mot eksterne samarbeidspartnere gjøres nå 
også mer og mer av kommunikasjonen elektronisk 
med meldinger til og fra fastleger, kommuner og 
andre foretak. OUS har som et resultat av innføringen 
blitt det digitale lokomotivet i Helse Sør-Øst. 

Digital historie – regionale EPJ på OUS
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Ansatte

Vår undersøkelse identifiserte manglende ferdigheter 
blant de ansatte som det mest utfordrende området for 
digital transformasjon. 

Dersom potensialet ved å innføre digital transformasjon 
skal oppnås, kreves det at offentlige aktører tilegner seg 
nye ferdigheter. Dette innebærer forskning og analyse, 
smidig og iterativ prosjektledelse, samt ferdigheter og 
kunnskap om temaer som teknologi, brukeropplevelse, 
finansiell modellering for digitale virksomhetsmodeller 
og kommersialisering av digitale verdikjeder. Det er 
vanskelig for offentlige organer å tiltrekke seg de største 
talentene da offentlig sektor sjelden kan konkurrere med 
privat sektor når det kommer til lønn. 

Løsningen blir en kombinasjon av investering, ekstern 
støtte og innovative fremgangsmåter. Forskningen fant 
noen suksessfulle inngrep som inkluderer:

Samarbeid med universiteter, lokale arbeidsgivere 
og pålitelige leverandører. 

Noe av kunnskapen som trengs kan oppnås i ulike faser. 
For eksempel vil det ikke nødvendigvis kreve langvarig 
bruk av en ressurs for å oppnå ferdigheter innenfor 
spesifikke nye teknologier og innenfor brukerforskning. 
Dette er passende områder for offentlige aktører å få 
kompetanse fra en tredjepart.

Mange offentlige aktører har kontakt med akademiske 
institusjoner, mens andre benytter eksterne kommersielle 
partnerskap til å få tilgang til nøkkelferdigheter 
som entreprenører, konsulenter og digitale 
tjenesteleverandører. Eksterne ressurser kan levere 
tjenester av god kvalitet i et høyt tempo, og en viss 
overføring av risiko som kan rettferdiggjøre relativt høye 
kostnader på kort og lang sikt. 

Interne akademier og opplæringsprogrammer.

Nesten alle offentlige aktører har mange dyktige 
ansatte med ferdigheter som kan videreutvikles. Interne 
programmer med godt design har en stor innvirkning 
på kultur og motivasjon. Undersøkelsen vår påviste 
at det forekom holdningsendringer og et temposkifte 
i virksomheter som hadde investert i utvikling av de 
ansattes ferdigheter. 

Tilgang til kompetanse i samfunnet gjennom 
tilgjengelig data og innsyn.

Ledende offentlige virksomheter erkjenner at deres 
oppdrag går ut over virksomhetens grenser. Ved å 
tilegne seg kunnskap fra brukerne og lokale nettverk 
kan de oppnå mer, i tillegg til at de kan ta større del i 
samfunnet. 

Det starter med endring av holdninger. Noen 
virksomheter som tidligere opererte individuelt og 
holdt data privat har gjort rådata offentlig tilgjengelig, 
og dermed tillatt andre å benytte dem for å forbedre 
tjenestene sine.

Ledere må administrere konkurrerende prioriteringer og fokusere på  
brukersentrert design.



Ledelse

Kun 34 prosent av respondentene tror at ledelsen har 
tilstrekkelige ferdigheter for å møte utfordringer ved 
digital transformasjon av offentlige tjenester. Resultatet 
illustrerer at ledere trenger å administrere konkurrerende 
prioriteringer, kjøpe ideen om brukersentrert design og 
dermed oppnå digital transformasjon. 

De store endringene som driver digital transformasjon 
utfordrer ledelse- og styringsmodellene. Før den digitale 
fremveksten begynte ble nye prosjekter vurdert ved 
bruk av omfattende analyser.  Investeringsbeslutninger 
var basert på lønnsomhetsanalyser, og sluttresultatet av 
prosjektet var vanligvis fastsatt i forkant.

Endringsledelse i den offentlige sektoren er under 
tilsvarende press. Offentlige institusjoner som forventer 
endringer i lavt tempo med strengere regelverk og 
tidsrammer vil merke at dette setter en barriere for 
digital transformasjon. 

Noen av arbeidsmetodene og inngrepene som har vist 
seg å fungere er følgende:

Investere i tjenester som forbedrer snarere enn å 
investere i prosjekter

Suksessrike virksomheter i både offentlige og private 
sektorer har begynt å fokusere budsjettallokeringen mot 
tjenester fremfor prosjekter, med en forventning om at 
ledere for tjenestene vil være ansvarlige både for drift 
og forbedring av området. Dette vil muliggjøre raskere 
innovasjon, minske hindringer for forandringer og 
tillater ledelsen å utforme strategien uten å bli hindret av 
unødvendig byråkrati. 

