Enovaprosessen
Covernotat: Dialog med markedet – desember 2018

Dette notatet beskriver Enovaprosessen. Dokumentet er primært skrevet for interne medarbeidere,
mens illustrasjonene er også tenkt brukt eksternt.
Knyttet til anskaffelse av ny digital forretningsplattform, anser vi det som nyttig at leverandørene får
tilgang til og setter seg inn i hvordan vi tenker og ønsker å arbeide. Enovaprosessen gir gode og
viktige føringer for til de arbeidsprosessene en framtidig ny digital forretningsplattform må
understøtte.

Enovaprosessen
- en leserveiledning

Innledning
Dette dokumentet er en kort beskrivelse av Enovaprosessen.
Enovaprosessen skal:
•
•
•
•
•

Hjelpe Enovas medarbeidere til å se seg selv og sine oppgaver som en del av noe større.
Illustrere Enova som virksomhet, slik at både eksterne og interne forstår dette.
Illustrere sammenhengene i Enovas arbeid.
Illustrere Enovas vesentligste prosesser (kjerneprosesser) og hvordan disse hjelper Enova å nå målene
sine.
Illustrere hvordan Enovas støtteprosesser muliggjør kjerneprosessene, og styringsprosessene som styrer
disse slik at Enova sine mål blir nådd.

Enovaprosessen skal ikke være for detaljert og vise alt Enova gjør.
Dokumentet suppleres med presentasjonsmateriale, og skal publiseres for alle ansatte i Enova.
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Enovaprosessen

Figur 1: Enovaprosessen

Om modellen
Omgivelsene, teknologiene og markedene Enova opererer i er i stadig forandring. Derfor må også Enova og måten Enova
jobber på være i kontinuerlig utvikling. Vi jobber ikke etter en lineær prosedyre, men i en syklus. I dette ligger også at
læringen fra en gjennomført prosess blir tatt med inn i og danner grunnlag for arbeidet i neste runde i syklusen.

Figur 2: Enova er i kontinuerlig utvikling

Enovas visjon er livskraftig forandring. Den skal vi skape her og nå. Dette gjør vi ved å jobbe for varig markedsendring i
utvalgte markeder. For å oppnå varige markedsendringer er vi avhengig av at alle våre aktiviteter trekker i samme retning
Arbeidet i Enova foregår i forskjellige «lag» (prosesser) som skjer parallelt og ikke sekvensielt.

Figur 3: Prosessene i Enova består av forskjellige lag som skjer parallelt
Modellens tre lag illustrerer at Enova arbeider på ulike nivå, samtidig. I det innerste laget arbeider noen deler av
virksomheten med strategisk forretningsutvikling, i det midtre arbeider andre parallelt med operasjonalisering av
strategiene, mens atter andre jobber i det ytterste laget med å sette ideer og planer ut i livet gjennom blant annet
kommunikasjon, markedsarbeid og saksbehandling. Når vi foretar et vedtak i det ytterste laget er dette i tråd med planene
som legges lengre inne.

Selv om lagene er individuelle prosesser så samspiller de med de andre prosessene.

Figur 4: Hvert lag er en egen prosess som samspiller med omgivelsene og de andre prosessene

Mål og visjon

Figur 5: Livskraftig forandring og varig markedsendring
Målet og visjonen er plassert øverst til høyre som slutten av prosessen. Med det understreker vi at alle aktiviteter, både i
kjerneprosessene, støtteprosessene og styringsprosessene, skal sørge for varig markedsendring og skape livskraftig
forandring.
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Kontinuerlig informasjonsflyt og samspill

Figur 6: Kontinuerlig informasjonsflyt og samspill
Lagene i modellen kan ikke sees isolert fra hverandre. I alle deler av Enovas virksomhet sitter data og kunnskap om
teknologier, markeder eller kunder som andre deler av virksomheten trenger å dra nytte av. Mellom de ulike lagene i
modellen, og mellom Enova og rammebetingelsene, foregår det et kontinuerlig samspill, i form av dialog, samarbeid,
datafangst, utveksling av informasjon og læring. Dette samspillet foregår i iterative prosesser og illustreres med pilene.

