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INNOVASJON
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Trippel diamant



Typer av innovasjon

DisruptivOpprettholdende

Inkrementell Radikal

En betydelig forbedring av et 
produkt i den hensikt å 

opprettholde en posisjon i et 
eksisterende marked.

Gradvis, kontinuerlige 
forbedringer av eksisterende 

produkter og tjenester.

Teknologi eller ny 
forretningsmodell som 

forstyrrer det eksisterende 
markedet.

Teknologisk gjennombrudd som 
transformerer industrier. Skaper 

ofte et nytt marked.
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Teknologisk nyvinning



Hva mener vi med innovasjon?

Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt som 
skaper verdi for virksomhet, samfunn eller 
innbyggere. Formen er eksperimenterende og 
løsningen er ikke kjent på forhånd.

https://www.digdir.no/innovasjon/innovasjon-i-offentlig-sektor/881

– Digdir

https://www.digdir.no/innovasjon/innovasjon-i-offentlig-sektor/881


FEASIBILITY / 
REALISTISK

VIABILITY / 
LEVEDYKTIG

DESIRABILITY / 
ATTRAKTIVT

Innovasjon

(hva trenger eller ønsker 
brukerne?)

(hva gir forretningsmessig 
verdi?)

(hva kan vi teknisk bygge?)

Innovasjon 
opptrer her



Hvor mye makt har du over de som skal 
bruke produktet ditt? 

Veldig lite makt, 
de har flere 
alternativer

Noe makt, dette er den 
eneste løsningen hvis 
de vil være kunde av 
oss

Ganske mye  
makt, dette er 
en løsning du 
må bruke/er 
pålagt å bruke



REALISTISK

LEVEDYKTIG

ATTRAKTIVT

Proof of concept (PoC)

(hva kan vi teknisk bygge?)



Den triple diamanten – Stimulabs metode

Få løsningen rettFå rett løsningVelge rett problem

https://doga.no/aktiviteter/design-og-innovasjon/stimulab/arbeidsmetode/

Diagnose Utforske Definere Utvikle Levere

https://doga.no/aktiviteter/design-og-innovasjon/stimulab/arbeidsmetode/


Product
backlog

Sprint review
Shippable 
increment

Sprint
execution

CUSTOMER PROBLEM CUSTOMER SOLUTION
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Empathize

Define

Ideate Learn

DESIGN THINKING LEAN STARTUP AGILE

Sprint planning

Try experiments

Pivot/persevere?

Brukersentrert tilnærming



Iterativ
(Agile)Kj

en
t

Hypotesedrevet
(Lean Startup)U

kj
en

t

PR
O

B
LE

M

Sekvensiell
(Vannfall)

Kjent Ukjent

LØSNING



MVP

11

(Minimum Viable Product)



“The term MVP is commonly used, either 
deliberately or unwittingly, to refer to a 
much broader notion ranging from a 
rather prototype-like product to a fully-
fledged and marketable product”

12

–Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Minimum_viable_product



Eric Ries sin definisjon av MVP

That version of a new product 
which allows a team to collect 
the maximum amount of validated 
learning about customers with the 
least effort



A Minimum Viable Product is the 
smallest thing you can build that 
delivers customer value (and as a bonus 
captures some of that value back i.e. 
gets you paid).

Ash Maurya sin definisjon av MVP



The smallest thing you can make 
to test your hypothesis.

Josh Seiden sin definisjon av MVP



Hvorfor eksperimentere





“Central to the lean startup methodology is the assumption that when startup companies invest their time into iteratively
building products or services to meet the needs of early customers, the company can reduce market risks and sidestep 
the need for large amounts of initial project funding and expensive product launches and failures”

https://en.wikipedia.org/wiki/Lean_startup

Bygge – måle - lære



https://jeffgothelf.com/blog/agile-doesnt-have-a-brain/



Dual Track Agile

https://www.jpattonassociates.com/dual-track-development/

https://www.jpattonassociates.com/dual-track-development/






Råd for design sprint

● Krever at man klarer å ramme inn problemet man skal løse
● Unngå at design sprint blir svaret på alle problemer
● Veldig tett samarbeid i ei uke bygger team
● Beslutter-rollen er viktig
● Ha en egen fasilitator
● Følg prosessen slavisk (i alle fall de første gangene du fasiliterer en sprint)
● Egner seg for konsepter som skal brukes av sluttbrukere (ikke en riktig 

prosess for å utvikle et API)
● Alle i teamet bør forstå prosessen godt: fordel å lese boka i forkant
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Våre viktigste råd

● Eksperimenter mer og jobb hypotesedrevet
● Det holder ikke å jobbe smidig, fordi smidig utvikling sikrer ikke at du utvikler 

den riktige funksjonaliteten.
● Hvis dere skal snakke om MVP, vær enige om hvilken definisjon dere har
● Vær bevisst forskjellen på attraktivitet, levedyktighet og realiserbarhet
● Prøv forskjellige innovasjonsmetodikker, ikke forelsk deg i bare en



Takk for oss!

Ram Yoga
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