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Skytjenester, det vil si IT levert som tjenester over internett, kan 

gi bedrifter kostnadsbesparelser på 50 prosent eller mer. Hvis du 

fortsatt ikke har hørt noe fra din IT-leverandør om dette, så er det 

i beste fall mangelfull informasjon. Eller enda verre, du har rett og 

slett blitt feilinformert. Uansett: dette kan bli kostbart for deg. 

Stadig flere bedrifter velger slike skyløsninger, IT-løsninger 

hvor applikasjoner leveres som en tjeneste (abonnement) over 

internett, direkte fra programvareleverandøren. Det er både 

enklere og billigere for bedriften.

Men hvordan påvirker dette IT-forhandlere og driftsleverandører 

når programvareleverandører gjør sine applikasjoner tilgjengelig 

for sluttkunder på denne måten, direkte over internett?

Gårsdagens IT-løsninger
Mange norske IT-leverandører baserer sin egen forretningsmodell 

på videresalg og installasjon av servere, nettverk og applikasjoner 

til sine kunder. Enten gjøres dette i kundens lokaler eller på 

leverandørens eget datasenter (ofte kalt hosting eller asp). I 

tillegg har de inntekter fra oppgraderinger, vedlikehold og drift av 

disse IT-løsningene. Slik har det vært i mange år og modellen er 

kjent både for kunde og leverandør.

Men bruk av nettskyløsninger endrer disse spillereglene – for 

alltid. Dette er godt nytt for kunden, men kanskje ikke for mange 

av dagens IT-leverandører?

I 2016 hadde hele 31.787 foretak i Norge bransjebetegnelsen 

“tjenester tilknyttet informasjonsteknologi”. Dette ifølge tall fra 

Brønnøysundregistrene. Fellesnevneren for disse foretakene er 

at de leverer “et eller annet innenfor IT”, enten det er produkter, 

tjenester eller begge deler.

Mange av disse IT-leverandørene er av det tradisjonelle slaget. 

De livnærer seg på inntekter fra videresalg av maskinvare 

og programvare, i tillegg til prosjektarbeid og forskjellige 

rådgivningstjenester (konsulentarbeid).

Nye spilleregler
Men deres forretningsmodell stammer ofte fra en tid før 

skytjenester gjorde sitt inntog i bedriftsmarkedet. Med 

skytjenester trenger ikke kunden lenger å kjøpe servere 

og tilhørende nettverksutstyr for å få tilgang til, og 

bruke, applikasjoner de trenger i hverdagen. Disse får de 

istedenfor levert via nettleseren, over internett, direkte fra 

applikasjonsleverandøren selv. Oppgraderinger, drift, vedlikehold 

og backup er inkludert. “All inclusive”.

De trenger ikke engang å kjøpe selve applikasjonen. Alt leies, 

som et abonnement, til en fast pris pr. bruker pr. måned. Ingen 

forskuddsbetaling, ingen lange bindingstider. Dette er allerede 

nåtidens, og fremtidens, måte IT blir levert på.

Så hva gjør disse IT-leverandørene, når skytjenestene endrer 

verdikjeden og de etablerte spillereglene? De smarte tilpasser 

seg den nye hverdagen, sørger for at de tilfører en verdi i den nye 

skyverdenen som sluttkunden ønsker å betale for. Så har vi de 

som nekter å godta det som skjer, som tviholder på det gamle og 

som heller ikke er villig til å endre seg. De er dømt til å tape over 

tid, skylt bort av en økende flom av nettskytilbydere.

Vente og se?
Den siste gruppen av IT-leverandører, og trolig den største, er de 

som har en “vente og se”-holdning. De som sier de først vil gjøre 

endringer hvis bruken av skytjenester blir en synlig trussel for 

sin nåværende virksomhet. De har basert sin egen organisasjon, 

kompetanse, tjenester, leveranse, ja hele sin virksomhet på en 

forretningsmodell som tross alt har fungert så langt.

En forretningsmodell tilpasset dagens og morgendagens 

nettskyverden fremstår som ukjent og risikofylt for mange 

IT-leverandører. Slikt krever planlegging, tålmodighet og ikke 

minst, en gjennomtenkt strategi og vilje til gjøre de nødvendige 

endringene for å realisere denne strategien. Det er lettere sagt 

enn gjort. I en hektisk hverdag, men stadig økte krav til vekst 

og bedre lønnsomhet, så er det kanskje enklere å avvente 

situasjonen?

Men dette er en luksus de fleste ikke lenger kan unne seg. 

Nettskybølgen er allerede over oss. For disse IT-leverandørene 

er det snart for sent å gjøre nødvendige endringer for å unngå å 

sakke akterut.

1. Blir du lurt?
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Stadig flere bedrifter flytter ut i skyen
Men hvor mange bedrifter bruker, eller planlegger, egentlig 

nettskyløsninger? Allerede svært mange, virker det som. I følge 

en norsk spørreundersøkelse fra 2015, som ble sendt til 2300 

personer i ledende posisjoner i private bedrifter og o� entlige 

virksomheter, så oppgir hele 80 prosent av respondentene at 

de enten allerede har adoptert skyløsninger (50 prosent) eller 

evaluerer slik bruk (30 prosent).

Noen har allerede tatt det virkelig store steget og bruker 

kun skybaserte løsninger. Her er også kostnadsbesparelsene 

aller størst.  Mange gjør dette gradvis, og kvitter seg med 

gammeldagse IT-løsninger så fort den økonomiske anledningen 

byr seg (avskrivningsperiode nærmer seg slutten, lisenser og/eller 

bindingstider utløper, og så videre).

Bedrifter som har svært mye skreddersøm og spesielle 

integrasjoner på sine nåværende IT-løsninger, har naturlig nok litt 

større utfordringer med å flytte “alt” ut i skyen. Men dette hører 

nå til sjeldenhetene.

Alle programvareleverandører har en erklært strategi for å 

levere sin programvare som en skytjeneste. Svært mange tilbyr 

skyversjoner av sin programvare allerede – selv om det ikke alltid 

er like godt kjent. På sikt vil alt være skybasert.

IT-råd som koster skjorta
I mellomtiden jobber mange IT-leverandører som de alltid har 

gjort, fokuserer på gårsdagens IT-løsninger uten å tilpasse seg 

den nye IT-hverdagen. IT-rådene som gis er (dessverre) ofte i 

tråd med dette. Mer server- og nettverkssalg, lokale installasjoner 

av applikasjoner med tilhørende behov for kostbare lisenser, 

oppgraderinger, vedlikehold og backup. Dyrt og allerede 

gammeldags.

Hvordan kan du som IT-kjøper være sikker på at rådene du får fra 

din leverandør faktisk er de beste, og mest kostnadse� ektive, for 

deg og din organisasjon?
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De globale nettsky-leverandørene konkurrerer i et heseblesende 

kappløp om å bli størst – og billigst. Microsoft, Amazon og Google 

leder an og deres nettskytjenester blir stadig billigere. Enkelte 

tjenester, som eksempelvis lagring, tilbys allerede gratis.

Hva betyr dette for bedrifter som ønsker å ta i bruk skytjenester? 

Og hvordan kan norske driftsleverandører overleve når deres egne 

kjernetjenester tilbys mye billigere, eller gratis, andre steder?

I disse dager foregår det en intens konkurranse blant verdens 

største IT-leverandører. De kjemper om å dominere et sterkt 

voksende, globalt nettsky-marked som kun har plass til et fåtall 

store tilbydere. Dette er et kappløp som kun er forbeholdt aktører 

med tålmodige eiere og svært dype lommer.

Microsoft, Google og Amazon bruker milliarder av dollar 

på å bygge store og hypermoderne datasentre for sine 

nettskytjenester. I følge Microsofts egne tall har de allerede 

investert mer enn 120 milliarder kroner i sine globale datasentre 

basert på sin MS Azure nettsky-plattform.

