
Tre-dagarskurs & online program
Välkommen till en tre-dagarskurs som certifierar dig i Digital 
transformation framework, utvecklat av DigJourney AB. 

Certifieringen är baserad på den bästsäljande boken ”Att leda 
digital transformation” skriven av Joakim Jansson och Marie 
Andervin. Boken har sålt över 13 000 exemplar och finns nu 
även på engelska. Tidigare i år blev boken nominerat 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 dig kunskap i ett antal arbetsmetoder, verktyg, övningar 
och 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 paket i syfte att accelerera 
lärandet och skapa värde före, under och efter kursen. 

För första gången kommer denna tre-dagars certifiering erbjudas 
på plats i Lund. Detta möjliggörs genom ett nära samarbete mellan 
DigJourney och Ideon Open. Målgruppen är förändringsledare, 
konsulter, chefer, ledare och digitaliseringsansvariga inom privat 
och offentlig sektor vilka arbetar med att hantera rådande digital 
komplexitet. 

Att leda komplex digital förändring är mycket svårt. DigJourneys 
ramverk hjälper dig att ta kommando över verksamhetens 
digitalisering och förser dig med en tydlig struktur och konkreta 
rekommendationer. Metoden används idag av hundratals svenska 
och internationella företag inom såväl privat som offentlig 
sektor. Efter din certifiering blir du även en del av ett Alumni-
nätverk bestående av tidigare certifierade deltagare där vidare 
nätverksmöjligheter och kunskapsutveckling möjliggörs. 

Vem skall gå kursen?
Förändringsledare, 
konsulter, chefer, ledare och 
digitaliseringsansvariga inom 
privat och offentlig sektor.

“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
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Syftet

Syftet med kursen är att öka deltagarnas kunskap och 
förmåga att leda digital transformation på ett strukturerat och 
professionellt sätt. Många företag och verksamheter arbetar 
idag med många olika digitala initiativ utan att få ihop det 
till en helhet. Huvudfokus för många organisationer ligger 
idag på att digitalisera olika former av processer men saknar 
förmåga att utveckla sin innovationsförmåga och organisation 
för att möta en ny affärslogik. För att kunna ta befälet över den 
digitala omställningen behöver ledare förstå hur digital mognad 
utvecklas för att stödja verksamhetsutvecklingen. 

Innan kursen

Innan kursen startar kommer deltagarna att bli introducerade 
till en uppsättning förberedande uppgifter. Inspirationsmaterial 
bestående av länkar till poddar, artiklar och annan information 
kopplad till digital transformation. Varje deltagare erhåller 
även ett exemplar av den bästsäljande boken ”Att leda digital 
transformation” och inloggning till kunskapsdatabasen 
www.digitaltransformation.net 

Om kursen
Vad jag får:

• Online program, veckoliga mail och uppdateringar med 
förberedelseuppgifter, inspirations- och kunskapsmaterial 
och arbetsuppgifter. Programmet startar några veckor före 
den fysiska kursen börjar. 

• Tre dagars träning bestående av seminarier och workshops.
• Certifiering i ”the Digital Transformation Framework”.
• Tillgång till kunskapsbanken www.digitaltransformation.net 

(90 dgr).
• Tillgång till det Digitala Mognadsindexet med fokus på 

individuellt test.
• Tillgång till ett Digitalt MognadsIndextest på gruppnivå för 

ett reducerat pris. 
• Inbjudan till det internationella alumninätverket bestående 

av certifierade deltagare (i dagsläget närmare 200 
personer). 

Vad jag lär mig:

• Kunskap om olika roller för att leda digital transformation. 
• Insikter kring min egen roll i en digital 

transformationsprocess kopplat till mina egna styrkor och 
förmågor i processen. 

• Djuplodad kunskap om ”the Digital Transformation 
Framework”.

• Detaljerad förståelse för hur Digital Maturity Matrix fungerar. 
• Förståelse för hur man utvecklar och genomför 

transformationsprocessen.
• Verktyg, metoder, kunskaper och förmågor hur man 

beskriver en verksamhets digitala mognad. 
• Ett första utkast på en transformationsplan för din 

verksamhet. 

Marie Andervin
Marie började sin senaste resa 2012 och 
lämnade sin egen startup för att utforska det 
nya området digital transformation. Det började 
som ett forskningsprojekt och slutade 2016 
med ett nytt företag DigJourney, en metod för 
digital transformation, boken Att leda digital 
transformation och digitala verktyg för att stödja 
resan. 

Sedan dess har Marie etablerat DigJourneys 
arbetssätt både i privat och offentlig sektor, 
certifierat 150 förändringsledare i DigJourneys 
ramverk för digital transformation. 

Hennes vision om att det digitala är en naturlig 
del av verksamheternas och individers liv 
är en vägledande princip i Maries arbete. 
Hon har en bakgrund som entreprenör och 
managementkonsult och är en välkänd pedagog  
inom digital transformation. Hon är grundare 
av DigJourney som genom dess ekosystem 
driver, stödjer och säkerställer framgångsrika 
transformationer på individuell, organisatorisk 
och planetär nivå. 

