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Innledning

Norske havbedrifter er blant verdens beste, men selv ikke verdens beste produkter selger seg selv. 
Skal du selge, må kundene kjenne deg. De må rett og slett forstå hva du har å tilby og hvorfor dette 
er	relevant	for	dem.	Vi	kaller	dette	for	posisjonering,	og	her	kan	de	fleste	norske	bedrifter	bli	bedre.

Innovasjon	Norge	har	laget	denne	dreieboken	for	å	inspirere	norske	havbedrifter.	Her	vil	du	finne	
verktøy	som	din	bedrift	kan	ta	i	bruk	for	å	selge	mer	til	flere	kunder.	La	deg	inspirere	av	hvordan	
Norge og andre havbedrifter jobber!  Vi er sikre på at også dine produkter og tjenester er mer enn 
gode	nok	for	et	større	marked	og	flere	kunder.	

Dreieboken består av syv kapitler som kan leses samlet eller hver for seg. Du kan bruke dreieboken 
både som en inspirasjonskilde, lærebok eller oppslagsverk ved behov. Vi tror tiden du bruker på 
dreieboken, vil være vel verdt tiden. 

Lykke	til!
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1. 
Merkevaren 
Norge;
Bærekraft gir 
konkurranse-
fortrinn
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«Alle» assosierer Tyskland med biler, Sveits med klokker, USA med internettselskaper og Sør-
Korea med forbrukerelektronikk. Det betyr at disse landene har lykkes med å bygge sterke 
posisjoner i hodene til kunder over hele verden. Posisjonene har ikke kommet av seg selv. De er et 
resultat av et langsiktig og målrettet arbeid gjennom tiår. 

Omfattende forskning, bl.a. fra OECD, viser at land som oppfattes som «sterke merkevarer» har en 
rekke fortrinn. Vi har rett og slett mer tillit til land vi forbinder med noe positivt, og vi anbefaler dem 
oftere til andre. Derfor eksporterer land som ses på som «sterke merkevarer» mer, samtidig som de 
tiltrekker	seg	flere	utenlandske	investeringer	og	turister.	

Norges store utfordring er ikke at vi assosieres med noe som er «feil», men at vi ikke er særlig kjent. 
Utenfor Norden er det relativt få som har kunnskap om hva Norge egentlig er og hva vi leverer. 
Resultatet er at norske bedrifter ikke får den samme drahjelpen fra vårt nasjonsbrand som næringsli-
vet i mange andre industriland får fra sitt.  

For å styrke Norges eksportmuligheter, har Innovasjon Norge tatt initiativ til å utvikle «Merkevaren 
Norge».	Ambisjonen	er	å	bygge	et	tydelig	og	differensiert	nasjonsbrand	som	bidrar	til	økt	eksport	
og verdiskaping. Dette er viktig fordi norsk velferd bygger på internasjonal handel. Få land har dratt 
større nytte av handel og investeringer over landegrensene enn oss¹.  

I	volum	har	norsk	eksport	flatet	ut	siden	årtusenskiftet	selv	om	verdenshandelen	er	doblet	i	samme	
periode. Det er bekymringsfullt. Statistisk sentralbyrås beregninger viser at eksporten fra andre deler 
av norsk næringsliv enn olje- og gass, må dobles frem mot 2040 for at vi skal opprettholde dagens 
levestandard². 

Regjeringen har adressert vår eksportutfordring i eksportstrategien «Verda som marknad» (2017) og 
i havstrategiene «Ny vekst, stolt historie» (2017) og «Blå muligheter» (2019). Ambisjonen er at også 
«Merkevaren Norge» skal gi verdifulle bidrag til arbeidet med å fremme norsk eksport. 
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Norge: «Pioneering sustainable solutions»

Norge forbindes i dag med vakker natur, sterk økonomi og trygge, velorganiserte samfunn med høy 
grad av tillit mellom mennesker. Dette er et fantastisk utgangspunkt for å bygge et sterkt nasjons-
brand - men ikke tilstrekkelig. De øvrige nordiske landene er nemlig like vakre og velorganiserte som 
oss. Det samme kan vi si om land som Sveits, Østerrike, Canada og New Zealand.

Norge	trenger	altså	å	bygge	inn	flere	elementer	i	vår	brand	enn	bare	«rent	og	pent».	Basert	på	en	tett	
dialog med norske eksportbedrifter, klynger, organisasjoner og departementer, er det etablert enig-
het om at «Merkevaren Norge» skal utnytte og bygge økonomisk, sosial og miljømessig BÆREKRAFT 
som konkurransefortrinn. Ambisjonen er at Norge skal ta en global posisjon som «pionérer på å ta i 
bruk	teknologi	for	å	finne	bærekraftige	løsninger	på	globale	utfordringer».

Norges rolle som pionér spiller på vår historiske arv fra vikingenes avanserte båtbygging og sjømann-
skap, via de store polfarerne og frem til dagens verdensledende petroleums- og havbruksnæring. 
Men pionérskapet uttrykker også en tydelig ambisjon og en klar forpliktelse til å levere nye, innovati-
ve og bærekraftige løsninger på dagens globale utfordringer. 

Norge har troverdighet på bærekraft. I FutureBrands Country Index 2019  ble Norge rangert som 
nummer to totalt, kun slått av Japan. Innovasjon Norges undersøkelser sier det samme. Ute i verden 
har Norge høy troverdighet på bærekraft i den tredelte betydningen av ordet. 

Norge ses på som grønne (dyktige til å bevare naturen, aktsom i utvinningen av naturressurser og 
storprodusenter av ren energi). Vi er røde (solid samfunnsmodell, velorganiserte og har små sosiale 
forskjeller) og vi er blå	(solid	økonomi	og	statsfinanser,	høy	velferd	og	god	forvaltning	av	oljerikdom-
men). 



INNOVASJON NORGE 7

Norges internasjonale målgrupper

Ambisjonen i «Merkevaren Norge» er at vi skal tydeliggjøre Norge som bærekraftspionér. Dette vil 
styrke vår konkurransekraft. Verdens 17 bærekraftsmål er ikke bare viktig for å sikre en bedre klode. 
Etterspørselen etter bærekraftige produkter, tjenester og løsninger vil vokse betydelig i årene som 
kommer. Bærekraftsmålene er således ikke bare en forpliktelse, men også en stor forretningsmu-
lighet	for	norsk	næringsliv.	Derfor	er	også	bærekraft	i	dag	en	sentral	del	av	strategien	til	de	fleste	
norske eksportbedrifter.

Lykkes	vi	med	å	etablere	«Pioneering sustainability» som Norges etterlatte fotavtrykk i verden, vil vi 
også skape en merverdi for norske bedrifter gjennom en sterk, attraktiv og relevant plattform for økt 
eksport av varer og tjenester.

