
Med mot til å endre
#DIGITALENDRINGSPLATTFORM



Effektiv problemløsning
Når kompleksiteten øker



Manuelt arbeid er noe helt 
annet enn problemløsning 
og kreativt arbeid



Hvordan finner vi ut 
hvem av disse som er 
mest effektiv? 



Problemløsning krever at du ser på 
verdiskapningen

Source: Niels Pflaeging - https://medium.com/@NielsPflaeging/org-physics-the-3-faces-of-every-company-df16025f65f8

https://medium.com/@NielsPflaeging/org-physics-the-3-faces-of-every-company-df16025f65f8


Innovasjon

Konfigurerbart

Leveres så rimelig og 
automatisert som 

muligForventede 
tjenester

Unike kundefordeler

Løfte 
og lære opp de 

ansatte

Organisasjonen må klare å jobbe innovativt 
OG effektivt på samme tid
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Leveres så rimelig og 
automatisert som 

muligForventede 
tjenester

Unike kundefordeler

Lykkes ikke i å løfte 
de ansatte
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Mangler du tro på nyskapning, blir 
digitalisering en trussel



Essensen for å lykkes er 
å forstå kundene og et 
positivt menneskesyn



Ny type lederskap
Hvordan Tight Loose Tight gir ledere en retning



Tverrfaglige selvorganiserte team 
gjør at jeg tør!

Hva jeg kan få til i trygge 
team med tydelig hensikt

Hva jeg 
tror jeg 

kan

Hva kollegaer 
tror jeg kan



Tight - Vi trenger en felles og 
tydelig hensikt

Loose - Team bestemmer 
selv og følger opp 
mest 
hensiktsmessige 
måte

Tight - Vi evaluerer 
resultatene sammen

Tight Loose Tight

Tydelig
hensikt

Tydelige
resultater

Ansvarlig

Selvstyrt



Tight Loose Tight

Jobs to be Done
Systemkart/Causal Loop Diagram
Business Model Canvas
Produktutvikling snarere enn prosjekter
MVP
Design Sprint
Insight Requirements Management

Tight Loose Tight

Tydelig
hensikt

Tydelige
resultater

Ansvarlig

Selvstyrt



Tight Loose Tight

Ansvarliggjort
Tverrfaglig
Kryssfunksjonelt
Selvorganiserende
Autonome team

Tight Loose Tight

Tydelig
hensikt

Tydelige
resultater

Ansvarlig

Selvstyrt



Tight Loose Tight

Læring
Innsikt
OKR

Tight Loose Tight

Tydelig
hensikt

Tydelige
resultater

Ansvarlig

Selvstyrt



Tight Loose Tight
Mange virksomheter i dag er Loose Tight Loose

Loose Tight Loose



Tight Loose Tight
Hvis en overgang til Tight Loose Tight da initieres i de operative leveransene, blir 
alt flytende ...

Loose Loose Loose



Organisatorisk læring
Lærer du av egne feil?



Er ideskapning en lineær prosess?

DriftUtviklingIde



Eller en læringsprosess? 

Ide

UtviklingDrift

Produktforum,
Jobs to be Done

Devops
Automatisering 

Dataanalyse

Hvor raskt lærer du?



Adapted from Ries, E. (2011) 'The Lean Startup,'

Innsikt er fundamentet for læring
Build Measuere Learn

https://www.amazon.com/Lean-Startup-Innovation-Successful-Businesses-ebook/dp/B004J4XGN6/
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“If I had an hour to solve a problem and my life depended on the solution, 
I would spend the first 55 minutes determining the proper question to ask… 

... for once I know the proper question, 
I could solve the problem in less than five minutes.”



Lærende virksomheter må 
systematisere innsikt
Insight Requirement Management (IRM)

Analysis

Data collection
Direction

Insight requirements

Dissemination



Lærende virksomheter må 
systematisere innsikt
Insight Requirement Management (IRM)

Analysis

Data collection
Direction

Insight requirements Identify the questions
Formulate precisely and carefully
Categorise, prioritise and document

Further break down questions
Identify indicators
Map potential data and sources

Start collection of data and information
Identify, test/validate and select methods, 

technologies and competencies

Collate, analyze and map data towards questions 
and hypotheses

Evaluate both answered and unanswered indicators

Evaluate results and put forward 
for action

Identify subject for new iterations

Dissemination



Dissemination

Lærende virksomheter må 
systematisere innsikt
Insight Requirement Management (IRM)

Analysis

Data collection
Direction

Insight requirements

Tight

Loose

Tight



CoWork metoden





Mål: Å sette fart i verdiskapningen

• Ta et oppgjør med historikken:
• Vi gjennomfører et forprosjekt på 30-60 dager, hvor vi ser på 

nødvendige tiltak for å lykkes med å innføre smidig 
organisasjonsfilosofi

• Styrk forutsetningene for å lykkes:
• Mange mangler nødvendige systemer og kunnskap for å kunne 

jobbe smidig. Sammen med kunden etablerer vi de nødvendige 
prosesser, teknologier og forståelse som må på plass skal vi lykkes

• Start læringsprosessen:
• Ved behov så støtter vi kunden i gjennomføring av verdiskapningen 

med nøkkelkompetanse kunden selv ikke har fått på plass



CoWork jobber tett sammen
med våre kunder i å starte en 
helhetlig digitaliseringsreise

Vår jobb er å gjøre oss selv overflødig

Vi vil gjerne lære opp våre kunder til å 
klare seg selv

Men det krever et tverrfaglig samarbeid
som er forankret i ledergruppen



Oppsummering

Effektiv problemløsning krever at man forstår kreativitet

Tight Loose Tight lederskap er en forutsetning

Høy kompleksitet krever fokus på læring

Din innsikt kan brukes til å styrke læringen

Nytt tankesett krever støtte fra utsiden