“The race to zero”
Media har kalt denne konkurransen “the race to zero” (kappløpet 

mot null), og ikke uten grunn. For disse aktørene konkurrerer først 

og fremst på pris. Nettskytjenestene blir stadig billigere, og de 

går mot null. I perioden 2006-2015 kuttet Amazon prisene på sine 

nettskytjenester hele 49 ganger .

Microsoft på sin side har uttalt at de tilbyr mye mer enn bare 

infrastrukturbaserte skytjenester og at de uansett vil matche 

priskuttene til Amazon, koste hva det koste vil. Enkelte 

nettskytjenester, slik som lagring, tilbys allerede gratis fra flere av 

gigantene innenfor skytjenester.

Den intense, globale nettskykonkurransen betyr også at stadig 

flere av dagens nettskytjenester blir standardvarer. Lagring, 

servere, nettverk og tilhørende datakraft. Alt er i ferd med å 

bli standardiserte nettskytjenester som inngår i “race to zero”-

kappløpet; de går mot null. Konkurransen er global, den kjenner 

ingen grenser. Billigere og billigere, til glede for alle oss andre som 

ønsker å ta i bruk slike tjenester.

Rått parti
De ekstreme investeringene fra de store skyleverandørene gir 

de også skaleringsmuligheter norske driftsleverandører bare 

kan drømme om. Automatisering og selvbetjeningstjenester 

prioriteres for å tilby skytjenestene mest mulig e� ektivt til mange 

kunder. Mer automatisering, færre manuelle prosesser og dermed 

vesentlig lavere interne kostnader enn lokale driftsleverandører 

kan skilte med.

Når prisene på skytjenestene samtidig presses stadig nedover, 

blir dette rått parti. For hvordan skal norske driftsleverandør 

konkurrere når driftstilbudet krever stadig nye investeringer 

i eget datasenter for å opprettholde tjenestekvaliteten, 

personalkostnadene representerer størsteparten av de interne 

driftskostnadene, og sluttproduktet går mot null?

Så fremt norske driftsleverandører ikke tilbyr nye, verdiøkende 

driftstjenester, eller andre tilhørende tjenester, så vil det bli 

vanskelig å konkurrere med de globale aktørene både på pris og 

kvalitet i et marked hvor alt blir skybasert.

Men selv det kan vise seg å bli tøft. For de store nettskyaktørene 

spekulerer i noe av det samme selv, dog i en global målestokk. 

Kapre kunder på de standardiserte nettskytjenestene, nær sagt 

for enhver pris, og introdusere stadig flere unike nettskytjenester 

til de samme kundene.

Microsoft satser mye på nettopp dette og spekulerer samtidig i 

at forskjellige abonnementsbaserte nettskytjenster på lengre sikt 

kan bidra til at deres egen omsetning pr. kunde øker med opptil 

80 %.

Microsoft fører an i bedriftsmarkedet
I det globale bedriftsmarkedet er det fortsatt Microsoft som 

dominerer, men deres markedsandel har vært under press de siste 

årene. Det ordinære lisenssalget av MS O� ice og Windows, deres 

to største inntektskilder, har dessuten sunket merkbart den siste 

tiden.

Det er også bakgrunnen for en vesentlig strategiendring fra 

Microsofts side, og som vi nå begynner å se resultatene. Svaret er 

2. Når IT blir gratis
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nettsky, og her har salget eksplodert.

De to gullkalvene heter O365 (all kontorstøtte i skyen, 

inkludert MS O� ice, mail, fildeling, og så videre) og MS Azure 

(nettskyplattform og IT-infrastruktur i skyen for bedrifter).

Den nye skystrategien gjennomsyrer nå Microsoft i alt de gjør. Til 

og med  operativsystemet Windows 10 blir levert som en tjeneste, 

på samme måte som andre nettskyløsninger fra selskapet. 

Ambisjonen er det heller ikke noe i veien med. 

Du betaler trolig for mye
Mange av dagens skytjenester er allerede billige, enkelte er til 

og med gratis. Kanskje på tide å sjekke hva du betaler for IT i din 

bedrift, inkludert lisenser, drift og konsulenttjenester? Svaret 

er sannsynligvis at det meste allerede nå kan gjøres bedre og 

billigere i skyen.

Flere virksomheter utenfor IT-bransjen har ikke egne IT-

ansatte. De har outsourcet IT-funksjonen og istedenfor kuttet i 

personalkostnadene. Ikke nødvendigvis billigere totalt sett, men 

en bedre løsning, i følge mange ledere vi har snakket med. Men 

mange virksomheter har likevel valgt å beholde egen IT-sjef eller 

IT-avdeling. Hva er egentlig den beste og mest kostnadse� ektive 

løsningen for virksomheten?
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IT-vaktmestere
Tidligere brukte IT-ansatte mesteparten av tiden sin på intern 

serverdrift, oppgraderinger, back-up, PC-hjelp og annen 

brukerstøtte til bedriftens ansatte. Dette var IT-generalister som 

“kunne mye om data”. De var datidens IT-vaktmestere, på godt 

og vondt. Generell kunnskap om mye forskjellig, men sjelden IT-

strateger eller spesialister på enkeltområder.

Mye har endret seg. Utviklingen i IT-bransjen skjer nå i et 

rasende tempo og det er umulig for enkeltpersoner å ha 

inngående innsikt og kompetanse på alle IT-områder som berører 

bedriften. IT er dessuten blitt en så sentral del av selskapets 

forretningsvirksomhet at selv relativt kort nedetid på de viktigste 

IT-systemene kan få dramatiske konsekvenser. I verste fall kan det 

bidra til at selskapet går konkurs.

I dag finnes det derfor en rekke tredjeparts IT-leverandører som 

har spesialisert seg på å levere profesjonelle driftstjenester til 

virksomheter fra sitt eget datasenter, såkalt asp eller hosting-

tjenester.

Disse IT-leverandørene har på mange måter overtatt rollen til 

den gammeldagse IT-sjefen. De jobber stort sett med de samme 

vaktmesteroppgavene, men benytter sine egne servere og 

tilhørende nettverk for å kunne tilby drifts- og support-tjenester 

til bedriftsmarkedet. Som kunde betaler du fortsatt for lisensene, 

men drift og support er overlatt til en ekstern tredjepart, som 

regel på bekostning av egne ansatte.

Billigere og bedre?
Å sette ut IT-funksjonen på denne måten er ikke nødvendigvis 

billigere. De fleste kundecaser vi har regnet på tilsier tvert imot 

at dette som regel blir dyrere, totalt sett, sammenliknet med 

bruk av egne ressurser. Men hvis det kun er snakk om å sette ut 

IT-vaktmesteroppgaver som serverdrift, oppgraderinger, back-up, 

og så videre, er jeg ikke i tvil om at disse oppgavene ofte utføres 

bedre og mer profesjonelt av en IT-leverandør som har dette som 

sin kjernevirksomhet.

Spørsmålet er om bedriften din i det hele tatt har behov for å få 

utført slike IT-vaktmesteroppgaver, uansett om dette gjøres av 

egne IT-ansatte eller en ekstern IT-leverandør.

Den nye IT-hverdagen
Som leder er du alltid på jakt etter å ska� e bedriften 

konkurransefortrinn som kan resultere i økt omsetning, reduserte 

kostnader, eller helst begge deler. Det sier seg selv. Samtidig 

øker tilbudet av skybaserte tjenester med løfter om betydelige 

kostnadsreduksjoner og nye forretningsmuligheter. Går du glipp 

av noe her?

