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I KPMGs 2018 Global CEO Outlook har mer enn 1300 toppledere 
fra verdens 11 største økonomier gjennom dybdeintervjuer gitt sine 
tanker om mål, prioriteringer og bekymringer.  
CEO Outlook gir unik innsikt i hvordan toppledere over hele verden 
ser på muligheter og utfordringer både det nærmeste året og i et 
treårs-perspektiv.

Undersøkelsen er utarbeidet av KPMG sammen med Forbes. 
kpmg.no/ceooutlook

I årets Topplederundersøkelse sammenholder 
og vurderer vi svarene med KPMGs globale 
undersøkelse om de samme temaene.
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Geir Inge Stokke CEO Coop

Rune Bjerke CEO DNB

Remi Eriksen CEO DNV

Hilde Drønen CFO Dof

Øistein Andersen CEO Eidsiva Energi

Hans Jacob Hegge CFO* Equinor

Rolf Barmen CEO Fjordkraft

Hanne Skaar CFO Fjordline

Helge Leiro Baastad CEO Gjensidige

Sverre Thornes CEO KLP

Hege Skryseth CEO Kongsberg Digital

Kimberly Lein Mathisen CEO Microsoft

Morten Brandtzæg CEO Nammo

Mette Lier CFO NorgesGruppen

Eivind Kallevik CFO Norsk Hydro

Åsne Havnelid CEO Norsk Tipping

Arne K. Kolberg CEO Nortura

Daniel K. Siraj CEO OBOS

Jens Bjørn Staff CFO Orkla

Anne Marit Panengstuen CEO Siemens

Arne Austreid CEO SR-Bank

Christian Rynning-Tønnesen CEO Statkraft

Auke Lont CEO Statnett

Odd Arild Grefstad CEO Storebrand

Berit Svendsen CEO Telenor Norge

Arne Giske CEO Veidekke

Torgeir Kvidal CFO* Yara

Deltakere Topplederundersøkelsen

*) Har tiltrådt nye roller i selskapet etter 
undersøkelsen ble gjennomført.
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For norske virksomheter innebærer teknologiskiftet rask transformasjon 
med betydelige ledelsesutfordringer. Vi ser et nytt risikobilde som krever 
at ledere har en grunnfestet endringsvilje. Nye løsninger og evne til å 
tenke annerledes er nødvendig. Her vil KPMG innta en lederposisjon, 
gjennom å forstå, analysere og anbefale løsninger.

Vi har gleden av å presentere KPMGs samtaler med 27 fremtredende 
næringslivsledere. Gjennom dybdeintervjuer har vi kartlagt hvordan digi-
taliseringen, risikobildet og teknologisk transformasjon påvirker ledelse, 
organisasjon og de ansatte. 21 norske administrerende direktører og 6 
finansdirektører har vært med på undersøkelsen. 

Vi ser imidlertid ikke på resultatene av våre samtaler med norske ledere 
isolert. Vi sammenholder og vurderer svarene med KPMGs globale undersø-
kelse om de samme temaene, hvor hele 1300 ledere deltok. Dermed utvides 
betraktelig vårt grunnlag for å trekke de konklusjonene som vi mener vil stå 
seg også i den internasjonale konkurransesituasjonen.

I denne rapporten er det etter vår mening mye interessant lesning om de 
krav som fremover stilles til oss som ledere, om innovasjon, kompetanse og 
vinnerkultur. Ønsket om å bygge sterke økosystemer, med langt flere sam- 
arbeidspartnere og allianser enn tidligere, forteller klart om behovet for en ny 
type ledelse og ledere.

Vi håper rapporten vil gi deg innsikt og påfyll i en travel hverdag. Vi takker alle 
som velvillig har stilt opp og gjort denne undersøkelsen mulig. Vi vil under-
streke at alle konklusjoner som trekkes i denne rapporten, helt og holdent 
står for KPMGs regning.

God lesning!

Oslo, juni 2018

 

Arne Frogner     Rune Skjelvan 
Senior Partner / CEO    Partner / Head of Advisory

Vilje til endring

ARNE FROGNER

RUNE SKJELVAN
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Teknologiskiftet  
– muligheter og utfordringer

Å hente inn informasjon fra 
sentrale ledere i næringslivet 
gir ny innsikt. De topplederne 

vi intervjuet, kommer fra ulike 
bransjer med ulik digital modenhet. 
Derfor påvirker teknologiskiftet de 
ulikt, selv om noen muligheter og 
utfordringer er av generell karakter. 
Særlig gjelder dette endringer i 
forretningsmodeller ved økt automat- 

isering gjennom f.eks. robotisering av 
prosesser. Gjennom samtalene belyste 
vi utfordringer innen temaer som:

• kompetanse- og 
organisasjonsutvikling

• skape innovasjonskultur

• krav til ledelse

• KPI-er og måloppnåelse

DEN FINE BALANSEN
Å være resultatorientert og 
bygge balansen gjennom 
felles prestasjonskultur 
basert på riktige holdninger 
og verdier.
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• endrede leveranse- og 
forretningsmodeller

• bygging av økosystem

• verdien av data

• cyberrisiko og tilhørende  
sikkerhet

Videre er kundetilnærming gjennom 
nye leveransemodeller, egen 
kompetanseutvikling, rekruttering av 
ny kompetanse og det å skape en 
bredere innovasjonskultur vesentlig. 
I tillegg ønsker selskapene å etablere 
et eget økosystem med større 
interaksjon mot samarbeidspartnere, 
akademiske miljøer og startup- 
miljøer. En stor del av innovasjonen 
gjøres i nært samarbeid med kunder, 
leverandører og samarbeidspartnere 
og hvor langsiktige samarbeidsmo-
deller ofte blir etablert med tilhø-
rende modeller for interessedeling. 

Gjennom våre samtaler ser vi at 
Norge har kommet langt innenfor 
de fleste områder ved at teknologi 
og operativ drift har blitt ett for alle 
selskaper, uansett hvilken bransje 
de tilhører. Den norske utviklingen 
bekreftes også av KPMGs globale 
topplederundersøkelse for 2018, 
hvor resultatene viser at ledere 
ønsker å ta et aktivt lederansvar 
for gjennomføring av den digitale 
transformasjonen. Samtidig forteller 

denne undersøkelsen at flertallet av 
lederne mener at kunstig intelligens 
vil skape flere arbeidsplasser og at 
de gjennom kundedataene kan se 
store verdier ved en riktig forståelse. 

Lederes syn på teknologiskiftet har 
endret seg fra den globale undersø-
kelsen som ble gjort i 2017. Da viste 
undersøkelsen at lederne var mer i 
en søkefase for hva teknologiskiftet 
kunne muliggjøre. I årets globale 
undersøkelse blir risikobildet mer 
adressert, i tillegg til ønsket om 
å bli enda mer agile for å skape 
konkurransefortrinn. Interessen har 
flyttet seg til hvordan teknologiskiftet 
kan skape mer vekst, mer innsikt i 
data, bedre kundeopplevelser, høyere 
kvalitet, bedre kostnadseffektivitet 
og større trivsel. I de samtalene 
vi hadde med de norske lederne, 
bekreftes samme trend. De ser at 
de gjennom mer innovasjon i nye 
leveranse- og forretningsmodeller, 
kan skape fornyelse og vekst, 
annerledes kundeopplevelser, mer 
sikre arbeidsplasser, bedre utnyttelse 
av arbeidskraft, mer interessante 
arbeidsoppgaver og høyere sikkerhet 
i beslutningsprosessene ved å få 
bedre innsyn i store datamengder. 

