
Certifieringskurs i 
ramverket för att leda 
digital transformation

Att leda digital transformation

Få verktyg, metod & process för att leda digital transformation -
precis det du behöver för att ta ledarskap över digitaliseringen!

Välkommen till en tre-dagars kurs som certifierar dig i ramverket 
Digital Transformation Framework, utvecklat av DigJourney AB. 
Certifieringen är baserad på den bästsäljande boken ”Att leda digital 
transformation skriven av Joakim Jansson and Marie Andervin, likaså 
grundarna av DigJourney. Boken har sålt över 10 000 exemplar och 
är även översatt till engelska. Blev 2019 nominerad till “best 
international business book 2019” i Storbritannien. 

Kursen förser deltagarna med praktiskt orienterade kunskaper och 
förmågor i hur verksamheters digitala mognad mäts samt ett 
övergripande perspektiv på hur digital transformation leds. Kursen 
ger kunskap i ett antal arbetsmetoder, verktyg, övningar, digitala 
verktyg för att mäta digital mognad samt grunderna i hur en 
transformationsplan utvecklas. Vi arbetar praktiskt och 
upplevelsebaserat och som deltagare kommer du direkt kunna 
tillämpa och använda de verktyg och metoder som presenteras i 
kursen.

Certifieringen inkluderar även ett online program i syfte att 
accelerera lärandet och skapa värde före, under och efter kursen. 

Att leda komplex digital förändring är mycket svårt. Det handlar inte 
bara om att utveckla nya erbjudanden utan förändrar 
förutsättningarna i grunden för att bedriva en verksamhet. 

DigJourneys ramverk hjälper dig att ta kommando över 
digitaliseringen och förser dig med en tydlig struktur och 
rekommendationer. Metoden används idag av hundratals svenska 
och internationella verksamheter såväl inom offentlig och privat 
sektor.

11, 12 och 26 mars i Lund

3 dagars kurs & online program

18 februari
kl. 13:00 – 14:00
Förberedande introduktion, 
digitalt

11, 12, 26 mars
08:30-09:00 Enklare frukost
09:00 – 17:00

Plats: Ideon Open
Scheelegatan 15
223 70 Lund

11 mars - Gemensam middag

21 april

kl. 14:30 – 15:30
Uppföljningsmöte, digitalt

Tid och plats

11, 12, 26 mars 
i  Lund



Syftet med kursen är att öka du tryggare kan 
hjälpa verksamheter i deras digitala 
transformation med hjälp av ett metodiskt och 
strukturerat arbetssätt. 

Många verksamheter arbetar idag med 
flertalet olika digitala initiativ utan en tydlig 
riktning. Huvudfokus ligger på att digitalisera 
olika former av processer men förmåga att 
utveckla sin innovationsförmåga och förändra 
sin affärsmodell och logik saknas. 

Ta befälet över digitaliseringen! Identifiera de 
anpassningar som krävs för att vara relevant, 
hållbart värdeskapande och konkurrens-
kraftig i en digitaliserad värld - en digital 
transformation.

Förstå hur du kan mäta och hantera 
verksamhetens digitala mogenhet och leda 
digital transformation.

Om kursen

Bli certifierad i

Digital Transformation 
Framework
by DigJourney

Vad jag får

• Tre dagars seminarie & workshop
• Onlineprogram via veckomail med 

förberedelser, kunskap och uppgifter, med 
start ett par veckor innan de tre dagarna 
och slut ett par veckor efter kursdagarna
• Boken Att leda digital transformation
• Tillgång till kunskapsbasen 

digitaltransformation.net (90 dagar)
• Arbeta med digitala verktyg såsom det 

digitala mognadstestet
• Coaching och stöd mellan kursdagarna
• Inbjudan till det internationella 

alumninätverket bestående av 
certifierade deltagare.

Vad jag lär mig

• Kunskap om ramverket Digital 
Transformation Framework och hur du får 
ihop all utveckling.

• Detaljerad kunskap om metodiken The Digital 
Maturity Matrix och för hur det Digitala 
Mognads Indexet fungerar.

• Ett arbetssätt samt förståelse för hur du 
utvecklar och genomför, transformations-
processen.

• Toolbox med verktyg, metoder, kunskaper 
och förmågor hur du beskriver och utvecklar 
en verksamhets digitala mognad.

• Kunskap om vilka roller som krävs för att 
leda en digital transformation.

• Insikter om vilken roll du har i en digital 
transformation och vilka dina styrkor 
respektive utvecklingsområden är.

• En grov Transformationsplan för den 
verksamhet du själv väljer att arbeta med 
under kursen.

• Certifiering i Digital Transformation 
Framework

Vem ska gå kursen?
Chefer, ledare förändrings- och 
projektledare som hanterar 
möjligheter kopplat till en 
verksamhets digitalisering och 
digitala transformation inom privat 
och offentlig sektor. 

Innan kursen
Innan kursen startar kommer du att bli 
introducerade till en uppsättning 
förberedande uppgifter, inspirations-
material bestående av länkar till 
poddar, artiklar och annan information 
kopplat till digital transformation. 

Du erhåller även ett exemplar av den 
bästsäljande boken ”Att leda digital 
transformation”. 