Fremveksten av skytjenester betyr nemlig at behovet for servere 

og tilhørende IT-infrastruktur forsvinner. Det samme gjør alle 

disse kostnadene, inkludert kompetansen som kreves fra egne IT-

ansatte eller eksterne leverandører for denne type løsninger.

For nå tilbyr programvareleverandørene “alt” fra skyen, inkludert 

drift, back-up og løpende oppgraderinger på de applikasjonene 

du og dine ansatte trenger. Dette inngår i tjenesteabonnementet, 

levert direkte over internett, fra programvareleverandøren selv. 

Da forsvinner også behovet for driftstjenester fra tredjeparts 

IT-leverandører og deres datasentre. Dette har allerede blitt 

gårsdagens tjenester. Hvorfor betale for noe du ikke trenger?

Samtidig er IT-behovet blitt mye mer omfattende og viktigere enn 

før. Bedrifter i dag er helt avhengig av at IT fungerer som det skal. 

Riktig bruk av IT har sitt utspring i strategiske beslutninger. IT 

e� ektiviserer arbeidsprosessene som igjen kan gjøre store utslag 

på bunnlinjen. Du får en slankere og mer e� ektiv organisasjon.

Det setter også krav til deg som leder. Du må forstå 

konsekvensene av større IT-beslutninger og hvordan det påvirker 

forretningen. IT er altfor viktig til å overlate til IT-vaktmesteren 

med et IT-budsjett som kun er basert på tidligere investeringer. 

Slike beslutninger er et lederansvar og må håndteres deretter.

Trenger du IT-ansatte?
Spørsmålsstillingen er egentlig feil. IT er ikke lenger en isolert del 

i bedriften, med egne IT-ansatte, men en integrert del av selve 

forretningen. De fleste må forholde seg til IT, uansett hvilken 

bransje man er i.

Bedrifter vil i økende grad ha behov for ansatte som har relevant 

IT-forståelse kombinert med kunnskap om selskapets strategi, 

prosesser og tilhørende forretningssystemer. Ansatte som 

3. Trenger du IT-ansatte?
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skjønner hvordan IT påvirker både bransjen og bedriften de selv 

jobber i.

Dette kan være ansatte som har andre funksjoner i selskapet eller 

som jobber som IT-ansvarlig på heltid. Det avhenger av størrelsen 

på bedriften og hvor omfattende IT-bruken er, eller kommer til å 

bli.

Alt annet kan kjøpes som tjenester fra eksterne leverandører, de 

fleste i form av abonnement. Det er bedre, og billigere.
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Strømmetjenester er blitt det nye moteordet hos hvermansen. 

I bedriftsmarkedet snakker alle om skytjenester. I begge 

tilfeller er dette i hovedsak tjenester med abonnementsbaserte 

leieordninger, levert direkte over internett. Det er både billigere og 

mer fleksibelt enn å kjøpe. Ingen vil eie lenger, nå skal alle leie.

De aller fleste av oss har brukt slike internettbaserte 

abonnementstjenester i en årrekke. Tenk bare på bank (nettbank), 

e-post (Google gmail), bilder (lagringsplass i skyen), filmer 

(Netflix), musikk (Spotify, nå også Apple Music). Ja, faktisk det 

aller meste som har med “data” å gjøre i privatmarkedet leveres nå 

som et abonnement direkte via internett. Vi er blitt leietakere som 

konsumerer etter ønske og behov.

Men det var ikke lenge siden de fleste av oss ønsket å kjøpe, for 

å eie. I årenes løp har jeg kjøpt og eid min andel kassetter, VHS, 

CD og DVD-er. Nå er det aller meste erstattet av forskjellige 

leietjenester over nettet. Tilgjengelig når og hvor jeg måtte ønske 

det. Men jeg eier ikke noe, jeg bare leier.

Billigere, bedre og mye mer fleksibelt
Fellesnevneren for de aller fleste av disse tjenestene er at de 

leveres direkte over internett som et abonnement, med ingen 

eller svært kort oppsigelse. Konsumer så mye du vil, så ofte du 

vil. Enten gratis, etter forbruk eller til en fast pris pr. måned. 

Uimotståelig, enten du benytter dette som privatperson eller som 

leder i en virksomhet.

Bedrifter som leier
Bedriftsmarkedet har kastet seg over denne leietrenden. Hvorfor 

binde opp kapital i produkter når man kan leie rimelig istedenfor? 

Men vi snakker ikke om leasing eller andre måter å finansiere 

produktkjøp på. Disse produktene erstattes av tjenester som 

tilbys som abonnement, over internett. IT-bransjen fører an her 

og vi ser stadig nye digitale løsninger som erstatter de gamle 

produktkjøpene.

Et eksempel er bedrifters bruk av IT. Inntil nylig måtte bedrifter 

investere i servere og nettverk med tilhørende lisenser. Og 

dette var bare for å sette opp IT-infrastrukturen. Deretter måtte 

noen installere applikasjoner og annet på disse serverne som 

bedriften faktisk skulle bruke. Økonomi- eller ERP-løsning, mail, 

kundesystem (CRM), felles filområde, egne fagapplikasjoner, og så 

videre. Disse måtte vedlikeholdes, oppgraderes og driftes. Og så 

trengte du naturligvis back-upløsninger, i fall noe feilet.

Nå har dette endret seg. De aller fleste applikasjonene tilbys nå 

via nettet, direkte fra leverandøren, som et abonnement til en fast 

pris pr. måned. Vedlikehold, oppgraderinger, drift og back-up. Og 

det er ikke ditt problem, alt er nemlig inkludert i abonnementet fra 

programvareleverandøren.

Det gjør plutselig alt enklere. Siden alt leveres fra nettet, trenger 

du ikke lokal IT-infrastruktur for å sette opp disse løsningene, og 

heller ikke kompetansen som hører med. Ingen servere, oppsett, 

installasjon, back-up eller oppgraderingsbehov. Og heller ingen 

konsulenter eller egne ansatte som har spesialisert seg på denne 

type arbeid. Alt dette er borte.

Nettsky overalt
I bedriftsmarkedet snakkes det som tidligere nevnt svært mye 

om nettskytjenester. Spør du noen som jobber i IT-bransjen, så får 

du sannsynligvis en forklaring basert på forkortelser som PaaS 

(Platform as a Service), IaaS (Infrastructure as a Service) og SaaS 

(Software as a Service). Mye av dette kan du bare glemme! Det 

er for det meste tekniske begreper, definert av teknologer, for 

teknologer.

De to første (PaaS og Iaas) handler om forskjellige former for 

programvareutvikling og IT-infrastruktur på nettet, først og 

fremst interessant for de som jobber i IT-bransjen. Dette er de 

store IT-gigantenes arena og domineres av en håndfull IT-

leverandører, deriblant Amazon, Microsoft og Google. Disse 

deler stort sett dette markedet mellom seg. Her snakker vi 

investeringer i milliardklassen med hypermoderne datasentre og 

skaleringsmuligheter norske datasenterleverandører bare kan 

drømme om.

Det siste begrepet, SaaS, er det som egentlig betyr noe for alle 

andre. Det er nemlig hvordan applikasjoner (fra o� ice, mail, fil 

til økonomi og ERP), leveres over internett. På samme måte 

som hakker og spader bidro til økt aktivitet under gullrushet på 

1800-tallet, så er PaaS og IaaS viktig for å etablere nødvendig 

IT-infrastruktur på internett i våre dager. Dette baner vei for økt 

4. Nå skal alle leie
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bruk av nettbaserte applikasjoner (SaaS). Men i motsetning til 

gullrushet, hvor salg av hakker og spader viste seg å være en 

bedre forretning enn å lete etter gull, så vil SaaS representere den 

største veksten og verdien.