ÅRSAKER OG VERDI
Digitaliseringen gir mange 
muligheter for økt vekst, 
bedre kundeopplevelse, 
høyere trivsel, riktigere 
beslutninger og mer 
effektivitet.
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...føler seg personlig 
klare for å lede en 
radikal organisa-

sjonsendring

...ser det som kritisk 
og et stort ansvar å 

beskytte kundedata

59 %

2018 Global CEO Outlook 

71 %
Moderne virksomhetsutøvelse har 
i seg gjennomgående stor bruk av 
teknologi, og den digitaliserte utvik-
lingen av selskapene skjer ved bred 
anvendelse av teknologien. Dette får 
vi bekreftet gjennom våre intervjuer 
og da blir også sårbarheten knyttet til 
cybersikkerhet trukket frem som et 
område som lederne er svært opptatt 
av. De mange hendelsene/skanda-
lene som har skjedd i nyere tid, har 
gjort at hver og en må tenke helt 
nytt når det gjelder å beskytte egen 
virksomhet i et utvidet perspektiv. 
Nye krav må settes til samarbeids-
partnere og forretningsforbindelser 
da et sikkert økosystem blir helt 
avgjørende. Lederne har også ulike 
oppfatninger om sikkerheten ved 
å operere i skyen. Enkelte ledere 
bekrefter at de utelukkende opererer 
skybasert, mens andre selskaper 
ikke tillater dette. Dette har ofte en 
sammenheng med krav til effekti-
vitet versus hvor kritisk og sensitiv 
informasjonen er.

At teknologiskiftet griper om seg, 
er de alle enige om. Om det er 
den 4. industrielle revolusjon eller 
en evolusjon er det delte syn på, 
men teknologiskiftet er en «game 
changer» for alle. Påvirkningsgraden 
er varierende da selskaper i enkelte 
bransjer har vært nødt til å endre seg 
langt raskere enn selskaper i andre 

bransjer. Alle de norske topplederne 
bekrefter at de har igangsatt auto-
matisering av støttefunksjoner med 
hovedbegrunnelse å bli mer kost-
nadseffektive. Dette spesielt fordi 
konkurransen øker og marginene 
faller. Virksomheter innen finanssek-
toren oppleves å ha kommet lengst 
i etablering av helt nye leveranse-
modeller for det kundemarkedet 
de betjener. Bruken av sensorer i 

industrien er sterkt økende og det 
skaper mer effektivitet, enhetlig 
kvalitet, sikrere arbeidsplasser og 
mer innsikt i bruk. Dette muliggjør 
igjen et bedre tilpasset vedlikehold. 
Tilsvarende skaper økt bruk av droner 
i virksomheten langt høyere effekti-
vitet og sikring av arbeidsoppdrag der 
risikoen er stor. 

Lederne bekrefter at teknologiskiftet 
setter helt nye krav til ledelse. Det å 
vise retning blir viktig da det oppleves 

43 % av globale 
toppledere 

bekrefter at det 
meste av inves-
teringer i tekno-

logi er rettet mot å løse dagens 
forretningsutfordringer, fremfor 
å være langsiktige, strategiske 
investeringer.

2018 Global CEO Outlook 

«...finanssektoren 
oppleves å ha kommet 
lengst i etablering av helt 
nye leveransemodeller for 
det kundemarkedet de 
betjener.»
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vanskelig å legge strategier utover 
noen få år frem i tid. Ledere må være 
langt mer nysgjerrige på hvordan 
de kan utfordre virksomheten for å 
være en pådriver for at endring skjer. 
Det gjør at kommunikasjon blir langt 
viktigere enn før. Endringer skaper 

motstand – det å skape en åpen 
dialog verdsettes i endringsfasen. 
Lederen selv må derfor være den 
viktigste endringsagenten. Det krever 
kunnskap og vilje. For mange ledere 

kan det være en utfordring hvis kunn-
skapen ikke er tilstrekkelig og viljen 
ikke er stor. Lederne bekrefter derfor 
at det trengs endringer i hvordan 
man driver ledelse. Hvis dette ikke 
skjer, kan undertrykket bli for stort og 
selskapet komme i en bakevje. 

Som en følge av en annen måte å 
styre på, må også KPI-er og målbildet 
revideres. Lederne legger mer vekt 
på å se hva teamene presterer vs. 
individuelle prestasjoner. Det er derfor 
viktig å skape en kultur hvor målet er 
å bygge sammen målekriterier som 
støtter dette. «Du får det du måler» 
heter det, så derfor må enkelte av de 
tradisjonelle KPI-ene byttes ut. Flere 
ledere forteller videre at det er viktig å 
ikke ha for mange KPI-er og løpende 
identifisere nye som kan understøtte 
måling av riktig retning. 

PÅ AGENDAEN
Digital er ikke en bestemt 
tilstand, men et ord som 
beskriver mulighetene i 
dag og muligheter som er i 
konstant endring.

«Endringer skaper 
motstand – det å skape  
en åpen dialog verdsettes 
i endringsfasen.»
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Kompetanse- 
utfordringen

Det teknologiske skiftet krever 
en helt ny tenkning rundt 
organisering og fornyelse av 

kompetanse. Alle virksomhetslederne 
ser at endringsvilje og -kraft er helt 
essensielt for å være konkurran-
sedyktig. Selskapene er mer eller 
mindre inne i store transforma-
sjonsprosesser hvor særlig de som 
opererer i et stort forbrukermarked har 

kommet lengst i digitalisering av forret-
nings- og leveransemodeller. Lederne 
frykter at de raske, innovative virksom-
hetene utkonkurrerer de saktegående 
og mer tradisjonelle virksomhetene og 
er bevisste på dette. Bekymringen er 
derfor ikke lenger kun rettet mot hva de 
store aktørene gjør. 

DIGITAL MODENHET
Å etablere en sterk og 
samlende visjon for 
transformasjon som har i 
seg en sterk styring, stort 
engasjement og med et 
riktig nivå for investeringer.
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Det er alltid vanskeligere å endre 
leveransemodeller som har vært 
en suksess over mange år. Da er 
utfordringen med å skape endringer 
langt større og transformasjonen vil 
som regel ta lengre tid. Enkelte ledere 
bekrefter bruk av «trusselbilder» 
for hva konsekvensene blir hvis 
eksisterende kurs videreføres. Dette 
illustreres ved å synliggjøre hva som 
står på agendaen hos konkurrentene 
både nasjonalt og globalt. Spesielt de 
store globale aktørene gis oppmerk-
somhet innenfor utvalgte bransjer 
som handel og finans. Ved å benytte 
denne typen bilder aktivt, ønsker 
lederen å skape bredere forståelse 
for behovet for endring. Innsikten om 
hvilke endringer som er i ferd med å 
skje og modningen dette krever er 
ofte mangelfull, og kommunikasjon 
blir derfor avgjørende for å skape ny 
forståelse. Digital modenhet varierer 
mellom selskapene. Bransjen, egen 
innsikt og det markedet selskapene er 
eksponert mot, er avgjørende for hvor 
langt selskapet har kommet i egen 
transformasjonsprosess. 

Ny innovativ tenkning står helt sentralt 
for alle de topplederne vi snakket 
med. Behovet for ny kunnskap er 
stort og da særlig rekruttering av 
nye medarbeidere med oppdatert 
teknologikompetanse. I tillegg til 
større konkurranse for å beholde egne 

talenter med relevant teknologi- 
kompetanse, er konkurransen 
meget stor for å tiltrekke seg rett 
kompetanse. Da gjelder det å utvikle 
en fristende kompetansekultur der 
man kan tilby den enkelte en utvikling 
som er unik. Lederne innser at denne 
typen talenter er opptatt av langt mer 
enn lønnsbetingelser. Deres største 
ønske er raskest mulig læring i et 
miljø de ser de kan utvikle seg over 
tid. Viktige ingredienser vil da være:

• utfordrende arbeidsoppgaver 

• korte og mellomlange prosjekter

• rask læring gjennom å jobbe med 
de beste

• mulighet til å jobbe tverrfaglig

• individuelle kompetanseplaner

• mulighet for etterutdannelse og 
sertifiseringsprogrammer

• synligjøre karriereveier

Enkelte toppledere etterspør også 
mer aktiv tilrettelegging for relevant 
utdanning og forskning innen 
teknologifag fra myndighetene, slik 
at Norge utdanner nok personer 
med riktig kompetanse fort nok. I 
en global konkurranse er det viktig 
at også myndighetene engasjerer 
seg for å legge til rette for norsk 
konkurransekraft. 