Analysere muligheter for markedsendring og gjøre valg

Figur 7: Analysere muligheter for markedsendring og gjøre valg
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Med stort handlingsrom er det avgjørende at Enova lykkes i å avgrense og prioritere hvilke markedsendringer vi skal støtte
utviklingen av. Noen av disse områdene er gitt i styringsavtalen, andre områder prioriterer Enova inn og ut selv basert på
faglige vurderinger av potensial og behov. Enovas strategiske system beskriver prinsipper for hvordan vi gjør disse valgene.
Dette laget i figuren illustrerer derfor at vi med utgangspunkt i rammebetingelsene våre analyserer og identifiserer behov
og muligheter i markedet, og vekter ulike hensyn i rammebetingelsene opp mot hverandre gjennom strategiprosesser.
Analysen av mulighetene for markedsendring og tilhørende prioriteringer og strategiske valg legger føringer for de andre
prosessene som for eksempel nyutvikling eller endring av virkemidler, og for målrettet markedsarbeid og realisering av
prosjekter.
For å få innsikt i markedene Enova ønsker å endre benytter Enova både egen kompetanse og informasjon samt eksterne
kilder. Det vi lærer gjennom vår kontakt med ulike aktører og prosjekter i markedet danner igjen informasjon som Enova
bruker til å analysere muligheter, skape handlingsrom sett opp mot rammebetingelsene våre, samt å videreutvikle
virkemidler.

Utvikle, evaluere og forbedre virkemidler

Figur 8: Utvikle, evaluere og forbedre virkemidler
I denne prosessen utvikles, evalueres, og forbedres virkemidler. Arbeidet i det innerste laget (analyse av behov og
muligheter i markedet) legger føringer for arbeidet, og man benytter seg av informasjon fra det ytterste laget (målrettet
markedsarbeid, levere tjeneste og samle data).
Evaluering og forbedring er en viktig del av virkemiddelutviklingsprosessen. Basert på informasjon fra stegene i det ytterste
laget der det foregår interaksjon med kunder og fra det innerste laget der trender analyseres, øker vi muligheten for
måloppnåelse gjennom å evaluere og tilpasse virkemidlene våre, eller ved å avvikle eller utvikle nye virkemidler.
Tradisjonelt har Enova brukt investeringsstøtte som virkemiddel, men verktøykassa vår er ikke begrenset til dette. Et
virkemiddel kan også handle om å gi informasjon eller det kan være at Enova jobber indirekte gjennom andre. Ett eksempel
på et slikt indirekte virkemiddel kan være at Enova etablerer en plattform for samspill mellom ulike aktører.
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Målrettet markedsarbeid, levere tjeneste og samle data

Figur 9: Målrettet markedsarbeid, levere tjeneste og samle data

Enova har aktiv kundedialog gjennom aktiviteter som markedsføring, salg, saksbehandling, vedtak, kundeoppfølging,
rapportering, etc.
Målrettet markedsarbeid tar utgangspunkt i strategiene og virkemidlene som er utviklet i de to innerste lagene og målretter
innsatsen dit sannsynlighet for måloppnåelse er størst. Det handler om å identifisere de riktige prosjektene.
Modellen bruker begrepet «tjeneste» for å synliggjøre at vi kan levere mer enn bare investeringsstøtte til markedet. I
fremtiden kan prosessene og virkemidlene være annerledes, det kan for eksempel være virkemidler der det ikke er
nødvendig med et formelt vedtak. Det vil likevel fortsatt handle om å drive målrettet markedsarbeid mot utvalgte
markedsområder, levere en tjeneste til markedet og samle data fra resultatene.
Prosjekter som har mottatt støtte forplikter seg til å rapportere resultater til Enova. Informasjonen fra enkeltprosjektene gir
Enova verdifull informasjon som kan benyttes til å utvikle nye virkemidler, eller som input i analyser av nye muligheter for
markedsendring.
God datakvalitet og en god struktur vil gjøre det mulig å koble sammen Enovas data med andre datakilder, og skape
et datagrunnlag som kan være kilde til læring og innovasjon både i Enova og for andre aktører. God informasjonsflyt og godt
samspill med de andre prosessene i Enova vil bidra til at vi utvikler mer presise virkemidler og får innspill til analyser og valg.
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Mennesker, teknologi og organisasjon
Lagene i modellen beskriver kjerneprosessen til Enova. For at kjerneprosessen skal fungere, og for at Enova skal kunne nå
sine mål, er det også behov for en rekke prosesser, ofte kalt støtteprosesser, som er rettet mot å understøtte
kjerneprosessene og sikre at disse kan gjennomføres på en effektiv måte. Eksempler kan være økonomi, HR, osv.
Det er også noen prosesser som er rettet mot å styre andre prosesser slik at mål blir nådd, lover og regler blir etterlevd og
ressurser blir brukt effektivt. Dette kan vi kalle styringsprosesser. Internkontroll er en slik styringsprosess.
For at prosessene i Enova skal fungere optimalt, må mennesker, teknologi og organisasjon fungere godt sammen. Disse
aspektene illustreres derfor i midten av modellen, for å vise hvor vesentlige de er for at Enova skal nå sine mål.