Mye å spare
I dag finnes det nettbaserte IT-løsninger for nær sagt enhver 

løsning og bransje. Alle programvareleverandører tilbyr enten 

nettskyløsning i dag eller har en tidsplan for når de vil tilby en 

skybasert utgave av sin programvare.

Blar du opp 700-800 kr. pr. bruker pr. måned, kan du i dag få en 

komplett økonomiløsning, full kontorløsning fra Microsoft (Excel, 

Word, Outlook, OneNote, Flow, OneDrive, Planner, PowerPoint, 

SharePoint, Teams m.m) og én eller flere fagapplikasjoner i 

skyen.  Du får dessuten hjelp fra en IT-leverandør som håndterer 

sluttbrukersupport og som tar ansvar for at IT fungerer sømløst i 

bedriften din. Brukbar valuta for pengene, eller hva? 

Det koster enda mindre hvis du har enklere behov, litt mer hvis du 

trenger mer avanserte IT-løsninger. Dette betyr som regel 50-70 

prosent lavere totalkostnader sammenliknet med de fleste av 

dagens IT-alternativer. 

Alt dette kan leveres som leiebaserte abonnementsløsninger, 

til en fast pris pr. bruker pr. måned. Alle applikasjonene leveres 

som skytjenester, direkte fra programvareleverandørene. 

Oppgraderinger, vedlikehold, drift og backup er allerede inkludert 

i abonnementene. Ingen etablering eller oppstartskostnader, og 

ingen lange bindingstider.

Du eier ikke, du bare leier.
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Applikasjoner som er spesielt utviklet for internettbruk, såkalt 

SaaS (Software as a Service), baner vei for en mye bedre og 

enklere IT-hverdag for bedriftsledere og deres ansatte. Men 

den største godbiten er kanskje prisen. Bedrifter som velger 

slike SaaS-løsninger kan nemlig forvente å halvere de totale IT-

kostnadene - minst!

En stille IT-revolusjon
En stille IT-revolusjon er under oppseiling i bedriftsmarkedet. 

Den er altomfattende og berører alle IT-løsninger uansett 

bedriftsstørrelse og bransje. Vi snakker om applikasjonene du 

og dine ansatte bruker hver eneste dag, fra MS O� ice og mail til 

økonomi-, logistikk-, bransje- og forretningsapplikasjoner.

De aller fleste av disse applikasjonene er nå fullt ut tilpasset 

internett og tilbys som såkalte SaaS-tjenester. Det betyr 

at de leveres som tjenester direkte over nettet – fra 

applikasjonsleverandørene selv. Ingen servere eller installasjoner. 

Du logger deg på fra nettleseren din, og så er du igang. Og det 

stopper ikke der.

Men, vent nå litt. Er dette så revolusjonerende, da? Det er jo 

ofte de samme applikasjonene du allerede bruker hver dag, 

selv om den internettbaserte utgaven oppfattes enklere og mer 

brukervennlig for deg og dine ansatte. Men denne måten å levere 

IT på, direkte over internett fra applikasjonsleverandøren selv, 

endrer spillereglene og har dramatiske konsekvenser for hele den 

IT-baserte verdikjeden slik vi kjenner den fra de siste 25-30 årene. 

Det er i hovedsak 3 grunner til dette:

1. Applikasjonene er fullt og helt utviklet for internett. De 

utnytter internetts egenskaper hvor alle kan kommunisere 

med alle. Applikasjonene lever på nettet og krever ingen 

ekstra programvare eller tilpasninger for å fungere over 

internett. Det blir det samme som å logge seg på Facebook, 

nettbanken og andre applikasjoner du kjenner fra privatlivet.

2. IT-infrastruktur og IT-drift blir en saga blott. I alle fall 

for andre enn applikasjonsleverandørene og deres 

underleverandører. Det er nemlig ikke behov for servere 

og annen IT-infrastruktur i din bedrift eller hos en ekstern 

driftsleverandør for å kjøre disse applikasjonene. Det 

samme gjelder IT-drift, oppgraderinger og back-up av 

servere, data og applikasjoner. Ofte representerer slike 

IT-drifts- og infrastrukturkostnader brorparten av de 

totale IT-kostnadene dine. Men nå blir alt dette ivaretatt av 

applikasjonsleverandørene. Disse kostnadene er allerede bakt 

inn i lisensene. Og dine IT-utgifter blir tilsvarende redusert.

3. Applikasjonene leveres som tjenester. Du leier istedenfor for 

å eie. Du slipper forskuddsbetaling og faktureres som regel 

pr. bruker pr. måned. Du forholder deg til et abonnement 

som løper til du sier det opp. Antall brukerlisenser i bedriften 

tilpasses fortløpende, i takt med bedriftens behov (vekst eller 

reduksjon).

Alt dette er gode nyheter for deg som bruker disse 

applikasjonene. En enklere og bedre IT-hverdag for deg og dine. 

Samtidig blir de totale IT-kostnadene dine kraftig redusert. Men 

for å få full e� ekt av disse godene, trenger du å kvitte deg med 

alle de gammeldagse IT-løsningene.

Hvis en eller flere applikasjoner fremdeles leveres på den gamle 

måten (installasjon på servere i egne lokaler eller eksternt 

datasenter), så må du fremdeles betale for denne ekstra IT-

infrastrukturen og IT-driften. Selv om IT-kostnadene vil bli 

redusert ved å gå over til internettbaserte applikasjonsløsninger, 

så er e� ekten aller størst når alle applikasjonene i bedriften er 

internettbaserte.

“Adapt or die”
I 2019 var det ifølge Brønnøysund flere enn 1.200 virksomheter 

i Norge som kunne tilby IT-drift i en eller annen form. Tallet er 

enda høyere hvis vi også tar med de som tilbyr produkter og 

tjenester som er relatert til denne gamle IT-leveransen (i hovedsak 

forhandlere, konsulenter og rådgivere), og har trolig vokst 

ytterligere de siste par årene. 

Hvis applikasjonene i bedriften din ikke benyttes i en SaaS-utgave 

i dag, så bruker du sannsynligvis en, eller flere, av disse IT-

leverandørene. Da betaler du sannsynligvis mer enn du burde. Ikke 

fordi disse leverandørene nødvendigvis tar seg for godt betalt, 

men fordi deres tjenester ikke lenger er aktuelle i en verden med 

internettbaserte applikasjoner. De må i så fall tilpasse seg den nye 

5. Den stille IT-revolusjonen
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markedssituasjonen med nye IT-tjenester som tilfører reell verdi.

For leverandører som har spesialisert seg på den gamle IT-

leveransen, så kan det bli en tø�  utfordring å omstille seg. Dette 

er ikke gjort i en håndvending. Men det er ingen vei tilbake. 

Applikasjonsleverandører har enten et-SaaS tilbud allerede, eller 

har planer for når de skal introdusere en SaaS utgave. Her er det 

markedet som bestemmer. 

Kort oppsummert: Adapt or die.
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For bedrifter vil bruk av nettsky bli minst like viktig som 

Facebook, Netflix og Spotify har vært for privatpersoner så langt. 

Som leder trenger du å vite hva bruk av nettsky vil innebære 

for din virksomhet og dine ansatte, og hvordan dette bidrar til å 

redusere de totale IT-kostnadene med minst 50 prosent.

IT-endringer som påvirker deg og din virksomhet
Noen ganger skjer det såpass store endringer på IT-fronten at 

det vil påvirke deg og din virksomhet, uansett hva du gjør. Og 

da snakker jeg ikke om nye forretningsmodeller fra selskaper 

som Netflix, Spotify eller Uber. Disse tilbyr riktignok spennende 

tjenester hvor ny teknologi er et viktig konkurransefortrinn. Men 

dersom du ikke jobber med TV, musikk eller drosjevirksomhet, 

så vil disse tjenestene neppe ha særlig betydning for hvordan du 

driver forretningen i dag.

