
web solutions
A close collaboration and partnership is important. The 
more we know about you and your business goals, the 
better we can help drive your growth.



Hej/Hei!  

Inkludert Q&A

Webinar 10-10.45

Spør i chatten, så svarer vi de siste 15  

minuttene.

Frågor - i chatten

Vi sender videoversjon av webinaret i 
etterkant, så du kan dele det eller se igjen.

Videoversjon på mail

«Hei, kan ikke du bare smekke opp en webside?»
Webinar 12/01-2023



● Custom utveckling, WordPress
● Kommunikationsstrategier och identitetsarbeid 
● Innbyggerappen/Invånarappen
● Stockholm, Åre, Oslo, Tønsberg & Lviv
● Ca. 70 personer, inkl. tech team blant annet i Ukraina

Innocode 





10 grunner til hvorfor 
du trenger en digital 
strategi

1. Forståelse for selskapet, varemerket hvor man er 
på vei og hva man ønsker å oppnå.

2. Vi ser på alle muligheter, før vi tar valg. 
3. Vi treffer målgruppen med relevant 

kommunikasjon der de er.
4. Differensierer oss i digitale medier
5. Vi får en veiviser i det digitale mylderet - en 

ledestjerne
6. Vi vet hva det er vi vil oppnå, og optimer for det
7. Vi samler hele organisasjonen om en retning
8. Vi sparer tid ved å bruke litt ekstra tid i 

begynnelsen av prosjektet.
9. Vi jobber sammen i hele prosjektet - samme mål 

og forventninger
10. Du bygger digitale flater som er mer levedyktig 

over tid. Ingen overaskelser - Mindre endringer, 
justerniger, prøving og feiling



Innocodes 
innovasjonsprosess
- design thinking

1.Situasjon og innsikt

3.Idéfasen

4. Prototype og 
experimentering

2.Definere behov, 
problemområder og 
mer - strategien

5. Test og evaluering

6. Implementering, 
produksjon og 
lansering (og så 
videre)



Innocodes 
innovation process
- design thinking

1.Situasjon og innsikt

2.Definere behov, 
problemområder og 
mer - strategien



Situasjon og 
innsikt

Personlighet?

Kultur og verdier Forhold til 
målgruppen

Hvem er 
målgruppen?

Hvordan ser 
målgruppen på 

seg selv?

6  punkter til en god strategi



Hva er egentlig et 
varemerke?



1. Situasjon og innsikt Alle prosjekter og innovasjon begynner med en innsikt, en idé, 
eller i det minste en tanke om noe. Vi ser nærmere på hva det 
er man ønsker å adressere og hvorfor.

● Hva er vår elevator pitch?
● Hva er produktet vårt?
● Hvilke egenskaper har produktet vårt?
● Hvilke «smerter» løser produktet for målgruppen?
● Hva er typisk for produktet ditt?
● Hva gjør bedriften/produktet?
● Selskapets historie - viktige hendelser
● Viktige hendelser som du ønsker å ta med
● deg inn i fremtiden
● Opplevelser du ikke vil gjøre om?
● Har vi tydelige brand guidelines?
● Hvorfor ser det ut som det gjør det? Betyr det noe 

spesielt?
● Hva slags klær har vi på jobben? Stil?
● Hvem er våre ansatte?
● Hvor jobber vi? Hvordan ser arbeidsplassen ut?
● Hvordan markedsfører vi oss i dag?
● Hvilke kanaler bruker vi?
● Kampanjer?
● Arrangementer?
● Hvor mange ansatte?
● Hvem er kundene våre?
● Hvor stort er markedet? Hvem er markedet?
● Antall kunder? 
● Hvem er konkurrentene?
● Hvorfor velger målgruppen ditt produkt i dag?
● Hvorfor velger brukeren ditt produkt i dag?











Situasjon og innsikt

«Noe av det som gjør Innocode 
spesielle, er at de virkelig bryr seg, og 
vil forstå hva det er vi er ute etter». 



Spar tid (og penger) på…

…å ikke bruke masse unødvendig tid 
på å diskutere, endre og oppdatere 
prosjektets omfang.  Vi har samme 
visjoner og mål slik at du får det du 
vil ha med en gang, til de rammene 
som er satt.



