Is change your new strategy?
Formålet med Smart Energy Network er å inspirere til forandring og nytenking, sa Ragnvald Nærø i sin innledning på
medlemsmøtet i Smart Energy Network 23. mai. Dette ble illustrert til fulle med faglig sterke bidragsytere, som
professor Torger Reve fra Handelshøyskolen BI og professor Jim Pulcrano fra IMD Business School i Lausanne.
Begge holdt engasjerte innlegg om hvor viktig det er å tenke strategi og gjennomføre endringsledelse i en
forretningsverden i stadig raskere transformasjon, og der gårsdagens suksessfulle selskaper og økonomier blir
utfordret av nyskapende og kreative aktører.

Intens konsentrasjon da medlemmer av Smart Energy Network skulle teste sin evne til å få gjennomslag for en ny satsing. Utfordringen var å
påvirke en stor ledergruppe til å gi sin tilslutning. – Frustrerende og lærerikt, var den oppsummerende kommentaren under evalueringen.

Hvordan gjøre riktige strategivalg i en usikker tid,
var hovedtema for det forrige medlemsmøtet i
Smart Energy Network (SEN). Dette temaet ble
fulgt opp denne gangen ved å sette «change» på
dagsordenen, gjennom faglig gode innlegg,
diskusjoner og et spennende gruppearbeid, hvor
deltakerne fikk «konkurrere» i hva som skal til for
å oppnå endring i organisasjoner.

Pulcrano, som eksempel på kundedrevne selskaper som satser
på å forstå kundebehov før kunden selv oppdager det.

Jim Pulcrano (IMD Business School):
Disruption is not a strategy, but change is
Professor Jim Pulcrano innledet med å snakke om hvordan ulike
bransjer er blitt utsatt for nyskapende og disruptiv konkurranse,
med utgangspunkt i at noen har evnet å se og skape et
kundebehov som endrer etterspørselen etter en vare eller en
tjeneste. Amazon var ett av selskapene som ble trukket fram av
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– Vi kan alle lære om kundetilnærming av Amazon, sa professor
Jim Pulcrano fra IMD.
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«Intention creates attention» – Pulcrano understreket behovet for
å fokusere på kundenes problemer og behov, istedenfor å
fokusere på at du har et produkt eller en tjeneste du ønsker å finne
kunder til.
En utfordring i all strategisk tenkning er å unngå
«gravitasjonskraften mot det eksisterende». Status quo er for
mange en tilfredsstillende og trygg situasjon, men faktum er at i
enkelte tilfeller vil det å gjøre ingenting være en svært risikofylt
strategi. En strategiprosess bør derfor starte med å bygge en
realistisk og felles oppfatning av nåsituasjonen. Det vil som regel
være store avvik i hvordan enkeltpersoner i ledergrupper oppfatter
nåsituasjonen. I samme gruppe vil det trolig både være noen som
mener situasjonen er bra og i god forbedringstakt, mens andre er
mer utålmodige og synes utviklingen går for tregt. Det vil også
være ulike oppfatninger av i hvilken grad eventuelle tregheter i
utviklingen skyldes interne eller eksterne forhold.

I etterkant av innledningsforedraget av Pulcrano fikk deltakerne
prøve seg på en «live» endringsprosess, hvor en ledergruppe på
24 personer skulle overbevises om behovet for å innføre et nytt
kvalitetssystem i bedriften. Det ble en lærerik og engasjerende
seanse, med til tider store utfordringer i alle faser av prosessen;
fra å få ledernes oppmerksomhet, til å få dem til å ta konkret stilling
til forslaget og til slutt adoptere forslaget.