Bruk av nettsky i bedriftsmarkedet er derimot en slik endring, 

og dette berører alle virksomheter uansett størrelse og 

bransjetilhørighet. Denne endringen er allerede i gang og 

forventes å bli større og mer omfattende enn først antatt.

Det beste og absolutt rimeligste nettsky-alternativet for 

virksomheter er når applikasjonene som brukes til daglig 

leveres som skytjenester. Det vil si via internett, direkte fra 

applikasjonsleverandørene selv. Dette fungere på samme måten 

som du og jeg gjør når vi logger oss på Facebook, nettbanken 

og lignende applikasjoner vi bruker utenom jobben. Dette kalles 

SaaS-løsninger (Software as a Service). Bruk av nettsky på denne 

måten kan alene redusere de totale IT-kostnadene med minst 50 

prosent.

Stillinger som digitaliseres – og forsvinner
Men dette er bare begynnelsen. Når applikasjonene “lever i skyen”, 

så har du også lagt grunnlaget for økt bruk av digitalisering og 

automatisering. Nye måter å dele informasjon på. Enklere, bedre 

og mer kostnadse� ektivt. E� ektivisering av arbeidsprosesser ved 

hjelp av IT. Det kan gi betydelige kostnadsreduksjoner som gir 

umiddelbar e� ekt på bunnlinjen.

En rapport utarbeidet for Kunnskapsdepartementet har analysert 

hvordan slik digitalisering vil påvirke ulike yrker i Norge i tiden 

fremover. I følge rapporten vil praktisk talt alle yrker bli berørt. 

IT-ansatte og kontor-/administrasjonsmedarbeidere er aller mest 

utsatt. 

Her er de mest vanlige (sannsynligheten for at disse stillingene 

forsvinner/blir digitalisert er oppgitt i parentes):

Driftsteknikere/IKT (78 %), personalkontormedarbeidere 

(90 %), resepsjonister (96 %), kontormedarbeidere (97 %), 

regnskapsmedarbeidere (97 %), lønningsmedarbeidere (97 %) og 

regnskapsførere (98 %).

Da er spørsmålet: Hvor mange slike stillinger finnes i din 

virksomhet, og hvor e� ektive er de egentlig?

Stadig flere ser hvordan riktig bruk av IT kan gi virksomheten 

et konkurransefortrinn. Bedre og mer e� ektive tjenester og 

leveranser, med færre ressurser enn tidligere. Teknologien og 

kunnskapen er allerede tilgjengelig. Hvis din bedrift ikke gjør noe 

med det, så kan du ikke forvente at konkurrentene dine er like 

avventende.

– Kill your darlings
Bruk av skytjenester og økt digitalisering betyr som 

regel endringer i organisasjonen. Det kan berøre hele 

forretningsområder, avdelinger eller enkelte ansatte direkte. 

Dette er krevende prosesser. Medarbeidere blir berørt, ingen liker 

endringer. Det vet enhver leder.

Men noen ledere velger allikevel å ikke gjennomføre slike 

endringer. De har kanskje selv investert mye tid og krefter på 

dagens løsning eller vegrer seg for å utfordre ansatte som berøres 

av endringene. Det kan også være at dagens løsning stort sett 

fungerer greit. Hvorfor endre på noe som man tross alt vet virker? 

Det korte svaret er at slike endringer betyr at selskapet vil bli mer 

konkurransedyktig, og enda mer lønnsomt.

«Kill your darlings» kaller de det på engelsk. Ta livet av yndlingene 

dine. Sitatet brukes ofte av skribenter, men er også godt kjent 

blant mange ledere i næringslivet. Kjente forfattere praktiserer 

dette hele tiden. Selv om de liker noe de har skrevet veldig godt, 

så er det ikke sikkert at det passer inn i historien som helhet. Da 

kutter de denne delen av teksten. Historien er alltid viktigst.

Dyktige ledere gjør det samme. De er hele tiden på jakt etter 

6. Kill your (IT) darlings
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nye og bedre måter å drive forretningen på, i tråd med den 

strategiske retningen som selskapet har valgt. Nettsky og økt 

digitalisering gjør virksomheter mer konkurransedyktige og 

reduserer kostnadene. Men dette vil også utfordre avdelinger 

og medarbeidere for øvrig som kan føle seg truet av disse 

endringene.

Da gjelder det å være sterk, selv om du kanskje føler deg mest 

komfortabel med status quo. Gjør det som er best for selskapet. 

Kill your darlings.
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Det er spesielt to forhold som kjennetegner dyre IT-avtaler: 

1. Lang bindingstid. 2. Eksisterende IT-løsning og status quo. I 

disse dager er det heldigvis enkelt å velge bort begge deler, og 

samtidig få en bedre og vesentlig rimeligere IT-løsning med på 

kjøpet.

Bindingstider som koster
Jeg møter ofte ledere som ønsker seg en enklere og rimeligere IT-

hverdag, men som ikke kan endre IT-kurs med det første på grunn 

av tidligere IT-investeringer eller bindende IT-avtaler. 

Det kan være investeringer i viktige applikasjoner (for eksempel 

ERP-/økonomiløsninger eller bransje-/fagapplikasjon), HW-

løsninger (IT-infrastruktur med servere og nettverk) eller 

bindende avtaler med ekstern IT-leverandør (driftsleverandør, 

applikasjonsleverandør eller deres forhandler).

I mange tilfeller er dette IT-investeringer med 3 til 5 års horisont, 

eller avtaler som er inngått med IT-leverandør med tilsvarende 

lang bindingstid.  

Det har historisk vært en kjent sannhet i IT-bransjen at potensielle 

kjøpere vurderte IT som en investering på lik linje med andre 

driftsmidler, typisk 3 til 5 års levetid. Denne tilinærmingen hadde 

forplantet seg til stort sett alt som hadde med IT å gjøre, uansett 

om det gjelder lisenser, større prosjekter eller drift og support.  

Betaling av lisenser har som regel vært årlige. Men, i praksis 

har bindingen ofte vært mer omfattende grunnet stilltiende 

samtykke. Det betyr for eksempel at du måtte gi skriftlig beskjed i 

september i et gitt år hvis du ønsket å si opp eller gjøre endringer, 

ellers ble lisensavtalen automatisk forlenget med 12 måneder fra 

årsskiftet. Her var det viktig å være på vakt!

Driftsavtaler med ekstern IT-leverandør har vært verre, her har 

normen vært bindingstider på 3 til 5 år. Bundet fast til masten i 

hele perioden. Ganske håpløst, sett med dagens øyne hvor bedre 

og vesentlig rimeligere IT-løsninger dukker opp på løpende bånd. 

Men nå er det nye tider.  

I praksis trenger du kun to typer IT-avtaler:

Lisensavtale (abonnement) for de applikasjonene bedriften din 

benytter. Dette er såkalte SaaS-applikasjoner (Software as a 

Service), applikasjoner som er utviklet for, og lever i, skyen. Det er 

ofte applikasjoner fra de samme leverandørene som du allerede 

bruker i dag (kontorstøtte, økonomi, bransje- eller fagapplikasjon). 

Men dette er SaaS-utgaver av disse applikasjonene. For 

eksempel for alle virksomhetens kontorstøttebehov (e-post, 

filhåndtering, MS O� ice, nettmøter, videokonferanse) så leverer 

Microsoft tjenesten O� ice 365 til en fast pris pr. bruker pr. måned. 

Virksomheten kan selv øke eller redusere antall brukere etter 

behov. Samme type lisensordning gjelder for de andre SaaS-

baserte applikasjonene virksomheten din trenger.   

