
Forbered driften til den «nye normalen»

Deloitte COVID-19 respons  
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Deloitte kan bistå i å optimalisere driftsmodellen til en «ny normal»

#1 - RESPOND

Håndtere situasjonen 

og sikre kontinuitet

Første prioritet for alle selskaper har til nå vært å respondere på den akutte krisen. Dette bør 

alltid være første steg i enhver krisehåndtering. Men det er aldri for tidlig å begynne ta lærdom 

og planlegge for ettervirkningene. Forberedelse til «den nye normalen» starter nå og hva 

selskaper gjør i den neste fasen vil være avgjørende for fremtidig overlevelse og suksess. 

Vi hjelper våre klienter å tilpasse deres operasjonelle drift, som innebærer å utvikle og implementere nye 

driftsmodeller som er tilpasset en ny markedssituasjon, samt forbedre klientenes eksisterende driftsmodell

Kostnadsanalyse og transformasjon – få oversikt og identifiser 

nødvendige grep 
Sikre likviditet

Effektivisering og kundeopplevelser – økt verdiskapning gjennom 

verdistrømoptimalisering med kunden i sentrum

Transformasjon av driftsmodell– gjennomfør større inngrep og omstilling 

av driftsmodell gjennom en bredere forståelse av mulighetsrommet  

Les mer om hvordan 

sikre likviditet her

#2 - RECOVER

Lær fra krisen og kom ut 

av den sterkere

#3 - THRIVE

Forbered og design den nye 

normalen

Fokus i denne oversikten 

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/about-deloitte/topics/covid-19-coronavirus/likviditetsstyring.html
https://www2.deloitte.com/no/no/pages/about-deloitte/topics/covid-19-coronavirus/likviditetsstyring.html
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Kostnadsanalyse og transformasjon

Få oversikt og identifiser nødvendige grep 
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Kostnadsanalyse og transformasjon

Ekstern spendnivå har økt over 
tid og er uforholdsmessig høye 
sammenlignet med inntekstveksten 

Redusere eksterne 
kostnader

• Analysere eksterne kostnader for å 
identifisere quick wins

• Forbedre oppfølging av leverandører
• Reforhandle/inngå av nye kontrakter
• Forbedre innkjøpsstyring

• Opp mot 10-15% kostnadsbesparelser (kun 
gjennom kutt av unødvendig spend)

• Bedre innsiktsgrunnlag for re-forhandling og 
videre oppfølging av leverandørene

Virksomheten har stor andel 
manuelle prosesser, som 
avhenger av en rekke ulike eldre 
systemer som ikke kommuniserer

Prosessforbedring og 
automatisering

• Forbedre og forenkle prosesser, fjerne 
unødvendig arbeid

• Rask automatisering av prosesser ved 
bruk robotisering/AI

• Effektivisering og eliminering av manuelle feil i 
prosess

• Økt mulighet for å opprettholde kritisk drift

Etterspørselsfall eller rask 
digitalisering av bransjen har 
resultert i en overdimensjonert 
organisasjon, med f.eks. for 
mange ledernivåer

Redimensjonering

• Redimensjonere organisasjonen i forhold 
til nye forutsetninger

• Forenkle organisasjon med tanke på antall 
nivåer, lederspenn og muligheter for 
konsolidering og sentralisering

• En mer kostnadseffektiv organisering gjennom 
en mindre og korrekt skalert virksomhet

• Raskere og bedre evne til å fatte riktige 
beslutninger

Driften avhenger av en rekke eldre 
og trege systemer som hverken 
kommuniserer eller ikke møter våre 
nye behov

Teknologi-
rasjonalisering

• Analyse og implementeringsstøtte i en 
gradvis overgang fra “legacy” teknologi, 
arkitektur og landskap til heldigitale 
plattformer og teknologier 

• Lavere lisenskostnader gjennom færre 
systemer

• Nye og integrerte systemer gir mer effektive 
prosesser

Vår eksisterende selskapsstruktur og 
organisering er ikke tilpasset 
vår nye digitale virkelighet

Effektivisering av 
driftsmodell

• Forenkle selskapsstrukturen ved å 
integrere/separere forretningsenheter 

• Vurdere sentralisering og standardisering 
gjennom shared service senter

• Fokuserte forretningsenheter med tydelig 
avklarte ansvarsforhold

• Kostnadsbesparelser gjennom samkjøring og 
sentralisering av tjenester 

Er du beredt til å håndtere den nye normalen? 