En pionér som Norge har ambisjoner om å være, henvender seg i hovedsak til visjonære kunder og 
målgrupper. Det er disse som skal ha det nyeste, mest avanserte og mest bærekraftige. Men det er 
også disse kundene som har den høyeste betalingsviljen og -evnen. Det passer norske eksportbe-
drifter godt, fordi våre produkter og tjenester stort sett er dyrere enn standard «hyllevare». Men er 
du dyrere, må du også bygge inn opplevde kundeverdier som gjør at kunden er villig til å betale mer. 
Bærekraftige løsninger er en slik verdi. 

Norges målgrupper - fordelt på teknologiadopsjon

Produkter	som	kjøpes	av	de	visjonære	vil	på	et	senere	tidspunkt,	også	bli	etterspurt	av	flertallet.	
Tenk	bare	på	hvordan	smarttelefonen	var	for	de	få	for	ti	år	siden,	mens	den	nå	brukes	av	de	fleste.	
Valget av de visjonære som hovedmålgruppe betyr altså ikke at Norge ikke skal selge til «alle». Det 
betyr	bare	at	vi	må	starte	med	de	visjonære	for	så	å	nå	flertallet	på	et	senere	tidspunkt	i	teknolo-
giadopsjonen.  

2,5% 13,5% 34% 34% 16%

Entusiaster Visjonære Tidlig flertall Sent flertall Etternølere

Entusiaster

Norges målgruppe

Visjonære

Norges målgruppe



2. 
Havnasjonen
Norge;
En sterk 
posisjon skaper 
muligheter
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Historien om Norge er en historie om å utnytte de mulighetene havet gir oss. Vi er i dag en 
verdensledende aktør innen petroleum, marine og maritime næringer. Men selv med en stolt 
historie, slutter vi heldigvis aldri å lete etter nye muligheter. Nå utforsker vi bl.a. havvind, 
mineraler på havbunnen og bruk av marine ingredienser i medisin.  

OECDs mulighetsstudie «Ocean Economy 2030»  anslår at den globale havøkonomien vil doble sin 
andel av verdens verdiskapning innen 2030. Vi har ikke svaret på alt havet kan utnyttes til i dag. Men 
vi vet at havøkonomien åpner for enorme muligheter, så lenge bruken er bærekraftig. Disse mulig-
hetene skal vi utnytte. Norge er vel posisjonert til å ta en lederrolle i utviklingen, slik det bl.a. er 
beskrevet i regjeringens havstrategier «Ny vekst, stolt historie» (2017) og «Blå muligheter» (2019). 
Ambisjonen er å skape blå vekst gjennom grønn omstilling.

Nærings-	og	fiskeridepartementet	(NFD)	har	gitt	Innovasjon	Norge	i	oppdrag	å	utvikle	en	helhetlig	
profil	for	havnæringene	(petroleum,	maritim,	marin	og	nye	fremvoksende	næringer).	Målet	er	at	
Norge skal ta den samme posisjonen i havet som det Silicon Valley har på teknologi. Arbeidet med 
«Havnasjonen Norge» er basert på Innovasjon Norges pågående arbeid med «Merkevaren Norge». 

Ambisjonen i «Havnasjonen Norge» er å styrke vår internasjonale posisjon og vårt markedsarbeid. 
Innovasjon Norge har fått innspill til dette strategiske arbeidet fra små og store bedrifter i alle deler 
av havnæringene, samt fra havklyngene. Det er gjennomført dialogmøter med næringslivet i syv 
kystbyer – fra Grimstad i sør til Tromsø i nord. Det er holdt nasjonale innspillsmøter med de lands-
dekkende organisasjonene.  

Tilbakemeldingen er at Norges havposisjon må være enkel og forståelig. Veien fra nasjon til bedrift 
må være kortest mulig. Posisjonen bør samtidig knyttes til hva vi skal gjøre/løse for andre som FNs 
bærekraftsmål, og ikke til hva vi er stolte over å ha fått til. Det bør ikke bygges nye strukturer, men 
skapes en felles historie som alle kan samle seg bak. «Merkevaren Norges» posisjon (Pioneering 
sustainable solutions) oppleves å fungere utmerket som overbygning – også for havnæringene. 
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Norges havposisjon; 
Pioneering a sustainable ocean economy

Basert på de innspillene som har kommet i dialogrunden med havnæringer og -bedrifter, er det ut-
viklet en posisjoneringspyramide for «Havnasjonen Norge»:

Visjonen er det vi skal strekke oss mot. Og vår ambisjon er klar: «Norge skal være verdens mest 
avanserte og bærekraftige havnasjon». Dette er både en kilde til inspirasjon og en forpliktelse til 
handling.

E
North of the ordinary!

D
Norway - pioneering a sustainable 
ocean economy

C
Økt eksport og styrket vertskaps-
attraktivitet (kapital, talent, turister)

B
Bruke teknologi, kompetanse og forvaltnings-
regimer til å �nne bærekraftige løsninger på 
globale utfordringer (mat, energi, transport)

A
Verdens mest avanserte og 
bærekraftige havnasjon.

Mål

Ønsket etterlatt 
intrykk

Slogan

Misjon

Visjon
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Misjonen er å bruke vår avanserte teknologi, våre sterke utdannings- og forskningsmiljøer og gode 
forvaltningsregimer	som	plattform	for	å	finne	løsninger	på	noen	av	vår	tids	største	globale	utfordrin-
ger – som bærekraftig sjømatproduksjon, ren energi og utslippsfri transport til havs.

Målet er at Norge gjennom en felles posisjonering skal øke eksporten, og styrke vår vertskapsattrak-
tivitet	slik	at	vi	tiltrekker	oss	mer	utenlandsk	kapital,	samt	flere	talenter	og	turister.
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Det etterlatte inntrykket Norge ønsker å skape er at vi er en «pionér i arbeidet med å skape en 
global bærekraftig havøkonomi». Bærekraftig utnytting av havets ressurser er en av vår tids største 
utfordringer. En pionérrolle på feltet er forretningsmessig svært attraktivt fordi markedet for bære-
kraftige løsninger vokser raskt. 

Slagordet ”North	of	the	ordinary”	spiller	dels	på	Norges	geografiske	beliggenhet,	men	også	på	at	
norske løsninger er avanserte, innovative og ofte banebrytende – altså noe langt mer enn «hylle-
vare». 
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Posisjonen til Havnasjonen Norge oppsummeres i følgende historie:

Organisering og videre arbeid

For å sikre at det videre arbeidet med posisjoneringen av Havnasjonen Norge er godt koordinert, 
opprettes det et Team Norway Hav, bestående av følgende aktører:
-	Nærings-	og	fiskeridepartementet
- Utenriksdepartementet
- Innovasjon Norge
- Sjømatrådet
- Norwegian Energy Partners
- Norske maritime eksportører
- NHO
- Norsk Olje og Gass
- Sjømat Norge
- Rederiforbundet

Aktørene møtes en gang i året med følgende dagsorden:
- Evaluere arbeidet i året som har gått, med å justere strategi og tiltak basert på evalueringen.
- Diskutere prioriteringer og satsinger for året som kommer.
- Gjensidig oppdatering av egne aktiviteter.

