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Nordisk forsknings- og innovasjonsselskap
•
•
•
•
•

Helsinki
Narvik
Oslo
Halden
København

Ekspertområder
Bærekraftig energi
Fornybar energi, energisystemer, Energidistribusjon, energilagring, energimarkeder og energieffektivitet

Anvendt kunstig intelligens

IoT, Cyber sikkerhet, stordata, maskinlæring og neurale nettverk, AI for good

Smarte byer
Innovasjonsledelse, Design Thinking, Quadruppel Helix, endringsledelse, strategiutvikling, bærekraftsmål,
smarte byer og kunstig intelligens, dekommisjonering og sirkulærøkonomi

Digitalt entreprenørskap
Digital transformasjon, nye bærekraftige økonomiske modeller (sirkulær, deling, tjenestefisering og
datadreven)

Sosial og adferdsmessig innovasjon
Skal man forstå utfordringerne og mulighetene i det grønne energiskiftet, må man man forstå brukerne.
Vi leverer adferdsanalyser, kontekstuell kartlegging av interessenter og nye implementeringsstrategier

Smarte byer og samfunn &
Social Innovation

SMARTE BYER OG SAMFUNN
Smart energi

Smarte
bygg og
hjem

Smart
vann

Smart helse og
offentlige tjenester

Smart mobilitet og
tilgjengelighet

Smart
samhandling

Drivere:
Bærekraft (klima og miljø, økonomi og sosial)
Samarbeid (quadruple og penta helix)

Teknologi (digitalisering, tingenes internett, store data, kunstig intelligens)

Innbyggerne, kommunen, næringslivet, forskningen
og interesseorganisasjonene – i praksis

Invitasjon til
workshop/
Idegenerering

Arbeidsgruppe

Pilot/
Demonstrasjon
Virkemidler/
Prosjektsøknad

Evaluering

Fra pilot til drift
1. Forankring
• Definere
problem og
sette mål
• Utforske
gevinster
• Bygg riktig
team
• Kartlegg
interessenter
og planlegg
forankring
• Kartlegg
relevante
prosjekter

2. Innsikt
• Kartlegg
dagens
tjeneste
• Gjennomføre
intervjuer
• Lære av andre
• Se på statistikk
og tall
• Utforske
teknologi
• Analysere og
oppsummere

3.
Tjenesteutvikling
• Idémyldre
• Teste
løsningsforslag
• Definere
rutiner og
ansvar
• Kartlegge
gevinster
• Utvikle
kontaktpunkter
• Utvikle eller
velge teknologi

Fra KS sin «Veikart for tjenesteinnovasjon»

4. Pilotering
•
•
•
•

Planlegge
Gjennomføre
Evaluere
Beslutte

5. Overgang til
drift
• Gjennomføre
anskaffelser
• Planlegge
gevinster
• Forankre i
overgang til
drift
• Implementere
ny løsning
• Overlevere til
drift

6. Ny praksis
• Drifte tjenesten
• Måle og følge
opp gevinster
• Forbedre og
innovere

Å skalere en løsning krever et miljø innenfor hvilket
en løsning kan vokse
Noen støttende faktorer:

• Økonomi og budsjett / virkemidler
• Policies og rammeverk
• Forstå påvirkning av eksisterende marked
• Tilgjengelig kompetanse og organisasjon

• Politisk støtte og involverte interessenter
• Forstå påvirkning av miljøet
• Kulturelle hindringer og brukeradferd
• Eksisterende samarbeid og partnerskap

• Møteplasser og rom for opplæring
• Teknisk miljø

Slik jobber vi i Smart Molde

Definere
utfordringer
som ikke er
bærekraftige i
dag

Involvere
aktivt og
åpent
samfunnets
aktører

For å bygge
ny kunnskap
sammen…

...Samskape
om ny
praksis...

… og oppnå
FNs
bærekraftsmål

Innsiktsarbeid,
intervjuer og
brukerundersøkelser

Nye
arbeidsgrupper
fordelt på
funnene i
innsiktsarbeidet

Helt nye
systemer og
prosesser

Eksempel: Smart Hjelpemiddelforvaltning
Dagens
system for
hjelpemidler
er ikke
bærekraftig

Satte
sammen
tverrfaglig
prosjektgruppe

Arbeidsgrupper i Smart Hjelpemiddelforvaltning

Kommunikasjon

Samarbeid og
Samhandlingsavtaler

Fysisk innhold, utforming og
mobilitet

Logistikk system

Helse og mestringsteknologi/
Kompetanse-hub/
Visningsarena

Forskning

Kompetanse &
Kompetanseplan

Organisering av HMF
Arb. oppgaver, prioriteringsnøkkel,
kvalitetssystem, logistikk, distrikt

Flytting

HVA MED Å REPLIKERE SMARTE LØSNINGER
SOM ALLEREDE ER TATT I BRUK?

Replikering - tilnærming
1. Fyll ut Business
Model Canvas for
det originale
prosjektet

4. Utforske
strategier for å
møte eller
kompensere for
forskjellene

Noen fremgangsprinsipper:

2. Fyll ut Business
Model Canvas for
den nye konteksten

3. Identifisere
forskjeller i de
støttende miljøene

1. Sikre lokal delaktighet og
inkludering
2. Forstå den lokale konteksten
3. Trekk generiske lærdommer
4. Balansere lokale og generiske
tilnærminger

Å replikere en løsning fra en kontekst til en annen krever forståelse for
forutsetningene som var med på å danne suksessen til løsningen
Utfordringer:
• Størrelse og behov er annerledes
• Andre typer av reiser -> ordningen er ikke
alltid lønnsom
• Dimensjonering og logistikk
• Finne riktige lokasjoner ift. bevegelsesmønster
• Mer spredt befolkning
• Større by gir større brukergrunnlag
• Fler som ikke har egen bil
• Fler som ønsker å benytte seg av elbil
• Større tillit til teknologi generelt

•
•

Samtidig er mobilitet en utfordring for bygdene å
beholde sin befolkning
Sluttproduktet er altså fortsatt aktuelt – men
krever tilpassinger

Modell for brukerengasjement
• Adressere brukernes verdier og deres kontekst
•

Et vellykket initiativ er avhengig av å forstå hva som utgjør
verdi for brukeren!

• Prosess for å forstå hva brukerne verdsetter
•

Brukerverdier blir mer sofistikerte og komplekse gjennom
deres involvering og engasjement i et prosjekt. Å få på
plass en prosess som lar interaksjoner og
engasjementstrategier med brukere utvikle seg, bør
tilrettelegges for i de tidlige fasene i prosjektet.

• Klassifisere/segmentere brukere
•

Brukere har mangfoldige verdier og lever i forskjellige
kontekster, og kan derfor reagere annerledes på
tilnærmingen til prosjektet. Det bør derfor utvikles et
system som kan klassifisere eller segmentere brukere, på
et nivå som er hensiktsmessig for fremgangen. Det er et
tilbakevendende funn fra tidligere prosjekter at
segmentering bidrar til å forstå hvorfor samme tilnærming
kan ha ulike utfall for ulike brukersegmenter/grupper.

• Engasjer brukere tidlig
•

Involver deltakere i prosjektet på de tidlige stadiene for å
forklare hva som skal skje og hvordan folk vil bli involvert.
Denne tilnærmingen skaper bedre resultater og kan være
en del av en læringssløyfe, der pilotbrukere gir kontinuerlig
tilbakemelding til prosjektet.
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