Anders Nilsson 
Anders är ekonom och beteendevetare med 
gedigen erfarenhet från akademien då han 
arbetade på Handelshögskolan i Göteborg vid 
Göteborgs universitet under närmare 17 år. Där 
drev han ett par mastersprogram i innovation 
och entreprenörskap. Ett av programmen har 
blivit utnämnt av Regeringen till Sveriges främsta 
spetsutbildning i entreprenörskap.

Anders har genom åren varit med och utvecklat 
20-talet start-upföretag och även hjälpt en 
rad globala verksamheter att utveckla sin 
innovationsförmåga. Han har djuplodad kunskap 
i att utveckla människor och organisationer inom 
såväl privat som offentlig sektor med fokus på 
innovation, digitalisering och transformation. 
Han är en uppskattad talare och utbildare 
och har designat, utvecklat och genomfört en 
mängd olika kurser och utbildningsprogram. 
Anders är certifierad i ”the Digital Transformation 
Framework”, certifierad Lego® Serious Play® 
facilitator och certifierad professionell coach 
enligt ICF standard samt NLP Business 
Practitioner.

Kursledare

Kursinnehåll
Certifierad i 
DIGITAL TRANSFORMATION FRAMEWORK, 
AV DIGJOURNEY

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



ANMÄLAN 

Anmäl ditt deltagande på: www.digjourney.com 

Senaste dag för anmälan: 14:e november, 2019.
N.B. Max 18 deltagare.
Din anmälan är bindande och förhinder efter sista 
anmälningsdag debiteras med fullt belopp. Din anmälan kan 
dock lämnas över till en annan person. 

Pris

• Early Bird: 18 900 kr (anmälan innan 21/9-2019). 
• Privat sektor: 23 500 kr
• Offentlig sektor: 20 700 kr
• Trygghetsrådet/Trygghetsstiftelsen: 18 900 kr

Inkluderar frukost, lunch, fika, kursmaterial samt middag dag 1.
Alla priser är exklusive moms. 

För mer information

Anders Nilsson, DigJourney 
anders@digjourney.com

Tid och plats

Plats
Ideon Open, Scheelevägen 15, 
Lund

Tid
Frukost från 08:30 samtliga dagar 

21/11
Start: 09:00 Lunch: 12:00 Slut: 
17.00 Middag: 19.00 

22/11
Start: 09:00 Lunch: 12:00 Slut: 
17.00 

05/12
Start: 09:00 Lunch: 12:00 Slut: 
16.00 

Kursstruktur
Certifiera dig i
THE DIGITAL TRANSFORMATION FRAMEWORK, 
AV DIGJOURNEY

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
Senior Advisor and Transformation 
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Dag 3: Presentation av det 
pågående arbetet med fokus 
på vilka förmågor som skall/ 
bör utvecklas.

Transformationsplanering. Hur 
kan jag supportera, guida och 
hjälpa verksamheter med deras 
transformation.

6 steg till en 
Transformationsplan. 

Strategins roll i en digital 
transformation, digital 
destination och presentation av 
transformationsplan. 

Kunskapsformat: övningar, 
verktyg för att leda digital 
transformation.

Online Program

Dag 2: Kunskap och förmågor 
kring att förstå och kunna 
arbeta med digital mognad.
Om transformationsplanering. 
Hur kan jag supportera 
processen och hjälpa 
verksamheter med deras 
transformation?

6 steg till en 
Transformationsplan. Kunskap i 
hur man mäter en organisations 
digitala mognad; arbetar med 
verksamhetens digitala invärld 
och omvärld, förändringsvågor 
och branschaktörer. 

Kunskapsformat: övningar, 
verktyg för att leda digital 
transformation.

Dag 1: Kunskap om vad 
digital transformation innebär 
för verksamheter och min 
professionella roll.

Olika perspektiv på digital 
transformation, Vad är det? 
Varför är det viktigt? The 
Digitial Transformation 
Framework. 

Översikt av metodiken 
Digital Maturity Matrix och en 
teoretisk förståelse av digital 
mognad.

Kunskapsformat: övningar, 
metoder och verktyg för att 
leda digital transformation.O
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Certifieringen levereras av: www.digjourney.com 
Kursvärd: www.ideonopen.com



Anmäl dig till vår tre-dagars certifieringskurs 
”Att leda digital transformation”. Certifieringen 
levereras av DigJourney med Ideon Open som 
kursvärd. 

DigJourney is an ecosystem for digital 
transformation. We drive, support and secure 
successful transformation at individual, 
organizational, societal and planetary 
level. We achieve these transformations 
by providing internal and external change 
makers 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. 

Ideon Open is an Open Innovation Agency. 
We break conventional thinking. We are smart, 
dynamic entrepreneurs who give you the tools 
and networks you need to grow and quickly 
flourish. We don’t think outside of any box. We 
remove it altogether. Giving you the power 
to rip down barriers. And the power to break 
conventional thinking.


