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Innhold:  

• Bakgrunn og refleksjoner  

• Hva var vårt verdiløfte til departementene hvorfor gjør vi dette  

• Hvordan jobber vi med digitalisering  
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Freelanceøkonomi   4 industrielle revolusjon  Internett of things 
     Gamification  
Urbanisering  Delingsøkonomi   Appøkonomi  
 
Sirkulærøkonomi   Bærekraft  Grønn vekst 
  Artificial intelligence  
Millenials     Sikkerhet  Automatisering  Nett generasjonen 

Drivkrefter 



Våre verdiløfter til departementene  
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www.innovasjonnorge.no Hva er digitalisering og hva er det ikke: 



Innovasjon Norge er med å skape fremtidens næringsliv 
og bidrar til omstilling og fornying av etablerte bedrifter 
- vi må være relevante ! 

Våre kunder har blitt vant 
til gode digitale løsninger -
Digitaliserte banker, 
Amazon, Apple, Facebook.. 

Kundene forventer 
selvbetjening, intuitive 
grensesnitt og umiddelbar 
feedback 

Kundene forventer 
personlig tilpasset løsning  

 Vi har kompetansen, nettverkene og virkemidlene, men ikke de digitale flatene 
som gjør dette lett tilgjengelig! 

Verdiløftet til departementene  



Nye digitale arbeidsformer vil utløse økt verdi i alle 
Innovasjon Norges delmål: Flere gode grundere, Flere 
vekstkraftige bedrifter og Flere innovative 
næringsmiljøer 

Kunde 

Sektor 
kompetanse 

Økonomiske 
virkemidler  

Markedsmuligheter 
(oversikt over 

markedsmuligheter for 
norsk næringsliv)  

Markedskompetanse  

Bredt spekter av rådgivning  
Forretningsmodellering, IPR, Design, osv  

Vi har kompetansen, nettverkene og virkemidlene vi ønsker å tilgengeliggjøre 
dette direkte til våre kunder  digitalt.  

Nettverk   

Verdiløftet til departementene  



Hvordan jobber vi med digitalisering 
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Digital kompetanse i 
toppledelsen 
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Digital kompetanse i 
toppledelsen 
- spesielt CEO 
 



Hvordan tenker vi:        Konsekvens: 

Bruker våre egne ansatte mye tid 
på standardprosesser som ikke gir 
et konkurransefortrinn? 

Har kundens stemme nok vekt når 
vi prioriterer våre IT-prosjekter? 

Har selskapet en god 
grunnstruktur i form av 
informasjonsmodeller og 
begreper? 
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Sette ut alt som er standard til 
leverandører 

Ansette gode IT arkitekter, 
prosjektledere og IT strateger 

Jobbe adaptivt 



Hvordan finner vi  
startpunkter 

• Identifisere kundesituasjoner der vi kan levere godt med 
digitale verktøy som ofte går tvers av standard 
forretningsprosesser og organisasjonsmodeller 

Learning by doing:  
• Kunden i fokus 

• En eller to prosesser og bygger de gjennom hele systemet, starter med helt 
blanke ark og redesinger, lærer av dette og går videre.  

• Denne metodikken lever og ånder vi etter på alle områder det er praktisk mulig  

• Bruker mange elementer fra design thinking 
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Hvor ser vi når vi designer fremtidens 
kundeopplevelse? 
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Hvor må vi se når vi designer fremtidens 
kundeopplevelse? 
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Vi bruker demo’er for å involvere kunder og 
ansatte: 
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• Ca 60 intervjuer med første 
demo så lav vi neste versjon ut 
på nett åpen for alle  

• Ca 1500 views på heatmaps (der 
man ser hvor det har blitt trykket 
på siden) 

• ca 250 svar på polls (hvor nyttig 
var denne siden) 

• 40 svar på survey (utfyllende 
spørreskjema) 



Adaptiv metodikk - det å tørre å leve med 
usikkerhet reduserer faktisk risiko  

• Kjennetegn ved metodikken 
• Starter alltid med KUNDEN 
• Så enkel styringsstruktur som mulig 
• Stor åpenhet og involvering  
• Du vet hvor du skal men ikke alle 

detaljene, beslutninger må tas underveis 
• De fleste beslutninger tas av et lite 

kjerneteam 
• Lærer og tilpasser seg underveis  
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Vanskelig å leve med usikkerhet men risiko 
reduseres  
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Hyllevare 

Velger hyllevare og tilpasser 
måten vi jobber på  
• Hvorfor tror vi at vi er så 

spesielle? Kunder er vel kunder?  
• Vi bygger ikke nye IT-løsninger 

rundt gammel og variert praksis 
Vi tilpasser måten vi jobber på 
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Hvilke sko tar vi 
på oss? 

For å lage gode kunderettet digitale 
løsninger trenger vi å involvere kundene i 
hele prosessen og vi trenger  

1. Forretningsresurser som har digital 
kompetanse  

2. IT resurser med god kompetanse om 
forretning  

Vi tar selv ansvar for strategi, arkitektur og 
ledelse  Vi kjenner Innovasjon Norge 
bedre enn det konsulentene gjør 
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Hvorfor er det vanskelig å omstille seg, Påstand 
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Privat, er de fleste svært adaptiv 
til nye digitale løsninger 

1. Hater Mail og ihverfall post  
2. Elsker sosial teknikker som å 

FØLGE/DELE og LIKE 
3. Liker å kunne finne ut av ting 

selv og å supportere andre 
4. Bruker sjeldnere og sjeldnere 

PC 
5. Med andre ord:  
6. Rask tilgang på kapital og 

kompetanse 

 
På jobb: 

 
1.  Er de fleste relativt konservative 

når det gjelder nye digitale 
løsninger 
 



I noen tilfeller bruker vi  Roll in not roll 
out 

• Starte helt på nytt uten bagasje, reduser total risiko  

• Roll in not roll out 
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Digitaliseringsprosessen må sees sammen 
med  

• Prosessutvikling og  

• Organisasjonsutvikling 

 alt  henger sammen med alt   
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Det vi er mest opptatt av i Innovasjon Norge 

• Involvering tidlig gjennom adaptiv metodikk, 
selv om vi har lite beslutningsteam  

• Det er ikke mulig å informere for mye,  å vite 
skaper trygghet  

• Tørre å starte helt på nytt med kunde i fokus, 
unngå kun inkrementelle forbedringer 

• Bli enige om en informasjonsmodell 

• Tørre å bryte med gamle styringsstrukturer  

• Kultur fra mitt til vårt  

• Bygge digital kapabilitet  

 

 

 

 

 



Simon Sinek: If You Don't Understand 
People, You Don't Understand Business 



Kontakt info 

Unn.elin.hatlelid@innovasjon.norge 

Twitter: @unnelin 

 

Vår digitale reise: 

• http://innovasjonsbloggen.com/2015/09/16/et-innblikk-i-innovasjon-
norges-digitale-reise/ 
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