Forvaltning, IT-koordinering og support. Dette er aktuelt hvis 

du ønsker å bruke en ekstern leverandør som ivaretar disse 

funksjonene for deg (tenk: din personlige IT-avdeling som ivaretar 

alle bedriftens IT-behov til enhver tid). Alternativet er å benytte 

egne ansatte til å gjøre alt dette. Benytter du ekstern leverandør 

så burde dette være til en fast pris pr. bruker pr. måned, inkludert 

brukerstøtte. Som med lisensavtaler så vil også dette være en 

løpende avtale. Her vil det også være mulig å øke eller redusere 

antall brukere etter behov (vekst eller nedbemanning), og kun 

betale deretter.  

Og det er alt! Siden applikasjonene er SaaS-baserte (nettsky), så 

trenger du heller ikke inngå avtaler med andre IT-leverandører 

for drift, back-up, oppgraderinger og oppetidsgarantier 

av IT-løsningen din. Alt dette er allerede inkludert i de 

abonnementsbaserte lisensavtalene dine.   

Eksisterende IT-løsninger og status quo
Vi opplever dessverre ofte at bedrifter ikke i tilstrekkelig grad har 

tatt innover seg endringene som har skjedd, og skjer, i IT-bransjen 

i nyere tid. Den viktigste, og mest dramatiske, IT-utviklingen for 

alle typer virksomheter er den sterke veksten innenfor nettsky og 

skybaserte applikasjoner (SaaS).

Virksomheter som først og fremst fokuserer på eksisterende 

IT-løsninger og status quo går glipp av de mulighetene disse nye 

IT-løsningene representerer, med vesentlig lavere IT-kostnader og 

mer brukervennlige og enklere IT-løsninger. Det er som regel to 

forhold som går igjen her:

7. Slik unngår du dyre IT-avtaler



16

1. Begynner i feil ende. Virksomheten har satt i gang en 

prosess som kun berører én del av IT-løsningen uten å se på 

det totale bildet. Bakgrunnen er som regel at det ikke har 

vært en god IT-strategisk prosess i forkant. Strategien er 

enten fraværende eller  ikke oppdatert (strategidokumentet 

har i realiteten blitt “lagt i sku� en”). 

Slike tiltak kan for eksempel være bytte av IT-driftsleverandør 

eller vurdering av ny applikasjonsleverandør. IT-løsningen 

for øvrig er den samme som før. Det er først og fremst 

fokus på valg av ny IT-leverandør, ikke på den totale IT-

løsningen og hvordan dette kan understøtte virksomhetens 

forretningsprosesser. Kostnadsmessig er det sjelden mye å 

hente på en slik tilnærming. 

2. Sammenlikner ikke epler med epler. Nye IT-løsninger med 

bruk av nettsky og SaaS har en stor påvirkning på bedriftens 

totale IT-kostnader. Det vil ikke bare være vesentlig 

rimeligere enn mange av dagens utdaterte IT-løsninger, 

men for mange ledere vil det også være en ny måte å kjøpe 

IT på. Tjenester, ikke produkter. Løpende kostnader, ikke 

investeringer. 

Det er ikke alltid lett å sammenlikne gårsdagens IT-løsninger med 

nye. Vi har sett eksempler på flere beregninger som dessverre 

ikke sammenlikner epler med epler. For å illustrere:

La oss anta en bedrift bruker e-post og MS O� ice fra Microsoft. 

De ansatte deler dokumenter, bilder, og så videre fra en felles 

filserver. Alt er installert på bedriftens egen IT-infrastruktur 

(servere, nettverk og PCer) eller i et datasenter hos en ekstern 

driftsleverandør. Alt dette, og mer, kan nå erstattes av Microsofts 

skyalternativ O� ice 365 (e-post, filhåndtering, MS O� ice, 

nettmøter, videokonferanse). Men mange gjør kun en direkte 

sammenlikning av lisenskostnader for begge disse alternativene 

før de konkluderer med hvilken løsning som er billigst.

Det blir feil! For den gammeldagse løsningen må minst følgende 

også regnes inn, i tillegg til selve lisenskostnadene:

Kostnader for egen IT-infrastruktur (servere og nettverk) eller 

tilsvarende leie fra driftsleverandørens datasenter.

Oppgraderinger av applikasjoner og annen programvare,
reflektert både i lisenskostnader + konsulenthonorar fra 

driftsleverandør og forhandler av applikasjonsleverandøren. Noen 

må jo gjøre oppgraderingsjobben, og det koster.

Løpende drift, vedlikehold og back-up av IT-løsningen fra egne 

ansatte eller ekstern leverandør.

Hvor mye kan du spare?
Det korte svaret er svært mye. Men det vil naturligvis variere. 

Det kommer an på hvor kompleks og omfattende IT-løsningen er, 

hvilke applikasjoner og IT-avtaler dere har i dag, og hvor mange 

IT-brukere dere er. I tillegg vil det alltid være noen få virksomheter 

som har helt spesielle IT-behov. Her vil en IT-løsning uansett koste 

noe mer. Men dette er unntakene. På generelt grunnlag skal en IT-

løsning i dag helst ikke overstige kr. 1.000 pr. bruker pr. mnd. For 

virksomheter med enklere IT-behov, vil de totale IT-kostnadene 

være lavere.   

Bortsett fra ansattes PC-er og nettbrett/mobil, samt bedriftens 

skrivere og bredbånd, skal alle IT-kostnader være inkludert i et 

slikt regnestykke. Det vil si hardware-investeringer, system- og 

applikasjonslisenser, oppgraderinger, IT-konsulentbistand, IT-drift 

og vedlikehold, brukerstøtte og support, back-up, egne ansatte/IT 

årsverk med mer. Eventuelle investeringer regnes over 3 år.

Hvordan står det til med IT-løsningen i din egen virksomhet? Og 

hvor mye betaler du egentlig?
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Det virkelig store IT-reduksjonene i bedriften oppnås ved å 

flytte mest mulig ut i skyen, aller helst alt. Da kan de totale 

IT-kostnadene som nevnt reduseres med 50 prosent. Men 

kostnadsreduksjonen kan faktisk bli betydelig større enn dette. 

Bruk av skytjenester åpner nemlig opp for nye, og mer e� ektive, 

måter å jobbe på.

Kutte IT-kostnader?
Mange bedrifter fokusere på det kjente når de prøver å redusere 

IT-kostnadene. Fjorårets tall legges til grunn. Det er ikke så rart, 

historikken har man jo og tallene lyver ikke.

IT-infrastrukturen er kjent, det samme gjelder alle lisensene (kjøp, 

vedlikehold, oppgraderinger), maskinparken og tilhørende levetid/

avskrivninger. Dessuten ekstern hjelp fra IT-leverandører og deres 

forhandlere (primært relatert til programvare, drift og support). 

Har bedriften egne IT-ansatte, så inngår naturligvis også disse i 

dette regnestykket.

En gjennomgang av de forskjellige IT-kostnadene gås nærmere 

etter i sømmene. Er lisensieringen riktig, er det noe å hente her? 

Hva med oppgraderinger, det er kanskje ikke nødvendig å følge 

de aller siste versjonene til enhver tid, da unngår man også dyre 

konsulenthonorarer samtidig (noen må jo hjelpe til hver gang 

programvarene skal oppgraderes). Og hva med IT-leverandørene? 

Hvis avtalene ikke er bundet over lang tid, så kan det kanskje 

være mulig å gjøre noe med kostnadene her?

Alt dette er vel og bra. Man skal være seg bevisst alle IT-

kostnader i egen bedrift. Men det er sjelden en slik tilnærming gir 

de virkelig store kostnadsbesparelsene. I så fall er det nødvendig 

å se nærmere på hvordan IT faktisk brukes i bedriften og hvordan 

dette støtter opp under forretning- og arbeidsprosessene.

