




Bilde fra Joaaso, flickr

Fysiske ting
er forskjellige
fra
BITS







Felles global infrastruktur
Deregulering

Opplevelser
Trussler

Kultur
Liv

?





Brukerne tar kontrollen

EKSEMPEL





Hvilken vei går utviklingen i 
et slikt perspektiv?

• Nye teknologier gir nye distribusjonsmodeller
• Nye bruksmodeller – ser ”TV” på andre 

måter 
• Sterk oppsplitting av innholdskomponenter

– Debundling og rebundling / remix

• Nye forretningsmodeller – nye utfordringer 
– Hvordan ta betalt? Hva betale for?

– Se på musikkbransjen

• Hvor går være hjemlige medier?
– Hva skjer med ”avisene”?



SOL TV

SOL TV ønsker å være en av de ledende tilbyderne av 
redaksjonelt levende bildeinnhold på nett







Det er mange 
nettverke å 
velge mellom





TV, radio og avis på en gang



Qikker97473

http://qik.com/5d00de34fe111f4510f1eb02ada7c2f8bb4448a9










Kjøpsatferd endres
• Nesten alle sjekker på nett når de skal 

handle noe som koster over 1000 kroner

• Mange handler i butikken likevel…

Bilde fra Nettavisen. Foto: Bildemontasje ( Shutterstock/TV 2 Interaktiv ) 



Funnet på Google, solgt på eBay, 
levert av Amazon.com

Er dette en utfordring for Komplett og Elkjøp?
Og når tar de rubrikkannonsene?
Når kommer de til Norge?









• Teknologiene endres

• Tjenester endres

• Markeder endres

• Forbrukeratferd endres

• Forventningene endres

• Kravene endres





Del 2 







Det er langt fra stående ovasjoner selv etter 20 år med 
omstilling…



Hva forventes 
av din 

kommune de 
neste årene?

Hvem er berørt?



• Tilrettelegge for økt effektivitet i privat
sektor

• Skape bedre tjenestekvalitet og mer
effektive tjenester i offentlig sektor

• Bidra til økt politisk deltakelse









Del 2 



• 20 % Teknologi

• 30 % Å skape nye arbeidsprosesser

• 40 % Endringsledelse

• 10 %  Koordinering ulike partnere

20 % teknologi og 80 % organisasjonsendring







• Hvilke endringer ser vi?

• Hvilke konsekvenser får dette for 
organisasjoner?



Markedsundersøkelse
DIGITAL KOMPETANSE
• Hvem har digitalkamera og bruker det ?
• Hvem har egen mp3-spiller / iPod?
• Hvem har lastet ned musikk fra nettet?
• Hvem har kjøpt musikk på nettet?
• Hvem leser blogger regelmessig?
• Hvem har egen blogg?
• Hvem er medlem av et nettsamfunn?
• Hvem spiller online rollespill?
• Hvem bruker wiki?
• Hvem vet hva Twitter er?
• Hvem har en tenåring som it-sjef hjemme?



Digitale skiller



• Digitalt innfødte
– Under 25

• Digitale immigranter
– I alle aldre

• Digitale flyktninger
– Wannabe og hangaround



Livsfilosofi

46



Offentlige tjenester 2.0



+



Ny teknologi skaper tre 
typer endringer

• Endrede læremidler

• Endrede læreprosesser

• Endrede kommunika-
sjonsprosesser

Hvilke konsekvenser har dette fått for skolen ?



Helse og it – hvor står vi ?
• Bare 50 % av epikriser elektronisk fra sykehus 

til fastlege

• 8% av henvisninger til spesialist elektronisk

• 21 % av sykemeldinger til NAV elektroniske

• Eksisterende papirrutiner er gjort elektriske

• Legene ikke deltatt i opplæring i stor nok 
grad

• 2007 St Olavs Hospital og Stavanger sykehus 
kastet tilsvarende 40 tonn papir pr ansatt



Er dette en smart 
måte å bruke 

helsepenger på 
eller 

finnes det et
alternativ ?



Hva vil dere at 
kommunen skal være?