Fastsette standarder og sammenlikningsdata for å gi 
bedre beslutningsgrunnlag

Et godt og relevant sammenlikningsgrunnlag vil gi ledere 
innen offentlig sektor et gunstig utgangspunkt for å 
bistå deres beslutningsprosesser. 

Lokale og nasjonale kjente standarder for datasamling vil 
kunne bidra til nyttige sammenlikninger.
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Kommunene og staten samarbeider om å finne gode løsninger for brukerne gjennom 456 NAV-kontor 
rundt om i landet. NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, 
arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte. NAV har et stort behov for å 
kommunisere med sine interessenter, f.eks. brukere og arbeidsgivere, i utøvelsen av sitt tjenestetilbud. En rekke 
kanaler benyttes i denne kommunikasjonen, herunder fysiske møter på ulike NAV-kontorer, brev/dokument, 
e-post, telefon, chat, selvbetjente løsninger på nett og sosiale medier. 

NAV har til nå tilbudt seg å kommunisere med alle interessenter i alle kanaler for alle tjenester, dette betyr 
at alle interessenter fikk i prinsippet hjelp i alle type kanaler for alle typer spørsmål. Det kan ofte være mer 
hensiktsmessig å spisse de ulike kanalene for ulike brukergrupper og tjenester. F.eks. så er det veldig populært 
for vordende foreldre å få svar på spørsmål om fødselspermisjon på NAVs Facebookside, mens en samtale med 
en arbeidsledig om mulige jobber kanskje helst bør tilbys på det lokale NAV-kontoret.

NAV ønsket å analysere bruken av de ulike kanalene for å finne ut hvem som brukte hvilke kanaler, til hva og til 
hvilken kostnad for NAV. Denne informasjonen dannet grunnlaget for en strategi for hvordan NAV i fremtiden 
burde kommunisere med sine interessenter og brukere av tjenestene.

Resultatet fra denne prosessen var to vedtatte og omforente strategier, en kanalstrategi for personbrukere og 
en for arbeidsgivere, de to viktigste interessentene til NAV. Strategiene danner grunnlaget for et kontinuerlig 
forbedringsarbeid i årene fremover, der NAV har en bevisst plan for hvordan de ulike interessentene skal 
betjenes i de ulike kanalene. Dette vil gi en serviceutvikling, der interessentene får raskere og bedre svar på sine 
henvendelser og samtidig være ressursbesparende for NAV. Samtidig gir de to modellene helt ny og verdifull 
innsikt i omfanget av NAVs kommunikasjon, og dette har vært ny og unik informasjon hele etaten har kunnet 
utnytte i sitt arbeid med å betjene interessentene, uavhengig av strategi.

Digital historie – NAV
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Anskaffelse

I våre undersøkelser fant vi en utbredt enighet om at 
anskaffelses- og virksomhetsstrategiene er avhengige 
av forandring for å kunne muliggjøre digitalisering. 
Offentlig sektor har utformet anskaffelsesprosessen for 
å sikre at offentlige midler blir brukt på riktig måte. Det 
bør fortsette, men våre undersøkelser viste at risikoene 
rundt offentlig anskaffelser har endret seg i den digitale 
tidsalderen.

Hovedårsaken er at forandringer skjer i et økende 
tempo. Tidligere var det større sannsynlighet for at 
de etablerte arbeidsmetodene var stabile. Med en 
stabil virksomhetsmodell var strategien til offentlig 
sektor å levere gode tjenester så billig som mulig i 
henhold til modellen. Dette favoriserte langsiktige 
kontrakter med lav enhetskostnad. Det har også låst 
virksomhetsmodellen til perioden IT-systemet ble kjøpt, 
leverandører valgt og prosessene etablert.

I den digitale tidsalderen er denne strategien lite 
ønskelig. Virksomhetsmodeller fra fem år siden har blitt 
foreldet av smarttelefoner, big data, tilkoblede sensorer 
med mer. Offentlige anskaffelser tilpasser seg for å 
kunne belønne innovasjon og fleksibilitet.

Respondentene i vår undersøkelse uttrykte et ønske 
om å se både kommersiell fleksibilitet i deres egen 
virksomhet og i reaksjonen fra egne leverandører.  
Offentlige virksomheter trenger kommersielle strategier 
for å løsrive seg fra låste, faste systemer og bruke flere 
lavkostnadsløsninger for alle mulige tjenester - digitale 
eller ei.