Innovasjon Norge kaller inn til møtene og fungerer som sekretariat for Team Norway Hav.



3. 
Hvordan skape
markeds-
orientert 
konkurranse-
kraft?
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Innovasjon Norges globale nullpunktsmåling viser at Norge er kjent ute i verden som en verdens-
ledende nisjeaktør som leverer teknologisk svært avanserte produkter. Å kjøpe norsk er syno-
nymt med state-of-the-art og prototyper, ikke store serier og skalaproduksjon.

Vi	nordmenn	blir	sett	på	som	profesjonelle,	løsningsorienterte	og	til	å	stole	på.	Våre	bedrifter	er	flate	
og lyttende, og arbeidstakerne er høyt utdannet og svært kompetente. Men vi blir også sett på som 
svært produktorienterte, med lav kundeorientering. Markedsføring, kommunikasjon og relasjonsbyg-
ging er ikke norske paradegrener. Det må vi gjøre noe med!

Norges posisjon som en verdensledende havnasjon er nemlig ikke naturgitt. Den globale konkurran-
sen	om	markedsandeler	er	knallhard,	og	vil	bli	tøffere.	Det	som	er	godt	nok	i	dag	vil	ikke	være	bra	
nok i morgen. I fremtiden vil ikke produkter og tjenester selge seg selv bare fordi de har god kvalitet. 
Til det er den globale konkurransen for hard og produksjonskapasiteten for høy.   

Morgendagen vil tilhøre de bedriftene som har øret tett til markedet, og som forstår markedstrender 
og kundebehov. Produkt- og tjenesteinnovasjon vil ikke lenger dreie seg om å utvikle noe «bedre», 
men om å løse problemer i samarbeid med nåværende eller nye kunder. 

Da må du stille deg spørsmålet om hva din bedrift skal være kjent for. Hvordan skal du posisjonere 
deg i markedet? Hvilke konkurransefordeler vil dette gi deg?  Hvordan kan du vinne nye kontrakter 
og markedsandeler? 

La	deg	inspirere	av	bedriftscaset	Coldwater	Prawns	of	Norways	suksess!
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Markedsorientert suksess; Coldwater 
Prawns of Norway fra 0 til 650 millioner

Coldwater Prawns of Norway har snudd rekenæringens tradisjonelle fokus på fangster og båter opp 
ned. Nå rettes blikket mot markedet først. Det er kundens krav, forventninger og ønsker som utgjør 
verdikjedens startpunkt. Fra markedet jobbes det så bakover til produkt og fangst. Resultatet er økte 
markedsandeler, kraftfull eksportvekst og mange utmerkelser. 

- De siste ti årene vært en utrolig reise. Jeg blir bare sikrere og sikrere på at det er markeds-oriente-
ring, og ikke næringens tradisjonelle fangst- og produksjonsfokus, som er veien til suksess. Spesielt 
i Asia er betalingsviljen for høy kvalitet og sterke merkevarer stor, sier Knut Helge Vestre, CEO i 
Coldwater Prawns.

Egentlig startet det hele med en krise. Etter mange gode år for rekenæringen på 80- og 90-tallet, ble 
2000-tallet svært dystert. Både trålrederiene og rekeindustrien var ulønnsomme. Trålerne fokuserte 
på hvor mange reker de kunne fange. Industrien på hvor mange kilo de kunne pille. Ingen tenkte på 
markedet. Mange bedrifter gikk konkurs.
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- Da vi startet opp i 2007, skjønte vi at næringens fremtid lå i å fokusere på markedet. Vi måtte forstå 
hva kundene ville ha og hva de ville betale for. Deretter bygde vi verdikjeden baklengs, fra bord til 
hav. I dag danner markedets ønsker og forventninger grunnlaget for alt vi gjør. Det gjelder fra fangst- 
og	sertifiseringsordninger,	via	produksjonsprosesser	og	-innovasjon,	til	emballasjedesign	og	merke-
varebygging, sier Vestre. 

Basert på denne markedstenkningen ble Coldwater Prawns of Norway raskt en suksess. Omsetnin-
gen har økt fra 15 millioner i 2008 til ca. 650 millioner i 2019. I 2012 vant de prisen som Årets Gasel-
le-bedrift i Dagens Næringsliv. I 2014 kåret Innovasjon Norge dem til Årets bedrift, mens DOGA gå 
dem prisen Design Excellence i 2015. Så, plutselig, kom smellen.

- 2016 ble et elendig år. All suksessen og alle prisene gjorde at vi trodde vi kunne gå på vannet. Vi 
var ikke tro mot konseptet vårt. Frem til da hadde vi tenkt marked og jobbet oss bakover mot havet. 
Plutselig startet vi med fangsten og jobbet oss frem mot markedet. Resultatet ble feil produkt til feil 
pris til feil kunder. Vi tapte over 20 millioner det året, men vi lærte utrolig mye. Ikke minst at vi aldri 
må miste fokuset på markedsorientering og merkevarebygging, sier Vestre.  

Merkevarehistorien Pure tas ut i design og emballasje.

Kjernen i Coldwater Prawns arbeid er konseptet «Pure gourmet Food 
straight from the Arctic»

Pure Origin. Reker fanget på Svalbard / Barentshavet, produsert på Senjahopen og solgt fra 
Ålesund. 

Pure Flavour. Reker som vokser sakte i kalde og rene arktiske farvann får en unik smak.

Pure Planet. Fokus	på	bærekraftig	fangst	og	produksjon.	MSC-,	FOS-	og	KRAV-sertifisert.

Pure Passion. Lidenskap	i	alt	vi	gjør,	fra	produkt	til	miljø.
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- Norge er ikke et land som er vant til å tenke markedsorientering. Da vi designet logoen lurte alle på 
hvorfor den var en reke, og ikke en båt. Men sannheten er jo at det bare er vi i næringen som er opp-
tatt av båter. Kundene fokuserer på rekens opprinnelse, smak, renhet og bærekraft. Da er det dette vi 
også må fokusere på – både i produktutviklingen og markedsføringen, sier Vestre.

Han understreker at Coldwater Prawns of Norway har fokus på «walk the talk». Når de snakker om 
bærekraft,	mener	de	bærekraft.	Selskapet	er	den	eneste	rekeaktøren	i	verden	som	er	sertifisert	etter	
alle de tre viktigste bærekraftordningene for sjømat (MSC, FOS og KRAV). 30 millioner kroner er 
nylig investert i mer miljøvennlig produksjon på fabrikken på Senjahopen.

- Vi i Norge er vant til at varer oppfyller visse kvalitetsstandarder. Derfor spør vi ikke så mye om serti-
fiseringsordninger,	produksjonsprosesser	og	bærekraft.	Frem	til	nå	har	vi	heller	ikke	vært	villige	til	å	
betale mer for det heller. Du skal ikke lenger enn til Sverige før fokuset er et helt annet. Der skjønner 
de at kvalitet og bærekraft koster, og er villige til å betale mer for det. Dette fokuset vil komme til 
Norge også snart. Da må bedriftene henge med eller helst ligge foran. Det er de markedsorienterte 
som overlever, avslutter Vestre.