Det finnes IT-løsninger som passer spesielt godt til dette. 

De representerer også en modell som reduserer den 

økonomiske risikoen for bedriften, unngår høye oppstarts- og 

oppgraderingskostnader, samt dyre konsulenttimer. Og kanskje 

det aller beste; slike IT-løsninger kan redusere bedriftens totale IT-

kostnader med opptil 50 prosent. Nesten for godt til å være sant?

Vi snakker om skytjenester, hvor programvaren leveres 

som en tjeneste (abonnement) direkte fra leverandøren. På 

fagspråket kalt SaaS (Software As A Service). Det er ingen 

forskuddsinvesteringer, bedriften går fra å kjøpe og eie til 

å leie. Programvarene, inkludert backup og alle de siste 

oppgraderingene, håndteres av programvareleverandørene, og alt 

inngår i et fast månedlig abonnementet.

Skytjenester i bedriftsmarkedet
Skytjenester er ikke noe nytt. Det har faktisk pågått i mange 

år allerede. Privatpersoner som deg og meg har brukt det i en 

årrekke. Det aller meste som har med data å gjøre leveres nå som 

skytjenester på en eller annen måte i privatmarkedet. 

Du betaler for et abonnement og konsumerer etter behov, når det 

passer deg. Alltid tilgjengelig, uansett tid og sted. Til en fast pris 

pr. måned. Enkelt og greit.

Bedriftsmarkedet har hengt litt etter, men her har mye endret 

seg de siste årene. Alle programvareleverandører har en erklært 

strategi for å levere sin programvare som en skytjeneste. Det må 

de for å overleve i fremtiden. De fleste tilbyr skyversjoner av sin 

programvare allerede – selv om det ikke alltid er like god kjent.

Dette betyr at bedriftens programvareløsninger blir 

levert som tjenester fra nettet (abonnement), direkte 

fra programvareleverandøren, til en fast pris pr. måned. 

Oppgraderinger og back-up er inkludert. Ingen servere, nettverk, 

installasjoner, oppgraderinger, backup eller dyre konsulenttimer.

Utbredelsen av skytjenester vokser nå i rekordfart og forventes 

å dominere måten IT blir levert på til bedriftsmarkedet, uansett 

bedriftsstørrelse, bransjetilhørighet og geografi. En samlet IT-

bransje med de største globale IT-aktørene i spissen, norske og 

internasjonale analyseselskaper og stadig flere bedrifter for øvrig 

er samstemte i sitt syn.

Ifølge det anerkjente analyseselskapet IDC vil skybaserte IT-

tjenester bli så vanlig at vi om få år ikke engang omtaler det som 

skytjenester. Dette vil bli måten alle IT-leverandører tilbyr sin 

programvare på, via nettet. Punktum.

Dette vil også påvirke dagens IT-leverandører og IT-avdelinger 

som er vant til å jobbe med lokale IT-løsninger. Selv store 

8. Eff ektivt, trygt og rimelig: Svev på IT-skyen



18

selskaper med tradisjonelle og godt innarbeidede, lokale it-

løsninger vil få en ny it-hverdag.

Kvitt deg med halvparten av IT-kostnadene dine
Det er mange fordeler med å benytte skytjenester, men for 

bedriftene er det spesielt ett aspekt som har ekstremt stor 

betydning; reduserte kostnader!  Skytjenester er nemlig vesentlig 

rimeligere, totalt sett, enn det som har vært vanlig tidligere ved 

bruk av IT. Det alene kan kutte de totale IT-kostnadene med opptil 

50 prosent.

De aller største gevinstene
Men de virkelig store gevinstene kan høstes når bedriften har 

valgt og implementert en skystrategi. De fleste vil først ta i bruk 

skytjenester der dette er mulig, men integrere slik at man får 

eksisterende kjernesystemer og andre tjenester til å fungere i en 

helhet.

På sikt vil det være mulig å flytte ut alt i skyen. Der tre� er du 

sannsynligvis allerede dine kunder og leverandører som også 

bruker skytjenester. Det åpner det opp for enda større grad av 

automatisering og e� ektivisering av arbeidsprosessene. Bedre 

kvalitet, færre manuelle rutiner og unødig dobbeltarbeid, bedre 

kundebehandling og leverandøroppfølging. Kostnadse� ektiviteten 

kan bli betydelig.

Dette vil også påvirke din egen organisasjon og dine 

medarbeidere. Det vil bli endringer, nye (og mer e� ektive) måter å 

jobbe på, som igjen gir mer tid og fokus på egen kjernevirksomhet. 

Økt bruk av nettskytjenester muliggjør datamaskinbasert 

automatisering av ulike arbeidsoppgaver som medarbeidere må 

bruke tid på i dag.

De færreste liker endringer men det er ingen vei tilbake. Bedre å 

tilpasse seg, bli mer kostnadse� ektiv og konkurransedyktig, enn å 

sakke akterut.  Nettskybaserte tjenester er ikke noe som kommer. 

Det er her allerede, og det blir bare mer og mer vanlig, enten vi 

liker det eller ikke.

Det store spørsmålet du kan stille deg selv er: Hva slags IT vil du 

velge for din bedrift og dine ansatte? 
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Verdiene vi kan hente ut av data kan bli enda større og viktigere 
enn oljen. Men olje og data har vidt forskjellige egenskaper. 

Det er lett å la seg rive med i diskusjoner som omhandler Norges 

fremtid og hva vi skal leve av når oljen tar slutt. Stadig flere tror at 

data vil bli “den nye oljen” for Norge. Clive Humby, den anerkjente 

britiske matematikeren og arkitekten bak Tescos Clubcard, regnes 

som den første som gjorde denne sammenligningen - helt tilbake 

i 2006. 

Stemmer egentlig dette, og har i så fall norske virksomheter med 

ambisjoner om å skape verdier av data noe å lære av aktører i 

norsk oljevirksomhet?

Data passerer oljen i 2030
I økonomisk forstand kan man kanskje hevde at data har 

potensiale til å bli Norges «nye olje». I følge en rapport 

utarbeidet av Menon, på oppdrag fra NHO, representerer norsk 

dataøkonomi en årlig verdiskaping tilsvarende ca. 150 milliarder 

kroner og en sysselsetting tilsvarende 100 000 arbeidsplasser 

i 2020. Denne verdiskapingen har potensiale til å nå 300 

milliarder kroner i 2030, eller ca. 7 prosent av BNP. I så fall vil 

verdiskapingen fra data dermed kunne passere verdiskapingen 

fra norsk petroleumsvirksomhet (!) rundt 2030. Tar vi med de 

samfunnsøkonomiske gevinstene ut over verdiskapingen som kan 

måles i BNP, så har, ifølge Menon, ressursen data en verdi som 

langt overstiger petroleumsressursene.

Men selv om verdiene vi vil kunne hente ut av data er på nivå med 

oljen, og vel så det, så blir det likevel feil å sammenligne olje med 

data. Data er egentlig noe helt annet. 

Økt bruk = økt verdi
I motsetning til olje blir ikke data “brukt opp”; data er uendelig 

fornybar. Samme data kan brukes og gjenbrukes i mange ulike 

anvendelser, inkludert i ulike algoritmer og programmer, uten at 

verdien forringes. Tvert imot blir som oftest verdien større jo mer 

dataene benyttes. Sammenslåing av to eller flere komplementære 

datasett kan gi mer innsikt enn å holde dem atskilt. Bearbeiding 

av store datamengder kan være mer e� ektivt enn å behandle 

hvert enkelt datasett for seg. 

