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Agenda
11.juni.2020

• Hva blir egentlig resultater av kriser?
• Endringer i atferd

• Problemstillingen og implikasjoner
• Resultater fra intervjuene og noen hypoteser
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Hva blir egentlig resultater av kriser?

BCG Henderson Institute, 2020

3

COVID-19 skal endre atferd av individer og
organisasjoner fortere
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Problemstillingen
• Hva slags endringer skal vi observere i individs og
organisasjonsatferd i landet og i regionen etter
COVID-19?
• Hvordan kan Ringerike utnytte endringene som fører
til den nye normalen for raskere regional utvikling?

Hvordan kan vi bruke vår nye innsikt?

Muligheter
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Undersøkelse- Design og Analyse
• Utforme undersøkelsen, og
diskutere undersøkelsen med
ekspertgruppe

SEPT.

Utkast av rapporten

JUNE

• Send undersøkelsen til Ringerikes
selskaper

Intervjuer- Forberedelse
til intervjuer
• Få grunnleggende ideer om viktige
variabler og indikatorer
• Vurdere og komme frem til
hypoteser relatert til COVID-19

JUNE

MAY

IntervjuerRefleksjoner på
resultater
Gjennomfør et detaljert intervju med
noen få utvalgte selskaper, basert på
resultatene fra undersøkelsen

COVID-19 – Hoved temaer som er relatert til
økonomisk og forretningsmessige forhold i landet
Forsyningskjede og handel

Ansattes helse og velvære

Talent og arbeidsstyrke

•Forsyningskjeden og produksjon avbrudd
•Mangel / overskudd av etterspørsel
•Bærekraftighet og spenst

• Arbeidstakers sikkerhet /hjemmekontor
• Folkehelseinformasjon
• Støtte for påvirkede ansatte

• Ansatt forhold
• Beholde og få nytt talent
• Reise og pendling

Kundeatferd& forretningsmodell

Investeringsbeslutninger &
Entreprenørskap

Risikostyring

• Innvirkning på detaljhandel i regionen og
landet
•Bruk av digitale kanaler
•Nye forretningsmodeller

Regjeringen og offentlig politikk
• Forståelse av muligheter for regionen
• Forståelse av land og region relaterte
risikoer
• Forståelse av nye muligheter

• Likviditet, og kapitaldekning
• Tiltrekking av kapital til Ringerike
• Flytt av kapital til andre regioner

Teknologi og
informasjonssikkerhet
• Forbedring av infrastruktur for å støtte
økende behov for digitalisering

• Enterprise risikoplanlegging
• Risikoidentifikasjon
• Scenarioplanlegging
• Respons, overvåking og kontinuitet

Forsikring og juridiske tvister
• Påstand om forsyningskjeden
• Avbestillinger av arrangementer
• Forstyrrelse i virksomheten

COVID-19 – Hoved temaer som er relatert til
økonomisk og forretningsforhold i landet og regionen
Forsyningskjede og handel

Ansattes helse og velvære

Talent og arbeidsstyrke

•Forsyningskjeden og produksjon avbrudd
•Mangel / overskudd av etterspørsel
•Bærekraftighet og spenst

• Arbeidstakers sikkerhet /hjemmekontor
• Folkehelseinformasjon
• Støtte for påvirkede ansatte

• Ansatt forhold
• Beholde og få nytt talent
• Reise og pendling

Kundeatferd& forretningsmodell

Investeringsbeslutninger &
Entreprenørskap

Risikostyring

•Innvirkning på detaljhandel i regionen og
landet
•Bruk av digitale kanaler
•Nye forretningsmodeller

Regjeringen og offentlig politikk
• Forståelse av muligheter for regionen
• Forståelse av land og region relaterte
risikoer
• Forståelse av nye muligheter

• Likviditet, og kapitaldekning
• Tiltrekking av kapital til Ringerike
• Flytt av kapital til andre regioner

Teknologi og
informasjonssikkerhet
• Forbedring av infrastruktur for å støtte
økende behov for digitalisering

• Enterprise risikoplanlegging
• Risikoidentifikasjon
• Scenarioplanlegging
• Respons, overvåking og kontinuitet

Forsikring og juridiske tvister
• Påstand om forsyningskjeden
• Avbestillinger av arrangementer
• Forstyrrelse i virksomheten

Hva er hoved hypoteser og tilknyttede muligheter?
Tema

Betydning for regionen

Hypotese

Forsyningskjede og handel

Avhengighet til innenlandsk
produksjon øker for kritiske varer

Regionen kan være en viktigere del av
kritiske forsyningskjedene i landet

Kundeatferd&
forretningsmodell

Varig økt bruk av hjemmekontor

Regions attraktivitet i bolig markedet har
økt

Investeringsbeslutninger &
Entreprenørskap

Entreprenører er mindre avhengig
av fysiske nærhet til inkubatorer

Regionen kan jobbe med ulike
entreprenører og inkubatorer i hele
landet
•

Talenter og arbeidsstyrke

Høy og varige arbeidsledighet i
noen bransjer

•
•

Flere studie plasser og økt kapasitet
ved USN
Lettere tilgang til talenter
Økt entreprenørskap
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Spørsmål?

