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Sociale medier &  
digital transformation
• Tidl. Christiansborg, Berlingske, Københavns Kommune mm.  

• Egen virksomhed i 5 år 

• Rådgiver B2B og B2C 

• Bestyrelsesmedlem i flere virksomheder og organisationer



Fra arkivet… 



Vi er kun lige begyndt…

“Vi har i de seneste 25 år 
oplevet 5% af det samlede 
digitaliseringspotentiale.  
De næste 25 år byder på  

de sidste 95%.” 
Henrik Schärfe,  
professor mm.



Digital transformation er…

• Et mindset 

• Forandring 

• Nødvendigt  

• Usikkert - ingen garantier  

• Et væld af muligheder… og svære valg  

• -> En tilstand de næste 5-10 år  



Generationskløft - parallelverden



Kompleksitet menneske vs. AI 

Kilde: Thomas Bolander, professor DTU



AI i alt



Voice-teknologi





Mobil, voice, adfærd (AI) 



Augmented reality -> læring - IKEA Place 
- Holo 

- Google Translate



Walmart - træne medarbejdere med 
17.000 VR-headsets (Oculus Go)

https://www.digitaltrends.com/virtual-reality/walmart-vr-training-asocaites-rollout/



“Vi vil ikke se eller tale med vores 
kunder”



Platformsøkonomi

em.dk/nyheder/2017/01-10-platformsokonomi



Platformsøkonomi  
-> måden vi arbejder på

em.dk/nyheder/2017/01-10-platformsokonomi



Alle er konsulenter/rådgivere… 

1. Selvstartere - selvmotiverende (sætter egne mål)  

2. Ansvar for egen arbejdstid & mål  

3. Netværker, opsøger muligheder  

4. Ansvar for egen læring 

5. Lyttende, lærende, engagerende  



Lær af de bedste  
-> Lav jeres egen platform  

Nye konkurrenter -> 
forandrer uddannelse + 

lærerens rolle



NEJ TAK, FÅ DET VÆK!

HMMM… HVAD KAN DET?

YES, VI ER KLAR 💪

• Endelig kommer det! 

• Vi er klar til at implementere 

• Det er os, der har udviklet 
det!

Visionæren

• Hvad har det med os at gøre? 

• Ok, så vis mig, hvad det kan 

• Det må vi lige få styr på…

Pragmatikeren

• Åh nej, endnu en ny dims  

• Dét bliver aldrig populært 

• Det var bedre i gamle dage 

Skeptikeren

Hvor er du?  
Konkret eksempel?



Fra skeptisk til visionær 

1. Gør plads til skepsissen/kritikken - sæt ord på  

2. Dyrk en kultur, hvor det er ok at være fagligt kritisk, men ikke ok 
bare at være imod 

3. Skab en fælles vision (som svar på aktuel udfordring)  

4. Gør forandringen konkret - omsæt fra ord (buzzwords) til (små) 
handlinger -> skab små succeser 

5. Vis cases på andre, der er lykkedes (testimonials) 

6. Lav undersøgelser, brug statistik 

7. Flyt fokus fra projekt til individ -> Hvad har du brug for, hvad kan 
du gøre?  

Hvilke af disse punkter 
leverer I på?  

Hvad mangler? 



Faldgruber - bekæmp digital 
darwinisme

Angst for 
kannibalisering

Bekvemmelighed

Langsom 
beslutningsproces

Fastholdelse af 
organisationsstruktur

Dårligere ROI i 
overgangsperiode



En vis skepsis er ok… 

https://www.technologyreview.com/s/611146/the-us-military-is-funding-an-effort-to-catch-deepfakes-and-other-ai-trickery/



Gøre innovation til hverdag 
1. Sprint - prototyping  

2. Google arbejdstid 70/20/10   

3. Pilotprojekt - små, agile projekter på tværs af afdelinger 

4. Få tid til innovation! Kortere møder, virtuelle møder, færre emails  
-> brug interne sociale medier (Slack, Yammer, Trello) 

5. Bruge 1 dag om måneden på virksomhedsbesøg, mini-sprints etc. 

6. Find nye legekammerater - utraditionelle samarbejdspartnere i 
andre brancher  

7. Inddrag brugerne/medarbejderne -> sociale medier 

8. Forbedringshjul med klare mål for digitalisering og/eller 
innovation -> fysisk/digital tavle, projekt-warroom 

9. Omvendt mentor-ordning eller unge-panel  

10.Data i realtid - viden om brugernes digitale adfærd + A/B tests 



IIH Nordic - 4 dages arbejdsuge

1. Tidsrøvere: Møder og mails -> møder 20/45 min.  

2. Tidsbesparende digitale værktøjer -> Slack, Yammer  

3. Attraktiv arbejdsplads - rekruttering  

4. Sundere medarbejdere, bedre bundlinje 

stepstone.dk



Det sociale intranet (Slack, Yammer) 
-> mennesker før features

https://slack.design/how-slack-blends-productivity-and-delight-4e7c4a35d4fe

Words survey responders used to describe work tools

Words survey responders used to describe social products



Det uforstyrrede arbejde (M&Ms) 



Fremtidens 
arbejdsplads

1. Sociale medier (always-on) 

2. Den digitale arbejdsplads &  
samarbejde 

3. Millenials - Gen Y, Z  

4. Mobilitet => Fleksibilitet  

5. Globalisering 

© IE Ideas



Ok at sætte grænser 

altinget.dk



Livslang læring 



Kilde: Future of Jobs Report, World Economic Forum

Færdigheder 
Ikke et ord om 

teknologi



Lær noget nyt hver dag
Growth vs 

performance 
culture



MasterCard:  
“Take 5 - Energize Your Mind” 

https://www.clomedia.com/2014/10/16/teaching-collaboration-at-mastercard-priceless/



Snackable learning

1. Youtube  

2. Coursera og lign. e-læringsplatforme  

3. Nyhedsbreve 

4. Podcasts  

5. >> Hvad ville en 20-årig gøre?  

Hvad vil du 
gerne lære?



 Tak for i dag!

@astridhaug 

/astridhaug 

astrid@astridhaug.dk 

astridhaug.dk

astridhaug.dk/frygtlostest