...av globale topp- 
ledere sier de må  

reposisjonere  
sitt selskap for å 

møte behovene til 
«millennials».

31 %

2018 Global CEO Outlook 
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Kundeorientering er hovedfokuset for 
brorparten av transformasjons- 
prosessene vi har fått beskrevet.  
I utviklingen av nye leveranse-
modeller er det stort behov for 
kompetansemangfold utover tilgang 
til mer teknologikunnskap. Gode 
løsninger utvikles i nært samspill 
mellom kompetanse innen teknologi, 
tjeneste, bransje og fag. Det utgjør 
dynamikken og kraften i den digitale 
transformasjonen og er det som 
skaper raskest suksess. I tillegg ser vi 
at flere selskaper komplementerer de 
tverrfaglige utviklingsteamene med 
kompetanse innen design; enten det 
er knyttet til produkt eller tjeneste. 
Dette for å sikre at man jobber 
med løsninger som gir en bedre 
kundeopplevelse. 

Økt automatisering gjennom roboti-
sering skaper nye muligheter, men 
samtidig også interne utfordringer. 
Det er viktig å finne balansen mellom 
oppgradering av eksisterende kompe-
tanse og innfasingen av ny. Samtidig 
bekrefter lederne at siloer mellom 
avdelinger må og skal bygges ned 
for å lykkes. Samarbeidet på tvers 
i organisasjonen må vitaliseres og 
ledelsesmetoder må videreutvikles.  
I tillegg til at man internt må bli bedre 
til å samarbeide for å skape bedre 
løsninger, så må selskapene etablere 
et godt fungerende økosystem med 
eksterne samarbeidspartnere for å 

sikre nok innovasjon og gjennom-
føringskraft. Lederne innser at man 
klarer ikke å gjøre alt selv i en verden 
der teknologien og mulighetene 
utvikler seg i et stadig raskere tempo. 
Da trenger man gode partnere.  Alt 
dette for å skape en digital visjon som 
trekker selskapene i riktig retning.

Å rekruttere teknisk kompetanse 
skaper bevegelse. I tillegg til økt 
digitalisering, opplever lederne at 
rekruttering og utvikling av ny  
teknologikompetanse skaper ringvirk-
ninger som:

• økt innovasjon 

• mer ungdommelig driv

• større utfordring av tradisjonell 
virksomhet

• nye utfordringer og flere spennende 
arbeidsoppgaver

• bredere samspill med kunder, 
leverandører, allianser, start-ups, 
akademiske miljøer og 
grundermiljøer

• mindre silotenkning og økt 
tverrfaglighet

• raskere kompetanseutvikling

• skalering av gode ideer

De nye leveransemodellene skaper 
endret samspill med kunder, leveran-
dører, allianser og forretnings- 

...eksperter innen 
nye teknologier, 
som f. eks. kunstig 

intelligens og cybersikkerhets- 
spesialist rangeres av globale 
toppledere som de viktigste  
kompetanseområdene virksom- 
heter trenger fremover.

Data scientist

2018 Global CEO Outlook 

32 % av globale 
topple-

dere mener deres 
ledergrupper ikke 
er godt nok rustet 

til å lede de nødvendige digitale 
omstillingene.

2018 Global CEO Outlook 
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forbindelser. Det er viktig å forstå det 
menneskelige aspektet av markeds-
endringene. En videreutvikling av 
«soft skill» kompetanse blir derfor 
en prioritert oppgave. I våre samtaler 
med topplederne får vi bekreftet 
at behovet er sterkt økende for å 
videreutvikle denne typen kompe-
tanse og at flere ønsker å rekruttere 
sosionomer, sosiologer og psykologer 
i tillegg til teknologikompetanse og 
«digitale hoder». Dette for lettere å 
forstå hvordan de ansatte påvirkes og 
motiveres av endringsprosessene, 
samt sørge for at kundeopplevelsen 
blir best mulig. Spesielt blir det viktig 
for de som har kundekontakt å øke 
sine ferdigheter innen det å forhandle, 
bygge varige relasjoner, utøve 
dømmekraft og kommunisere riktig. 
I en digital verden er det ikke bare 
egenskaper som enkelhet, tilgjenge-
lighet, det å kunne løse problemer 
etc. som betyr noe for en kunde, 
men også personalisering og empati 
blir trukket frem som spesielt viktige 
ferdigheter man må beherske. Dette 
krever en annen type kompetanse 
enn bare «de digitale hodene».

Kompetanse løftes internt av mange 
selskaper gjennom utviklingen av 
nye digitale verktøy som f.eks. egne 
apper med relevant innhold for 
bevisstgjøring og ny kunnskap. Andre 
selskaper etablerer interne «digitale 
akademier» som er knyttet opp mot 
eget kompetanseløft og hvor læring 
skjer gjennom elæring, klasserom, 
kurs/seminarer og on-the-job training. 

Dette selvfølgelig i tillegg til alt det 
relevante kompetansepåfyllet som 
skjer i ekstern regi. Det er blant annet 
påfallende mange norske selskaper 
som har hatt studietur til Silicon Valley 
for å la seg opplyse og inspirere. 

«...påfallende mange 
norske selskaper har hatt 
studietur til Silicon Valley 
for å la seg opplyse og 
inspirere»

KOMPETANSE
Kompetansepåfyll av ny 
teknisk kompetanse skaper 
bevegelse. I tillegg må «soft 
skills» innarbeides for å 
sørge for god kundereise og 
organisasjonsutvikling.
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Innovasjonskultur

Å utvikle en innovasjonskultur 
er avgjørende for topplederne. 
I en tid hvor endringer  

skjer raskt, er det viktig å ta ut det 
potensial for ideskaping som finnes 
i egen organisasjon. Innovasjon blir 
også oppmuntret ved at ny teknlogi- 
kompetanse rekrutteres, slik at ny 
teknologikunnskap kan bidra til å 
transformere det eksisterende.

En innovasjonskultur kommer ikke 
av seg selv. Det krever et aktivt 
engasjement fra ledelsen. Idéskaping 
må fremmes, organiseres, utvikles, 
igangsettes og implementeres. Det 
å ha lov til å feile blir også et viktig 
aspekt ved det hele, men hvor læring 
hentes ut når feil gjøres eller når 
suksess uteblir. For mange selskaper 
utgjør dette en stor kulturendring.

INNOVASJONSKULTUR
Man må fremme innovasjon 
som får frem ideer med 
potensial og hvor veien fra 
utvikling til implementering 
er rask.
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Målet for innovasjonskultur må være 
klart. Ideskapingen må fremmes 
innenfor de områder ledelsen ser 
størst nytteverdi, og for mange av 
lederne er det viktig å tenke nytt 
innenfor kundeorientering og det å 
effektivisere eksisterende operasjon. 
Ideskapingen skjer gjennom å 
fremme mange ideer, målet er å få 
frem et fåtall som virkelig blir «game 
changere». Ideer som lar seg realisere 
og som skaper merverdier i nye 
eller endrede leveransemodeller til 
kunder og/eller en mer effektiv drift 
av selskapet. Samtidig undersøke nye 
muligheter for skalering for å skape de 
virkelig store verdiene. En idé som er 
realisert vil alltid kunne skape ringvirk-
ninger og breddes ut. 

