
2020: Året da CIO’en ble helten

2020: Året da 
CIO-en ble helten

FORWARD

Morgendagens IT-ansvar
Kronikk av Torgeir Waterhouse

Elin Borrebæk
Om vårens digitaliseringstsunami 
og om tradisjonelle IT-avdelinger

NO.I  2020



2020: Året da CIO’en ble helten

Leder
Annerledes-året har gjort CIO-en 

til helten i norske bedrifter.

2020 har vært året da vi for alvor skjønt 
betydningen av samfunnskritiske still-
inger i helsevesen, dagligvarehandelen 
og IT-avdelingene. For den jevne norske 
bedrift er det ingen tvil om at IT-sjefen 
har hatt en viktig rolle gjennom krisen: 
å holde bedriftens nervesystem gående 
gjennom et press ingen kunne forestille 
seg en travel januardag.  

Over et halvt år senere er hjemme-
kontor standarden, nye vaner og metoder 
er innarbeidet og IT-avdelingen har blitt 
bedriftens helter. Kanskje er dette hva 
som skal til for å trekke flere norske IT-
sjefer inn i ledergruppene, og gi dem den 
anerkjennelsen de fortjener. Det mener 
Torgeir Waterhouse. 

Det har også vært året for raske om-
veltninger i mange bransjer, også i under-
visningssektoren. Men hva følger når 
hverdagen etter hasteavgjørelser set-
ter inn? For Handelshøyskolen BI’s Chief 
Digital Officer, Elin Borrebæk, var det 
oppstarten etter sommeren som ble den 
store nøtten å knekke. 

I dette e-magasinet presenterer vi også 
noen av resultatene fra en stor under-
søkelse som GlobalConnect har gjen-
nomført blant norske CEO-er og CIO-
er. Den avdekker to forskjellige syn på 
hvordan IT-systemene yter og hvordan 
trusselbildet for bedriftenes IT-satsning 
ser ut, men også at mange virksomheter 
vil trappe opp investeringene i nye IT-
løsninger.  

Jeg håper du finner magasinet 
interessant, og at det inspirerer deg til å 
ta neste skritt i din bedrifts digitale reise. 

God lesing! 

Leder

Administrerende Direktør, 
GlobalConnect Norge, Charlotta Rehman 
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Hektisk vår 
for IT-sjefene

Undersøkelse fra GlobalConnect viser at norske 
bedrifter har klart seg godt gjennom korona-

krisen, og planlegger videre investeringer 
i infrastruktur og sikkerhet.

Digitalisering, som før var et moteord for 
noen, gikk brått fra å være en abstrakt 
greie som man kanskje burde jobbe med 
til å bli hverdagskost. En stor andel av 
landets arbeidstakere måtte over natten 
innfinne seg med en ny arbeidshverdag, 
og så langt har det gått bra.

Mot 2021 og videre ser mange bedrift-
er på hvordan de skal posisjonere seg 
for sin IT-satsing. Kunnskapsbedrifter, 
håndverksbedrifter og industri har sjel-
dent hatt en felles motivasjon som grun-
nlag for sin IT-strategi. Nå har de det.

GlobalConnect har nylig utført en un-
dersøkelse blant 500 norske toppledere. 
Omtrent halvparten av respondentene 
var CEO og halvparten CIO, og fra gam-
melt av har ikke alltid disse to lederrol-
lene vært spesielt synkronisert. Veter-
anene i bransjene husker nok en CIO som 
ansvarlig for IT-drift og holde lysene tent 
på serverrommet. Det er i ferd med å en-
dre seg.

Undersøkelsen viser at hjemmekontorene 
blir et hett tema på ledermøtene i norske 
bedrifter. Selv om drøyt halvparten av 
alle CEO-er tror hjemmekontorbølgen vil 
roe seg ned, er det en fjerdedel som me-
ner den vil øke i fremtiden.

Rapport: Gjennomført av Global Connect
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Det betyr økte utfordringer for IT-delen 
av alle selskap, på tre nøkkelområder: sik-
kerhet, lagring og nettverk.

