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signaliserer et tydelig verdivalg i spillpolitikken



•

Millioner kroner i overskudd

455

302

15

69*

* Tall i millioner
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Vi har vist at den 
norske spill 

modellen er den 
beste for 

samfunnet

Vi har utviklet Norges 
beste digitale 

kundeopplevelser

Vi har utviklet 
fremtidsrettede 
løsninger med 

handelen

KAMPENE
Strategi



Hvorfor er vi med i ODA-nettverket

• Norsk Tipping ble Oda gullpartner i 2019 – fordi 
vi ønsker å støtte opp under mangfold og bidra 
til å øke andelen kvinner i tech.

• Tipping er ikke bare et spillselskap med et tydelig 
samfunnsoppdrag, men en av innlandets største 
teknologibedrifter. 

• «Alt blir digitalt» og dersom vi skal kunne utvikle 
produkter og tjenester for alle – må 
kvinneandelen økes betraktelig. Vi har få kvinner 
i tech relaterte roller i Norsk Tipping, og vi er ikke 
alene om dette. 



Hvorfor er vi med i ODA-nettverket

• Få kvinner i tech kan bli et samfunnsproblem 
dersom vi ikke tar grep. For å få det beste 
laget må vi rekruttere fra hele befolkningen☺

• Norsk Tipping  ønsker å være en pådriver i 
debatten rundt «like muligheter» både når det 
gjelder jobb men også i samfunnet for øvrig. Vi 
gikk høyt på banen for kvinnefotballen for 2 år 
siden. 



•

Verdibasert ledelse skal ikke bare være noe 
vi sier. Det skal praktiseres.

For meg betyr det overordnet å gå fra 
til alle tar for 

prosessene vi nå er inne i. 

Det er da det virkelig gir mening! 

-Åsne Havnelid, adm.dir
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10. september 2019
Norsk Tipping «Smidig på Innlandet» - om endringsreisen i Norsk Tipping 
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29.01.2020
Norsk Tipping AS 14

Tirsdag 28. januar 2020
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Vi endrer måten vi styrer, leder og jobber på



Alle snakker mye om smidig –
hvorfor og hva er hensikten ?

Hovedhensikten med smidig er:

Å skape organisasjoner som raskt fanger 
opp endringer og muligheter i markedet og 
som i tett samspill med kundene leverer 
verdi i små inkrementer/steg.

Smidig dreier seg om raskt å generere 
forretningsverdi gjennom samarbeid, 
kontinuerlig læring og tilpasning.

….. smidig…..
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Mye ressursbruk i 

plan og budsjett-

prosesser

For lite 

helhetlig

Alt blir 

prioritert

Urealistisk 

omfang på planer

Utdatert før 

blekket er tørt –

forutsetningene 

endres

Organisasjonen 

etterlyser 

tydelighet i 

strategisk retning

Vi skal navigere godt 

også når sikten blir 

dårligere…

Ønsker større 

samsvar mellom 

arbeidsprosesser og 

styringsprosesser

Ønsker mer 

fokus fremover, 

mindre bakover, 

innover

Krav om økt 

effektivitet fra 

eier
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Den tradisjonelle måten vi har styrt, ledet og 
jobbet på virker ikke så godt lenger. 

Vi har lett etter alternative måter som virker 
bedre. 

Derfor har vi valgt SMIDIG for hvordan vi 
skal styre, lede og arbeide på fremover.

Ingen trenger smidig, men vi trenger 
resultatene smidig kan gi!

Riktig 
«første gang» -
reduksjon i feil

Økt produktivitet 
og effektivitet

Økt kundeverdi –
raskere leveranser 
til markedet

Økt engasjement og 
motivasjon hos 
medarbeidere

Engasjement Time to 
market

KvalitetProduktivitet
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Kilde: Henrik Kniberg



29.01.2020
Norsk Tipping AS 27

Lean er en filosofi der grunntanken er fokus 
på «kundens» behov, respekt for mennesker 
og bruk av anerkjente teknikker for stadig å 
kunne forbedre seg.

Smidig er filosofisk sett det å ta inn over seg 
at man aldri sitter med nok kunnskap om 
«oppgaven/oppdraget» før det er ferdig.
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Kilde: Henrik Kniberg
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Lean
Smidig

Kundeverdi!

Hvordan kan vi 
oppdage hva 
våre kunder 

trenger?

Hvordan kan vi 
levere raskere, 

bedre og 
billigere?

Inspirert av Henrik Kniberg

Kundeorientering«Det store bildet»
Forretning og teknologi
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Lean og smidig dreier seg 80% om kultur og 20% om verktøy og arbeidsmetoder



29.01.2020
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Agile - Scrum innføres i 

enkelte  IT-utviklingsteam

Kostnadsrapport “Veien mot 

et mer kostnadseffektivt 

Norsk Tipping”” – Accenture 

Strategy”.