Våre undersøkelser viser at innen ulike offentlige 
virksomheter vil dette være tiltakene med størst effekt:

Bytte til mer åpne standarder for data og grensesnitt

Avgrensing til en eksisterende leverandør øker dramatisk 
når en offentlig virksomhet ikke kan eksportere 
sine egne data eller dele data mellom forskjellige 
tjenesteområder eller IT-systemer på en enkel måte. 
I enkelte tilfeller har virksomheter kun hatt minimal 
tilgang til egen informasjon uten å måtte gå gjennom 
leverandøren og betale ekstra for alle tilpasninger.

Ved å gjøre bedre tilgang til data og grensesnitt til 
en viktig prioritet for anskaffelser, reduserer man 
risikofaktorene. Virksomheter som gjør dette kan 
bruke de beste nyskapningene på å forbedre offentlige 
tjenester. Et eksempel er å tilby mobile løsninger i tillegg 
til eksisterende tjenester, uten å betale overpris eller gi 
eksklusivitetsrettigheter til én leverandør. 

Dele store kontrakter inn i mindre deler

Begrunnelsen for store kontrakter har alltid vært 
stordriftsfordel, sikre tiltrodde leverandørers forpliktelse 
og tillate brukere å overføre risiko ved komplekse, 
tekniske oppgaver som integrasjon og serviceledelse.

I den digitale tidsalderen kan ikke stordriftsfordelene 
rettferdiggjøres. Billigere teknologi betyr at 
kostnadsbesparelsene fra stordriftsfordelen er mindre 
enn de besparelsene som gjøres gjennom oppfølging 
av de fallende prisene. Store leverandører kan ofte tilby 
gode relasjoner, men bidrar ikke alltid til nytenkning. 
Risikoen ved å eie interne ressurser til teknisk arbeid 
blir mindre når den digitale kompetansen øker og 
teknologier modnes.

Dette er en tid med kolossale forandringer hvor virksomhetsmodeller fra fem år 
siden har blitt foreldet av smarttelefoner, big data, tilkoblede sensorer med mer.
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Fem nøkkelspørsmål for ledere 
innen offentlig sektor

Erfaringen fra undersøkelsene våre tilsier at offentlige ledere bør overveie fem spørsmål for å fremme digital 
transformasjon:

Strategi: Har vi en klar og tydelig digitaliseringsstrategi? 
Viktigheten av en tydelig og helhetlig strategi er ubestridelig. Offentlige virksomheter kan dra nytte av en 
handlingsplan som adresserer de viktigste elementene i en digital transformasjon: kultur, ledelse, arbeidsstyrke og 
anskaffelser. 

Brukerorientering: Hvordan kan vi sørge for økt brukerinvolvering i digital 
transformasjon? 
Et viktig element i digital transformasjon er brukerorientering. Likevel tyder undersøkelsen på at mange offentlige 
virksomheter ikke engasjerer brukene i tjenestedesign. Undersøkelsen tyder på at mange virksomheter ikke har 
tilstrekkelig kompetanse på tjenestedesign. 

Kultur: Hvordan kan vi styrke vår innovasjons- og samhandlingskultur? 
Digitalt modne virksomheter er preget av en kultur som fremmer digital transformasjon. De utnytter digitale trender 
og teknologier for å fremme innovasjon- og samhandlingskultur. 

Ledelse og medarbeidere: Hvordan kan vi sikre at vi har gode ledere med 
forståelse for utfordringer og problemstillinger relatert til digital transformasjon? 
Har vi som virksomhet den rette kompetansen for å gjennomføre digital 
transformasjon? 
Mange offentlige virksomheter mangler kompetanse for å dra full nytte av en digital transformasjon. Digitale 
strategier må derfor også omfatte et helhetlig fokus på hvilke kompetansebehov arbeidsstyrken trenger i fremtiden 
og hvordan denne skal sikres

Anskaffelser: Har vi en fleksible anskaffelsesprosesser som understøtter behovene 
i en digital transformasjon? 
Offentlige virksomheter ønsker endring i anskaffelsesprosessene, større fokus på agil utvikling, mindre restriktive vilkår 
og betingelser og mer desentraliserte anskaffelsesmodeller. 

Konklusjon
Den digitale tidsalderen utvikler seg med stormskritt i offentlig sektor. Vår undersøkelse tegner et bilde av offentlig 
sektors digitale utvikling og påpeker hvordan de mest ambisjonsfylte offentlige instansene kan øke tempoet for 
utviklingen.

Vår undersøkelse viser at det finnes et bredt spekter av digital modenhet i Nordens offentlige virksomheter, men med 
flere delte problemstillinger og hindringer for forandring innen kultur, bemanning og ledelse.

Suksessen for offentlig sektor vil i økende grad avhenge av evnen til å innrette seg i den digitale alderen og 
samhandle med innbyggerne og brukerne av tjenestene. Samtidig som noen offentlige virksomheter vil slite med 
forandringen som følge av kontinuerlig digitalisering, vil andre utnytte transformasjonen for alt den er verdt.
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