CEO Knut Helge Vestre HQ, Ålesund Produksjon, Senjahopen

Fakta; Coldwater Prawns of Norway 

- Etablert i 2007. Har fra dag en fokusert på å bygge verdikjeden fra markedet og bakover til 
havet.  
- Har gått fra en omsetning på 15 millioner i 2008 til ca. 650 millioner (salgsselskap) i 2019.
- 30 ansatte, fordelt på hovedkontoret i Ålesund og fabrikken på Senjahopen
- Fisket skjer utenfor Svalbard i Barentshavet, et av verdens kaldeste og reneste farvann
- Dette gjør at rekene vokser saktere enn i varmere farvann. Kombinert med det rene havet gir 
dette en unik smak og kvalitet. 



4.
Strategisk 
posisjonering 
av din bedrift;
Hvordan bygge 
en posisjon?
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Hva dine kunder, ansatte og andre viktige interessentgrupper tenker om bedriften din, er avgjø-
rende for hvordan de agerer overfor deg. Blir bedriften sett på som innovativ, bærekraftig og 
kundeorientert? I så fall vil mange ha lyst til å kjøpe av og jobbe hos deg. Oppleves du som gam-
meldags, anonym og ufokusert er effekten det motsatte. 

Vi kaller det etterlatte inntrykket omgivelsene har av bedriften for en posisjon. Begrepet strategisk 
posisjonering bruker vi når bedriften har et bevisst forhold til hvilket etterlatt inntrykk man ønsker å 
skape hos kunder og andre nøkkelmålgrupper. Deretter må det jobbes målrettet for å ta denne posi-
sjonen i omgivelsenes hoder.

Strategisk posisjonering skaper konkurransekraft og bygger tillit. Et godt etterlatt inntrykk i omgi-
velsene	fører	til	flere	anbefalinger,	mer	salg	og	til	at	de	beste	hodene	har	lyst	til	å	jobbe	hos	deg.	
Du skaper altså ikke bare resultater for bedriften gjennom de planene dere legger selv.  Resultatene 
påvirkes i minst like stor grad av hva dine målgrupper tenker om deg og hvordan dette preger deres 
adferd overfor bedriften.

Sterke	posisjoner	skapes	sjelden	med	utgangspunkt	i	hva	bedriften	er	stolte	av	eller	er	flinke	til.	Stort	
sett er det bare du som er opptatt av deg. Sterke posisjoner skapes derfor normalt når du klarer å 
synliggjøre hvordan din bedrift kan være med på å løse andres problemer.

INNOVASJON NORGE 19

Bedriftens
mål

Bedriftens
planer og
aktiviteter

Bedriftens
resultater

Skaper
oppfatning

Skaper
adferd

Kundens
behov

Bedriftens
styrker

Globale
problemer

STERK
POSISJON
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Å bygge en sterk posisjon for din bedrift vil kreve både ressurser og hardt arbeid. Da kan det være 
nyttig å tenke gjennom hvordan du kan få drahjelp fra den nasjonale posisjoneringen i «Merkevaren 
Norge» og «Havnasjonen Norge». Ved å bruke Norge som «gulv» og din egen bedrift som «spiss» kan 
du bygge en posisjon som er «sterkere enn deg selv» fordi du låner merkevaresmitte fra hele nasjo-
nen.  

Norges posisjon inneholder to nøkkelord, nemlig «pionér» og «bærekraft». Et nyttig utgangspunkt 
når	du	skal	definere	din	egen	bedrifts	posisjon	er	å	stille	deg	spørsmålet:	«Hvordan	og	på	hva	kan	
min bedrift være en bærekraftpionér?». Svaret vil selvsagt kunne variere mye fra bedrift til bedrift, 
men	alle	vil	kunne	bli	en	pionér	på	noe.	Start	derfor	arbeidet	med	å	definere	ønsket	posisjon	med	å	
svare på pionérspørsmålet; Hva kan min bedrift bli en bærekraftpionér på?

1. Hva kan din bedrift være en pionér på?

C

B

A

Merkevaren Norge
Pioneering sustainable solutions

Havnasjonen Norge
Pioneering a sustainable ocean economy

Din bedrift
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Til hjelp i posisjoneringsarbeidet kan det være nyttig å fylle ut pyramiden under. Den utfordrer be-
driften på noen helt sentrale spørsmål. Svarene vil være avgjørende for hvordan du skal bygge din 
posisjon:

Bruk gjerne denne tabellen i arbeidet med å jobbe deg gjennom pyramiden steg for steg:

2. Fyll ut posisjoneringspyramiden 

Elementer Forklaring Havnasjonen Norge Din bedrift 

Visjon

Visjon er hva be-
driften skal strekke 
seg mot/jobbe for å 
realisere på lang sikt.

Verdens mest avanserte og 
bærekraftige havnasjon.

Hva er det din bedrift står opp om 
morgenen for å bidra til? Hvordan 
kan dere være med på gjøre ver-
den litt bedre?

Misjon

Misjon er hvordan 
bedriften skal jobbe 
for å realisere visjo-
nen.

Bruke teknologi, kompetanse 
og forvaltningsregimer til å 
finne	bærekraftige	løsninger	
på globale utfordringer.

På hvilken måte skal din bedrift 
jobbe for å realisere visjonen?

Mål

Hva er det posisjo-
nen skal bidra til å 
skape for bedriften?

Økt eksport og styrket vert-
skapsattraktivitet.

Hva er det din bedrift ønsker å 
realisere eller skape?

Etterlatt inn-
trykk/
posisjon

Ønsket etterlatt 
inntrykk (posisjon) 
er det du ønsker at 
målgruppene skal 
tenke om deg.

Norway – pioneering a 
sustainable ocean 
economy.

Hva er det du ønsker at dine mål-
grupper skal tenke om din bedrift? 
Hvilken posisjon vil du ta i hodene 
deres?

Slagord

Slagord er en kort og 
slående formulering 
som understøtter 
ønsket posisjon.

North of the ordinary! Kan du formulere en slående set-
ning som understøtter bedriftens 
ambisjoner?

E
Hvordan kan posisjonen skrives 
ut i en pay o�?

D
Hva ønsker du at målgruppene
dine skal tenke om deg? 
(Posisjonen)

C
Hvilke forretningsmål setter dere?

B
Hva er bedriftens misjon

A
Hva er bedriftens visjon?

Mål

Ønsket etterlatt 
intrykk

Slogan

Misjon

Visjon
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Når du har fylt ut posisjoneringspyramiden, er det nyttig å skrive ut posisjonen som en heishistorie. 
Dette anbefales for å «få litt mer kjøtt på beinet» og for sikre at posisjonen blir forstått og kan gjen-
fortelles av alle ansatte i bedriften.