Figur 10: Menneske, teknologi og organisering

Virksomheten må være organisert på en måte som legger til
rette for målrettet og effektivt samspill. Organisering omfatter
eksempelvis organisasjonsmodell, virksomhetsarkitektur,
arbeidsprosesser, beslutningsstrukturer, fordeling av
roller/ansvar, policy og rutiner, målstyring og måling, etc.
Strukturen må støtte opp under informasjonsflyt og
samhandling og sikre at vi trekker på riktig ressurs til riktig tid..
Virksomhetsarkitekturen bygger rammene for tekniske
løsninger som bidrar til dette.
Teknologien er et viktig verktøy for å lykkes med godt samspill
internt i virksomheten – og ut mot omverdenen. Datamodell,
samspillsplattform, saksbehandlingssystemer og innsikts- og
analyseløsninger, er alle eksempler på teknologi som skal legge
til rette for godt samspill.
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I alle steg av prosessene genereres det informasjon som bør samles i gjenfinnbart og strukturert format slik at de ulike
delene av organisasjonen kan utnytte disse dataene. For eksempel vil støttemottakerne rapportere data som kan brukes til
utvikling og forbedring av virkemidler. Man kan også se på en portefølje av prosjekter, og analysere denne for å se trender
og oppdage nye muligheter.
Datafangst og –analyse blir en stadig viktigere faktor for å navigere i et komplekst informasjonslandskap med mange
valgmuligheter. For Enova vil riktig bruk av moderne teknologi muliggjøre at vi kan fange mer ekstern data som indikerer
om vi lykkes med å oppnå markedsendringsmålene. Økt datafangst fra interne og eksterne kilder vil både gjøre det mulig å
utvikle nye virkemidler, og øke dynamikken i virkemiddelutviklingen. Dette forutsetter at vi har god informasjonsmodell og
datakvalitet, og at vi evner å omsette dette til innsikt som benyttes av organisasjonen for å prioritere og nå mål.
Menneskene og kulturen i virksomheten er vel så viktig som den tekniske delen av informasjonsflyten og samspillet. For å
lykkes med en delingskultur må vi dyrke verdiene Lærende og Modig. Samspillet forutsetter at man ser og anerkjenner
hverandres kompetanse, og at man sammen jobber for å oppnå varig markedsendring. En god samspillsplattform uten
kultur for deling gir ikke godt samspill.
Modellen søker også å vise samspillet på tvers. For eksempel kan medarbeidere som jobber med samme sektor, men i ulike
deler av virksomheten, samarbeider om virkemiddelutviklingen. Dette kan skje både gjennom digitale støtteverktøy
(«Teknologi») og i ulike gruppesammensetninger («Organisering»). De ansatte har ulik grad av nærhet til markedet i sin
sektor, men alle har nyttige bidrag mot målet om vellykket markedsendring.
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Rammebetingelser

Figur 11: Rammebetingelser og samspillet med Enova

Rammebetingelsene setter grenser for handlingsrommet til Enova. Relevante rammebetingelser er blant annet Enovas
mandat, styringsavtale og budsjett, teknologiutviklingen i samfunnet og regelverk. Noen rammebetingelser er gitte, mens
andre vil kunne endre seg over tid. Enova jobber aktivt for å påvirke rammebetingelsene slik at vi kan oppnå varig
markedsendring på en mest mulig effektiv måte. Dette er illustrert ved at «samspillspilen» ikke bare går mellom de ulike
lagene, men også gjennom rammebetingelsene.
Enova påvirker og påvirkes av trender i samfunnet. Interessenter som Enova må ta hensyn til kan være politikere,
interesseorganisasjoner, markedsaktører eller enkeltmennesker med stor interesse for markedene eller temaene Enova
jobber med.

12

