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Digital transformation är ett hett diskussionsämne i allt fler styrelse- och ledningsrum.
Förståelsen för digitaliseringens påverkan på bolags konkurrenskraft blir allt större och alltfler vet att de
behöver gör något men frågan är hur? Under tre års tid har författarna Joakim Jansson och Marie Andervin
tillsammans med ett 40-tal co-creators från forskning och näringsliv arbetet med frågan. Resultatet har landat i
arbetsmetodiken Den Digitala Mognadsmatrisen som syftar till att hjälpa styrelser, vd:ar och ledningar att ta
kommandot i sin transformation. Boken förklarar digital transformation och beskriver i detalj
arbetsmetodiken. Den tar utgångspunkt i att framgångsrik digitalisering förutsätter innovation, god
förändringsledning och digital mognad. Du lotsas genom förändringsprocessens tre faser, ges de verktyg som
krävs för att leda en framgångsrik transformation och får rekommendationer på vad som bör göras och när.
Teori varvas med exempel från traditionella framgångsrika nordiska bolag. Utöver detta ges även tillgång till
en digital kunskapsbank med inspirerande case, övningar och ett mognadstest där du tar reda på hur digitalt
moget företaget är och får anpassade rekommendationer. Kort och gott ? det du behöver för att ditt företag ska
vara minst lika framgångsrikt i morgon som det är i dag. ?Vi är mitt uppe i nästa industriella revolution, som
digitaliseringen påskyndar. Företag som är vinnare ena dagen riskerar hamna hopplöst på efterkälken nästa
dag. Att leda digital transformation ger styrelser och ledningar viktiga insikter i hur företag gör för att lyckas
ställa om.? ? Robin Teigland, professor Handelshögskolan och inbiten surfare.
?Det krävs inte bara teknik för att vara konkurrenskraftig i en digital ekonomi. Det krävs även ledarskap, inte
chefskap, som utmanar människor och får dem att omvärdera regler och gränser för morgondagens
företagande. För att uppnå detta behöver ledare rätt verktyg och vägledning.
Denna bok är en ypperlig början!? ? Brian Solis, ledande digital analytiker, antropolog och författare till X:
The Experience When Business Meets Design
Genom mognadstestet får du en snabb indikation på hur er. Syftet med dagarna är att du ska bli grym på ditt

arbete och kunna utnyttja de fördelar som ett bra informationsarbete ger Allt du behöver för att leda digital
transformation – metodik, verktyg och bok. Men många har svårt att leva upp till de nya förmågor och
kompetenser som den föränderliga omvärlden kräver. Lär dig hur du skalar din agila organisation och skaffa
dig de redskap du behöver för att leda din organisation med SAFe® och bli en certifierad SAFe® Agilist.
Tillsammans med våra. Information Management – Offentlig Sektor.
Vi hjälper företag med sin digitala transformation. Med Mercuri Internationals säljträning får du mer än bara
färdigheter. Den 19 oktober har jag förmånen att få leda ett rundabordssamtal i Stockholm med HR direktörer
på temat ”The Rise of HR 2020 – Challenges for the CHRO in. Alla chefer vill utveckla sitt ledarskap. , SEI
AI är på väg att bli ett vardagsbegrepp. På Vink arbetar vi utifrån ett tydligt mål – att hjälpa framgångsrika
verksamheter vinna, även i en digital och snabbrörlig värld. Men många har svårt att leva upp till de nya
förmågor och kompetenser som den föränderliga omvärlden kräver. Allt du behöver för att leda digital
transformation – metodik, verktyg och bok. IT