Våren 2020, da det norske folk opprettet 
hjemmekontor ad hoc, ble det brukt 
løsninger som allerede var eksisterende, 
og der de ikke strakk til, fant arbeidstak-
erne ofte sine egne løsninger. Videosam-
taler gikk fra å være unntak til å bli regel-
en. Det skapte en oppfatning hos CEO-en 
om trege nettverk, nesten dobbelt så 
mange CEO-er mener det er problemer 
med nettverkets hastighet og kapasitet.

Jevnt og trutt ble hjemmekontorere over 
hele landet minnet på hvor viktig sikker-

heten er, også når man sitter ved kjøkken-
bordet under møter. Med IT-infrastruk-
turen til selskaper spredt mer enn vanlig, 
har også hackere sett nye muligheter for 
å bruke kjente og nye angrepsteknikker.

Dette ser ifølge undersøkelsen ut til ikke 
å bekymre øverste leder i selskapene mer 
enn IT-lederen. Over dobbelt så mange, 
16,6 prosent, av CIO-er rapporterer at 
de har opplevd hackerangrep mot bed-
riften. Kun 6,3 prosent av CEO-ene i 
undersøkelsen sier de har opplevd det 
samme. Dette er en forskjell som bør vek-
ke noen CEO-er til å følge nøyere med på 
bedriftens sikkerhetsprosedyrer og holde 
seg oppdatert.

av CEO-ene har opplevd 
hackerangrep mot bedriften

6,3%

16,6%
av CTO-er har opplevd 
hackeangrep mot bedriften 80%

av CIO-ene hadde ikke hørt om SD-
WAN for bygging og administrasjon 
av store interne nettverk og bedrifter

av CIO-er svarte at bedriftene var 
godt nok rustet til å ta unna den 
plutselige bølgen

Hold hodet over vannet
Sett under ett, klarte norske bedrifter seg 
veldig godt gjennom korona-krisen. Hos 
både CEO-ene og CIO-ene som svarte 
på undersøkelsen er det drøyt 60 prosent 
som ikke har opplevd noen større IT-ut-
fordringer gjennom krisen. Det betyr al-
likevel ikke at de kan puste lettet ut og 
lene seg tilbake på gammelt IT-utstyr.

For hjemmekontorene har vist seg å være 
både effektive og ønsket hos bedriftenes 
ansatte. Selv med ulemper som mindre 
oversikt blant de ansatte, og mindre so-
sialt samvær, mener en snau fjerdedel av 
alle CEO-er at hjemmekontor har kom-
met for å bli. Det er en betraktelig stor an-
del av norsk næringsliv som må se på sys-
temene de bruker og dimensjonere dem 
riktig for fremtidens kontorbruk med mer 

video, bedre lagringsløsninger og økt sik-
kerhet i alle ledd. Halvparten av alle CEO-
er forventer at nivået blir omtrent som før 
krisen og en liten andel tror bruken skal 
ned.

For CIO-ene fremstår bruken av hjemme-
kontor som et mindre problem akkurat 
nå. Over 80% av CIO-er svarte at bedrif-
tene var godt nok rustet til å ta unna den 
plutselige bølgen. Det betyr ikke at de 
hviler på utviklingen av systemene; over 
halvparten svarer at de skal investere i 
infrastruktur videre. Et moderne nettverk 
benytter seg av andre teknologier enn de 
CIO-ene kjenner til. I undersøkelsen had-
de for eksempel kun en fjerdedel av CIO-
ene hørt om SD-WAN for bygging og ad-
ministrasjon av store interne nettverk for 
bedrifter.

75%

Les hele rapporten 
fra undersøkelsen her

https://www.globalconnect.no/nyheter/stor-undersokelse-fra-globalconnect-krisen-stiller-nye-krav-til-det-digitale-arbeidslivet
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Er det én rolle i nåtidens bedrifter 
som virkelig har vært gjennom en ilddåp 
dette året, så er det teknologidirektøren.

CIO-en er 
kanarifuglen 

i gruven

Verden stoppet opp. Mange ble plutse-
lig villige til å bruke teknologi for å job-
be annerledes, alle øyne i ledelsen og 
ellers internt falt på CIO-rollen. Plutselig, 
over natten, ble oppgaven den viktigste 
i ledergruppen. Eller, som man også kan 
si, CIO-en fikk endelig den anerkjen-
nelsen som står til nivået og feltet rollen 
har ansvar for.