En innovasjonskultur må organiseres 
og lederne gjør dette ulikt. Særlig 
gjelder dette hvordan de organi-
seres den digitale kompetansen. 
Flere ønsker å utvikle denne som 
en egen separat enhet utenfor 
virksomhetsområdene, slik at de 
får jobbet med nye løsninger og ny 
teknologi. Andre ledere synes det 

er viktig å innarbeide den digitale 
kompetansen i operativ drift. Det 
som uansett er betydningsfullt, er 
å la den nye teknologikompetansen 
jobbe nært sammen med de som kan 
virksomheten, prosessene, kundens 
behov, faget og bransjen. Det er da 
ideene tar form og mulighetene ses. 
Rasjonale for å legge det utenfor er 
imidlertid flere. Ledere er bekymret 
for at teknologikompetansen ikke 
får utviklet seg tilstrekkelig og fort 
nok når de sitter i den daglige driften 
med byråkratiske rutiner som hindrer 
innovasjon og fremveksten av nye 
konsepter. Flere ledere mener at en 
digital kultur enklere kan bygges og 
utvikles når den organiseres utenfor 
det eksisterende og heller arbeide 
inn mot forretningsområdene. Ved 
å organisere innovasjonsmiljøene 
slik, bygges et miljø som har større 
attraktivitet, som igjen medfører mer 
kompetanseutvikling. De som vil 
inkludere det operasjonelt, mener at 
innovasjon da vil skje raskere ved at 
medarbeiderne da også vil virke som 
endringsagenter. 

TA INNOVASJON PÅ 
ALVOR
Ledelsen må tilrettelegge 
for at innovasjon får de 
beste premissene ved å 
sette agendaen, engasjere 
de ansatte, gi rammer og 
synliggjøre resultater.
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Innovasjon krever hastighet. Å ruge 
på ideene skaper ingen verdi. Tid og 
vei blir essensielt i det å ta gode ideer 
fra A til Å. De gode ideene må tidlig 
identifiseres og veien til utvikling må 
være kort. Begge forhold er svært 
viktig for å skape en endret presta-
sjonskultur, men økt hastighet betyr 
større risiko. Det må legges til rette for 
at utviklingen får de beste premisser 
for realisasjon, enten ved gitte investe-
ringer eller tilgang til rett kompetanse 
innenfor eller utenfor selskapet. Det 
blir advart mot for mange førstegangs-
prosjekter. Det kan innebære for stor 
risiko for stillstand.  

Det skjer noe positivt når innovasjons-
kulturen begynner å fungere. Lederne 
kan fortelle at de har sett følgende: 

• Organisasjonen blir mer levende 
ved at lagspillet blir annerledes og 
mer fruktbart.

• Kundeorienteringen endres positivt 
til fokus på hvordan de annerledes 
kundeopplevelsene kan skapes.

• Fremmer ny organisasjonsutvikling 
og ledelsesmetoder.

• Kortere beslutningsveier og mer 
synlig lederskap.

• Inkubatorer etableres for å 
understøtte innovasjonsutviklingen.

• Stort engasjement og 
utvikling skjer gjennom 
innovasjonsprosessene og i nye 
rammer og omgivelser.

• Samværet og interaksjonen mellom 
ansatte og ledere forandres.

• Mer åpenhet ved at samarbeids-
partnere inviteres inn som en del 
av ideskaping og -utvikling.

• Deltakelsen fra de ansatte øker når 
innovasjonskulturen er basert på 
en nedenfra og opp tankegang.

• Stolthet skapes gjennom det som 
presteres og som visualiseres. 

• Siloene rives ned og kollektiv kraft 
skapes.

• Flere ansatte blir «fremmere» i 
stedet for «hemmere».

For å fremme innovasjon må organi-
sasjonen være mindre stivbeint og 
nye samarbeidsformer må identifi-
seres. Da er det avgjørende at:

• Forretningsmodellene er fleksible.

• Kommunikasjonsverktøy 
hvor ledelsen må være synlig 
introduseres.

• Det er mer rotasjon i lederansvaret.

• Ledermodeller og 
organisasjonskultur endres.

av globale topple-
dere sier de plan-
legger å investere 

i innovasjonsprosesser de neste 
tre årene.

Halvparten

2018 Global CEO Outlook 

39 % av globale 
toppledere 

mener de må bli 
enda flinkere til å 
overvåke hvordan 

deres marked blir disruptet de 
neste tre årene.

2018 Global CEO Outlook 
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• Flatere organisering som gjør det 
enklere å bygge innovasjonskultur.

• Innovasjonssykluser er korte.

• Man jobber langsiktig ved 
at FoU-prosjekter løpende 
igangsettes i både gode og dårlige 
tider. 

En kulturendring må være verdibasert, 
men samtidig utfordre eksisterende 
verdier. Innovasjonskulturen må ha i 
seg mer prøving og feiling, involvering 
fra alle og være robust nok til å tåle 
raske endringer. 

Flere selskaper har begynt å jobbe 
mer agilt (smidig), dvs. at de setter 
sammen mange ulike team som 
jobber med innovasjon og utvikling. 
Teamene er små og multidisiplinære 
og når de står overfor komplekse 
problemstillinger brytes disse ned 
i mindre deler der det utvikles 
løsninger gjennom raske prototyper 
og løpende tilbakemeldinger. Til slutt 
konsolideres de enkelte delene til 
en helhet igjen. Forholdene ligger 
spesielt godt til rette for å jobbe agilt 
når problemstillingen som skal løses 
er komplekse, løsningene er uklare, 
forutsetningene endrer seg raskt, og 

samarbeid med sluttbruker er helt 
nødvendig. Denne måten å jobbe på 
har fått stor oppmerksomhet interna-
sjonalt og flere norske selskaper vi 
snakket med har adoptert metoden, 
da de erfarer at den tradisjonelle 
linjeorganisasjonen ikke fungerer 
for å utforme kreative løsninger der 
ny teknologi er en del av løsningen. 
Agile arbeidsmåter krever en helt 
annen ledelsestilnærming, da det ikke 
er ledelsen som sitter på løsningen. 
Den er det de kreative teamene som 
utarbeider, siden de sitter nærmest 
behovene kundene har. 

Det blir da avgjørende med mer 
teamarbeid, nedbryting av silotenking 
og endret lederadferd. Videre blir 
utvidet samarbeid med eksterne, 
tilrettelegging for nye 
kommunikasjonsformer og endrede 
arbeidsoppgaver essensielt. De 
verdier selskapene tradisjonelt har 
hatt, kan i løpet av en slik prosess 
vise seg ikke å være de mest 
hensiktsmessige. Da blir det viktig å 
introdusere andre typer verdier som 
er mer sammenfallende med ønsket 
adferd. Verdier som åpenhet, 
nysgjerrighet, samarbeid og samhold 
blir nevnt.

INNOVASJONSKULTUR
Potensialet er stort og det 
må være lov til å prøve og 
feile for å oppnå ønskede 
resultater.

12 % av globale 
toppledere 

sier de allerede 
benytter kunstig 
intelligens for å 

automatisere prosesser, 87 % er i 
gang med å teste bruk av kunstig 
intelligens.

