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Forstår du sammenhengen?





Digitalisering

It-løsninger? 



Hva er digitalisering? 

Digitalisering er å bruke digital teknologi til å forandre en forretningsmodell 
og gi ny inntekt og verdiskapende muligheter; det er prosessen der man 

beveger seg mot å bli en digital virksomhet. (Gartner)



Nøkkelfaktorer for å lykkes

• Idéer og strategi

• Ressurser

• Vilje

• Langsiktig perspektiv

• Kortsiktig perspektiv

• Endringsledelse



Utfordringer



Digitalt økosystem

En gjensidig avhengig 
gruppe av selskaper, 
mennesker og/eller 
objekter som deler 
standardiserte digitale 
plattformer for å oppnå et 
felles mål som skaper verdi 
for alle parter. 

Gartner Research



Verktøy for å styre et 
økosystem - kategorier

• Verktøy for prosjektledelse og 
timeføring

• Datalagring, ressursbibliotek og 
arkiv

• Verktøy for engasjement og 
kontakt, e-post og CRM

• Samarbeidsverktøy

• Eksterne 
kommunikasjonsplattformer

• Verktøy for kunnskapsdeling og 
håndtering



Snakk med naboen (e). 
Skriv ned 3 digitale 
verktøy som du bruker og 
gi dem en karakter fra 1-5 i 
forhold til hvor kritiske de 
er for selskapet ditt. 

1= lite kritisk

5= svært kritisk



Hvem har ansvaret? Ikke markedsføreren

Ikke it-personen

Ledelsen! Forankret godt i 
ledelsen – avgjort der

Forankring, opplæring og 
engasjement i hele 
organisasjonen



Digital kunnskap er et lederansvar

•Oversikt over trender og verktøy
•Bevisst på digital profil og merkevarebygging
•Bruk av digitale media for å få større nettverk
•Bruke digitale verktøy – være et eksempel

Linda Lai, 
Handelshøgskolen BI 



Gjør en SWOT av deres 
eksterne digitale 
kommunikasjon



Gjør en SWOT av ekstern digital kommunikasjon
Hvilke forbedringsområder ser dere? 10 min

Styrker:

Det dere gjør bra, kvaliteter som skiller 
dere fra konkurrentene, interne 

ressurser

Svakheter:

Mangler i bedriften, begrensninger 
ressurser, for lite synlig og tilgjengelig

Trusler:

Konkurrenter som drar fra, eksterne 
rammebetingelser, negativt omdømme, 

mindre salg og synlighet

Muligheter:

Forbedringsområder, nye markeder, nye 
produkter, konkurransefortrinn



Digital strategi? 



Gode nyheter



Forretningsmodellen

Leisure / tour
operators 

Family time –
Farm experience
together

Personal meets

Social media

Website

Hosting

Marketing/sales

Staff

Food supplier

Sales of
experiences

Travel workshops

Salary

Marketing

FB-page

E-mail

Visit Narvik

Nature 

Farm

Rent

Commisions

Website
Leisure / 
individual 

travellers – target 
group 

togetherness

Accounting

Restaurant sales

OTA

Accommodation

Certificates

Accounting

Digital VR-
experience like no

other



Strategi-tips

• Visjon og mål for digitaliseringen
• Si ja eller nei
• Plan for når vi skal gjøre hva – fremdrift og ansvar
• Sett mål og måleparameter og ha statusoppdateringer
• Struktur for rapportering



Hvordan få alle med?



”Vit at digitalisering er 20 
prosent  teknologi 

og
80 prosent 

organisasjonsutvikling»

Hallgeir Sørnes, 
Vardø



Digital ledelse

•Vær et godt eksempel

•Gi ansatte ansvar og muligheter til å 
ta eierskap

•Inviter de største kritikerne til å finne 
løsninger

•Vær oppmerksom på forskjellige 
personligheter hos de ansatte



Noe å tenke på..

Hvem vil ha de største utfordringene 
med digital utvikling hos dere? 
Hvordan kan du få disse på lag? 



Nøkkelspørsmål:
Hvordan fungerer systemene deres sammen?
Front office





Noen sterke anbefalinger
innen Front Office 
systemer? (systemene som
møter kunder/brukere)

2 minutter



Nøkkelspørsmål:
Hvordan fungerer systemene sammen?
Back office



Samarbeidsverktøy



Noen sterke anbefalinger
innen Back Office 
systemer?

2 minutter



Analyse

• Lag en liste over verktøy – beskriv 
hvem som bruker/ hvem er 
ansvarlige

• Kategoriser dem

• Beskriv forbindelsene mellom dem 
– hvordan fungerer det?

• Definer effektiviteten hos de 
forskjellige – bør vi erstatte noen?

• Prioriter verktøy – hvilke er de mest 
kritiske for virksomheten?



Husk på

• GDPR – General Data Protection
Regulation – gjelder alle som tilbyr 
tjenester eller produkter i EU

• https://ec.europa.eu/info/law/law-
topic/data-protection/reform/rules-
business-and-organisations_en

• Sikkerhet og hindre tap av data

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en


Økosystemet

• Spør hva andre gjør

• Live demonstrasjon 

• Test produkter – testperiode med 
forskjellige type prosjekter/saker

• Se til at systemet møter dine krav 
og sjekk hvordan det passer med 
resten, integrasjon – vær villig til å 
betale litt ekstra for å få det beste



For virksomheten
• Åpent lederskap – nye tider

• Åpen og samarbeidsvillig kultur

• Innovasjon and digitalisering: Se på alle områdene I 
din forretningsmodell – hvordan kan digitalisering gi 
deg en fordel?

• Vurder partnere og systemer – du må se etter 
ekspertise og kanskje til andre bransjer? 

• Se til de ledende i markedet

• Jobb gjerne over grenser

• Vær oppdatert på teknologi og sørg for at systemene 
fungerer godt sammen
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