Jim Pulcrano avsluttet sitt innlegg med å anbefale Kotters åtte
stegs prosess for å skape endring1:
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Alle må forstå hvorfor (why)?
§ Skape en felles forståelse av at endring er nødvendig,
og at det haster («sense of urgency»)
En endringsprosess har behov for en sterk forankring
blant viktige interessenter, dann en sterk koalisjon
§ Gjør en grundig interessent-analyse for å kartlegge
hvilke personer som vil være avgjørende for
implementering av endring
Klargjør
ambisjonene
og
visjonene
for
endringsprosessen
§ Hva ønsker vi å oppnå med denne endringen?
§ Hva skjer dersom vi ikke endrer noe?
Lag en plan for å kommunisere behovet for endring og
hva dere ønsker å oppnå
§ Involver mange og kommuniser enkelt
Fjern barrierer for endring
§ Kartlegg mulige barrierer for å få til ønsket endring og gi
prosjektteamet mulighet til å fjerne barrierene
Identifiser milepæler i endringsprosessen, og sørg for å
feire realiserte gevinster underveis
Bygg momentum basert på oppnådde resultater
underveis
Forankre endringen i selskapers kultur og verdier, slik at
den blir en vedvarende

Teknisk Ukeblad er blitt medlem i SEN, og benyttet medlemsmøtet
til å intervjue Jim Pulcrano. Du kan lese intervjuet her:
https://www.tu.no/artikler/en-ny-tonic-omveltet-hele-industrienmen-det-var-en-sideeffekt/438075

– Det var godt dette bare var en øvelse, men jeg har fått noe å
tenke på, og som jeg nok skal vite å benytte i egen organisasjon,
var en av kommentarer som ble overhørt!

Torger Reve (Handelshøyskolen BI):
Refleksjoner om utvikling av strategier og
forretningsmodeller i fremtiden
Professor Torger Reve avsluttet møtet med noen refleksjoner om
nytenking rundt forretningsmodeller og strategi. Reve understreket
viktigheten av å etablere nettverk som SEN for å styrke muligheten
for positive klyngeeffekter, spesielt innen områder som smarte nett
og smarte byer, hvor Norden er langt fremme globalt.
Dette er problemstillinger voksende økonomier i f.eks. Asia er
svært opptatt av, og hvor Norden kan være et foregangsområde.
Reve ga et spennende innblikk i de store endringene som skjer,
og har skjedd i Kina de siste årene, som et eksempel på hvor
fundamentalt konkurranseforholdene har endret seg på kort tid.
Kina er ikke lenger et lavkost produksjonsland, men er blitt et
teknologisk lokomotiv, hvor selskaper som Alibaba (internettsalg),
Tencent (sosialt medium), Baidu (søkemotor) og Huawei (mobil)
går foran som gode eksempler på nytenkende selskaper som
skaper forandring i etablerte markeder og grobunn for nye
markeder. Ifølge Reve jobber ca. 1/3 av de ansatte i Huawei innen
forskning og utvikling.

John Kotter (1995), «Leading Change: Why Transformation
Efforts fail»
1
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Reve oppsummerte sitt innlegg med følgende tre punkter:
1.

2.
3.

Nye forretningsmodeller vil vinne fram, og de vil være
basert på at de forstår kundebehov bedre enn
eksisterende forretningsmodeller
Nye forretningsmodeller må være basert på digitale
løsninger
1/3 av nye jobber vil komme fra start-ups som lykkes med
å skalere opp virksomheten.

Boktips fra innlederne:
•
•

Dr. John P. Kotter (1988/2012): Leading Change
The Clayton M. Christensen Collection on Disruptive
Innovation: (The Innovator's Dilemma (1997), The
Innovator's Solution (2003), The Innovator's DNA (2011), and
Harvard Business Review ... "How Will You Measure Your
Life? " (2012)

Noter at neste medlemsmøte blir 27. september, i Stavanger
under Nordic Edge, 25. – 27. september. SEN-medlemmer får
50 % rabatt på deltakelse på hele konferansen. Det forventes 5000
deltakere og 300 utstillere. Dette er blitt Nordens største Smart
City Arena, se www.nordicedgeexpo.org
Studietur til Singapore er berammet til 5. – 8. november i år. Noter
også tidspunktene for medlemsmøter i 2019 samt når det
planlegges reise til Silicon Valley og Kina neste år. Informasjon om
alle aktiviteter i SEN oppdateres forløpende på websiden
www.smartenergynetwork.org

For presentasjonene og mer informasjon om
Smart Energy Network, se:
https://www.smartenergynetwork.org
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– Vår visjon er å inspirere til forandring, og bidra

til mer lønnsom business for SENs medlemmer,
sa Ragnvald Nærø.

For personlig informasjon, kontakt
CEO Ragnvald Nærø
Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo
ragnvald@naero.no
Tel: +47 900 80 303
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