2018 Global CEO Outlook 
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Å etablere et solid økosystem 
med eksterne partnere er 
også nødvendig for å fremme 

strategisk utvikling og skape inno-
vasjon. Tradisjonelt har det eksistert 
langsiktige og hensiktsmessige 
partnerskapsmodeller mot kunder 
og leverandører. Et partnerskap 
som man utvikler sammen og hvor 
ansvaret er gjensidig. Spesielt 

Økosystemet

innenfor leverandørindustrien er 
samarbeidet omfattende, og det 
eksisterer mellom både norske og 
globale aktører. For selskapene er 
de langsiktige samarbeidsmodellene 
helt vitale for nyutvikling av produkter 
og tjenester. 

I det teknologiske skiftet som nå 
skjer, tenkes økosystemet med langt 

ET STERKT ØKOSYSTEM
Å tenke utenfor «boksen» 
blir viktig for å skape 
kraft i implementering av 
strategiske handlingsplaner.



flere samarbeidspartnere og allianser 
enn tidligere. Mange av de lederne vi 
snakket med, har tenkt helt nytt når 
det gjelder hvordan skape innovasjon 
med andre. Oppkjøp av strategiske 
nisjeselskaper gjøres for å tilføre 
kompetanse eller kundegrunnlag, og 
nye allianser og samarbeidspartnere 
har kommet til. Startup-selskaper 
inviteres til å samarbeide med 
selskapets egne innovative miljøer. 
De jobber også side om side med de 
større tradisjonelle teknologiselska-
pene som også er opptatt av hvordan 
de kan bidra til verdi og nytenkning. 
Data deles også oftere med andre 
for å skape enda bedre innsikt og 
for å se sammenhenger på tvers 
av verdikjeder, f.eks. i større grad 
deles anonymiserte kundedata med 
leverandører. Samarbeid mot akade-
miske institusjoner og forskermiljøer 
er også viktig for enkelte selskaper 
for at ønsket innovasjon og resutat- 
oppnåelse skal skje. 

Samarbeidsformene er omfattende 
og vidtrekkende. Uttrykket «friende-

mies» ble nevnt siden det i enkelte 
tilfeller eksisterer både konkurranse 
og samarbeid på én og samme tid. Å 
skape et vel fungerende økosystem 
poengteres og lederne bekrefter et 
samspill som inkluderer:

• Samarbeid med nye digitale 
miljøer i grensesnittet mellom 
produktleveranse og kunde.

• Nært samarbeid med 
utstyrsleverandørene for 
større bruk av «big data» og 
sensorteknologi i produksjon.

• Større tilgang til den 
domenekompetanse som kundene 
besitter.

• Bruk av den mest innovative 
kompetansen hos kundene.

• Deltakelse i 
innovasjonslaboratorier.

• Teknologiutvikling sammen med 
samarbeidspartnere som en del av 
leveransemodellen.

59 % av globale 
topple-

dere mener at 
det å være agil er 
avgjørende for å 

lykkes, reagerer man for sent på 
endringer, er man «out of  
business». 

2018 Global CEO Outlook 

PARTNERSKAP
Langsiktige verdier 
skapes gjennom felles 
anstrengelser, deling av 
kunnskap, åpenhet og god 
dialog.
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• Mer åpne dataløsninger som 
skaper raske bevegelser.

• Partnerskapsløsninger med felles 
målekort og deling av risiko og 
fortjeneste. Kontraktene er for 
øvrig ofte prestasjonsorienterte.

• Samarbeid med internasjonale 
aktører for skalering av produkter 
og løsninger.

• Joint ventures for å få mer 
datatilgang og bedre beslutninger.

• Skape verdi av data sammen med 
kundene.

• Større innsyn i egne data i kunde- 
og leverandørsammenheng.

• Digitale verktøy utviklet i 
nært samarbeid med ledende 
universitetsmiljøer.

• Samarbeid med kompetanse-
miljøer i andre land.

Ved å koble seg sammen med 
ledende teknologiaktører og tjeneste-
rådgivere, blir selskapene i stand til 
å levere omfattende løsningsforslag 
som muliggjør leveranser innen helt 
nye teknologiske anvendelses- 
områder. Ledere ser viktigheten i 
å hele tiden søke etter nye samar-
beidspartnere som kan skape ny 
innovasjon og tilleggsdimensjoner i 
løsningsforslag. Dette vil også virke 
risikoreduserende ved at en knytter 

seg opp mot flere enn færre. Derfor 
vil økosystemet hele tiden være i 
forandring, selv om samarbeids-
avtalene i dag ofte er av langsiktig 
karakter og mer partnerdrevne. 

Selskapene bekrefter at det finnes 
få klare retningslinjer for å inngå nye 
samarbeidsavtaler. Det blir således 
viktig å finne de riktige ansvars- 
avklaringer. En tett dialog med kunde 
i partnerskapsmodeller skaper større 

aksept og forståelse. Enkelte ledere 
bekrefter videre et svært strengt 
regelverk for inngå denne type 
avtaler, mens andre selskaper har 
en enklere og åpnere tilnærming. 
Det har ofte sitt utgangspunkt i 
type selskap og sensitivitet i data 
selskapet besitter.

...av globale topp-
ledere planlegger 

å etablere et 
akselerator- eller 

inkubatorprogram 
for startup-selskaper.

53 %

2018 Global CEO Outlook 

«Ledere ser viktigheten i å 
hele tiden søke etter nye 
samarbeidspartnere som 
kan skape ny innovasjon 
og tilleggsdimensjoner i 
løsningsforslag.»
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Lederen og retningen

Våre samtaler med toppledere 
viser at det oppleves vanskeli-
gere å ta de riktige strategiske 

veivalg i det teknologiske skiftet som 
nå skjer. Lederutvikling prioriteres 
av denne grunn høyt. Å peke ut 
retning er helt essensielt og da blir 
det avgjørende å forstå hvordan 
teknologiskiftet treffer virksomheten. 
Ledelse blir endret ved at det 

tidligere «informasjonsovertaket» 
ikke lenger eksisterer. Likevel blir 
det på samme tid viktig å delegere 
enda mer av arbeidet uten å miste 
kontrollen. En lederoppgave blir å 
forklare og skape endring. Å ha svar 
på alt forventes ikke, men heller en 
bred forståelse for elementene i det 
store bildet.

TOPPLEDERNE OG 
AGENDAEN
Oppgavene er mange, tiden 
er knapp og riktig ledelse blir 
helt essensielt for å lykkes.
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Ledelsesutvikling er en hovedopp-
gave. Hvordan skape raske endringer 
gjennom riktig ledelse? Ny kunnskap 
må utvikles slik at ledergjerningen 
kan utføres best mulig. Å kommuni-
sere er helt avgjørende for å skape 
involvering og engasjement og da 
må forståelsen være der. Kommuni-
kasjonen må videre være presis slik 
at betydningen forstås og gjerne ved 
bruk av historiefortelling som setter 
alt inn i en helhet. Det forventes 
at lederskapet er mer synlig enn 
før. Involvering med de ansatte blir 
verdsatt, enten gjennom husmøter, 
blogger, sosiale medier, hyppige 
orienteringer og annen tilstedevæ-
relse. Ledere bruker svært mye av 
sin tid med egen ledergruppe og de 
ansatte. Gjennom kommunikasjon og 
samspill må lederne:

• tørre å være visjonære

• tørre å utfordre

• skape tillit, involvering og 
engasjement

• inspirere, forenkle og motivere

• skape gjennomføringskraft

• gi hyppige tilbakemeldinger

Transformasjonsagendaen oppleves 
som omfattende og det er viktig å 
bygge et godt team rundt seg. Riktig 

sammensetningen av ledergruppen 
skaper ønskede resultater ved 
lederteam som har ulik bakgrunn 
og erfaringer. Aktivt samspill blir en 
nøkkel til suksess. Derfor implemen-
teres organisasjonsutviklingspro-
grammer for alle ansatte hvor rollene 
utdypes slik at vekslingene kan gå 
så smidig som mulig. Rotasjon av 
lederoppgaven oppleves fordelaktig 
og skaper fornyelse og økt engasje-
ment. Dette bidrar også til å bygge 
ned siloene, noe som oppleves svært 
viktig for å kunne styrke samarbeidet 
på tvers i organisasjonen. Dessuten 
er dyktige prosjektledere helt avgjø-
rende. De blir ofte endringsagentene 
i organisasjonen og er de som styrer 
reisen. Mange velger å la disse 
komme fra egen organisasjon.

