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Teknologiske paradigmeskifter er vanskelige å 
forutse

AT&T utarbeidet i 1985 en prognose for 
utbredelse av mobiltelefoner i år 2000

Deres (15-års) prognose var

900.000
abonnenter

Det faktiske svaret var

109 millioner
abonnenter

Dvs at de bommet
med en faktor på

120x
abonnenter









Change is the only constant



By 2020, your company will either lead a digital 
business industry vision you 
have created or be part of one 
created by someone else
… if you are still in business …



I år 2020 kommer mer enn 50% av arbeidskraften til å være 
fra generasjon Y og Z, dvs de har vokst opp tilkoblet nettet 
og med en mobil i hånden.

- EY, Megatrends 2015





Industri 4.0

Merkel: "IKT er nå Tysklands 
viktigste næring - ikke fordi den 

er størst, men fordi den vil 
bringe konkurransekraft til alle 
andre næringer." ”Die Digitalisierung der 

produktion muss oberste Priorität haben, wenn die 
deutsche Wirtschaft auch künftig international 

bestehen will.” 



The Fourth Industrial 
Revolution

will affect the very essence of 
our

human experience.

Klaus Schwab

Founder & Executive Chairman,

World Economic Forum



• Hvem blir sittende fast i gjørma? 
Endringsledelse blir fremtidens viktigste 
egenskap og både bedrifter og styrer må ha nye 
egenskaper. Endring blir normalen!!!!













Digitalisering øker konkurransekraften i et 
høykostland

Raskere innovasjon Økt effektivitet Økt fleksibilitet

Kortere tid fra idé 

til ferdig produkt

Mer ut av de samme 
ressursene

Masseprodusert

skreddersøm
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Digitalisering avgjørende, men vi har ikke gode strategier

7 av 10 7 av 10

Har ikke gode nok strategierMener digitalisering er avgjørende for 
konkurransekraften

3 av 4

Skal øke investeringene på 
digitalisering de neste tre årene



Vil digitalisere, men mangler kunnskap og kapasitet

18%







Morgendagens kundeforventninger

Alt «on
demand»

Enkelhet Kontekstuelt 
relevant

Personaliserte 
tjenester



https://www.indiegogo.com/projects/volvorii-timeless

Volvorii Smart Shoe — Customizable via a Smartphone



Sjekklisten

• Hva er selskapets unike «IP» og hvor lenge?

• Hva er sannsynligheten for å lykkes i neste fase?

• Er digitalisering av dagens leveranse av verdi for kundene?

• Hvordan vil konkurrentene våre agere i morgen?



How are the services and offerings from the company 
consumed in 3/5/10 years?











“Innovative people do not need to be told to do 

it, they need to be allowed to do it.” 
Eric Schmidt, How Google Works



Promoters are more than “not angry” customers



The Check list

• What is the USP/«unique IP»? and for how long?

• What is the probability for success in the next phase?

• Is automation/digitalization of today’s services what the 

customers want tomorrow - to become promoters?

• How will the competition appear going forward? 

• How to ensure the right organisation and mind set?



• Kontinuerlig transformasjon eiere, styre og ledergruppe/nøkkelansatte

• Attraktivt brand, kanal til kundene og et økosystem

• Forståelse av marked, konkurrenter/co-opetitors og økosystem

• Kundens behov og betalingsvillighet i dag og i morgen

• Innovasjon i alle ledd må forventes og forlanges



Digital is 10% tech and 90% human. 

Organizations talk about digital as if it is 90% tech 

and 10% human.

(Lucia Adams)



Ord
Vi må endre oss, implementere ny teknologi, 

være konkurransedyktige, effektive og produktive.

Digitalisering, digitalisering, digitalisering!

Hva betyr dette for meg? 

Hva skal jeg nå gjøre? 

Kommer jeg fortsatt ha en jobb? 

Dette er skummelt, jeg er redd, 

jeg vil ikke. 

Følelser

“Klassisk” endringsledelse.

Lederen

sier: 

Ansatte tenker: 