Ny organisasjonsmodell 

vedtatt og planlegging for 

onboarding igang.

Lean inspirasjon med Niklas 

Modig og Jon Kåre Stene 

(Schibsted)

2009 2014  2015 2016

Lean på Tippeskolen. Basis 

introduksjon “Hva er Lean” 

og “hvordan kan vi bruke 

Lean”. 340 ansatte deltok. 

29.01.2020Norsk Tipping AS
35

2017

Implementering av 

rammeverket SAFe som er 

basert på et Lean og smidg 

tankesett.

Design av ny 

innovasjonsprosess basert 

på Lean og smidg 

tankesett.

Implementering av Smidig 

virksomhetsstyring er basert 

på et Lean og smidg 

tankesett.Kursdag med NHH 

for lederkorpset I NT.

Blir 2020 gjennombruddet for 

Lean og smidig I hele NT?

Hvor man klarer å skape en 

kultur for kontinuerlig 

forbedring.

2018

2-dagers 

ledersamling i 

NT. „Tillitsbasert 

ledelse virker 

best“,



29.01.2020
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«Støtte endringsarbeidet og bygge 
langsiktig forbedringsevne»
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Kommando, styring og kontroll
(Tradisjonell ledelse)

Legge forholdene til rette for gode 
prestasjoner –

selvregulerende system
(Tillitsbasert ledelse)



31.10.2017

Norsk Tipping AS 38

Virksomhetsstyring

Tradisjonell
Ambisjonsnivå

fra                                                 til
Smidig

Kalenderbasert Hendelsesbasert

Absolutte mål Relative mål

Bakoverskuende Framoverskuende

Detaljstyring Autonomi

Just-in-case
ressurseffektivitet

Just-in time
flyteffektivitet

Fra tradisjonell til smidig styring på noen sentrale områder
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(Ulikt formål, men en og samme prosess) (Ulikt formål, ulike tall, ulike prosesser)

• Mål

• Prognose

• Ressurs-

allokering

Mål

Prognose

Ressurs-

allokering

• Retningsgivende

• Ambisiøse

• Relative

• Forventet utfall – tidlig forvarsel

• Begrenset detaljnivå

• Forretningsdrevet ikke 

kalenderdrevet

• Ingen førallokering

• Tildeles ved behov

29.01.2020
Norsk Tipping AS
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Ressurser allokeres for hele året og er 
“låst” ned i  mer enn 10.000 små 

lommebøker.

Ressurser allokeres for hele året i 
store potter, og deles ut etter behov.

29.01.2020
Norsk Tipping AS
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Filosofi, metoder og verktøy Fra og til…

29.01.2020
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Bildene er sladdet
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29.01.2020
Norsk Tipping AS 68

Bildene er sladdet
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Bildet er sladdet
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29.01.2020
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Bildet er sladdet





29.01.2020
Norsk Tipping AS 73



• Bedre flyt

• Medarbeiderinvolvering

• Kontinuerlig forbedring

4.05.2017
Norsk Tipping AS 74

Økt kvalitet -
reduksjon

i feil

Økt produktivitet

Raskere leveranser 
til markedet

Økt engasjement og 
motivasjon hos 
medarbeidere

Engasjement Time to market

KvalitetProduktivitet



Small & Fast



Kvalitet



29.01.2020
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Felles retning og prioritering 
utfra et selskapsperspektiv 
(helhet), ikke avdeling og 

enheter

Ledere som rollemodeller -
må lede an på den nye stien

Tilstrebe strømmer og team 
som har ende-til ende-ansvar

Kultur spiser altFor at endring skal skje, må 
det skje læring (avlæring)

Når retning/mål er satt vises 
tillit best ved å unngå 

detaljstyring
Sammensetning av team er 

kritisk for å lykkes

En radikal annerledes måte å 
styre, lede og jobbe på

Automatisering





Veien mot en moderne og smidig organisasjon

• Vi ligger godt an på mange områder når vi sammenligner oss 
med andre virksomheter og vi får god støtte til vår 
tilnærming fra akademia og smidigeksperter

• Vi må tenke på hvor vi kommer fra (hierarki, vannfall) - det 
er store steg å bli en smidig virksomhet

• Vi må fortsette å fokusere på implementering, lederutvikling, 
opplæring/avlæring og støtte

• Vi må ta oss tid til å endre og forbedre

- og vi skal bygge om båten mens vi seiler!





Oda-Nettverk

@odanettverk

Oda - Women in Tech Network 