CIO-en har i mange år vært brukt som 
en frontfigur som trekkes frem når man 
skal vise hvor teknisk anlagt og innova-
tiv organisasjonen er, for så å settes til-
bake i hjørnet hos ledergruppen. Etter 

vårens masseflukt til hjemmekontorer 
og økt avhengighet på IT-systemene, har 
CIO-rollen fått mer anerkjennelse hos 
ledelsen og vanlige folk. Nye problem-
stillinger dukket opp, andre ble synlige 
selv om aldri så mange planer hadde blitt 
lagt. For mange bedrifter ble det kanskje 
for første gang utpekt ansvarsområder 
som ikke før var definert, og mange av 
disse falt på CIO-en.

Med denne utviklingen har CIO-en 
oppnådd det alle på C-nivået ønsker: 
gjennomslagskraft. Så er spørsmålet for 
hvor lenge denne kraften varer, og hvor 

Tekst: Torgeir Waterhouse     Foto: Karl Myrvang



2020: Året da CIO’en ble helten

Sjeldent har publikum 
så tydelig kunne observere 

hvilke organisasjoner som tok 
tsunamien på strak arm.

Tydelige forskjeller ble synlige
Sjeldent har publikum så tydelig kunnet 
observere hvilke organisasjoner som tok 
tsunamien av hjemmekontor på strak 
arm. Det var skolene i kommuner med 
fremtidsrettede løsninger og åpen hold-
ning til hvordan IT-strategien skulle løses. 
I andre enden, i organisasjoner uten en
samlet strategi, satt frustrerte brukere og 
CIO-er med ordene «hva var det jeg sa» i 
tankene. Selv om midlene var der.

Hva skilte disse to hypotetiske CIO-ene? 
Vel, en nærliggende tanke er at «hva var 
det jeg sa» måtte tilbringe mer tid på å 
vedlikeholde gamle systemer og leve 
opp til den gamle sysadmin-rollen enn 
sin mer velplasserte og ressurssterke kol-
lega. Dette er en ekte utfordring for alle 
CIO-er som ønsker å trekke bedriften inn 
i fremtiden, noen ganger mot styrets, den 
øvrige ledelsens, eller andres vilje.

mange det gjelder. Reell gjennomslags- 
kraft bør være opplagt når rollen nå vis-
er at den ikke bare er en koordinator av 
maskinvare og dyre programlisenser. 
Ei heller en idiot når teknologien skal få 
skylda for noe. De som lykkes ser på 
rollen som et premiss for at jobben til de 
ansatte kan gjøres og livsgrunnlaget til 
organisasjonen sikres både i dag og for 
fremtiden neste år.

I undersøkelsen i denne e-boken ser vi 
at gapet mellom CEO og tekniske roller 
i ledergruppen fremdeles eksisterer. Det 
skulle bare mangle. Ledergruppen er en 
samling av ulike erfaringer og talenter 
som skal utføre ulike oppgaver, ikke like 
roboter. Dermed ser de litt annerledes på 
de ulike utfordringene. Nettverkstrøbbel 
ser ut til å plage CEO-en mer enn CIO-en, 
men CIO-en ser langt flere av sikkerhet-
sutfordringene på kloss hold.
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Fasiten, om alle disse nye metodene og 
teknologianvendelsen blir en suksess, 
fallitt eller bare går i glemmeboken får vi 
når støvet har lagt seg. Får vi endelig se 
at de tekniske personene i ledergruppen 
blir trukket frem og mottar den anerk-
jennelsen som innsatsen tilsier? Tiden vil 
vise.

Hvor butter det?
Så, hvordan havner en teknologidirektør 
på hedersplassen og en annen i skamme-
kroken når det brenner under føttene?

