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I virksomhets- og tjenesteutvikling innenfor næring og kultur stilles det i en lokal sammenheng 

krav til digitale tjenesteleveranser. En forutsetning er i så måte en symmetrisk 

informasjonsformidling og kommunikasjon med involverte parter; først og fremst knyttet opp til 

IKT. Det betyr at kommunenes IKT-nivå må tilsvare det nivået næringsliv, offentlige- og andre 

samfunnsaktører har. Det ene kan ikke ses isolert fra det andre. Derfor kan det være nyttig å se 

litt på hva man kan forvente seg i fremtiden innenfor IKT området. Her er et utvalg av noen 

generelle trender.  

 

En dreining mot skybaserte tjenester og sosialisert samhandling. 

Gartner Inc (2010:5) betegner i sin rapport om IKT-trender 2010-2020 skybaserte tjenester og 

sosialisert samhandling og informasjon som to av fire sentrale megatrender1: 
 

Skalerbare og elastiske databehandlingstjenester som mange organisasjoner deler vil erstatte kjøp av 

egne maskiner og programmer for mange formål fordi det er ressursbesparende; nye 

leveransemodeller, først og fremst ”cloud computing”, vil gjøre deling enklere [..]. Samhandling og 

informasjonsgrunnlag vil i økende grad bli ”sosialisert”; åpenheten i samfunnet vil øke, ansatte i 

offentlig sektor vil delta i samhandlingen på like fot med resten av samfunnet; profesjonell og privat 

bruk vil smelte delvis sammen; intern og ekstern informasjon vil bli betraktet som deler av et 

”kontinuum”. 

 

Eksterne interessenter vil i stadig større grad etterspørre tjenester og tilgjengelighet hos den 

offentlige organisasjonen. Dette indikerer en konvergens når det gjelder forholdet mellom intern og 

ekstern kommunikasjon, altså en tilnærming og til dels sammensmelting mellom de to områdene 

 

Nye (sosiale) medier og delekulturen  

I dag produserer vi informasjonen selv, og deler med hverandre gjennom å utveksle, synspunkter 

og ideer gjennom sosiale medier som Facebook, Twitter, Blogger, YouTube og forskjellige 

nettsamfunn. Direktoratet for Forvaltning og IKT (DIFI 2010)2 skriver: 
 

[S]osiale medier er en arbeidsmåte og kommunikasjonsform. Nettsamfunn og nettaktiviteter basert på 

brukerskapt innhold, gjør det mulig å dele informasjon, og videreutvikle egne og andres 

idéer[..].Denne delekulturen er essensen i sosiale medier og innebærer at deltagerne kan videreutvikle 

hverandres idéer. Det å bruke sosiale medier er vel så mye en endret måte å tenke og jobbe på, som 

en ny kommunikasjonskanal”3.  
 

Nettverksbygging gjennom bruk av de nye mediene kan dermed bidra til å realisere verdier som 

kan måles både økonomisk- og sosialt.  

 

                                                 
1 Gartner Inc. (2010) UTREDNING AV IKT-TRENDER 2010 – 2020, Rapport utarbeidet på oppdrag fra  FAD. 
2 DIFI (2010) Veileder i sosiale medier http://www.difi.no/sosiale-medier/veileder-i-sosiale-medier 
3 DIFI (2010) Veileder i sosiale medier for forvaltningen http://www.difi.no/sosiale-medier/veileder-i-sosiale-
medier 



Oppblomstring av virtuelle nettverk – økt verdiskaping 

Bruken av ”nye medier” har i tiltagende grad aktualisert en bevisst strategi for å utnytte de nye 

mulighetsrom dette gir. DIFI (2010) skriver i sin veileder for bruk av sosiale medier at Virtuell 

samhandling gir nye spennende innovasjonsmuligheter for flere aktører. Samtidig får vi større 

muligheter til å kapitalisere vår kollektive kunnskap. SINTEF forskeren Petter Bae Brantzæg4, 

poengterer at  

[s]om deltager i nettverkene får du tilgang på sosial kapital. Når nettverkene blir store nok, vil en 

møte på grupper med unike kunnskaper og kompetanse som du trenger der og da. Nettverkene 

fungerer som kollektiv intelligens eller massenes kunnskap.  

Digital nettverksbygging kan dermed bidra til å realisere latente- og skape nye verdier som kan 

måles i form av både økonomisk og sosial kapital.  Et eksempel er Digital frivillighet, som har har 

blitt et begrep flere bruker. Gjennom å tilrettelegge for samhandling på digitale 

samhandlingsarenaer vil man kunne bidra til å legge til rette for et større engasjement der flere 

kan involveres, dele og samhandle. Det samme vil være tilfellet når det gjelder næringsliv, med 

tanke på innovasjon og næringsutvikling, og i fylkeskommunale / kommunale prosjekter for øvrig. 