Posisjoneringshistorien til Havnasjonen Norge (eksempel):

Hva skal din bedrift være en pioner på? Fyll ut:

3. Skriv ut posisjonen som en heishistorie 
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Når du vurderer hvilken posisjon din bedrift skal ta, kan det være greit å stille seg følgende kontroll-
spørsmål før du konkluderer endelig:

Er valgt posisjon tydelig? 
Forstår bedriftens målgrupper (kunder, samarbeidspartnere, egne ansatte etc.) hva du leverer og hva 
dere ønsker å oppnå?

Er valgt posisjon relevant? 
Opplever bedriftens målgrupper posisjonen som relevant? Er posisjonen noe omgivelsene virkelig 
føler de trenger?

Er valgt posisjon unik? 
Vil bedriftens målgrupper tenke at posisjonen dere ønsker å ta, gjør at dere står ut i mengden? Viser 
posisjonen at det du leverer, ikke er noe de kan kjøpe av «alle» andre? 

Er valgt posisjon attraktiv? 
Vil posisjonen du ønsker å ta, gjøre at dine målgrupper får mer lyst til å kjøpe fra deg, samarbeide 
med deg eller jobbe hos deg? Tenker målgruppene dine at det å ha en relasjon til din bedrift gjør at 
de legger en alen til sin egen vekst?

Jo	klarere	du	kan	svare	ja	på	disse	fire	spørsmålene,	desto	sterkere	vil	posisjonen	din	være.	Dersom	
svaret på spørsmålene inneholder mange nei eller tja, kan det være lurt å gå tilbake til start for å se 
om det er mulig å justere posisjonen slik at du blir tydeligere, mer relevant, mer unik og mer attraktiv.   

4. Kontrollspørsmål  
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I arbeidet med å utvikle en posisjon er det viktig å tenke gjennom hvilke konsekvenser posisjonen vil 
få for bedriftens videre arbeid. Tar bedriften for eksempel posisjonen som «en HMS-pionér», hjelper 
det	ikke	at	dere	er	flinke	på	dette	i	Norge,	hvis	dere	ikke	klarer	å	følge	opp	HMS-arbeidet	i	dattersel-
skaper eller underleverandører i andre land.

Når	du	har	definert	den	posisjonen	du	ønsker	at	din	bedrift	skal	ta,	er	det	derfor	viktig	at	du	tenker	
gjennom hvilke implikasjoner posisjonen vil få:

Produkter og tjenester; 
Hva betyr vår ønskede posisjon for hva vi produserer? Hva vil posisjonen bety for bedriftens videre 
utvikling? Er det noe av det vi gjør i dag, som vi bør slutte med? Er det bestemte områder der vi bør 
styrke produkt- og tjenesteinnovasjonen vår for å forsterke ønsket posisjon ytterligere?

Bedriftskultur; 
Hva betyr ønsket posisjon for vår egen bedriftskultur? Hvordan kan vi sikre at alle ansatte kjen-
ner posisjonen og etterlever den i eget arbeid? Er det noe vi bør justere eller endre i vår kultur for 
å nå ønsket posisjon? Hva vil posisjonen bety for fremtidige ansettelser? Er det kompetanse eller 
menneskelige egenskaper vi fremover vil trenge mer eller mindre av?

Kommunikasjon og markedsføring; 
Hva betyr ønsket posisjon for måten vi snakker om oss selv på og for markedsføringen? Trenger 
bedriften et «nytt språk» for å lykkes med å ta ønsket posisjon? Hvilke endringer og justeringer bør vi 
i så fall gjøre i vårt skriftlige og visuelle materiell?

5. En posisjon har konsekvenser

BEDRIFTENS POSISJON

Produkter og
tjenester

Bedriftskultur Kommunikasjon/
markedsføring
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5.
Posisjonering 
av din bedrift;
Et planverk 
for arbeidet
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Første	skritt	i	en	god	planprosess	er	å	definere	hvilke	målsettinger	som	skal	skapes	gjennom	posisjo-
neringsarbeidet. Det er tydelige mål som gjør det mulig å sette en retning for hva som skal gjøres. 
Uten	mål	blir	det	både	vanskelig	å	definere	målgruppene	og	vurdere	hvilke	aktiviteter	og	tiltak	som	
er hensiktsmessige.

Det	kan	være	nyttig	å	både	definere	noen	effektmål	(hva	arbeidet	skal	resultere	i)	og	noen	aktivitets-
mål (hva som skal gjøres for å oppnå ønsket resultat).

Det er bedre at bedriften setter seg realistiske mål som det er mulig å nå, enn at det settes overam-
bisiøse mål som ikke blir nådd. Det siste er svært demotiverende og gjør at de ansatte fort gir opp 
arbeidet.

1. Mål - hva vil du oppnå?

Når du har bestemt deg for hvilken strategisk posisjon din bedrift skal ta, starter arbeidet med å 
befeste posisjonen i praksis. Det er et nitidig arbeid som egentlig aldri tar slutt. All erfaring viser 
at de virksomhetene som lykkes best, er de som lager en plan for dette arbeidet. Slike planer 
består vanligvis av noen få, men viktige elementer: 

Mål: 
Hva er det bedriften vil oppnå? 

Målgrupper: 
Hvilke aktører er det som kan hjelpe oss med å nå disse målene?

Tiltak:
 Hvilke konkrete aktiviteter er det som skal gjennomføres for å befeste ønsket posisjon?

Effektmål - Øke salget av bedriftens pionérløsninger med (antall) prosent/kroner hos 
  eksisterende kunder/markeder
- Få kontrakter med (antall) nye kunder 
- Etablere bedriften i (antall) nye markeder
- Utvikle (antall) nye løsninger som vil forsterke ønsket posisjon ytterligere 

Aktivitetsmål -	Legge	inn	bedriftens	bærekraftige	løsninger	på	theexplorer.no
- Bruke valgt posisjon som grunnlag for en markedskampanje overfor eksisterende   
  kunder
- Bruke valgt posisjon som grunnlag for markedsfremstøt overfor nye kunder og i 
  nye markeder 
- Ta ut ønsket posisjon i (antall) strategiske medieutspill og sosiale medie-
  aktiviteter 
- Delta på (antall) internasjonale messer, statsbesøk og/eller delegasjonsreiser
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Målgruppene for posisjoneringsarbeidet er de aktørene som kan hjelpe bedriften med å realisere 
målene	som	er	satt	i	punktet	over.	Disse	aktørene	vil	normalt	falle	i	følgende	fire	hovedkategorier:

På	bakgrunn	av	definisjonen	av	mål	og	målgrupper,	bør	bedriften	lage	en	handlingsplan	som	gjen-
nomføres i løpet av planperioden. Det er viktig å sikre at det er sammenheng mellom mål og tiltak. 
Når bedriften har utarbeidet en plan med mål, er det avgjørende å sikre gjennomføring gjennom en 
tydelig fordeling av oppgaver. 