Det mangler nok ikke på kompetansen 
hos CIO-ene i organisasjonene. Rollen 
tildeles svært ofte de som har vist hva 

de kan, enten på gulvet i samme organ-
isasjon eller vært synlige hos andre. Få 
roller i næringslivet har så mye press for 
å lykkes som denne. Alle CIO-er er bare 
en liten hackingskandale, eller en kol-
laps i IT-systemene, unna å bli fullstendig 
avslørt dersom de ikke kan jobben sin. 
Eller «skyldig» selv om de både kan den 
og har gjort den så godt som mulig med 
tilgjengelige ressurser.

Men det er ikke nødvendigvis bare ek-
sterne utfordringer som presser en te-
knologisjef. Stadig vekk opplever de å 
være siste ledd i en lang rekke skiftende 
prioriteringer, alle har nok en historie å 
fortelle om motstand fra både ansatte og 

CIO’en er kanarifuglen i gruven

andre ledere på flere nivå som kjemper 
mot implementering av løsninger og 
hegner om sitt eget område i bedriften. 
En kamp som gjerne foregår i både for-
melle og uformelle maktstrukturer.

Ofte kan det være en kamp i leder-
gruppen, en kamp om virkelighets-
forståelsen mellom CFO som anser 
firmaets CIO for å være en ren utgifts-
post, og CIOen som bør vite bedre. 
Det er en en konservativ tankegang 
som ligger bak, dessverre en som 
altfor lett fortsatt får gehør i resten av 
ledergruppen.

Det er da «ledelsesklinten» skilles fra 
«IT-hveten» i ledelsen og på styrerom-

met. Blir CIO-en en veggblomst eller en 
premissgiver for styret, i ledergruppen 
og for veien videre?

Ikke noe press, men…
...den moderne verden hviler på skuld-
rene til CIO-rollen. Det er muligens en 
overdrivelse, men ikke en alt for stor en. 
Faktum er at rollen ikke lenger er en ut-
giftspost, om den noen gang har vært 
det. Den er et profittsenter for de som 
klarer å se litt inn i fremtiden. Den er et 
premiss for alle organisasjoner som er 
bare litt fremoverlente. Investeringer 
kommer stort sett til å skje i denne sek-
toren av bedriften, og de CFO-er som 
ikke klarer å se dette men insisterer på å 
krangle med CIO-en, er lederen som blir 
fremtidens veggblomst.
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Med godt grunnlag for 
endringsledelse, klarte BIs 
CDO, også kalt digitaldirektør, 
å styre skuta gjennom vårens 
digitaliseings-tsunami.

Da BI ble 
«sjokk-
digitalisert», 
var heldigvis 
grunnmuren 
på plass.
Tekst: Pål Unanue-Zahl     Foto: Karl Myrvang
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Alle i IT-bransjen husker datoen 12. mars 
2020. Ikke minst de som jobber i under-
visningssektoren. For Elin Borrebæk, 
CDO på Handelshøyskolen BI, ble ned-
stengingen av Norge en syretest på de 
prosessene hun og bedriften hadde 
implementert som en del av IT-strategien.

– 2020 har vært krevende for de aller 
fleste, også for oss, sier Elin. 
– Vi ble nok i stor grad sjokkdigitalisert., 
Det gikk fra å ha klasseromsundervisning, 
i mange tilfeller uten opptak og stream-
ing, til å gå digitalt i løpet av en langhelg.

– Den verste nedstengingsperioden var 
nesten enklere å håndtere enn denne 
høsten, sier Elin.

– Da ble jo alle sendt hjem, det var kun 
én løsning alle måtte forholde seg til, med 
Zoom og undervisning digitalt. Det vi har 
forsøkt i høst er å lage en hybridmodell 

for studentene på campus. Vi har en del 
fysiske forelesninger med mindre volum, 
vi har en del som er digitalt i stor grad via 
Zoom, en del seminarer.

– Vi fikk opp hele Zoom-plattformen på 
en uke. Det har også vært veldig krevende 
for de faglige som har måttet endre hele 
det pedagogiske opplegget sitt. Samtidig 
har det vært krevende for studentene, 
som i stor grad mistet den sosiale plat-
tformen som er en del av læringen og det 
å være student.

