
Digital Transformation, Masterclass 
– for ledere
Få succes som leder med digital transformation

Skab digital transformation for din organisation
Skal du lede din virksomheds digitale transformation? Så er det vigtigt, at du forstår, hvad digital transformation er, og hvad det kræver af din 
organisation.

Det får du indblik i på dette kursus, hvor du også får en dybere forståelse af, hvordan de nye teknologier kan omsættes til din forretning, så det 
giver værdi.

Formålet er at give dig som leder et nyt ledelsesfokus- og sprog, så du selv kan  lede en virksomheds digitale omstilling.

Du får nye begreber og teorier at navigere ud fra og inspiration til, hvordan de kan omsættes i praksis – og tilpasses din virksomhed. På forløbet 
vil du møde 8-10 forskere og topledere, der bidrager med deres erfaringer og giver dig indsigt i best-practice.

Kurset, som udbydes af DI2X Digitaliseringsinstituttet, er på masterniveau med et højt teoretisk indhold, men hele tiden med fokus på dine egne 
praktiske erfaringer.

På kurset arbejder du med:

• Udvikling af egne ledelsesmæssige kompetencer i en digital kontekst

• Begrebet digital transformation og hvad det dækker over

• Hvordan virksomheden dækker kundernes forventninger og krav, og samtidig fastholder sin position på markedet

• Nye teknologier og deres betydning for din forretningsmodel, dine produkter, din arbejdsplads og medarbejdere

• Hvad den digitale transformation kræver, og hvordan den påvirker din organisations struktur, kapacitet og evner

• Den nyeste viden, teori og litteratur inden for området

Hvem deltager?

Kurset henvender sig ledere i den offentlige eller private sektor.

Kurset er til dig, som har et ledelsesmæssigt ansvar for en virksomheds eller organisations digitale omstilling.

Udbytte
Dit udbytte

• Forståelse for, hvad digital transformation er

• Det rette mindset, sprog og kompetencer til at bidrage til transformationen

• Indsigt i nye teknologier og deres betydning for din organisation

• Forståelse for hvad digital transformation kræver

• Kendskab til den nye forskning inden for området

Din virksomheds udbytte

• En leder med konkrete værktøjer til at håndtere den digitale omstilling

• En leder med en forståelse for, hvad digital transformation er og kræver

• En leder, der kan udpege hvilke evner og kompetencer organisationen skal udvikle og styrke

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/innovation-og-it/


Kursusoversigt

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

21. apr 2023 Comwell, Aalborg 3 Moduler Nej Få pladser 

21. apr 2023 Kursussted - København, København K 3 Moduler Nej Ledige pladser 

21. apr 2023 Kursussted - Aalborg, Aalborg 3 Moduler Nej Ledige pladser 

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/masterclass-i-digital-transformation/

Praktisk gennemførelse
Kurset forløber over 3 moduler af 2 dages varighed, altså 6 dage i alt.

Hvert modul består af 2 sammenhængende dage og er sammensat af indlæg, plenumdebatter, gruppearbejde og individuel fordybelse.

 

Modul 1

På kursets første modul får du indsigt i og forståelse for hvad den digitale transformation kræver.

Der vil især være fokus på, hvordan organisationer kan udnytte den digitale udvikling til at transformere strategier og forretningsmodeller. Der vil 
også være fokus på hvilke kompetencer, der er centrale for at organisationen kan få fordel af den digitale omstilling.

Der vil desuden være besøg af eller hos en virksomhed, som er i midt i en digital transformation, og som derfor kan fortælle om deres erfaringer.

Modul 2

Kursets andet modul er med fokus på de forandringer og muligheder, den teknologiske udvikling giver. Der vil også være fokus på, hvordan data 
med fordel kan anvendes til forretningsudvikling og digitale strategier.

På dette modul vil der også være aktuelle cases fra virksomheder, som arbejder med datadreven innovation. Vi vil også få besøg af en IT 
direktør, som fortæller om det gode samarbejde mellem IT og resten af organisationen.

Modul 3

På kursets tredje og sidste modul vil vi arbejde med, hvordan en organisation udvikler et digitalt lederskab.

Der vil især være fokus på, hvilke kompetencer der skal i spil, hvordan digital transformation kan organiseres og hvad det kræver af 
medarbejderne. Modulet vil også fokusere på, hvordan du kan disrupte eksisterende forretningsmodeller og skabe udvikling.

Vi vil også få besøg af ledere fra en række danske virksomheder som vil præsentere, hvordan de igangsætter transformationen.

Kurset er på dansk men engelske indlæg kan forekomme.

Prisen dækker over:
Før kurset

• Adgang til forskningsartikler og andre relevante materialer

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/masterclass-i-digital-transformation/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/strategi/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/dit-personlige-lederskab/


Under kurset

• 6 kursusdage

• To bøger af Pernille Kræmmergaard “Digital Transformation – 10 evner din organisation skal mestre – og 3 som du har brug for” og “Digital 
Modenhed – Strategi, Teknologi, Organisation og Lederskab i 5 generation”.

• To tests per deltager – en for “Digital Modenhed” og en for “Organisatoriske Kapabiliteter”.

• Fuld forplejning i kursustiden

• 1 gennemgående underviser, samt input fra 8-10 topforskere og topledere fra dansk erhvervsliv

• Indlæg, plenumdebatter, gruppearbejde og individuel fordybelse

Efter kurset

• Kursusbevis

• 12 mdr. adgang til DI2X Digitaliseringsinstituttets ressourcecenter

Konsulenter
Pernille Kræmmergaard

Pernille Kræmmergaard er direktør i DI2X Digitaliseringsinstituttet, Cand. merc og ph.d.

Hun er tidligere professor ved Aalborg Universitet og gæsteprofessor ved IT-Universitetet i København.

I mere end 20 år har hun forsket i, hvordan IT kan skabe forretningsværdi og har udgivet mere end 100 publikationer i både internationale og 
nationale tidsskrifter.

Kurset udbydes i samarbejde med DI2X Digitaliseringsinstituttet
Vi har et tæt samarbejde med DI2X Digitaliseringsinstituttet

Når du tilmelder dig dette kursus, bliver din tilmelding varetaget af Mannaz, men selve kurset gennemføres af DI2X Digitaliseringsinstituttet.

Dit navn, e-mail og telefonnummer videregives til DI2X Digitaliseringsinstituttet. Kontaktoplysningerne bruges udelukkende i forbindelse med 
kurset.

 

 

 

 

https://di2x.com/da/masterclass/


Praksisnær læring Ny viden har kun værdi, når den kommer i brug. Om Mannaz 
Læring siden 1975 Mannaz var DIEU, Danske Ingeniørers Efteruddannelse. Se vores historie 
Udvikling verden over Mannaz har kontorer i København, London, Malmö og Aarhus. Kontakt os 
Udnyt jeres potentiale Vi tilbyder også skræddersyet konsulentydelser. Se alle ydelser 

https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/vores-historie/
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/global-tilstedevaerelse/
https://www.mannaz.com/da/konsulentydelser/