Personlighet

A brand's personality is the set of 
human characteristics you attribute 
to that brand. Or, put another way — 
it's how you'd describe a brand if it 
were a person (or something else).
A brand's personality shines through 
in brand messaging, images, and 
overarching marketing campaigns. 
Additionally, consistency is key.



Personlighet Hvordan ser vi på oss selv? Hvordan har vi det, og hvordan 

vil vi gjerne være?

● En annen person

● En film

● En sang

● En følelse

● En fotballspiller

● En TV-kanal

● En tallerken

● En restaurant

● En skuespiller

● En TV-serie

● Et band/artist

● Et annet merke

● En avis eller et magasin

● Et verktøy

● En drink

● etc etc etc

Hva hvis  mitt varemerke var en…



Personlighet













Personlighet



Spar tid (og penger) på…

…å la deg inspirere av alt mulig rart. 

Det finnes så mye bra 
kommunikasjon der ute, at man må 
ikke finne opp hjulet hver gang. 

Du kan enkelt sende en brief med 
moodboards til en fotograf eller 
inspirasjonssider til en designer.

Du kan enkelt selge inn og 
argumentere for løsningen internt da 
alt er gjennomarbeidet og begrunnet. 
Du kan vise til eksempler og 
argumentere.



Kultur
Hvordan preger kulturen internt i ditt selskap hvordan du 
kommuniserer eksternt?

● Hva er våre kjerneverdier?
● Hvilke ord beskriver bedriften?
● Hva tror vi på?
● Hvor møtes vi?
● Hvordan vil du beskrive arbeidsmiljøet?
● Hvordan er vi mot hverandre?
● Hvordan tas beslutninger internt?
● Individualisme eller kollektiv?
● Hva liker/misliker du med arbeidsplassen din?
● Hvordan håndteres kriser
● Hvordan feires seire?
● Hva ser du av negative tendenser i selskapet?
● Hva ser du av positive tendenser i selskapet?
● Hvilken oppførsel har vi internt?
● Hvorfor går vi på jobb?
● Hva hadde du savna, hvis det plutselig
● forsvant?
● What makes you tick?



Kultur
Alle prosjekter og innovasjon begynner med en innsikt, en idé, 
eller i det minste en tanke om noe. Vi ser nærmere på hva det 
er man ønsker å adressere og hvorfor.

«Med eller uten slips?»

«Vil du ha ei grillpølse?»



Spar tid (og penger) på…

…å forankre selskapets verdier i 
løsningen. Gjennspeiler siden den 
interne kulturen, får du en side som 
dine ansatte, kollegaer og partnere 
kan kjenne seg igjen i. Du bygger 
intern stolthet og noe «dine» kan stå 
inne for og vil fortelle om og dele.
De vil hjelpe til å bygge ditt 
varemerke. 

Du sparer også argumentasjon og 
internrunder da dette «er» ditt 
varemerke.



Relasjon til målgruppen
Hvordan vil du oppfattes, og hvordan ønsker du å interagere 
med mottaker?

● Hvordan vil du oppfattes av målgruppen din?
● Hvordan vil du at målgruppen din skal omtale deg?
● Hvordan vi samhandler vi med målgruppen vår?
●  Hva bra i forholdet mellom merke og målgruppe?
● Hvordan kommuniserer vi med målgruppen over tid?
● Hvordan er forholdet mellom merkevare og målgruppe?
● Hvilke problemer løser vi for målgruppen?
● Hvorfor skal målgruppen ønske å samhandle med oss?
● Er det utfordringer med å kommunisere med målgruppen?
● Beskriv forholdet til kunden med fem ord?
● Hvordan vil vi at målgruppen beskriver siden?
●  Hvor møter du målgruppen – kontaktområder og kanaler?
● Hvordan skaper vi et godt forhold til målgruppen vår?
● Hva kan vi gjøre for å få dem til å like oss?

○ Respektere oss
○ Forplikte seg
○ Lære noe



Relasjon til målgruppen

«Vi ønsker at det skal være ekstremt 
enkelt for målgruppen å finne fram 
til produktet de vil ha. Umiddelbart.»

Hvordan vil du oppfattes, og hvordan ønsker du å interagere 
med mottaker?





Hvordan vil du oppfattes, og hvordan ønsker du å interagere 
med mottaker?

