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Digitalisering og ny teknologi er 
kraftfulle endringsagenter, men 

det handler egentlig ikke om teknologi.
«

BIs faglige ekskursjon om digitalisering for vekst og 
innovasjon i Europas Silicon Valley, Sophia Antipolis, ga 
en solid bekreftelse på at måten vi lever og jobber på er i 
endring. Teknologier, trender og forretningsformer både 
forandrer, fornyer og forbedrer.  
 I Sophia Antipolis finner man 1400 kunnskapsvirksom-
heter. Kunnskapsklyngen i Sør-Frankrike skaper nå større 
inntekter enn turismen i regionen, med grobunn i erkjen-
nelsen at digitalisering handler om mer enn kun å endre 
virksomheter med smart teknologi. 
 Viktige stikkord er nye strategier, løsninger, disrupsjon, 
konkurranseendring, organisasjonsendringer, og mengder 
med nye verktøy og teknikker.

nn BIs forskning viser at norsk næringsliv henger etter. 
Media, forlag, deler av finansmarkedet og detaljhandel er 
alle i større eller mindre grad rammet allerede. 
 I it-bransjen har cloud-modellen fundamentalt endret 
rammevilkårene både for leverandører og kunder. 
 Endringen betegnes gjerne som disruptiv innovasjon, 
teknologi eller forretningsmodeller. Espen Andersen, før-
steamanuensis ved BI, gav oss følgende kjennetegn:

 • De beste kundene dine vil ikke ha den
 • Kvaliteten øker i takt med markedsutbredelsen
 • Du vil tjene mindre penger på den
 Her ligger også noe av forklaringen på hvorfor de 
etablerte aktørene sjelden lykkes med å føre paradigme-
skiftende løsninger 
til markedet: De eta-
blerte og ofte godt 
betalende kundene vil 
ikke ha teknologien 
da den ikke holder 
standarden de er vant 
med, og leverandøren 
vil ikke kannibalisere 
sin eksisterende forretning med noe man tjener mindre 
penger på.

nn Digitalisering og ny teknologi er kraftfulle endringsa-
genter, men det handler egentlig ikke om teknologi. Det 
handler om hvilke forretningsmodeller, tjenester, produk-
ter og kundeopplevelser som muliggjøres. I forretningsle-
delse vil nok mange føle at de mangler digital kompetanse 
for fullt ut å forstå mulighetene og trusselbildene. Der 
hvor CIO ikke har en plass ved toppledelsens bord, er kan-
skje tiden kommet for å endre dette.
 Teknologiorienterte ledere må ta større ansvar og spille 
en ny og viktig rolle i forretningsutvikling. Dette krever 
selvsagt at man evner å fristille tid og ressurser fra daglig 
drift. Det er for øvrig dette Gartner refererer til som bimo-
dal it; Hold lysene i gang, men fristill ressurser til forret-
ningsinnovasjon.

nn I et forretningsmessig perspektiv kan man kategori-

sere teknologiendringene med akronymet SMAC: Social, 
mobile, analytics og cloud. Innovative selskaper har al-
lerede skaffet seg fortrinn fra dette, men det er ikke lenger 
slik at denne type innovasjon er forbeholdt selskaper med 
spesiell teknologisk innsikt eller store ressurser.

 På mange 
måter kan man si 
at nettskyen ut-
jevner forskjellene 
mellom store og 
små. Alle kan få 
tilgang til kapa-
sitet som skalerer 
til et globalt nivå 

– og kostnaden blir variable med forbruk, slik at man ikke 
trenger ta risiko ved å måtte reise kapital til investeringer. 
Funksjonalitet som er utviklet av de i front, tas inn i stan-
dardiserte løsninger.

nn Vår primære bekymring bør være at norsk næringsliv 
så langt viser seg å være digitale sinker. Vi er flinke til å 
kjøpe teknologi, men relativt trege til å ta bruk mulighe-
tene– og hente ut gevinstene. 
 At vi dessverre ligger nokså langt bak de fleste marke-
der det er naturlig å sammenligne seg med har kanskje en 
sammenheng med av vi har vært gjennom en periode av 
overflod?
 De fleste har ennå tid til å tilpasse seg og ta i bruk mu-
lighetene som digitalisering gir. 
 Mens man arbeider frem de gode ideene er det lav ter-
skel for å forberede seg på integrasjon ved å rydde opp, 
forenkle og ta ut teknisk gjeld.
 Stig Valderhaug, leder for Firstpoint Oslo

Digitalisering, vekst og innovasjon
Handelshøyskolen BIs kunnskapstur til Europas Silicon Valley ga en solid bekreftelse på man bør vekke de som sover i timen.
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HAR TID: De fleste har ennå tid til å tilpasse seg og ta i bruk mulighetene som digitalisering gir, skriver artikkelforfatteren. 


