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Innovasjonsledelse i installasjonsbransjen

– EN LANDSFORENING I NHO





Innovasjonsledelse handler om å møte raske 
konkurranseendringer
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Å løse behov for kundene, på nye og bedre måter

Organisere køen
best mulig

Ta i bruk maskiner

Software-løsninger
(Nettbank, Vipps og Facebook)



Innovasjonsledelse handler om å møte raske 
konkurranseendringer
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Det er de «foran skranken» som vil ha endringene, ikke de bak.



Problemløsning sett fra de ansatte er = Flere ansatte

Problemløsning sett fra maskinprodusent er =  Kraftigere maskiner

Men «ALT» blir Software som erstatter både spesialmaskin og 
ansatt

Det er ofte de som står på utsiden av problemene som ser 
løsningen.

Vi leter ofte etter svarene på feil plass
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Gode tider i elektrobransjen

7

Gode tider er bra, men kanskje ikke for evnen og viljen til endring?



Våre medlemsbedrifter etter størrelse (2017)
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¾ har 20 eller færre ansatte

Ansatte og ledere har ofte lik 
bakgrunn (fagutdanning, teknisk 
fagskole og installatørprøve)

Konkurrenter som kommer inn fra 
andre bransjer har bredere 
bakgrunn (teknisk, økonomisk, juss)

Det er ikke lenger nok å være best i 
elektrobransjen, vi må også mestre  
konkurransen fra nye aktører



Mange endringsdrivere for elektrobransjen
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Elektrisk transport Digitalisering og automatiseringFlere bor i byer som blir smarte

Personlig energilagringLigger i bunn: God elsikkerhet Lokal energiproduksjon



Synet på elsikkerhet endres
Frykt for bortfall av strøm
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Nye trusler
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Mobil sender feil signaler 

Facebook

Flåtestyring

Kjørebøker

Nye sårbarheter, GPS i mobil manipuleres
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Kilde: www.TechWorm.com

Kilde: Apple Store



Systemer som sender falske GPS signaler

Førerløse biler

Skip uten mannskap

Widerøe i Finnmark forstyrret av russerne 

Falske GPS signaler
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I juni 2017 ble over 20 skip utsatt for et GPS-angrep i Svartehavet 
GPS-mottakeren ble narret til å motta feilaktige posisjoner. 



Nye heldigitale og papirløse arbeidsmetoder
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Lokal entreprenør og el-installatør vant heldigitalt anbud til Statsbygg, for å  
bygge ny sambruksstasjon for Statens Vegvesen på Gol.

Kilde: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. 24. oktober 2017



Digital = papirløst men nøyaktig dokumentert
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Sikrer dokumentasjon – alt du gjør, 
og all kundedialog blir lagret



Rekruttering av digital kompetanse er helt 
nødvendig

Vi må hjelpe andre bransjer med å automatisere og 
digitalisere –> store muligheter

Jobber vil forsvinne – og nye kommer til
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Kilde: Stiftelsen for strategisk forskning 
(Sverige), Oxford University (UK)



Kun 1 av 5 norske industribedrifter er avanserte brukere av digitalisert og 
automatisert produksjon*

Halvparten av industribedriftene 
har lav grad av digitalisert og 
automatisert produksjon

Norge er svakest i Norden

Industrien må bli smartere

18
* Kilde: Regjeringens Industrimelding

St. Meld. Nr. 27. 31. mars 2017
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Transporten blir grønn og går på strøm

Fra åpningen av Vulkan P-hus for 
elbiler. 102 ladepunkter, 6. mars 2017 

Våre løsninger fjerner 
transportutslippene

Folk må kunne lade hjemme 
og der de ferdes

Nyttetransport og 
kollektivtrafikken på strøm 
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Maritim elektrifisering og digitalisering 

Det pågår en gledelig grønn utvikling, langs hele kysten



Produksjon direkte på sentralnett

Én strømretning
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«Passive» kunder

Begrenset bruk av digitale midler

Dagens kraftsystem

Kilde: UK Power Networks og Pöyry



Mer distribuert produksjon

To strømretninger

Integrerte løsninger
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Lokal produksjon og lagring

Forbrukerfleksibilitet

Store investeringer

Aktive sluttbrukere – nye behov og løsninger

Kilde: UK Power Networks og Pöyry



Kundene møter effektprising med batteri
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AMS og effektprising innføres  

Batteripris går ned med økt 
etterspørsel

Kundene vil møte effektprising 
med å 
bestille batteri

Store markedsmuligheter !



Lokale strømbørser
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Regulerte nettmonopoler under press

Mange land ser på nye løsninger

Sverige: Campus Chalmers tester 
markedsplasser for lokal energihandel  
i Johanneberg Science Park. 
Campus Chalmers har 5 000 bedrifter.



SolarCoin
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Nye betalingsmidler person – til – person 

Digital valuta under utvikling, for kjøp og salg av 
solkraft, uten bruk av bank eller energiselskap

Kilde: www.solarcoin.org
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Fremtidens kunder

Heldigitale, fra fødselen

Kommuniserer digitalt

Deler villig, alt

Bruker telefonen til alt,
unntatt å ringe med



Kundene forventer å finne oss digitalt
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Kundene forventer heldigital flate for bestillinger og for all 
kundedialog som hører med 

Kundene vil bruke anerkjente 
nettsteder for å orientere seg

Forventer å kunne bestille oppdrag 
– og få bekreftet tid og pris

Aksepterer ikke å vente på svar. 
Da går de videre til neste



DN 17. september 2017:

Elkjøp oppdaget våren 2017 at tusenvis av 
søkte på "solceller" i nettbutikken, et produkt 
butikkjeden frem til nå ikke har tilbudt

Facebook har vært Otovos største salgskanal. 
Med Elkjøp-avtalen har gründerselskapet 
sikret distribusjon ut i fysiske butikker

Nye spillere på markedet – eks. Otovo/Elkjøp
Solcelleanlegg
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Nye spillere på markedet – eks. Amazon
Installasjon av smarthusløsninger
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Etablert i juli 2017 
Foreløpig kun i USA, men hvor lenge...? 



Nye spillere på markedet – eks. IKEA
Solcelleanlegg og batterier til hjemmet
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Lansert UK i aug. 2017 



Bli energiuavhengig med batteri fra Tesla
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Digitale verdikjeder effektiviserer og utfordrer...
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Fabrikk

Merkevare

Netthandel

Forh./installatørLev./grossist

Kundeforventninger

- Pris
- Tilgjengelighet

- Kvalitet

+ + + + +



Komplisert teknologi blir forståelig, tilgjengelig og billig 

Kunnskap flyttes til kunden – og dermed også makten

Nye aktører kjemper om å eie kunden

Kunden vil kontakte deg digitalt, ikke på telefon 

Digitalisering er mye mer enn teknologi
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Vær tilgjengelig digitalt 
- slik at kundene finner deg

Rekrutter digital kompetanse

Til slutt......................
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