
Velkommen til Lederskolen NiT 
Seminar 2- Innovasjon og utvikling 



Agenda 

• 8:30 Innovasjon og utvikling 
– Innovasjon – hva det er på ulike nivå 
– Innovasjon - en del av samfunnsutviklingen 
– En kultur for innovasjon 
– Innovasjon og strategi  

• 10:30  Slutt 



Ketil Hveding 
• M.Sc./ MBA i ledelse og 

internasjonal 
markedsføring 

• Lederposisjoner 
– Handel/ eiendom 
– Regnskap 
– Hotell 
– Markedsanalyse 
– Bygg og Anlegg 

• Styreverv 
 

• Handelshøyskolen BI 
– Reiseliv 
– Ledelse 
– Økonomistyring 
– Innovasjon/ entreprenørskap 
– Strategi 
– Markedsføring 

 

• Linkedin.no 
• Facebook 
 

 
 

  



Innovasjon 

 
• Konkurranseevne over tid krever innovasjon og 

fornyelse. Solow, Nobelprisen 1957 
 



En innovasjon kan være et nytt produkt, en ny 

tjeneste, ny prosess eller organisasjonsform, 

som er lansert i markedet eller tatt i bruk i 

produksjon, eller i organiseringen av denne, 

for å skape økonomiske verdier. Det kan også 

dreie seg om å finne frem til helt nye 

markeder og nye distribusjonskanaler. 
 
 

Innovasjon på  
mange områder 

Innovasjon 



En innovasjon kan være et nytt produkt, en 

ny tjenester, ny prosess eller 

organisasjonsform, som er lansert i markedet 

eller tatt i bruk i produksjon, eller i 

organiseringen av denne, for å skape 

økonomiske verdier. Det kan også dreie seg 

om å finne frem til helt nye markeder og nye 

distribusjonskanaler. 
 
 Lønnsom 
nyskaping 

Innovasjon 



Kreativitet er å   
skape noe nytt 

Innovasjon er å  
gjøre noe med det 

Fra en god idé til en innovasjon 

Presenter
Presentation Notes
En ide kan være kreativ. Den kan ha et innovasjonspotensial. Men skal den bli en innovasjon må lønnsomhetspotensialet realiseres. Den må settes i en situasjon hvor det kan skapes verdier.En ide eller oppfinnelse er den første fasen i en innovasjonsprosess.Veien fra en idê til en innovasjon kan være lang og kan ta måneder/år og kreve store ressurser.For å utvikle en ide til en innovasjon kreves kombinasjoner av ulike typer kunnskaper, ferdigheter og ressurser.Eksempelvis vil en bedrift sette sammen kunnskap fra forskning, testing, produksjon, markedsføring, design, distribusjon,, finans, marked og kundebehov. Alt før en ide kan lanseres i et marked på en lønnsom måte.Dermed oppstår forskjellen mellom en idehaver/oppfinner (da Vinci) og en entreprenør (Gates). Idehaver har den opprinnelige ideen. Entreprenøren har kombinasjonsevnen og gjennomføringsevnen.



”Det som ikke lar seg selge, vil jeg ikke finne opp.” 
Thomas Alva Edison (1847-1931) 

Presenter
Presentation Notes
Oppfinnelser og ideer kan forbli på idestadiet fordi det ikke finnes komplementære ressurser, tilstrekkelig infrastruktur eller et marked på det tidspunkt som ideen oppstod.Leonardo da Vinci hadde en rekke ideer som ikke lot seg realisere (fly, ubåter mv) fordi det manglet materialer, produksjonskapasitet og motorkraft.Thomas Edison; Historien om Thomas Edison, som vi forbinder med den glødende lyspæra og symbolet på en glitrende oppfinnelse,  har i det siste blitt omskrevet.Lyspære ble oppfunnet 20 år før han kombinerte den allerede eksisterende oppfinnelsen med den nødvendige infrastrukturen som kunne spre oppfinnelsen og gi grunnlag for en kommersiell suksess (Hargadon, 2003)



Nivået  på innovasjonen 
 Høyt 
 
 
Nivået på 
innovasjonen 
 
 
 
 
 
Lavt 

Nytt for alle 
 
Nytt  i dette landet 
 
Nytt for bransjen 
 
Nytt for regionen 
 
Nytt for virksomheten 
 
Nytt for de involverte personer 
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http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=ryanair logo&source=images&cd=&cad=rja&docid=-tdNnhrvQF3s-M&tbnid=uagbyKjhL-MkYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mondoviaggiblog.com/2008/03/15/ryanair-1000000-di-posti-completamente-gratis/&ei=TV4WUp6SCpSb4gTOqYHoDg&bvm=bv.51156542,d.bGE&psig=AFQjCNGZ3sKkic0Urz8WtQfp2HQwNIFp4g&ust=1377284026844997


Innovasjon skjer ikke av seg selv 

• Det blir ikke noe innovasjon fordi vi håper at det skal 
bli det. 
• Kompleks prosess som inneholder risiko, systematisk 

ledelse og styring. 