Åpne digitale samhandlimngsarenaer vil også bidra til økt demokratisering. 

 

Apps og lokasjonsbaserte tjenester 

I tillegg til de sosiale mediene kommer muligheter til å benytte lokasjonsbaserte tjenester og 

såkalte ”apps” med smarttelefoner (små programsnutter eller spill for telefon/nettbrett som kan 

lastes ned fra internett) . Det åpner for en rekke tjenester i et samfunn der innhold 

tilgjengeliggjøres på mange plattformer. Campusguiden til Trådløse Trondheim er en app som gjør 

det mulig å finne lesesaler, auditorier og klosetter ( i flere etasjer) i sanntid. Den er banebrytende i 

så måte. Et annet eksempel er Trondheimsguiden, der brukerne kan laste ned en guide til sin 

telefon som viser severdigheter og veien dit med mer. Alt basert på hvor du befinner deg og 

smarttelefonens / nettbrettenes GPS. I tillegg finnes det et mylder av forskjellige apps som gjør 

tjenester, spill, hjelpeprogrammer med mer tilgjengelig. Vi ser et hurtig voksende marked 

innenfor dette området. Analytikere spår 60 prosent årlig vekst frem mot 2015 i følge 

DagensIT.no (22.10.2011). 

 

 

Smartelefoner og nettbrett overtar for PC 

Større krav til mobilitet og en rivende utvikling av prosessorkraft driver denne utviklingen. Stadig 

raskere smarttelefoner har muliggjort distribusjon av informasjon og tjenester på en helt annen 

måte enn vi var vant til for bare to til tre år siden. I nær fremtid har vi smarttelefoner og nettbrett 

mes like stor prosessorkraft som en PC. I salgsvolum vil smarttelefoner og nettbrett passere PC’en 

i løpet av et få år. Antall smarttelefoner vil være tre ganger høyere enn PC’er i 2015 i følge 

prosessorprodusenten ARM’s5 analyse: I 2011 vil det selges 129 millioner desktop PC’er. I 2015 vil 

                                                 
4 Brandtzæg, P. B. (2007). Kronikk: Verdiskapning 2.0. Ny Tid, nr. 23 årgang 55, 15. juni 2007. s30-31. 
Online: www.nytid.no/?sk=urix&id=4183 
5 ARM (2011) Foredrag på NTNU, Norwegian Game Awards 2011 



dette tallet kun ha økt til 131 millioner. Antall smarttelefoner solgt i 2011 vil være 380 millioner, 

mens i 2015 antas det at salget vil være 1 milliard. For nettbrett er tallene 55 millioner i 2011 mot 

250 millioner solgte enheter i 2015. Det betyr at man må ta hensyn til denne plattformendringen i 

en fremtidige strategi for tilrettelegging og distribusjon av innhold og tjenester. Det betyr at man 

må inkludere smarttelefoner og nettbrett som en fremtidig primær distribusjonsplattform i en 

strategi for etablering av tjenester  

 
Valget mellom plattformer som PC, mobiltelefon eller nettbrett  er et sentralt spørsmål når det 

gjelder tilrettelegging av innhold. Mange kommuner vurderer for eksempel hvorvidt de skal innføre 

papirløse formannskap eller kommunestyre basert på nettbrett. Noen har alt gjort det. 

 
 
Kilder 

Denne gjennomgangen baserer seg også på SINTEF-rapporten eBorger-Den alminnelige borger 

som leverandør av offentlig informasjon, skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjons-

departementet (FAD) i 2008.6 Også FAD’s  Fornyings og IKT-bloggen7 har blitt brukt aktivt i tillegg 

til en rekke andre publikasjoner innenfor trender og bruk av nye medier. 8 STFK’s digitale 

nyskapingsstrategi forankres i Enterprice 2.0 begrepet 9; the use of emergent social software 

platforms within companies, or between companies and their partners or customers10. Dette 

inkluderer både bedrifter og kommuner.  

 

                                                 
6 Brandzæg, P., Luders, M.(2008) eBorger-Den alminnelige borger som leverandør av offentlig informasjon, 
SINTEF, Fornyings og Administrashjonsdepartementet Hentet 03.122010 på 
http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/IKT-politikk/e_borger_20.pdf. 
7 Fornyings og IKT bloggen: http://blogg.regjeringen.no/fiks/ 
8 Networked Power http://networkedpower.origo.no/-/document/list?section_id=232301 
9 Harvard Business School. Professor Andrew McAfee coined the term "Enterprise 2.0" in 2006 to describe how 
the Web 2.0 "technologies could be used on organizations['] intranet and extranets" 
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_2.0#cite_note-0 


