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FINNsk arbeidsprosess -
«ledersnurren»



INTERESSENTTILBYDER

BRUKER-
ORIENTERTE
AMBISJONER

Hvem skal vi skape verdi for?
Hvilken verdi skal vi skape for dem?
Vi er opptatt av å ha felles forståelse for det vi overordnet 
og kvalitativt prøver å oppnå.



FINN gir folk i Norge muligheter til å 
oppfylle drømmer, og gjøre noe smart 
for seg selv og samfunnet



Folk møter FINN der de er



BALANSERTE
INDIKATORER

Hvordan vet vi at vi skaper verdi?
Synlige tegn på at vi skaper den verdien vi ønsker. Det vi 
kan måle, telle, observere, og følge med på for å vite 
hvordan vi ligger an for å oppnå ambisjonen. 



VURDERE
STATUS



VURDERE
STATUS

Hvordan ligger vi an? Er det bra nok?
Hva har skjedd rundt oss? 
Er måleresultatene på indikatorene våre tilstrekkelige? 
Tilsier resultatene at ambisjonen er oppnådd? 
Vet vi noe mer vi må ta i betraktning? 



Webversjon

Oppdagende

Oppsøkende
Native appsLikt for alle

Personlig tilpasset

MålgruppesentriskMediesentriskDestinasjon

Distribusjon

Spesialisering
Selvbetjening

VURDERE
STATUS



Hva er tilstrekkelig og oppnåelig? 

De spesifikke resultatene vi ønsker å 
oppnå. Mål = Indikator + måltall + dato

Vi prioriterer blant målene for at 
avdelingen skal fokusere på det 
som er viktigst akkurat nå.

SETTE OG
PRIORITERE MÅL



Hva vet vi og hva er de riktige tingene
å gjøre for å nå målet? INNSIKT, IDEER OG 

EKSPERIMENTER

Hvilken innsikt har vi?
Hvem må vi snakke med eller involvere for å få ytterligere
forståelse og friske idéer?

Idéarbeidet i FINN er i stor grad medarbeiderdrevet.
Vi samskaper ofte med brukere og kunder.



BLINK
Et eksempel på at vi kontinuerlig finner nye og friske 
ideer basert på innsikt etter hvert som vi «snurrer»



TILTAK, 
GJENNOMFØRING

OG MÅLING AV 
RESULTAT

Hvordan gjennomfører vi riktig og raskt?

Vi følger med på flyt
Vi prioriterer få ting hyppig
Kontinuerlig release og måling av resultat fortløpende.

Selvstendige team med god kompetanse og samarbeid er viktig for oss



Sammen «snurrer» vi og det gjør at vi vet
om vi lykkes med det vi prøver å oppnå:

Å skape verdens beste
markedsplass!