Deloitte hjelper deg med å få kontroll på kostnader og identifisere de 

riktige og nødvendige grepene for å tilpasse din virksomhet til den nye 

normalen

Problem Hvordan Deloitte kan bidra Resultat

Taktiske 
tiltak

Strategiske 
tiltak
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Deloitte har verktøy og digitale løsninger som hjelper deg å få kontroll på kostnader og 
identifisere besparelser 
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Rask analyse og forbedring 
av arbeidskapital
Deloitte har utviklet verktøy og tjenester 

innen arbeidskapital basert på en 

pragmatisk tilnærming med fokus på å 

levere hurtige gevinster

Spend Analyse
Deloittes Spend Cube gir en umiddelbar 

oversikt over det totale kostnadsbildet og 

gjør det mulig å realisere besparelser raskt 

innenfor områdene med størst potensiale

FTE Analyse
FTE analyse gir deg oversikt over hvordan 

tiden brukes i organisasjonen og gjør deg i 

stand til å gjøre nødvendig 

redimensjonering

Gevinstplanlegging og 
realisering
Deloittes digitale verktøy for planlegging 

og realisering av gevinster sikrer en 

strukturert tilnærming og effektiv 

gevinstrealisering
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Effektivisering og kundeopplevelser 

Økt verdiskapning gjennom verdistrøm-
optimalisering med kunden i sentrum
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Fantastiske kundereiser

Dyktige digitale kolleger 

Verdiskapende samarbeid

Investeringsmuligheter

Innovasjonsevne

Hvordan levere gode kundeopplevelser effektivt?

Det er ikke nok å levere gode produkter og tjenester – brukerne krever også gode opplevelser. Derfor må utviklingen av 
driften gjøres med brukeren i sentrum. Vi må optimalisere, digitalisere og modernisere kjerneprosesser - og for å sikre at vi 
er relevante, bør vi organisere oss rundt kundereiser. 

Vi utnytter alle muligheter morgendagens digitale og automatiserte medarbeidere gir. Teknologi flytter medarbeidere 
oppover i verdikjeden, da enkle oppgaver forsvinner og kognitive verktøy understøtter bedre beslutningsprosesser. Dette 
frigjør tid og kapasitet til å fokusere mer på innovasjon, kreativitet og samarbeid.

Samarbeid har aldri vært viktigere. Internt må det bygges tverfunksjonelle team for å utvikle og forbedre gode 
brukerreiser, bryte ned siloene og bruke teknologi for å samarbeide på måter som ikke var mulig før. Eksternt betyr det å 
finne de aktørene som kan tilføre kundereisen noe nytt, i form av ny teknologi som effektiviserer driften eller kan skape nye
kundeopplevelser som hjelper oss å skape verdi vi ikke klarer alene

Operations har alltid hatt et kostfokus – dette er nå en strategisk oppgave. Selv om de strukturelle kostnadene øker – f.eks. 
mer kostbare medarbeidere og økte compliance kostnader, må vi også klare å levere på økende krav til kvalitet og ledetider. 
Den viktigste grunnen til at vi skal gjøre dette – er å frigjøre kapital til å investere i fremtiden.

For å lykkes i omgivelser som er i stadig endring – kan man ikke bare fokusere på optimalisering av eksisterende 
verdistrømmer, men også mestring av innovasjon og utvikling. Vi jobber derfor å forkorte innovasjonssyklusene ved å ta i 
bruk en kombinasjon av hypotesedrevet eksperimentering, fortløpende kunde testing, iterativ utvikling og læring.

Design TverrfaglighetAgilt Digitalt først

Revitalisering  av virksomheten i en ny tid – fokus på opplevelser, 

samhandling og økt effektivitet

Vi må tenke…

For å skape…
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Deloitte har verktøy og digitale løsninger som hjelper deg å effektivisere drift og forstå 
kundebehov

Lean Startup
Gjennom Venture PathTM setter vi større 

virksomheter i stand til å jobbe som en start up. 

Vår velprøvde metode for innovasjon fokuserer 

på å teste og iterere ideer basert på 

tilbakemeldinger fra virkeligheten fortløpende. 

Vi jobber faktabasert og måler 

verdiskapning iterativt og etablerer strukturer 

som sikrer at kun de «ventures» som oppfyller 

kravene blir investert i og videreutviklet. 

Process Analytics
Ved hjelp av Process Analytics får vi innsikt 

i rotårsaker til prosessproblemer. 

Faktiske prosesser blir visualisert på 

transaksjonsnivå og gir full faktabasert 

innsikt for prosessanalyse.