 
• Det er en kjerneprosess som inneholder tre steg: 

– Å få tak på nye ideer 
– Velge ut de gode 
– Implementere de vi velger 



Oppdage 
muligheter 

Skann og søk miljøet (internt og eksternt) 
for å plukke opp og prosessere signaler om 
potensielle innovasjoner 

Finne ressurser 
Strategsk utvalg fra disse potensielle triggerne 
for innovasjon hvor organisasjonen vil forplikte 
ressurser til å gjøre. 

Utvikle  
virksomheten 

En valgt mulighet. 
Organisasjonen må utvikle 
denne fra ide til virkelighet 

Entreprenørielle  
mål og kontekst 

Oppdage 
muligheter Finne ressurser Utvikle  

virksomheten Skape verdi 

Læring 







Å lykkes med innovasjonsledelse 
• Forstå hva vi prøver å lede 

– Mentalt forstå hvordan bl.a. historie, fagkunnskap, 
strukturer, organisasjon, bedriftskultur og nettverk påvirker 
en virksomhets evne til innovasjon. 

• Forstå hvordan 
– Hvilke virkemidler en har for å kunne påvirke 

organisasjonen til å innovere. 
• Forstå at det er et bevegelig mål 

– Akseptere at innovasjon aldri avsluttes, men at det hele 
tiden gjelder å være søkende etter enda bedre 
innovasjoner.  
 

Alle kan lykkes én gang, de som er dyktige gjør det flere 
ganger. 



80-tallet… 



90-tallet… 



2000-tallet 



Så langt i 2010-tallet… 

Kina G20 Mobile web 



Trender gjennom 5 ti-år 

Church TS, Thomas DM, Tudor-Locke C, Katzmarzyk PT, et al. (2011) Trends over 5 Decades in U.S. Occupation-Related Physical 
Activity and Their Associations with Obesity. PLoS ONE 6(5): e19657. doi:10.1371/journal.pone.0019657 
http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0019657 

http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0019657


Tjenestesamfunnet 



Tre dilemma i innovasjon 

 
• Innovasjon reiser fundamentale strategiske 

dilemma for ledelsen 
– Hvor langt skal vi gå i forhold til de teknologiske 

mulighetene opp i mot markedets etterspørsel? 
– Hvor mye skal vi investere i produktinnovasjon 

opp i  mot prosessinnovasjon? 
– Skal vi satse på teknologisk innovasjon fremfor 

en utvidet innovasjon knyttet til hele 
forretningsmodellen?  



Ingen bransjer leverer inn i evigheten… 

Introduksjon 
Få 
Design 

Vekst 
Nye aktører 
Prosess 

Modning 
Konsolidering 
Effektivitet 

Nedgang 
Avvikling 
Engasjement 

Fase 
Konkurranse 
Viktige suksessfaktorer 

Salg i bransjen 

Tid 



Bruddpunkt 



Hvorfor innovasjon i krisetider? 

• Sviktende salg og reduserte marginer 

• Kriser øker endringsviljen betydelig 

• Innovasjon øker motivasjonen i organisasjonen 

• De store samfunnsutfordringene består til tross for 
nedgangs- og krisetider: Miljø, energi m.v 

 Verden forandrer seg - når krisen er over vil ikke 
verden være den samme 

 Det er mulig å «vinne» en krise 



Krise gir også muligheter 

Nokia klarte 
omstillingen fra papir 
og gummistøvler til ny 
teknologi da finsk 
økonomi lå brakk på 
begynnelsen av 1990-
tallet. 

På Mo i Rana, Raufoss og 
Kongsberg vokste det 
fram rike teknologiske 
miljøer etter statsbedrifters 
fall på 1980-tallet. 

… og i Norge fikk 
Televerket fra samme 
tid friere tøyler, og 
Telenor utviklet seg 
til et stort 
internasjonalt selskap. 

Under nedgangen på 
slutten av 1980-tallet 
startet Tandberg 
utviklingen av 
systemer for 
videokonferanser. 