Verdibasert ledelse skaper de 
ønskede resultater. Verdiene må 
være sterkt forankret i lederskapet 
og gjennom ledelsesaktiviteter. I 
en tid hvor endringene er store og 
skiftene raske, blir det å stå for og 
etterleve selskapets verdier verdsatt 
høyt. Varmt lederskap oppleves 
vanskeligere å gjennomføre og 
lederne må bruke langt mer av sin 
tid på å motivere, drive ledelse og 
bygge verdier. Store omstillinger skal 
gjennomføres; ofte med det resultat 
at behovet for arbeidskraft reduseres. 

Selv om transformasjon 
krever tid og  

tålmodighet, svarer 
95 % av toppledere 

at de ser digital 
disrupsjon som en 

mulighet og ikke som 
en trussel.

...av toppledere 
of sier de aktivt 
disrupter egen 

bransje, fremfor å 
vente på at konkur-
rentene gjør det. 

54 %

95 %

Topplederundersøkelsen 2018  |  23

2018 Global CEO Outlook 



Krevende tiltak hvor verdidrevet 
ledelse er nødvendig for å ha tillit 
til den endringsprosess som skal 
gjennomføres. Verdiene må kunne 
stå seg både i gode og vanskeligere 
tider. 

Å drive ledelse i ny tid oppleves som 
krevende. Raske endringer skaper 
økt risiko for operasjonelle feil. Nye 
prosesser og rutiner forandrer de 
eksisterende arbeidsoppgavene. 
Eksisterende kontrollapparat må 
fornyes tilsvarende. Hendelser den 
siste tiden viser hvor sårbar teknolo-
gien kan gjøre selskapet når kritisk 
informasjon kommer i hendene 
på utenforstående som ikke vil 
selskapet det beste. Omdømmetap 
kommer i tillegg til de høye kostna-
dene som ellers løper i denne type 
situasjoner. Endringstakten blir derfor 
en risiko i seg selv. Går en for sakte 
kan resultatet bli at selskapet taper 
markedsandeler. Går man for raskt 
frem uten tilstrekkelig sikkerhet, 
vil det gi økt sårbarhet. Å finne den 

rette strategiske balanse mellom 
«gass» og «brems» er mer krevende 
i den digitalisering/transformasjon 
som nå skjer. En balanse som må 
finnes gjennom å opprettholde god 
drift, skape ønskede resultater, bygge 

fremtidens inntekter og leveranse-
modeller, samtidig som ny utvikling 
skjer. Riktig ledelse blir således helt 
avgjørende for suksess!

«...den rette strategiske 
balanse mellom «gass» og 
«brems» er mer krevende 
i den digitalisering/
transformasjon som nå 
skjer.»

globale toppledere 
sier de opplever 
det som krevende 

å både drive digitale transforma-
sjonsprosesser, samtidig som 
tradisjonelle forretningsmodeller 
må sikre økonomisk grunnlag for 
endring.

1 av 3

2018 Global CEO Outlook 

RETNING, MÅL OG 
SAMSPILL
Kultur, verdier og tillit må 
være på plass for å frigjøre 
endringsvilje og -kraft.
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Måloppnåelse

Uten mål - ingen mening. Den 
digitale transformasjonen har 
i seg et målbildet som skal 

realiseres på både kort og litt lenger 
sikt. Lederne må tydelig synliggjøre 
det strategisk bildet. Å tenke fire til 
fem år fremover i tid oppleves som 
krevende. Det gjøres fortsatt, men 
da mer overordnet. For å forankre 
strategiplanen, må både lederne 

og de ansatte delta. Samtidig blir 
tilhørende kommunikasjon svært 
sentralt og hvor mange ledere gjerne 
bruker historiefortelling for å skape 
mer innhold i budskapet. Målet er å 
få etablert en involverende strategi- 
prosess med tilhørende scenario- 
tenkning hvor det som er nytt også 
bringes inn. Dette enten det er 
markedstrender, innsikt i konkurrent-

DIGITALE OPERASJONER
En flat struktur hvor 
beslutninger tas på lavest 
mulig nivå, gir raskere 
bevegelse.
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bildet, nye aktører, bransjeglidning, 
teknologisk utvikling, endret bruke-
radferd, kompetanse- og organisa-
sjonsutvikling, nye løsningsforslag 
eller endringer i det regulatoriske. 

10 prosent er strategisk tenkning og 
90 prosent er gjennomføring, sies 
det. Om utsagnet fortsatt gjelder, er 
mer usikkert. Uansett, hurtighet til 
markedet er ofte et være eller ikke 
være. Egen strategi er heller ikke så 
veldig annerledes enn konkurren-
tenes. Derfor gjelder det å være først 
i å gjennomføre. Dette ved å ta de 
riktige grepene for å gi leveransene 
en høyere verdi og eller mer innsikt. 
Konsekvensene er ofte større vekst, 
økte marginer og større lojalitet. 
Innovasjon og skalering av gode ideer 
blir derfor svært betydningsfullt og 
gode måleparametere må etableres 
for å stimulere til riktig innsats og 
bruk av tid. Det gjelder å etablere 
en kultur hvor det er lov til å løse og 
samtidig lov til å feile. 

Å skape en prestasjonskultur 
krever rett innstilling. Som en leder 
sier: «Hire for attitude and pay 
for performance» - og vi får det vi 
måler. Derfor blir det å finne de 
rette KPI-ene avgjørende. Da er det 
helt sentralt å fremme fellesskaps-
tenkningen og nedtone målesystem 
rettet mot individuelle bidrag. 
Samtidig må man se på hvordan 

beslutningsprosesser understøtter 
raske endringsprosesser. Det er 
viktig for lederne å skape en organi-
sasjon med flat struktur, hvor beslut-
ninger tas på lavest mulig nivå. Dette 
må også reflekteres i målesystemet.

Ledere vi har snakket med bekrefter 
viktigheten av å etablere de riktige 
målekortene basert på de rette 
indikatorene. Lederens målekort 
må speiles ned i organisasjonen, 
samtidig som alle kjenner sin rolle 
og hva som kreves. De ansatte må 
føle at de er en del av helheten og 
selskapsutviklingen. Dette fanges 
opp i etablering av mål og hand-
lingsplaner som samlet gir ønsket 
resultat. Derfor bruker ledere mye tid 
på å finne frem til de riktige KPI-ene. 
Måleparameterne må:

• forstås, være relevante og ikke for 
mange

• være enkle og målbare

• fremme innovasjon

• være fremtidsrettede

• kunne endres i takt med ny strategi 
og tilhørende handlingsplaner

• ikke bli en «tvangstrøye»

Riktige målekort er et kraftfullt 
kommunikasjonsredskap. Samtidig er 
det viktig å gi løpende, raske tilbake-

KULTUR OG SAMSPILL
Silotenkning må 
minimaliseres og tverrfaglig 
samarbeid må forsterkes. 
Samtidig må måling rettes 
mer mot gruppeprestasjoner 
enn mot individuelle 
prestasjoner.

