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Data endrer konkurranselandskapet …

Volumet av data stiger
betraktelig …

… samtidig som analyseteknikker
blir stadig mer tilgjengelig …

… noe som øker det totale
verdipotensialet og forsterker

insentivet til å bli mer datadrevet

Bakgrunn
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… og virksomheter må tilpasse seg for å beholde sin 
konkurranseevne

Hvorfor er det viktig?

Utnyttelse av data avgjør i langt større 
grad enn før om man lykkes eller ikke

Hva er målet?

Å ta bedre beslutninger raskere

Bakgrunn
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Vi ser tendenser til at virksomheter som anvender data på en god 
måte gjør det bedre enn resten

Bakgrunn

* Ledere har blitt definert som selskaper som har 
hatt gjennomsnittlig resultatvekst over 5 prosent de 
siste tre årene. Resten ligger bak og er selskaper med 
gjennomsnittlig resultatvekst under 5 prosent de 
siste tre årene.

Itera har sendt ut en spørreundersøkelse til et noen 
av våre kunder og et utvalg andre aktører i norsk 
næringsliv. Antall svar = 54. Antall ledere = 18, antall 
som ligger bak = 26, antall offentlige organisasjoner = 
10

Data fra Iteras spørreundersøkelse om bruk av data i norsk næringsliv

Svar i prosent av totalt antall respondenter

54 54

35

72
67

50

Har man en forretningsstrategi 
med tydelig fokus på data

Ansees organisasjonen som 
datadrevet blant ansatte

Har en toppleder med tydelig 
ansvar for dataaanlyse

+33%
+24%

+43%

Hos de som ligger bak*
Hos de som leder*
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Bank og forsikring har ledet an, men nå skjer datarevolusjonen i 
andre bransjer

Bakgrunn



Hvordan blir man 
datadrevet?
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Det krever arbeid på flere områder for å bli en datadrevet
organisasjon

Modell

Kilde: Itera analyse

Nøkkelaspekter ved

Datadrevet
forretning

Finn muligheter for å 
forbedre eksisterende drift

Identifiser nye 
forretningsmodeller

Bygg dataplattform og etabler
prinsipper for datastyring

Ta i bruk maskinlæring og
avansert dataanalyse

Iverksett
innsiktsdrevne tiltak

Øk ansattes digital- og
datakompetanse

Kultiver en datadrevet
kultur

Tilgjengeliggjør innsikt
gjennom datavisualisering
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Strategien må støtte organisasjonens overordnede 
forretningsmodell- og mål

Strategi
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Bryt ned organisatoriske datasiloer og skap en felles sannhet

Teknologi og innsikt
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Innsikten må anvendes for å skape økt forretningsverdi

Realisering av forretningsverdi

Innsikt Tiltak Forretningsverdi

Domenekunnskap Kontinuerlig testing
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Data bør «avmystifiseres» for at man skal snakke samme språk og 
samarbeide effektivt på tvers av organisasjonen

Kompetanse og kultur

50 54
67

83

Oppleves det at  ansatte har 
god forståelse for hvordan 

data bør utnyttes

Oppleves det at  toppledelsen 
har god forståelse for hvordan 

data bør utnyttes

+34%

+54% Hos de som ligger bak*
Hos de som leder*

* Ledere har blitt definert som selskaper som har hatt gjennomsnittlig 
resultatvekst over 5 prosent de siste tre årene. Resten ligger bak og er selskaper 
med gjennomsnittlig resultatvekst under 5 prosent de siste tre årene.

Itera har sendt ut en spørreundersøkelse til et noen av våre kunder og et utvalg 
andre aktører i norsk næringsliv. Antall svar = 54. Antall ledere = 18, antall som 
ligger bak = 26, antall offentlige organisasjoner = 10

Data fra Iteras spørreundersøkelse om bruk av data i norsk næringsliv

Svar i prosent 
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Vår erfaring har vist at reisen mot å bli en datadrevet organisasjon 
består av fire faser

Prosess

FUND PLAN ENABLE SCALE


	Lysbildenummer 1
	Lysbildenummer 2
	Lysbildenummer 3
	Lysbildenummer 4
	Lysbildenummer 5
	Lysbildenummer 6
	Lysbildenummer 7
	Hvordan blir man datadrevet?
	Det krever arbeid på flere områder for å bli en datadrevet organisasjon
	Lysbildenummer 10
	Lysbildenummer 11
	Lysbildenummer 12
	Lysbildenummer 13
	Lysbildenummer 14