Certifieringen levereras av: www.digjourney.com
Kursvärd: www.ideonopen.com

http://www.digjourney.com/
http://www.sprintvalley.com/


Om kursens struktur och innehåll

Dag 1:
Vad innebär en Digital Transformation för 
en verksamhet och min roll

Olika perspektiv på digital transformation, 
Vad är det? Varför är det viktigt? Ramverk 
för leda digital transformation

Grunderna i digital mognad

Översikt av det Digitala Mognadsindexet 
och en teoretisk förståelse av digital 
mognad. 

Check-out: Min roll

Dag 3: 
Strategiska utgångspunkter, Digital 
Destination och 
Transformationsplanen

6 steg till en Transformationsplan, en 
iterativ arbetsprocess

Kunskap i hur man förstår, mäter och 
agerar på en organisations digitala
mognad i relation till övergripande
strategi. 

Tydliggöra förflyttningen med hjälp 
av digital destination och 
Transformationsplanen. 

Check-out: Vägen till en första 
transformationsplan
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Kursledare

Joakim Jansson
Digital Transformation 
Enabler at DigJourney, 
Author, Speaker

Joakim är författare till boken 
Att leda digital transformation 
och grundare av DigJourney. 
Arbetar bland annat just nu 
med Kungliga Biblioteket, 
Tillväxtverket, privat sektor 
samt utveckla hur 
digitalisering och hållbarhet 
tillsammans framtidssäkrar
verksamheten.

Anders Nilsson
Senior Business Advisor, Lego 
Serious Play Facilitator & 
Innovation/Entrepreneurship
specialist

Anders är certifierad i Digital 
Transformation Framework, 
och Associerad partner till 
DigJourney. Arbetar bland 
annat just nu med innovation 
och digitalisering för Region 
Blekinge Kronoberg och 
Västerbotten.

Pris

Early Bird: 18 900 kr (innan 30 januari)

1 deltagarplats 
23 500 kr (privat sektor)
20 700 kr (offentlig sektor)

25% rabatt till deltagare 2 och 3 från samma verksamhet. 

Anmälan
Senast den 16 februari på www.digjourney.com

Dag 2: 
6 steg till en Transformationsplan, en 
iterativ arbetsprocess

Arbetssättet för att förstå och 
hantera digital mognad. 

Kunskap i hur man förstår, mäter och 
agerar på en organisations digitala 
mognad i relation till prioriterade 
förändringsvågor och 
branschaktörer. 

Check-out: Min roll

24 deltagarplatser. 
Alla priser är exklusive moms.
Faktureras vid anmälan. Anmälan är bindande från 30 dagar 
innan kursstart. Vid avbokning tidigare än så återbetalas hela 
deltagaravgiften. Ombokning görs till första lediga kurstillfälle. 
Vid ändring senare än 10 dagar innan kursstart tas en 
ombokningsavgift om 895 kr ut för att täcka omkostnader. Vid 
sjukdom erbjuds plats på senare kurstillfällen. Färre än 15 
deltagare, ställs kursen in samtliga deltagare flyttas till nästa 
kursstart.

Certifieringen levereras av: www.digjourney.com
Kursvärd: www.ideonopen.com

I experienced three very  professional, 
inspiring and fun days when I 
participated in the Leading digital 
transformation for consultants. 
DigJourney has definitely managed to 
create a “simple” model even though it 
includes so many aspects, not just 
complex transformation in general but 
also the digital aspects that has so 
many angles to it. I’m very inspired to 
start working with the model. Learning 
from the other participants was also an 
important value of the training.

Stina Treven
Partner at Good Accelerator

“I recommend 
DigJourney’s 'Leading 
Digital Transformation’
course to any individual, 
company or institution which is interested in 
staying relevant and competitive in the long-
term to take this course. Through their 
proprietary methodology, you will enhance your 
self-awareness as an organization in a digital 
and complex world and be given the tools to 
chart your own transformation blueprint and 
action points. I would dare say, that the 
programs will help companies "rediscover their 
future".

Bernado Jun, 
Managing Director at Spark 44

http://www.digjourney.com/
http://www.digjourney.com/
http://www.sprintvalley.com/


DigJourney is an ecosystem, we drive, 
support and secure successful 
transformations at individual, 

organizational, societal and planetary 
level. 

We achieve these transformations by 
giving internal and external 

changemakers superpowers in order to 
develop their businesses’ 

transformative abilities, and thereby 
reach their desired destination. 

In this way, we ensure that 
digitalization is used as a means and 
motor for a positive and sustainable 

life.

200 ledare i 

Skellefteå kommun 

har gått programmet 

Att leda digital förändring

Kursen genomförs 
i samarbete med 
Ideon Open är en öppen innovationsbyrå. Vi bryter det 
konventionella tänkandet. Vi är smarta och dynamiska 
entreprenörer som hjälper företag och organisationer 
med kunskap, metoder, modeller samt verktyg och de 

rätta nätverken för att säkerställa långsiktig lönsam 
tillväxt.

Hitta din kurs

www.digjourney.com

Umeå 

Stockholm

Göteborg

Lund 

http://www.digjourney.com/