Spar tid (og penger) på..

…å forstå forholdet mellom besøker 
og websiden så kan du med en gang 
identifisere hvilke behov som vil 
oppstå.  Du får ingen større 
overraskelser etter lansering om 
«ojda, det burde vi ha tenkt». Du har 
allerede tenkt på det, og tilpasset 
siden til din innsikt.



Målgruppen
Hvem er egentlig målgruppen i følge deg?

● Demografi (alder, kjønn, sivilstand, inntekt,
yrke, utdanning, etnisitet og generasjon)

● Geografi
● Psykografi (hvordan tenker de? Interesser og

holdninger)
● Hvordan og hvem er den typiske kunden?
● Personas og user stories
● Hvordan ser den ideelle målgruppen ut?
● Hva liker målgruppen din?
● Hvilke trender liker de?
● Hva slags informasjon liker målgruppen din?
● Fem ord som beskriver målgruppen din
● Hvor søker målgruppen din etter informasjon?
● Har du flere målgrupper?
● Primær, sekundær, annet?



Alle prosjekter og innovasjon begynner med en innsikt, en idé, 
eller i det minste en tanke om noe. Vi ser nærmere på hva det 
er man ønsker å adressere og hvorfor.



Alle prosjekter og innovasjon begynner med en innsikt, en idé, 
eller i det minste en tanke om noe. Vi ser nærmere på hva det 
er man ønsker å adressere og hvorfor.



Hvem er egentlig målgruppen i følge deg?

Spar tid (og penger) på…

…å kjenne de du prater til. Du kan 
skape den feteste siden i verden, men 
om du ikke gjør leksa di på 
målgruppa, risikerer du å bomme 
brutalt på det du lager.  Forstå dem, 
og du slipper å skrive om, bytte 
bilder, re-designe, flytte, 
restrukturere, kode om osv etter 
lansering.



● Når jeg ser meg i speilet ser jeg...
● Hvilke personligheter eller ting kan representere 

det jeg ønsker å være?
● Hva drømmer jeg om?
● Hvordan tenker jeg/hvilke verdier har jeg?
● Hva liker jeg?
● Hva liker jeg ikke?
● Hvordan ser jeg på produktet?
● Ved å bruke tjenesten signaliserer jeg...
● Hvilke problemer har jeg? Hva er jeg bekymret 

over?
● Hva gjør meg glad?
● Hva gjør meg trygg?
● Hvem ser jeg opp til?
● Hvordan ser en dag i mitt liv ut?
● Om jeg kunne velge hva jeg ville, hva hadde jeg 

gjort da?

Hvordan ser målgruppen på seg selv? What makes them tick?

Refleksjon



«Studenter og geografisk nærhet»

Refleksjon



…å få målgruppens ærlige mening. 
Finnes det en avstand mellom hvem 
du anser er målgruppen og hva de 
tenker, og hva målgruppen din faktisk 
sier? Ja da kan du gjøre noe med et 
før du bygger siden din, og ikke etter.

Spar tid (og penger) på…



c

Summere strategi, 
argumentasjon,  hypoteser 
og konklusjoner



c

Verdier, USP og A1



Eksempel på en A1

Vi använder vår expertis inom 
utbildning och digital teknik till att ge 
dig en högskoleförberedande 
utbildning där dina unika uttryck, 
tankar och idéer är med och skapar 
framtidens upplevelser, 
kommunikation och innovation. 



Overskriftene i en strategi kan være:

● Situasjons- og bakgrunnsanalyse
● SWOT
● Ambisjons-og forventningsavklaring
● Mål
● Konkurrentanalyse
● Omverden-analyse
● Varemerkets personlighet
● Kultur og verdier
● Relasjon til målgruppen
● Hvem er målgruppen
● Hvordan ser målgruppen på seg selv
● Argumenter og hypoteser
● Verdiord, USP og AI
● Timeline og gjennomføringsplan



Spørsmål?



Innocodes 
innovasjonsprosess
- design thinking

3.Idéfasen

4. Prototype og 
experimentering



innocode.cominnocode.com

Torsdag 26. januar kl. 11:00 – 11:45 
Innocode + Rek.ai = sant

Torsdag 2. februar kl. 11:00 – 11:45
Design thinking, del 2 = Fra strategi til 
idé og design


