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Undersøgelsen

- Hvad er det særlige ved ledelse af 
digitalisering for ledere af 
medarbejdere?

- Hvordan skaber lederne sammen med 
deres medarbejdere en kultur og et 
mindset, der fremmer digital 
innovation i hverdagen?

- Hvordan kan digital innovation 
understøtte kerneopgaven.



Arbejdspladserne

Dagtilbuddet Paddehatten, 
Vejle Kommune

Autismecenter Storstrøm, 
Vordingborg Kommune

Borgerservice, Ballerup Kommune

Præhospitalt Center, Region Sjælland

Lys- og Trafikledelse, 
Aarhus Kommune



Digital innovation

Brug af digital teknologi 
i den daglige opgaveløsning, 

hvor initiativet kommer

fra arbejdspladsen selv 
og rummer et vist element af nytænkning



5 kendetegn - for ledere der lykkedes med 
digital innovation

1. Lederne fokuserer på digital innovations betydning for kerneopgaven

2. Lederne opmuntrer medarbejdernes idéudvikling

3. Lederne skaber kultur og rammer for digital innovation

4. Lederne fremmer et innovativt mindset og digitale kompetencer

5. Lederne er også dygtige forandringsledere



Lederne fokuserer på digital innovations 
betydning for kerneopgaven

Digitaliserer ikke for teknologiens egen skyld, 
men til gavn for borgerne.

Digitalisering skal understøtte fagligheden, 
forbedre kvaliteten og reducere tidsforbrug til 
administrative opgaver





Lederne opmuntrer medarbejdernes 
idéudvikling

Det er ikke nok, at lederens dør altid står 
åben. Det er lederens opgave at skabe 
struktur for, at ideerne bliver vurderet og 
prioriteret. 

Ideer kan komme alle steder fra. 



Lederne skaber kultur og rammer for digital 
innovation

Lederne skaber en eksperimenterende 
og legende tilgang til at skabe ny 
teknologi. 

Medarbejderne tør prøve nye ting af, 
uden at vide, hvor de ender. Det 
afgørende er, at det gavner borgerne. 

Ledelsesopgaven er at støtte 
medarbejderne.



Lederne fremmer et innovativt mindset og 
digitale kompetencer

Man skulle tro, at alt var godt, hvis 
bare medarbejderne har de rette 
kompetencer, men de skal også have 
det rette mindset. 

Lederne skal sørge for, at 
medarbejderne bliver udfordret på 
det niveau, de er på. 



Lederne er også dygtige forandringsledere

Lederne sørger for at kommunikere 
mening, inddrage alle, lytte til 
bekymringer, involvere relevante 
interessenter, lede opad og tilrettelægge 
en god implementeringsproces, så 
digitale projekter kommer godt i mål, og 
nye arbejdsgange erstatter gamle.

At lede digital innovation er at lede ud i 
det ukendte.



Tak for nu!
Jan Struwe Poulsen, KL: jtp@kl.dk

Dorthe Storm Meier, OAO: dsm@oao.dk
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