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På menyen

• Digital Transformasjon
• Pandemi som trigger for akselerert digitalisering
• Læring (så langt)



Digital Transformasjon



https://sloanreview.mit.edu/article/dig
ital-transformation-on-purpose

Digitisering Digitalisering Digital Transformasjon

Fra analog til digital Innovasjon i produkter,
prosesser,
organisasjoner og
forretningsmodeller

Systemnivåendringer, 
feks økonomier, 
og samfunn



«Disruptive» teknologier





Drivere for «villet» transformasjon

• Bedre tjenester
• Reduserte kostnader
• Økt konkurransekraft
• Adressere klimakrisen
• Bedre medisinsk 

behandling og pleie
• Mer deltakelse
• ...



Konsekvenser av «ikke villet» transformasjon

• Forskyvning av makt
• Økte forskjeller
• Tapt personvern
• Redusert tillitt
• Ødelagt demokrati 
• Stadig raskere endringer
• ...



Pandemi som trigger for 
akselerert digitalisering



• Redusert mobilitet
• Økt press på 

samfunnskritiske 
funksjoner
• Behov for styring og 

koordinering 

• Behov for data og 
datamanipulering
• Forstå 
• Behandle 
• Begrense spredning

• Sentrale teknologier
• Kunstig intelligens
• Kommunikasjonsløsninger
• Forsyningskjedeløsninger
• Overvåking 



Læring (så langt...)



Positive effekter

• Digitalisering kan gjennomføres langt raskere enn vi har 
gjort tidligere

• Digitalisering har potensiale for større utbredelse og på 
langt flere områder enn mange tidligere har tenkt

• Så langt ser det ut til at digitalisering har bidratt til å 
redusere negativ samfunnseffekt av pandemien 



Pandemien har avdekket fundamentale utfordringer knyttet 
til digitalisering

• Ulik tilgang til digital infrastruktur, 
• «Standhaftigheten» av det analoge i digitalisering, 
• Sårbarheten ved «ukontrollert / blind tro på» digitalisering og 
• Overvåking og tapt personvern

Faraj, S., Renno, W., & Bhardwaj, A. (2021). Unto the breach: What the COVID-19 
pandemic exposes about digitalization. Information and Organization, 100337.
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Oppsummering

• Digital transformasjon kan være «villet» og 
«ikke villet»

• «Villet» transformasjon kan gi enorm nytte

• Summen av «villede» transformasjoner kan 
føre til «ikke villede» endringer i 
grunnleggende samfunnsstrukturer og 
verdier

• Pandemien har avdekket muligheter og belyst 
grunnleggende utfordringer knyttet til 
digitalisering

https://cedit.uia.no/
https://www.linkedin.com/company/29356322

