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Vi kaller det 
digitalisering, men 
det handler 
fremdeles om folk



MOORES LOV



FORSTÅ KONSEKVENSENE AV TEKNOLOGI



DIGITALISERING



STRATEGI  | EKSEKVERING  | STYRING



KUNDEREISER



VI ER I ET PARADIGMESKIFTE :



PREDIKSJON ≈ ADFERDSENDRINGENS VIAGRA



Teknologi gir kun verdi 
dersom den endrer adferd



Aleia Murawski and Sam Copeland

HVA SKAL TIL FOR Å LYKKES MED ENDRING?
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DET HANDLER MEST OM FOLK!



Verdier og refleksjoner - Er det bra for miljøet? Hva vil naboen si?

Virker det?
Handlingene våre. 

Redsel, glad, frykt, ro… © MINDSHIFT 



REFLECTION

BEHAVIOUR

EMOTION

MOTIVATION

MEMORY LEARNNG © MINDSHIFT 



FEM VEIER TIL ENDRING



01. Vær tydelig på målet



Vær tydlig på målet

95 prosent av utfordringen i 
å oppnå godt samspill mellom 

mennesker ligger i vår evne til å 
kommunisere.

Syv av ti ansatte foretrekker å få 
informasjon om viktige hendelser i 

samtale med sin nærmeste 
overordnede

Larkin Communication Consulting

Ledernytt

Det er ni ganger større sannsynlighet 
for at medarbeidere vil støtte et tiltak 
når lederne kommuniserer med sine 

medarbeidere ansikt til ansikt, enn om 
de får informasjonen skriftlig.

Larkin Communication Consulting



02. Fjern frykt – vis muligheter





Frykt er endringens 
verste fiende



Frykt gjør at 
vi...

Søker mot flokken

Tenker kortsiktig

Gjør kjente handlinger

Lar være å handle

Mobilisere motstand



Frykt må håndteres før 
endring kan skje
• Akseptere frykt og motstand
• Åpenhet om hva som skal skje 
• Mestringsfølelse
• Motivasjon og støtte underveis



03. Belønn riktig atferd



Atferd 
= 

motivasjon + evne + trigger



Premiss for all endring



Begynn i det små. Enkle kurs 
og oppgaver som gir 
mestringsfølelse



04. Skap emosjoner
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95% av alt vi gjør er «bevisstløst»

Det emosjonelle

Forretning basert på emosjoner

Refleksjon

Samhandling

Intuisjon

Hvordan medarbeiderne måler 

selskapet:

Emosjon

Engasjement

Betydning

Folk (kunder, partnere, ansatte)

Det rasjonelle

Forretning som vitenskap

Transaksjonsorientert

Analytisk

Logisk

Hvordan forretning håndterer 

suksess:

Effektivitet

Prosess

Inntekter

Kostnader



05. «Listen to your data»



Hovedmål:

Skape entusiasme for fakta
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TAKEAWAYS

1. Vær tydelig på målet

2. Fjern frykt – vis muligheter

3. Belønn riktig atferd

4. Skap emosjoner

5. «Listen to your data»
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Takk for  oppmerksomheten 

anne.stokke@mindshift.no
Mob 982 38 713

mailto:Anne.stokke@mindshift.no

