
Tilbakeblikk på 2016



Hva husker vi fra 2016?

Kilde: dn.no 270117



Robotisering og digitalisering

Kilde: dn.no 270117



Hva er digitalisering?

Kilde: Linkedin 260816



Hva har vært deres fokus i 2016?



Hvordan er utsiktene for 2017?



Hovedtemaet er - DIGITAL

• Alltid på nett 
• Video utvikler seg mot å bli den vanligste 

innholdsbærer
• «Terminalen» er ikke kun datamaskiner eller smart-

telefoner, men også sensorer
• Kunstig intelligens er blitt allmenn tilgjengelig
• Virksomheter endrer seg til å være digitale fremfor å 

gjøre ting digitalt



Organisasjonsdesign
-den tradisjonelle modell utfordres 



Hva med engasjement?



Hvordan måler vi pulsen?





Vekst i HR analyse



Ledelse i endring



Ledelse  - symfoni eller jazz?

https://youtu.be/N7n05aHlQAo



Medarbeideropplevelsen vs HR prosesser

HRs en av tre roller:

• Effektive HR-prosesser knyttet til arbeidsstyrken

• Sikre tilgang, utvikle og beholde medarbeidere

• Forstå, lede og forbedre medarbeideropplevelsen



Fremtidens arbeidsmarked

• Fagpersonell blir støttet av kunstig intelligens
• Roboter erstatter mennesker i produksjon
• Mer dynamisk arbeidsstyrke 

Hvor er HR i dette bildet?



14 prosent forbedring når arbeidstakere 
går i «skyen»
HOVEDFUNN
• Arbeidstakere i skyen gjør en bedre jobb. Arbeidstakere som 

samarbeider via skybaserte tjenester som Facebook og Office 
365 kan se en 14 % forbedring.

• Store forskjeller mellom bransjer og regioner. Telekom og IT 
ligger foran. Tromsværinger samarbeider mest i skyen.

• Arbeidsgivers ønske om kontroll kan gi manglende kontroll. 
Blant de viktigste grunnene til at arbeidsgivere ikke tar i bruk 
slike tjenester er frykt for å miste kontrollen. Det kan slå 
tilbake ved at at arbeidstakere selv tar initiativ. 

• Facebook Workplace vinner terreng: Facebook Workplace, 
introdusert i det norske markedet i fjor, som et av 5 
testmarkeder, har på kort tid tatt store markedsandeler, og 
ligger nesten likt med Google.











Avsluttende refleksjoner?



Norges største HR- og 
ledelsesfaglige  nettverk



Følg oss på:

Takk for meg!
Hold deg oppdatert:

www.hrnorge.no