51 % av globale 
topp- 

ledere syns styret 
deres har urimelig 
forventninger til 

rask avkastning på investeringer 
knyttet til digital transformasjon.
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meldinger. Den generasjonen av nye 
arbeidstakere som nå etablerer seg 
i yrkeslivet, er vant til å få tilbake-
meldinger i sosiale kanaler. Det må 
lederne ta inn over seg. Ungdommen 
ønsker å arbeide med de beste og 
få raskest mulig læring gjennom 
utviklende arbeidsoppgaver, kompe-
tansepåfyll og gode og hyppige 
tilbakemeldinger. De vil se at de blir 
satset på og er opptatt av de faktisk 
blir sett. 

Å sørge for måloppnåelse løses 
ikke alene gjennom oppfølging av 
målekort, tilhørende tilbakemeldinger 
og kommunikasjon. Flere ledere 
bekrefter at de bruker seg selv 
aktivt i å følge opp handlingsplaner 
og tilhørende utvikling. Dette ved å 
enten:

• Ta lederskap i etablering av en 
portefølje av delprosjekter – unngå 
veldig store «megaprosjekter» 
som alt hviler på.

• Delta i business reviews.

• Intervjue sine ledere om 
forventninger i forhold til retning og 
tilhørende oppfølging.

• Symbolpolitikk ved selv å sitte 
sammen med digitale miljøer.

• Synlige resultater og best practice.

...mener at det å 
være agile er avgjø-
rende for å lykkes. 
Reagerer man for 

sent på endringer, er 
man «out of busi-

ness».

Likevel, bare:

...tror de kan oppnå 
dette gjennom 

partnerskap med 
tredjeparter.

59 %

53 %

79 % av globale 
toppledere 

svarer at de har 
god forståelse for 
hvordan man kan 

beregne forventet avkastning på 
investeringer i avansert teknologi.
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Verdi av data

D ata er den nye oljen, sier flere. 
Å forstå egne data blir viktig. 
Lederne ser at det ligger store 

verdier i å sammenstille og nyttiggjøre 
seg av sine mange datakilder. Mulig-
hetene er mange når det dreier seg 
om valg og innføring av nye verktøy 
for databehandling, analyse, auto- 
matisering og kunstig intelligens. 
Videre med hensyn til mulighetsstu-

dier og utforming av informasjons-
strategi for å sikre bærekraftige 
veivalg. Vi ser også at datatilfang 
brukes i utvikling av rapporter og 
dashboards for bedre styring og 
kontroll. Videre i automatisert katego-
risering av ustrukturert informasjon 
ved hjelp av «text mining» og senti-
mentanalyse, generell analyse og 
modellering samt i kundedialog. 

VERDI AV DATA
Økt datatilgang setter krav 
til mer analytisk tenkning for 
å forstå markedsendringer, 
drive effektivt samt gjøre de 
rette beslutningene.



Å gi innsyn i egne data eller ikke blir 
derfor et sentralt spørsmål. Det å få 
tilgang til, lagre og analysere store 
datamengde blir vitalt for å forstå 
endringer og nye markedsmuligheter. 
Enkelte selskaper er svært åpne med 
å gi innsyn i kundedata og ønsker 
å skape merverdier og en bedre 
kundereise ved å samarbeide med 
sine leverandører, kundegrupperinger 

• Skape verdi av data sammen med 
kunder gjennom analyser som gir 
merverdi.

• Åpner seg fysisk og digitalt 
for ikke å bli dyttet tilbake i 
verdikjeden.

• Åpenhet ovenfor leverandører 
for å få innspill til 
produktsammensetning.

• Åpne systemer skaper raske 
bevegelser. Når man går raskere 
bli lukkethet mindre viktig.

• Gir økt forståelse av egne data og 
tilfang av nye data.

• Beholde eierskap til kundedata er 
essensielt.

• Frykt for å bli en underleverandør.

• Vern om konseptutvikling og gode 
idéer.

• Kundedataene kan ikke gjøres 
tilgjengelig da tillit ovenfor kunden 
brytes.

• Kobler ikke datakilder da det ikke 
tillates.

• Har svært sensitive data (1. 
kategori) som må totalbeskyttes.

• Konfidensialitet og frykt for 
hacking.

• Begrensninger i å legge 
informasjon i skyen.

Over halvparten av 
topplederne stoler 

mindre på prediktive 
analyser enn på 
historiske data.

Dataanalyse er 
nøkkelen til å 

oppdage nye vekst-
muligheter, men 

toppledere må fortsatt 
gjøre mer for å tilpasse 
seg en hverdag med 

avansert og prediktiv 
analyse.

51 %

og andre samarbeidspartnere. Andre 
selskaper har vanskeligheter med 
å være så åpne og dette kan ha sin 
bakgrunn i rammebetingelser eller 
rett og slett frykt for å bli en under- 
leverandør. Spennet i åpenhet 
varierer:

ÅPEN  
TILNÆRMING

MER LUKKET 
TILNÆRMING
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Digitalisering og ny teknologi skaper 
enorme datamengder. Data får vi fra 
alt som skjer. Derfor blir scenario- 
baserte og prediktive analyser en 
viktig støtte til strategisk tenkning 
og beslutninger. Det er krevende å 

få gode analyser når informasjonen 
er kompleks, variabel, ustrukturert 
og voluminøs. Analyse handler om 
å bruke metoder for å visualisere 

informasjon i store datamengder. 
Det å dele data med andre blir 
derfor viktig for mange, da økt 
tilfang av data skaper grunnlaget 
for enda bedre kvalitet i analyser og 
beslutningsgrunnlag. 

Alle selskap har fokus på å skape 
mer vekst, styre risiko og optimali-
sere driften. Å forstå egne data blir 
da helt sentralt. Nye tjenester og 
produkter og endrede leveranse- og 
forretningsmodeller utvikles som en 
følge av økt innsyn i data. Viktig er 
det å være unik og rask i gjennom-
føringer slik at konkurransefortrinn 
skapes. Fortrinn som skaper store 
merverdier og mange nye muligheter.

«Det å dele data med 
andre blir derfor viktig 
for mange, da økt 
tilfang av data skaper 
grunnlaget for enda bedre 
kvalitet i analyser og 
beslutningsgrunnlag.»

2 av 3 globale toppledere innrømmer at de har oversett 
innsikt fra dataanalyse de siste 3 årene fordi 

resultatene sto i motsetning til egne opplevelser eller 
intuisjon.
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Cybersikkerhet  
– utvikling av sikkerhetskultur

Med økt digitalisering skapes 
mer sårbarhet. Omdøm-
merisiko er på alles radar 

og det å bygge og utvikle en sikker-
hetskultur blir en hovedoppgave for 
alle lederne. Forsvarsverket må være 
sterkt og omfatte hele økosystemet, 
dvs. at man må ta større ansvar enn 
bare internt. De siste års hendelser 
viser at det er ikke lenger er nok 

å sikre eget hus. Det må settes 
omfattende krav til samarbeidspart-
nere, leverandører, kunder og andre 
interessegrupper som selskapene 
opererer sammen med. Derfor er 
dette et stort tema som løpende 
blir diskutert og gjennomgått både i 
selskapsledelsen og styret. 

HVEM ER 
TRUSSELAKTØRENE?
Digitalisering og økt 
sikkerhet hører sammen og 
er et stort tema i ledelsen 
og styret.
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Å etablere en god sikkerhetskultur 
dreier seg om:

• Styring og ledelse 
At både styret og ledelsen 
i selskapet har eierskap til 
risikostyring og cybersikkerhet 
og at dette er sentralt forankret i 
forretningsstrategien.

• Menneskelige faktorer 
Utviklingen av en riktig 
sikkerhetskultur, både når det 
gjelder holdninger, opplæring, 
prosesser og adferd.

• Håndtering av informasjonsrisiko 
Oversikt over hva selskapet har 
av forretningskritisk informasjon 
og intellektuelle verdier, kart-
legging av trusler og planer for 
risikohåndtering.