Midt i den økonomiske 
krisen på 1930-tallet 
startet 
møbelprodusenten 
Stokke – de med 
tripp-trapp-stolen – 
sin virksomhet på 
Sunnmøre. 

Presenter
Presentation Notes
Krise gir muligheter! Den som ser utfordringene og klarer å utnytte dem blir fremtidens vinner.Noen eksempler fra tidligere ”kriser”
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Muligheter og trusler i samfunnsutviklingen 
• Globalisering 

– Mobilitet (arbeidskraft, internasjonalisering) 
– Internett (sosiale media, netthandel) 

• Akselererende kunnskapsproduksjon 
• Bransjeglidning 
• Velstand 
• Leve i nuet 

– Nytelse foran fremtidig ytelse 

• Misnøye 
– Høye forventninger, og forventningene øker 

• Avkastning på tid 



http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=salatblanding&source=images&cd=&cad=rja&docid=lSEXAQQ-iZIOjM&tbnid=vgySV0Vj91ifYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10083599&ei=N4YWUvz3PKip4ASEpYDoCg&bvm=bv.51156542,d.bGE&psig=AFQjCNE_Y1SxUfL9lpl-cSUzuODMmsAXcw&ust=1377294254381065




Vi ser nå at trenden er tydelig på at 

• Innovasjon innen tjenester er økonomisk viktigere enn innovasjon innen 
produkter.  

• Bedrifter som skaper nye tjenester tjener mer enn bedrifter som bare 
utvikler og jobber med ”kjerneproduktet” og nye produkter. 

• Kundene må, og vil være, en integrert del av innovasjonsprosessen og – 
arbeidet med utviklingen  

• Måten man organiserer en bedrift på vil være viktigere enn teknologien 
som bedriften kjøper.  

• Nye former for organisering utvikler seg sterkt ut i fra kompleksitet i 
leveranser og behovet for at bedrifter må flytte folk inn i tjenesteleddet og i 
nærmere kontakt og samhandling med kunden. 

• Fokus på allianser og nettverk. Mye av innovasjonen for en bedrift blir 
gjort sammen med partnerne i verdikjeden.  

29 



Utforske vårt innovasjonsområde 
Paradigme / mønster 

”mental modell” 

Produkter og  
tjenester 

Prosessene 

Posisjon 

INNOVASJON 

Inkrementell  

Radikal 

Inkrementell  

In
kr

em
en

te
ll 
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kr

em
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ll 

 

Radikal 

R
ad

ik
al

 



Forbi det vante og trauste 

Gjøre det bedre Gjøre det annerledes 

Produkt / tjeneste Produktforbedring Og nå til noe fullstendig 
annerledes 

Prosess Lene seg til verdien av 
”egen suksess” 

Radikal endring av 
prosessene 

Posisjon Utvide , eller gå dypere 
inn i markedet 

Finn nye arenaer å spille 
på 

Paradigme 
(forretningskonseptet) 

Endre 
forretningsmodellen 

Omskrive reglene 



Innovasjons-rommet 

Radikal 

Inkrementell 
Gammel ramme Ny ramme 

Sone 2 – Avgrenset leting 

Sone 1 - Utnytte 
Sone 3 –  
Endre  
rammen 

Sone 4 –  
Utvikle 



Strategier for å «utnytte» 

 
• Tett relasjon til kunder og leverandører 
• Prosessinnovasjon gjennom utstrakt 

involvering i egen organisasjon 
• Aktuell i eksisterende virksomheter 



Strategier for å «lete» 
• Først og fremst en mental utvidelse til å tenke 

annerledes 
• Bruke et utvidet nettverk 

– R&D 
– Universitet/ høyskoler 
– Kunder og leverandører 

• Kan være signifikante muligheter 
– Utfordrer det bestående (potensiale for konflikt) 



Strategier for å «bryte ut av rammen» 

• Identifisere nye muligheter i markedet 
– Nye kundesegment 
– Eksisterende virksomheter finner alternative 

bruksområder for sin teknologi 

• Kan kreve omfattende produkt og 
prosessinnovasjon 

• Favoriserer ofte entreprenører utenfor de 
eksisterende virksomheter (eks. lavkost flyselskap) 



Strategier for å utvikle  
- på grensen mot kaos 

• Mange faktorer påvirker utviklingen, og derfor 
vanskelig å se for seg resultatet 

• Favoriserer entreprenører 
• Enkle regler for entreprenører under disse 

forholdene; 
– Kom inn som en aktør tidlig 
– Vær aktiv og vær forberedt på å eksperimentere 
– Vær forberedt på fiaskoer 
– Vær oppmerksom på hva andre lykkes med 



Sentrale erkjennelser 
• Ikke alle de smarte jobber hos oss 
• Det kreves et sett med andre 

kapabiliteter for å organisere og lede 
innovasjon 
– Lete på uvanlige steder 
– Bygge allianser til fremmede partnere 
– Allokere ressurser til høyrisiko-selskaper 
– Utforske nye måter å se virksomheten på 



Virkelighetsoppfattelsen begrenser oss… 



Hva er status for virksomhetens interne ressurser? 