Automatisering og robotisering
Deloitte har verktøy for å raskt levere 

ende-til-ende automatisering ved hjelp 

av intelligent automatisering. Vi hjelper 

våre klienter med å identifisere potensiale 

og realisere gevinster.

Tjenestedesign
Vårt metodeverktøy hjelper våre klienter å 

utforske komplekse problemer, designe og 

bygge kundeorienterte løsninger. Gjennom 

smidige iterasjoner, rask prototyping og 

testing akselererer vi lansering og skalering. 

For å sette kundeopplevelse i sentrum for 

utviklingsarbeidet bruker vi et «Service 

Blueprint» som visualiserer brukerens 

opplevelse av tjenestene. 
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Transformasjon av driftsmodell

Gjennomfør større inngrep og omstilling 
av driftsmodell
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Transformasjon av driftsmodell

Må du gjøre større endringer i organisasjonen/virksomheten som følge av 

endringer i markedet, nye føringer eller myndighetskrav?

Deloitte hjelper deg med å utforme/tilpasse en driftsmodell som er optimal for 

å realisere strategien og sikre at man kommer styrket ut av en endring. 

Digitalisert management system

Vi gir ledelsen et fremtidsrettet styringssystem og de 
ansatte en effektiv hverdag gjennom bruk av iBPM
(intelligent business process management) 

Utfordringer med å implementere planer

Gjennom Operating Model-arbeid finner vi frem til nye og 
innovative perspektiver som effektiviserer 
implementeringsarbeidet

Virksomheten og team er ikke “aligned”
Operating Model brukes til å finne de gode koblingene 

mellom formål og aktiviteter slik at prosesser og organisasjon 

hele veien er rettet inn mot overordnet måloppnåelse

Implementering av store endringer

Vi bruker Operating Model rammeverk for å sikre at 
prosesser, teknologi, og organisasjon spiller sammen 
så effektivt som mulig 

Digitalisering av tjenester og produkter

Vi bruker Emerging Business Model rammeverk for å 
definere best egnet driftsmodell når nye digitale tjenester og 
produkter skal leveres i parallell med eksisterende portefølje

Implementering av endret strategi

Vi bistår med å utarbeider en Target Operating Model som 

tydeliggjør hvordan endret strategien skal realiseres. Dette skaper 

forståelse for nødvendige endringer blant ledere og ansatte

Transformasjon
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Organisasjonsmodeller 
Organisasjonsmodelssoversikten benyttes 
for å vurdere ulike organiseringsformer. 
Tilhørende oversikten er en beskrivelse av 
de ulike modellenes fordeler og ulemper 
avhengig av valgt Operating Model.

Deloitte har verktøy som akselererer diagnosefasen og hjelper deg å finne riktige og 
konkrete tiltak i løpet av kort tid

Target Operating Model (TOM) 
rammeverk
TOM-rammeverket benyttes for å 

strukturert utarbeide en driftsmodell

innenfor følgende dimensjoner: Prosesser, 

Informasjon, Organisering, Mennesker, 

Teknologi, Lokasjoner, samt Program og

portefølje.

CapabilityEdge™
Capability App er et digitalt verktøy som 

gjør det mulig for organisasjoner å 

identifisere, i sanntid; hvordan man 

oversetter strategisk visjon til målrettet 

handling, og identifiserer hvor ytterligere 

kapabiliteter er nødvendig for å levere på 

visjonen.

IBPM og Industry print™
IBPM er et verktøy som brukes til å 

forbedre viktige prosesser gjennom 

automatisering og orkestrering av 

informasjon og mennesker. IBPM 

kombineres ofte med IndustryPrint som er

Deloittes modell for forettningsprosesser

og består av “best practice” fra over 30 

bransjer.

Organisering

Informasjon

Prosesser

Lokasjon

Mennesker

Teknologi

Program og 
portefølje



12

Vi er her for deg

Deloitte har eksperter innenfor alle fagområder, på tvers av bransjer, som sammen bidrar med 

en helhetlig tilnærming hvordan man best innretter driften til en ny virkelighet.

Kostnadsanalyse og 

transformasjon

Fredrik Gillebo

917 84 055

Kontaktpersoner i Deloitte

Kostnadsanalyse og 

transformasjon

Bjørn Grenman

911 61 726

Driftstilpasning og 

kundeopplevelser

Piers Hawkins

458 62 490

Driftstilpasning og 

kundeopplevelser

Jørund Vollan

934 17 619

Transformasjon av 

driftsmodell
Harald Lie

908 22 519

Transformasjon av 

driftsmodell 
Bjørn Garmann

934 22 170
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