Men for å forstå hvordan BI klarte å snu 
seg rundt så raskt, må vi først se på Elins 
rolle og hvordan den passer inn blant 
økonomistudentene i Nydalen og andre 
steder. For Elin er kanskje den perfekte 
bro mellom IT-folkene og finansfolkene.

Akkurat det å forankre CDO-ens rolle på 
toppnivå, har vært nøkkelen til suksessen 

for rollen hun har inntatt som CDO. Den 
skiller seg markant ut fra gammeldags 
tankegang om en mer passiv IT-avdeling.

– Jeg er jo sivilingeniør i grunn, med en 
MBA i tillegg fra NTNU, Handelshøysko-
len i Bergen og MIT. MIT var veldig bra. 
Det er et høyt nivå på undervisning, fore-
lesere og mange spennende profiler som 
er innom, forteller Elin. Hun er tydelig 
inspirert av oppholdet der.

Fra tidligere roller i blant annet Accen-
ture og et langt opphold i Telenor, valgte 
hun å tre inn i rollen som CDO på BI. Det 
var første steg på en strategi for BI, som 
noen år senere skulle betale seg godt da 
et menneskevirus inntok økonomien.

– Det var jo en ny rolle som ble opprettet 
og jeg ble ansatt inn i, fordi de så at IT er 
en strategisk viktig komponent i utviklin-
gen av BI videre og ønsket å få den stem-
men inn i toppledergruppa, sier Elin.

– Tidligere var det mer en tradisjonell 
IT-avdeling, med en IT-direktør som 
rapporterte til finansdirektøren, sier Elin. 
– I sektor-sammenheng er vi tidlig ute 
med å ha en CDO i ledergruppen.

Den energiske CDO-en sitter med et an-
svar som går langt utover det en «vanlig» 
CIO-rolle innehar. Det er kanskje nøkkel-
en til noe av suksessen for BIs digitale 
satsninger.

– Mitt ansvar er for IT og prosjekt-
organisasjonen, også for prosjekter som 
ikke har IT-komponenter, i tillegg til et litt 
mer udefinert ansvar som er å digitalisere 
BI, forklarer Elin.

Dersom det å digitalisere en en høyskole 
høres ut som en monumental oppgave, så 
har du rett i det. Den kommer med noen 
forutsetninger for å lykkes.
– Å digitalisere BI er ikke noe jeg kan 
gjøre alene med min organisasjon. Det er i 
like stor grad endring av prosesser, kultur 
hvordan vi forholder oss til teknologi, og 
hvordan vi bruker de, forklarer Elin.

Hennes rolle har tatt på seg et par ekstra 
oppgaver for at den skal lykkes, og løser 
dermed et problem som mange IT-ans-
varlige nok kjenner igjen.

Like mye pådriver som CDO
– Der må man i veldig stor grad jobbe på 
tvers, så jeg har en pådriverrolle i på tvers 
av hele BI tillegg til mitt eget linjeansvar. 
Den pådriverrollen er jo helt kritisk, for de 
tingene vi klarer å få til og som går bra, er 
der vi får med alle avdelinger på tvers av 
hele BI til å jobbe godt sammen.

Det mest akutte eksempelet er sjokk-
digitaliseringen i våres, men det beste er 
kanskje implementeringen av nytt CRM 
på BI. Som mange i Elins rolle kjenner, er 
ikke det bare, bare i en stor organisasjon.

Den verste nedstengings-
perioden var nesten enklere å 
håndtere enn denne høsten.
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– Vi har implementert Salesforce, det har 
vi fått til på en veldig god måte, sier Elin. 
– Da jeg kom inn, hadde man snakket om 
å gjøre noe på CRM- og kunde/studen-
toppfølging i mange år. Akkurat der lå alt 
til rette.

– Jeg har vært med på CRM-prosjekter 
tidligere som hatt større problemer, men 
her har vi fått til samarbeidet på alle lag. 
På BI betaler studentene for studiene, så 
vi har et litt annet forhold til rekruttering 
og aktivitet enn de andre skolene. Der er 
Salesforce nyttig, samtidig brukes det til 
åhåndtere alle inngående henvendelser 
til BI, hvor vi innførte Salesforce og om-
organiserte kundefronten vår samtidig.