Strategisk kapasitet 
 Ledelse 
Bedriftskultur – spesielt i forhold til innovasjon og 

endringsvilje 
Kjernekompetanse 

 
V – value - verdi 
R – rearity - sjelden 
 I – imitability – vanskelig imiterbar 
O – organization – organisasjon 
 



Nye måter for inspirasjonssøk 
Søkestrategi Virkemåte 

Dypdykk Observere hva brukerne faktisk gjør, ikke hva 
de sier de gjør. 

Prøve og lær Prøv produkt/ tjenester ut, og lær av 
erfaringene. 

Mobiliser vanlige brukere Trekke inn vanlige brukere i produkt og 
tjeneste-prosessen. 

Corporate venturing Egne selskaper etablert i og utenfor 
organisasjonen hvor spin-off-effekten gir 
positive innovasjons-resultater. 

Bruk meglere og bygg broer Gjennom sosialt entreprenørskap knyttes 
ressurser sammen; penger, kunnskap, ansatte 
m.m. 



Nye måter for inspirasjonssøk 
Søkestrategi Virkemåte 

Sende ut speidere Sende ut idéjegere for å spore opp hva som 
kan utløse nye innovasjoner 

Utforske multiple fremtider Mulig (fritt vurdert) utvikling av ulike 
parametere kan indikere multiple scenarier for 
produkt/ tjenesteutvikling 

Bruk av internett Online lokalsamfunn og virtuelle nettverk kan 
identifisere nye trender 

Arbeide med aktive brukere Brukernes innsikt og idéer kan gi inspirasjon til 
innovasjoner (spesielt tidlige brukere – 
tolerante mot feil, vil gjerne involveres, søker 
alltid det beste) 



Eksempel 

• Innovasjon og fornyelse må innebære 
• Posisjonering i forhold til eksisterende dekkede 

behov eller potensielle behov 
• Redusere kostnader gjennom mer effektiv 

utnyttelse av egne ressurser 
 





Kapitalbehov – utvikling og akkumulert 

Presenter
Presentation Notes
Kurven viser akkumulert kontantstrøm gjennom de fire utviklingsfasene.I de to første fasene har man ennå ikke et salgbart produkt, og kostnadene er vanligvis langt større enn inntektene.Når årlige inntekter bli større enn kostnadene snur kurven.Innovasjon må/bør på sikt gi positiv likviditet og økonomisk lønnsomhet.Innovasjon vil gjenom ulike tjenester, aktiviteter og samarbeid  med andre bidra til å redusere å reduseretid og ressursforbruk fra ide til lønnsomhet.



Det finnes 10 typer av innovasjon 

Organisasjon og finans 

For. 
modell 

Verdi- 
nettverk 

Tilbudet 

Produkt  / 
service 

utførelse 

Service  
system 

Kunde- 
service 

Leveransen 

Kanal Merke – 
Brand 

Kundes 
Forvent- 
ninger 

Prosess 

Etablere 
prosess 

Kjerne 
prosess 

Samlede egenskaper som 
muliggjør innovasjon 

Prosesser som  
tilfører verdi 

Grunnleggende faktorer, 
utførelse og  funksjonalitet 

Utvidede systemer  
som omgir tilbudet 

Hvordan du   
betjener dine  
kunder 

Hvordan du knytter 
dine tilbud til dine 
kunder 

Hvordan du forklarer 
dine tilbud’s fordeler 
til dine kunder 

Hvordan du skaper 
en totalopplevelse 
for kundene 

Hvordan virksomheten 
tjener sine penger 

Virksomhetens  
Struktur, ledelse 
og verdikjede 

Innenfra  og ut Utenfra og inn 

Larry Keely / Doblin INC. (1999) 



Strategisk 
posisjon 

Strategi- 
implementering 

Strategiske 
valg 

Konsern 

Forretnings- 
enhet 

Utvikling 
Retning 
Metode 

Strategisk 
endrings- 
ledelse 

Iverksette 

Organisering 

Hensikt 
og 

Forventning Ressurser 
og 

kompetanse 
Omgivelser 
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