Eksempel på tiltaksplan

Det er viktig at bedriften nøye vurderer hvilke målgrupper som er de viktigste. Bare på den måten 
kan	bedriften	sikre	at	de	tiltak	som	igangsettes	treffer,	og	at	ressursene	brukes	effektivt.	

Det kan være nyttig å bruke CRM-verktøy i dette arbeidet. Hvis bedriften ikke har oversikt og kon-
taktpunkter til sine viktigste målgrupper, er det svært vanskelig å nå frem. 

Se kapittel 6 for verktøy når det kommer til gjennomføring av tiltakene.

2. Målgrupper – hvem skal vi snakke med?

3. Tiltak - hva skal vi gjøre?

Mål Målgrupper Tiltak

Mål 1 - Kunde A og B
- Samarbeidspartner 1 og 2
- DU, NFD, IN, Utekontorer

- Statsbesøk i Brasil
- Kundeseminar
- Medieutspill 1, 2 og 3

Mål 2 - Kunde C og D
- Samarbeidspartner 3 og 4
- DU, NFD, IN, Utekontorer
- Datterselskap i Kina

- Markedsturné i Kina
- Shanghai-messe
- Medieutspill 1, 2 og 3

Kunder Samarbeids-
partnere

Egne 
ansatte Myndigheter

Målgruppekart:



6. 
Posisjonering 
i praksis; 
Effektfulle og 
nyttige tips
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I dette kapittelet får du nyttige tips og råd for hvordan du systematisk kan kommunisere bedrif-
tens ønskede posisjon i det daglige.
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1. Bedriftens egeneide kanaler – din 
viktigste kommunikasjonsplattform

Digitalisering skaper enormt store muligheter for bedriftens posisjoneringsarbeid. Nå kan du enkelt 
være din egen nyhetsredaksjon i dine egeneide kanaler. Dette omfatter alt fra nettsider, til nyhets-
brev	og	kontoer	på	sosiale	medier	som	Facebook,	Twitter,	Instagram	og	LinkedIn.

Når	bedriften	har	definert	hvilken	posisjon	man	ønsker	å	ta,	er	det	nyttig	å	gå	gjennom	bedriftens	
egeneide kanaler, ikke minst nettsiden, for å se på hvilke endringer som bør gjøres i egenomtalen for 
å gjøre den mer relevant og i tråd med ønsket posisjon. 

Ønsket posisjon må tydelig farge bedriftens nettside – fra forsiden og nedover i sidehierarkiet. Bruk 
alle nyheter bedriften legger ut (den lille historien) til å fortelle om posisjonen på nytt og på nytt (den 
store historien). Bruk bedriftens sosiale mediekontoer til det samme. Posisjonering er gjentakelsens 
kunst!

Sjekkliste for bedriftens nettside

1. Gå gjennom bedriftens nettside og sørg for at bedriftens ønskede posisjon gjennomsyrer alt - 
både tekst, design og billedbruk.

2. Bruk alle nyheter (den lille historien) til å befeste ønsket posisjon (den store historien) – på 
nytt og på nytt.

3.	Bilder	sier	mer	enn	1000	ord.	Lag	derfor	gjerne	en	kort	film	om	bedriften	som	forteller	posi-
sjoneringshistorien. Filmen kan også brukes på sosiale medier, på møter og i foredrag. Filmpro-
duksjon	har	blitt	mye	billigere	de	senere	årene,	og	er	nå	en	mulighet	for	de	fleste.

4. Vurder å etablere «lead genererende»-verktøy på nettsiden. Dette gir tilgang på de besøken-
des epostadresser og kan brukes som grunnlag for markedskommunikasjon.
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Selv om sosiale medier har svekket de tradisjonelle 
medienes betydning, er aviser, tv, radio og fagtids-
skrifter fortsatt viktig i posisjoneringsarbeidet. Hvis 
du skal selge inn en sak til media, må du tenke på 
hvordan saken skal vinkles for at den skal gagne 
bedriften og understøtte din posisjon. 

Samtidig må du tenke på hvordan du skal fange 
journalistens interesse. Journalister skriver normalt 
kun om saker som har et nyhetspoeng og som det 
er mulig å forklare gjennom eksempler (personer, 
bedrifter mv.). Tenk også gjennom hvordan saken 
kan billedlegges og hva som trengs av fakta, statis-
tikk m.v. for å understøtte ditt budskap.

Hovedregelen er at en sak bør selges inn til medi-
ets vaktsjef eller nyhetsleder noen dager før du øn-
sker at den skal publiseres. Har du gode relasjoner 
til en bestemt journalist, er dette et godt alternativ. 
Det kan også være nyttig å kontakte journalister 
som har et bestemt tematisk fokus (f.eks. energi, 
klima eller sjømat). 

Det er vesentlig lettere å komme på i medier som 
bedriften kjenner og har relasjoner til. Det kan der-
for være nyttig å bygge nettverk til journalister i de 
mediene som bedriften mener er særlig relevante. 

2. Redaksjonelle medier – fortsatt viktig  

Når du har bestemt deg for hvilken strategisk posisjon din bedrift skal ta, starter arbeidet med å 
befeste posisjonen i praksis. Det er et nitidig arbeid som egentlig aldri tar slutt. All erfaring viser 
at de virksomhetene som lykkes best, er de som lager en plan for dette arbeidet. Slike planer 
består vanligvis av noen få, men viktige elementer: 

Mål: 
Hva er det bedriften vil oppnå? 

Målgrupper: 
Hvilke aktører er det som kan hjelpe oss med å nå disse målene?

Tiltak:
 Hvilke konkrete aktiviteter er det som skal gjennomføres for å befeste ønsket posisjon?

Sjekkliste for sosiale medier (SoMe)

1. Gjør en vurdering av hvilke sosiale medier bedriften skal engasjere seg på (Facebook, Twitter, 
LinkedIn,	Instagram	etc.).	Hvor	treffer	du	målgrupppene	dine	best?

2. Det er bedre å bruke noen SoMe-kanaler aktivt enn å ha mange som knapt brukes. Husk at 
aktivitet belønnes. Vær derfor aktiv gjennom dialog, kommentering, deling og liking.

3.	Bilder	og	særlig	video,	øker	eksponeringen	av,	og	rekkevidden	til	dine	SoMe-aktiviteter.	Legg	
derfor	gjerne	ut	filmsnutter	fra	ting	som	skjer.	Rene	tekstfiler	får	nå	stadig	mindre	oppmerk-
somhet fordi dette ikke premieres av SoMe-kanalenes algoritmer.

4. Jobb målrettet med å bygge nettverk på sosiale medier med personer som er viktig for din 
bedrift (kunder, virkemiddelapparat, politikere etc.)

5.	I	sosiale	medier	er	det	multiplikatoreffekten	som	gjelder.	Jo	flere	følgere	du	har,	og	jo	mer	de	
deler,	liker	og	kommenterer	dine	poster,	desto	flere	mennesker	når	du	ut	til.