Da Elin inntok rollen som CDO for BI, var 
noe av det første hun tok fatt i prosess-
ene på IT-siden av organisasjonen. De ble 
endret for bedre forankring i toppen og 
bedre definering av prosesseiere. Igjen er 
nøkkelen samarbeid på tvers av organi-
sasjonens ulike deler. Det er lettere sagt 
enn gjort, som igjen mange i Elins rolle 
kjenner på.

– Vi hadde en sentral IT-avdeling, det var 
jo et skille mellom de som satt der og an-
dre deler av organisasjonen. Nå jobber vi 
mye mer på tvers av organisasjonen, fly-
ten har gått begge veier, sier Elin.

Betydningen av eierskap og strategi 
er kritisk viktig
– Da jeg startet her innførte vi en annen 
prosjektmodell enn det vi har hatt tidlig-
ere, hvor vi setter ned styringsgrupper 
gjerne med ledere fra toppledergruppen 
for å få buy-in. Det er nesten alltid for-
retningslederen som eier prosjektet, og 
vi setter ned team på tvers av organisas-
jonen for å få realisert de store løftene. 
Det hjelper til for å få folk til å jobbe sam-
men.

Strategien, den kommer i to varianter. En 
digitalstrategi, og en teknologistrategi. 
Men måten de uttrykkes på i strategido-
kumentene er markant.

– De digitale strategiene er innbakt i 
forretningsstrategien. Men den teknolo-
giske strategien, den er på bare én side. 
Altså ikke veldig detaljert, men det kan 
den heller ikke være, sier Elin.

– Den sier at vi skal gå sammen med ut-
danningssektoren der vi ser at vi ikke kan 
skaffe oss varige konkurransefortrinn ved 
å velge egne løsninger. Til nå har vi vært 
litt på utsiden av utdanningssektoren i 
Norge, digitalt. Vi har andre kjernesyste-
mer, andre læringsplattformer, i stor grad 
gått vår egen vei, utdyper Elin.

«Det å frykte å feile, 
det betyr kanskje at man ikke 
tør å satse. Det er risiko i alt 

man holder på med.

Da BI ble «sjokkdigitalisert», var heldigvis grunnmuren på plass.

For BI, som mange andre organisasjoner 
nok kan kjenne seg igjen, er veien fre-
mover ofte preget av valget mellom fort-
settelse med de eksisterende systemer 
og mulige nye løsninger.

– Vi har jo en teknisk gjeld, det har vel de 
aller fleste. Man kan velge å adressere 
den og redusere nedetid, eller vi kan 
velge å fokusere mer på tjenester som 
kommer forelesere og studenter til gode. 
Det er en balanse hele veien.

– Man må tørre å satse
Med en god grunnmur for endring-
sledelse, er det ikke rart at BIs CDO sover 
godt om natten, og kanskje puster lettere 
enn mange teknologisjefer med ansvar 
for kritiske systemer.

– Jeg bruker ikke energi på det å frykte å 
feile, sier Elin friskt, og legger til: 

– Det betyr ikke at alt går bra hele tiden, 
men det å frykte å feile, det betyr kanskje 
at man ikke tør å satse. Det er risiko i alt 
man holder på med, og det jeg er opptatt 
av er at ledergruppa skal forstå den 
risikoen og stille seg bak risikoprofilen 
som man til enhver tid velger. Det bruker 
jeg mye tid på, sier hun. 

Og å kjenne på det at en person i IT-
ledelsen får alle øyne på seg, er ikke uk-
jent for Elin.

– Vi hadde jo en situasjon der en ek-
samensløsning gikk ned, da jeg had-
de vært her et halvt år. Det er jo ingen 
hyggelig situasjon, men da setter man 
kriseledelse, jobber seg gjennom det, 
og får det opp igjen. Det er en del av 
det, og henger sammen med risikoprofil, 
avrunder hun.



Fra fiber i jorden til den nyeste teknologien i skyen.

La oss hjelpe deg å ta neste skritt 
på bedriftens digitale reise.

Les mer om oss

https://www.globalconnect.no/om-oss
https://www.globalconnect.no/om-oss