I motsetning til olje, har data heller ikke verdi isolert sett. Verdien 

ligger ikke i dataene som sådan, men i hvordan de utnyttes som 

innsatsfaktor til forbedring, fornying og nyskaping. Verdien av 

data måles derfor gjennom hvilke gevinster virksomheter, og 

samfunnet, oppnår gjennom å utnytte data.

Hva er data?
Det kan være vanskelig å anslå hva slags verdiskapning data 

kan tilføre en virksomhet før det er en underliggende forståelse 

av hva data egentlig er og hva som er “alt annet” som har med 

data å gjøre. Alt dette “andre” er først og fremst teknologier 

som brukes til å fange data, å knytte sammen data, å dele data 

og til å analysere data. Altså det som gjør at data får verdi. Det 

er mye begrepsforvirring i markedet i disse dager knyttet til 

data, dessverre ikke alltid hjulpet av velmenende konsulenter og 

rådgivere (meg selv inkludert). 

Data er data, som min tidligere professor pleide å si. Det er 

egentlig ikke så mystisk. Data kan omfatte alt fra personlige data 

som alder, kjønn og høyde, til data samlet inn fra sensorer på skip 

eller om produksjonsprosessen ved en fabrikk. Du finner data i 

ord, bilder, lyd, ideer, fakta, målinger, statistikk eller hva som helst 

som kan behandles av datamaskiner (brutt ned til binære tall, 1-er 

og 0-er). 

Det som skaper forvirring for de fleste av oss, er alt det “andre” 

som har med data å gjøre. Og da snakker vi som regel om all 

teknologien som gjør det mulig å nyttiggjøre seg av data. 

Basis- og systemteknologier
Det kan være hensiktsmessig å gruppere, eller i det minste sette 

noen merkelapper på, de mest sentrale teknologiene i denne 

sammenheng. Det regjeringsoppnevnte utvalget, Digital21, deler 

disse teknologiområdene inn i basis- og systemteknologier. 

Basisteknologi er teknologiområdene som ikke har direkte nytte 

eller anvendelse isolert sett men er først nyttig når den settes inn 

i og utnyttes i en sammenheng – en kontekst. Eksempler på slik 

basisteknologi er sensorer, blockchain, stordata analyse (big data) 

og 3D-printing. 

9. Data er ikke den nye oljen
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Systemteknologi er teknologiområder som omfatter løsninger på 

et høyere systemisk nivå, der basisteknologi sammen med andre 

teknologier og kunnskapsområder settes sammen og kan tas 

i bruk innen mange områder, næringer og sektorer. Eksempler 

på dette er cloud computing (nettsky), roboter, droner, tingenes 

internett - IoT og autonome systemer. 

Basert på disse kriteriene trekker Digital21 frem fem teknologier 

som peker seg ut som spesielt viktige både for virksomheter og 

samfunnet for øvrig. Disse er kunstig intelligens, stordata analyse 

(big data), tingenes internett (IoT), autonome systemer og 

robotisering og automatisering. Felles for alle teknologiene er at 

data er en viktig ingrediens. 

Hvordan data skaper verdi
Menon understreker at det er først når man kan fatte bedre 

beslutninger, basert på data, at data virkelig skaper verdi. 

Det betyr at det ikke er tilstrekkelig å ha store, mange eller 

omfattende datasett. De må kobles, bearbeides, tilgjengeliggjøres 

og nyttiggjøres. Virksomheter som bruker data for å realisere 

verdi gjør det enten for å forbedre eksisterende drift, påvirke sin 

egen evne til fornying, eller begge deler. Det vil si:

Forbedre eksisterende drift. Dette vil blant annet innebære å 

e� ektivisere beslutningsprosesser, gi mer presise prediksjoner, 

raskere reaksjonstid, bedre brukerorientering, bedre kvalitet i 

beslutninger, og så videre.

Påvirke egen evne til fornying: Dette kan være å utvikle en ny 

organisasjonsmodell, nye kommunikasjonskanaler eller helt nye 

produkter og tjenester. 

De fleste i dag har mest fokus på forbedring av eksisterende drift, 

drevet frem av en gryende digitaliseringsbølge og virksomheters 

økte fokus på digital transformasjon. Selv om Norge fremstår som 

langt fremme på digitalisering, har en betydelig del av arbeidslivet 

i Norge enda ikke høstet gevinstene fra digital transformasjon av 

arbeidsprosesser. Her er fremdeles mye ugjort, og virksomheter 

har fortsatt et stykke å gå før de får digitalisert mer av sin 

verdiskapning. 

Menon forventer at dataøkonomien vil få vesentlig mer 

oppmerksomhet i årene som kommer, etter hvert som 

arbeidsprosesser og aktiviteter i samfunnet gjennomgår en digital 

transformasjon. 

Tre eksempler fra virkeligheten
Men det finnes allerede en rekke virksomheter og o� entlige 

initiativ hvor data allerede skaper verdi. Her er 3 eksempler: 

1. Akvagroup, en større leverandører til oppdrettsbransjen, har 

utviklet programmet Fishtalk Control. Dette tar for seg hele 

fiskeforløpet – fra stamfisk til slakt. Programmet gjør at en kan få 

full sporing av fisken til enhver tid. Hvordan laksen beveger seg 

sier mye om hvordan den har det. Eksempelvis vil en sulten fisk 

svømme raskere og mindre rett frem enn en fisk som er mett. Den 

nye innsikten som dataene gir bidrar blant annet til å bekjempe 

lakselus og til å optimere driften av anleggene. Dermed øker både 

kvaliteten på fisken og inntjeningen.

2. Digitalisering av landbruket på tvers av land og sektor står 

øverst på agendaen i  EU-prosjektet DEMETER. Her er også Norge 

representert via SINTEF, Mimiro, Landbrukets Dataflyt, Trøndelag 

Forsking og Utvikling og Asplan Viak Internet AS. Ved å bruke 

sensorer og melkeroboter vet vi nå mer om kua enn noen gang. 

Som hvor mange skritt den går, hvor mye den sover, hvor mye 

melk den produserer og at den faktisk bruker sju til ti timer per 

dag på drøvtygging. Denne informasjonen kan brukes til alt fra å 

finne ut om kua står i fare for å bli syk, til om den får riktig for, og 

til å forutsi fremtidig melkeproduksjon. 

3. Hver måned logger omtrent 6300 ledere seg på Azets’ 

kundeportal CoZone, for å godkjenne totalt 55000 timelister. 

Dette er ledere som ofte er svært opptatt, og godkjenning av 

timelister står ikke nødvendigvis øverst på agendaen. Dessuten 

er det menneskelig å feile. Dermed – og helt naturlig – vil feil 

timelister bli godkjent med jevne mellomrom. Azets har utviklet 

en løsning, basert på kunstig intelligens og maskinlæring, som 

automatisk hjelper ledere finne feil i sine egne timelister - før 

de godkjennes. Du kan lese alt om løsningen her (teksten er på 

engelsk): Kunstig intelligens hjalp 6300 ledere.

Data er ikke den nye oljen, data er noe helt annet. 

Data er enda mer verdifullt.
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Mange bedrifter har gamle og dyre IT-løsninger. Det kan være flere grunner til det, men som regel har det sammenheng med 
tidligere IT-investeringer, leverandøravtaler og endringsfrykt. Vi ser også at enkelte IT-leverandører og egne IT-ansatte først og 
fremst har kompetanse på gårsdagens teknologi.
 
Denne guiden gir deg innsikt i og råd om hvilke IT-valg som blir viktige for deg og din bedrift i dag og de neste to årene, og hvor 
mye du kan spare. Du får mine viktigste tips for å redusere IT-kostnadene og modernisere IT-løsningen din.
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Petter Løken er en entreprenør, bedriftsleder og rådgiver med fokus på digitalisering og ledelse. Han jobber til daglig i Azets med 
ansvar for Business Technology 
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