Sjekkliste for 
medieinnsalg

1.	Lag	et	notat	om	saken	med:
- nyhetspoenget/vinklingen
- hovedbudskap og sitater
- utfyllende fakta og opplysninger
- bilder som kan illustrere saken
- navn og kontaktdetaljer på de som 
skal uttale seg/intervjues

2. Vurder hvilket medium saken vil stå 
best i. 

3. Ta kontakt med vaktsjef/nyhetsleder 
eller eventuelt en journalist du 
kjenner.

4. Presenter saken kort og fokuser på 
nyhetspoenget.

5. Send over notatet som er laget i 
punkt 1.

6. Følg opp journalisten og avtal et 
intervju.

7. Informer de som bør kjenne til at 
saken kommer på trykk.
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Egne arrangementer, seminarer og foredrag er en viktig del av bedriftens posisjoneringsarbeid. På 
denne måten kan du få presentert din bedrift for viktige målgrupper. Bedriften bør prioritere de akti-
vitetene	der	effekten	er	størst	ift.	ressursbruken.

3. Egne arrangementer, seminarer 
og foredrag 

Sjekkliste for arrangementer, seminarer og foredrag

1. Tenk gjennom hvilke aktiviteter bedriften bør gjennomføre for å bidra til at bedriften befester 
ønsket posisjon.

2. Ta stilling til hvilke målgrupper som bør inviteres. Utarbeid et konkret program/opplegg ba-
sert på hva disse målgruppene er opptatt av. 

3. Vurder om det bare skal være foredragsholdere/aktører fra egen bedrift, eller om arrange-
mentet vil bli bedre av å inkludere eksterne aktører også.

4.	Bruk	gjerne	materiell	og	maler	som	ligger	i	Merkevaren	Norges	Brand	Center	(som	grafisk	
profil,	filmer,	presentasjoner	m.v.)	under	arrangementet.	

5. Inviter de ønskede deltakerne, og gjennomfør arrangementet.

6. Sørg for å følge opp deltakerne etter arrangementet slik at disse blir en del av bedriftens 
nettverk. Et CRM-verktøy vil her være nyttig. 
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Sjekkliste for nettverksbygging

1. Gitt hovedprioriteringene i bedriftens posisjoneringsarbeidet, hvilke aktører er det som er 
særlig viktige å prioritere?

2. Hva er det disse aktørene er spesielt opptatt av, og har de noen bestemte synspunkter og 
agendaer som det er viktig for bedriften å adressere?

3. Hvilket etterlatt inntrykk er det viktig å søke og etablere av bedriften hos disse aktørene?

4. Hva er det bedriften må si og gjøre for å etablere dette inntrykket?

5. Hvordan kan kontakten etableres, systematiseres og videreutvikles?

6. Hvordan kan vi sikre at kontaktene våre ikke «dør» når ansatte slutter eller bytter jobb?

Bedriftens formelle og uformelle kontakter og nettverk hos kunder, samarbeidspartnere, virkemid-
delapparat, politikere og media er viktig i posisjoneringsarbeidet. Det er derfor nødvendig at be-
driftene har et godt system for å holde oversikten over nettverket. Sørg for at dette er i henhold til 
dagens GDPR-regelverk.

4. Nettverk og kontaktbygging
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Internasjonale næringslivsmesser, de faste EXPO-ene og større konferanser er arenaer velegnet for 
å drive posisjoneringsarbeid. Innovasjon Norge gjør en årlig prioritering av hvilke messer og eventer 
som er så viktige at Norge skal være representert med en nasjonal stand. 

Med utgangspunkt i Merkevaren Norge, har Innovasjon Norge utviklet et overordnet messekonsept 
med budskap og ønsket etterlatt inntrykk. Konseptet tilpasses deretter den enkelte messe/event ut 
fra hva som er tema og fokus. 

Etter at fokusområdene for messen/eventet er fastsatt, planlegger Innovasjon Norge og de deltaken-
de næringsorganisasjoner detaljene i arrangementet. Dette gjøres i samarbeid med utenriksstasjonen 
i det aktuelle landet slik at stasjonens lokale kunnskap kan utnyttes. 

Det	kan	være	nyttig	for	bedriften	å	skaffe	seg	oversikt	over	det	nasjonale	konseptet	på	messen/
eventet før bedriften detaljplanlegger egen deltakelse og utforming av egen stand. Dette for å kunne 
«stjele» merkevaresmitte fra Norges nasjonale arbeid.

5. Messer og internasjonale eventer 

Sjekkliste for messer og eventer

Før messen:
-	Definer	målet	for	deltakelsen
-  Utarbeid en plan for hvordan bedriften kan utnytte messen. Hvilke aktiviteter bør bedriften 
gjennomføre før, under og etter messen, for å få maks utbytte av deltakelsen?
- Sett deg inn i konsept og materiell til bruk under messer/eventer som ligger på  Merkevaren 
Norges Brand Center, og bruk gjerne elementer herfra i eget arbeid.
- Etabler en dialog med event/messeledelsen i Norge for å høre mer om detaljer og deltakelse. 
- Sjekk ut deltakerlisten og prioriter dine målgrupper

Under messen:
- Sørg for at din stand alltid er bemannet
- Bruk tiden på relevante beøkende som kan gi business
- Vær proaktiv, du skal selge
- Ha materiell tilgjengelig

Etter messen:
- Følg opp potensielle leads raskt, gjerne innen to dager
- Fordel ansvar for oppfølging internt
- Sørg for å legge inn alle nye kontakter og leads som er generert under messen i bedriftens 
CRM-system, 
-	Evaluer	effektene	av	messen/eventet	etterpå	og	del	gjerne	resultatene	med	IN,	UDs	nærings-
seksjon, NFD og Team Norway. 
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Sjekkliste for statsbesøk

1. Sett deg inn i dreieboken for næringsfremme under statsbesøk, og konsept og materiell til 
bruk under besøkene som ligger på Brand Center.

2. Etabler en dialog med Innovasjon Norge for å høre mer om detaljer og deltakelse på reisen. 

3. Utarbeid en plan for hvordan din bedrift kan utnytte de besøkene dere deltar på. Hvilke akti-
viteter bør bedriften gjennomføre før, under og etter besøket, for å få maks utbytte av deltakel-
sen?

4.	Evaluer	effektene	av	besøket	og	del	gjerne	resultatene	med	IN,	UDs	næringsseksjon,	NFD	og	
Team Norway.

5. Sørg for å legge inn alle nye kontakter og leads som er generert under besøket i bedriftens 
CRM-system, og følg dem opp.

Statsbesøk	og	offisielle	besøk	brukes	både	til	å	promotere	norske	politiske	og	økonomiske	interesser.	
NFD er ansvarlig for næringsfremme under besøkene. NFD planlegger innholdet i næringslivsdele-
gasjonens program, og gjennomfører koordineringsmøter med relevante organisasjoner og partene i 
arbeidslivet. Innovasjon Norge får som regel i oppdrag å forestå den praktiske organiseringen.