• Krisehåndtering  
Plan for hvordan holde kontinuitet i 
forretningen når krisen er der. Viktig 
med øvelser i krisehåndtering.

• Etterlevelse av lover og regler

Sikkerhetstruslene er omfattende 
og selskaper opplever daglig angrep 
fra utenforstående. Derfor blir det å 
utvikle sikkerhetskultur så essensielt. 
Ved svikt ses de ansatte på som det 
svake leddet. Da blir det avgjørende 
å få informasjonssikkerhet til å sitte i 
ryggmargen hos alle. Ansattes bruk 
av eksterne tjenester og tredjeparts-

løsningen gjør at guarden er hevet 
betraktelig. Bruk av tjenester som 
translate.com viser med tydelighet 
hvordan sårbarheten øker når sensitiv 
informasjon fra selskap som har brukt 
oversettelsestjenesten kan gjenfinnes 
via søkemotorer fordi det ikke ble 
slettet umiddelbart. Flere ledere 
bekrefter også at de ikke tillater bruk av 
eksterne skybaserte lagringstjenester 
som f. eks. iCloud. 

Det holdningsskapende arbeidet 
omfatter:

• Omfattende trening av de ansatte 
gjennom elæring, webbasert 
trening, kommunikasjon og annen 
relevant kompetanseutvikling.

• Økt sikkerhet i ulike enheter (PC, 
iPad, smartmobiler etc.).

• Endre tankegangen om holdninger 
til sikkerhet i hele organisasjonen 
gjennom utstrakt kommunikasjon 
og tilhørende oppfølginger.

• Det preventive ved at de ansatte 
vet at de blir testet.

• Har øvelser for å finne «utro 
tjenere» på innsiden.

• Bygge holdninger, men også skape 
en lærende organisasjon.

• Gjennomfører sikkerhetssamtaler 
med lederne og deres ansatte.

...av topplederne 
mener de er meget 

godt forberedet på et 
cyberangrep  

(økt fra 42 % som i 
2017 sa de var «helt 

forberedt» på et 
cyberangrep).

Cyber ble rangert 
som den nest største 
trusselen mot vekst i 
2018, opp fra 5. plass 

i 2017.

51 %
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• Sikkerhetsrevisjon av systemer.

• Sjekk av ansatte før de starter. 
Enkelte selskaper krever også 
sikkerhetsklaringer som også 
inkluderer eksterne konsulenter og 
samarbeidspartnere.

Det er viktig å tenke i gjennom hva 
som skal beskyttes og tilhørende 
sikkerhetstiltak. Dette varierer fra 
selskap til selskap og vi ser at de 
selskapene som opererer kritisk 
infrastruktur er svært strenge i 
kravene til forebygging og beredskap 
i forbindelse med sikkerhet og 
beskyttelse. Viktig er det for mange 
å beskytte patenter (IPR), hvordan 
produkter skapes og utvikles, 
virksomhetsområder som er svært 
sensitive for angrep, persondata 
mv. Sikkerhetskostnadene er derfor 
kraftig økende. Det digitale risiko-
bildet gjøre det utrolig krevende å 
verne seg mot alle tenkelige angrep. 
Derfor føler mange selskaper at «de 
står i spagaten» eller står i fare for 
«å bli mørkredde». Det blir viktig å 
se merkostnadene opp mot tap av 
konfidensielle data med de konse-
kvensene det får. Tiltakene er mange 
og varierte:

• halvårlig vurdering av  
sikkerhetsbildet

• oppgradering av IT-infrastruktur

• eksterne samarbeidspartnere 
brukes der det er relevant

• etablering av brannmur med 
kontinuerlig overvåkning.

• økt bruk av penetrasjonstester og 
hackingøvelser

• ansettelse av egne hackere 
som kun driver med å utfordre 
virksomhetens IT-sikkerhet

• etablering av egne 
sikkerhetsfunksjoner

• aktiv deltakelse i sikkerhets-
allianser i bransjer – et viktig tiltak 
for å hente ut stordriftsfordeler

Omdømmerisikoen oppleves av 
mange som svært høy. Selskapene 
og ledelsen kan komme i situasjoner 
som de aldri har vært i tidligere. 
Situasjoner som kan bli svært kritiske 
og hvor tapene betydelige, både 
omdømmemessig og finansielt. Flere 
ledere bekrefter at de har etablert 
egne kriseteam som skal være 
operative i ekstreme situasjoner. I 
tillegg bekrefter flere at de har øvd 
på krisehåndtering for å være beredt, 
ofte i samarbeid med eksterne 
rådgivere som monitorerer og leder 
øvelsen. Hensikten er å drille et team 
som kan håndtere den vanskelig 
situasjonen, mens de som skal tenke 
virksomhet og kundebetjening kan 
sørge for det. Målet er at øvelsen 
skal sette selskapet i stand til å 
mestre situasjonen, og bli husket for 
hvor profesjonelle selskapet var i å 

60 % av globale 
topple-

dere mener de er 
godt rustet til å 
identifisere nye 
cybertrusler.

2018 Global CEO Outlook 

47 % av globale 
toppledere 

ser det som svært 
sannsynlig at de 
vil bli utsatt for et 

cyberangrep og 35% ser det som 
en betydelig trussel mot virksom-
hetens vekst. 

2018 Global CEO Outlook 

55 % av globale 
toppledere 

sier at en robust 
cyberstrategi er 
essensielt for å 

sikre nødvendig tillit hos virksom-
hetens interessenter. 
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løse krisen. Få den ut av verden så 
fort som mulig!

Det gjøres nå et omfattende arbeid 
i alle virksomheter for å rydde opp i 
kundedata. Det er helt sentralt at alle 
ansatte følger opp personverns- 
forpliktelsene i sitt daglige arbeid. 
Hver og én ansatt må ta inn over 
seg hvordan de bruker, lagrer og 
sletter data. Og det lagres mye data 
hvor innholdet er ukjent. Derfor 
har svært få selskaper noe idé om 
hva som er lagret, hva innholdet av 
informasjon er og hvorfor lagring 
har skjedd. Bare tenkt på bruken av 
epost i det daglige. Svært mange 
ansatte bruker epost som både 

dokumentasjon og oppbevaring. 
Samtidig er epostsystemet veldig 
praktisk da søking er svært enkelt. 
All den informasjon som her er lagret 
kan inneholde persondata som etter 
de nye GDPR-reglene skal slettes. 
Samtidig er kostnaden ofte svært 
stor og prosessen lang for å sørge for 
at lovkravene ivaretas. Det er derfor 
det blir så viktig at både ledere og de 
ansatte har et aktivt forhold til bruken 
av persondata i sitt daglige arbeid. 
Dette må de ansatte ta inn over seg. 
Konsekvensen kan bli dramatiske 
hvis søkelyset rettes mot selskapet 
i form av irettesettelse og et nivå på 
bøter som er svært høyt. nn

Tre overordnede 
utfordringer hvis du ikke 
kjenner dine data:

• Mange selskaper har ingen idé 
om hvilken informasjon de har, 
hva den har av verdi og hvorfor de 
oppbevarer den... Men ofte ønsker 
de å beholde den.

• Mange selskaper har ingen anelse 
om hvor deres mest sensitive, 
regulerte og mest verdifulle 
informasjon er

• Når selskaper må finne informasjon 
så tar det for lang tid, koster for 
mye og er ofte uten resultat eller 
begrenset resultat.

*) Overflødig, utgått og enkle filer og 
informasjon.

RENE DATA

ROT*

«MØRKE DATA»

REELLE DATA - REELLE 
UTFORDRINGER
Hvis du ikke kjenner dine 
data, blir det vanskelig å 
overholde GDPR-kravene.
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