Basert på innspill fra næringslivet, velges det ut noen fokusområder som danner rammen for næ-
ringsprogrammet. Etter at fokusområdene er fastsatt, planlegger Innovasjon Norge og de deltakende 
aktørene detaljene i programmet. Dette gjøres i samarbeid med de norske utenriksstasjonene og 
lokalt næringsliv i landene som besøkes. 

Med utgangspunkt i Merkevaren Norge, har Innovasjon Norge utviklet et overordnet konsept med 
budskap og ønsket etterlatt inntrykk i besøkslandet for næringslivsdelen av statsbesøk. Konseptet 
tilpasses deretter det enkelte besøk ut fra hva som er besøkets fokus og prioriteringer.

Innovasjon Norge har også utarbeidet en dreiebok for strategisk næringsfremme under statsbesøk 
og	delegasjonsreiser.	Dreieboken	definerer	tre	faser	i	dette	arbeidet:

- Før besøket (analyser, kartlegging, invitasjoner, oppmerksomhet)
- Under besøket (arrangementer, nettverksbygging, oppmerksomhet)
- Etter besøket (utnytting av muligheter og leads)

Også andre besøk på politisk nivå kan benyttes til å skape oppmerksomhet og etablere kontakter for 
norsk næringsliv. I tråd med «Team Norway»-tankegangen skal alle besøk på politisk nivå vurderes 
som næringsfremmeformål. 

6. Statsbesøk og delegasjonsreiser
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Det tar tid å bygge opp en sterk posisjon for din bedrift, men det kan gå raskt å rive den ned. Det 
er	derfor	viktig	at	bedrifter	håndterer	vanskelige	saker	og	kriser	godt	og	effektivt.	Dette	krever	at	
bedriften jevnlig: 

- Gjennomfører risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)
-  Oppdaterer kriseplanverket
- Trener beredskapsorganisasjonen og krisestaben

7. Vanskelige saker og kriser

Sjekkliste for krisehåndtering

1. Skap struktur og avklar ansvarsforholdene for arbeidet.

2. Få oversikt over situasjonen:
 - Hva vet vi?
 - Hva vet vi ikke?
 - Hva kan vi si? Hva kan vi ikke si?
 - Hvem må informeres? (myndigheter, bedrifter, pårørende, media mv.)

3. Unngå spekulasjoner. Bekreft bare ting dere er helt sikre på. 

4. Gjør strategiske vurderinger løpende – hva er worst case og hvordan kan vi unngå å 
havne der?

5. Fokuser på å løse krisen. Sett i gang de tiltak som er nødvendig. 

6.	Kommunikasjon	gjennom	handling	(tiltak),	har	alltid	større	effekt	enn	gjennom	ord.



7. 
Verktøykassa;
Nyttig 
materiell for 
bedriftene
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For å understøtte ambisjonene i «Merkevaren Norge» og «Havnasjonen Norge» er det utviklet en 
verktøykasse med materiell. Alle verktøy, maler og innholdselementer er samlet i et Brand Center. 
Her ligger det filmer, presentasjoner, tekster, bilder og grafisk design som kan benyttes av bedrif-
tene – så vel som departementer, virkemiddelapparat og klynger.

Vi	tror	din	bedrift	vil	finne	mye	nyttig	i	Brand	Center	som	dere	kan	bruke	i	eget	posisjonerings-	og	
profileringsarbeid.	For	å	få	tilgang	til	Brand	Center	må	du	registrere	du	deg	på	www.brandnorway.
no.
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På Brand Center vil du blant annet finne:

- Mer om «Merkevaren Norge» og «Havnasjonen Norge»
- Filmer og foto om «Havnasjonen Norge» og norske havbedrifter  
- Historier om Norge og norske havløsninger 
- Presentasjons- og budskapsmateriell (foredrag mv.)
- Eksempler på utforming av presse- og standmateriell
-	Grafisk	profil,	designelementer,	retningslinjer	og	maler
- En dreiebok for næringsfremme ifm. statsbesøk og delegasjonsreiser
- En dreiebok for messer og – deltakelse 
- En medieplan for hvordan historien om Havnasjonen Norge kan fortelles i globale redaksjo-
nelle medier og fagtidsskrifter.
- En SoMe-plan for hvordan historien om Havnasjonen Norge skal fortelles i sosiale medier 
under hashtagen #NorthoftheOrdinary
- En veileder for hvordan Team Norway (UDs og INs utekontorer) skal jobbe med posisjonerin-
gen av Havnasjonen Norge i utlandet
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Statsminister Erna Solberg har gitt Innovasjon Norge i oppdrag å utarbeide et globalt utstillingsvin-
du for norske grønne og bærekraftige løsninger³. Dette har resultert i den digitale koblingstjenesten 
«The Explorer». Hensikten er å koble bærekraftige løsninger fra norsk næringsliv med utenlandske 
kundebehov.	For	norske	havbedrifter,	representerer	The	Explorer	en	flott	mulighet	til	å	nå	et	større	
internasjonalt marked. 

På The Explorer kan din bedrift legge inn sine bærekraftige løsninger, samtidig som utenlandske kun-
der	kan	finne	dem.	Per	februar	2020	ligger	det	inne	over	300	slike	løsninger	fra	norske	havbedrifter.	
Du kan registrere løsninger fra din bedrift her.

The Explorer er søkemotoroptimalisert. Det betyr at det ikke er meningen at utenlandske kunder skal 
finne	din	bedrift	og	dine	løsninger	ved	å	lete	seg	gjennom	The	Explorer.	Din	løsning	vil	bli	funnet	ved	
at	kunden	søker	etter	løsninger	på	Google	-	for	eksempel	«Offshore	floating	wind	turbines»	-	og	så	er	
det din løsning som kommer opp øverst i dette søket.

Utstillingsvindu for Norge
The Explorer skal også fungere som et digitalt utstillingsvindu for Norge og norsk næringsliv. Redak-
sjonen i The Explorer vil løpende publisere nyheter og historier som skal bidra til å etablere Norges 
posisjon	som	en	pionér	på	bruk	av	ny	teknologi	for	å	finne	bærekraftige	løsninger	på	verdens	utfor-
dringer. 

Videre	kan	The	Explorer	forsterke	effekten	av	statsbesøk,	messer	og	andre	større	satsinger	ved	at	
fronten på nettsiden tilpasses disse satsingene i de aktuelle periodene, og dermed tematisk målret-
tes mot de sentrale målgruppene og aktuelle løsninger for satsingene.

The Explorer: Digital koblingstjeneste og 
utstillingsvindu

3. Statsminister Solberg på NHOs årskonferanse 2017



www. innovasjonnorge.no
www.brandnorway.no
www.theexplorer.no

1. Regjeringens perspektivmelding (2017)
2. Innovasjon Norge, Drømmeløftet (2016)


