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Innledning 

1.1 Motivasjon og bakgrunn 

Systemutvikling var tidligere kjent som en ren teknisk prosess som kun bestod i koding, 

modellering og testing. I løpet av de siste 50 årene har dette endret seg drastisk. 

Systemutvikling er i dag en prosess som også tar for seg de sosiale forholdene som politikk, 

interessekonflikt i organisasjonen, kommunikasjon, makt, normer og regler. Den rent tekniske 

fremgangsmåten i systemutvikling er i dag derfor ikke lenger tilskrekkelig da det både er 

viktig og nødvendig at de sosiale forholdene tas med i betraktning for å få en forståelse av 

helheten. Systemutvikling har dermed beveget seg fra en rent teknisk fremgangsmåte i retning 

mot en sosio-teknisk tilnærming. 

 

Denne utviklingen har først og fremst brakt med seg et sterkere fokus på brukerdeltakelse i 

systemutviklingsprosjekter. The Scandinavian participatory design approach, er en tilnærming 

som oppstod i forbindelse med ønsket om mer demokrati i arbeidslivet. Tanken var at 

systemutviklerne i samarbeid med brukerne skulle utvikle systemet. Med brukerdeltakelse 

oppnår man ikke bare arbeidernes tilfredshet med å kunne påvirke sine egne arbeidsforhold. 

Systemutviklere og arbeiderne vil begge også få en bedre forståelse av systemet som er i ferd 

med å utvikles (Bjerknes and Bratteteig 1995). På denne måten er det mulig å minske det 

store spriket mellom systemutvikler og bruker. 

 

Det finnes i dag mange forskjellige settinger for systemutviklingsprosjekter med ulike 

utfordringer og muligheter. Disse kan grovt deles inn i tre kategorier avhengig av om 

brukerne og utviklerne er kjent eller ikke (Grudin 1991). I kontraktutviklingsprosjekter er 

brukerorganisasjonen i utgangspunktet identifisert, mens utviklingsgruppen først blir kjent når 

kontrakten blir tildelt. I produktutviklingsprosjekter der programmer blir utviklet for salg i 

massemarkedet, er utviklerne kjent fra starten av, mens brukerne først blir kjent når produktet 

settes ut på markedet. Dette betyr likevel ikke at utviklerne ikke har en ide om hvilke 

brukergrupper de har tenkt å rette produktet mot. Den tredje kategorien er in-house utvikling, 

som går ut på å utvikle interne systemer for en bestemt organisasjon. Her er både utviklerne 

og brukerne kjent fra første stund.  
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I forbindelse med Internettets fremvekst har det dukket opp flere settinger for 

systemutvikling. Elektroniske/programvarebaserte tjenester som for eksempel mobilhandel, e-

handel, nettbank osv., har et utgangspunkt som er noe annerledes enn de tre beskrevet 

ovenfor. Kjennetegnet for denne settingen er at en bedrift ved hjelp av programmerte 

mekanismer tilbyr elektroniske tjenester til kunder via Internett samtidig som de selv tar i 

bruk systemet. Utfordringen her består i å utvikle et system som skal betjene to relativt ulike 

kundegrupper der den ene brukergruppen i utgangspunktet er kjent, men der den andre ikke 

nødvendigvis behøver å være det. Samtidig har man en utviklerorganisasjon som enten kan 

være en del av bedriften og som dermed er kjent fra starten av, eller som må hentes utenifra 

slik som i kontraktutviklingsprosjekter og derfor blir kjent først på et senere tidspunkt.  

 

Et område som det i løpet av de siste årene har introdusert flere og flere Internettportaler som 

tilbyr elektroniske/programvarebasere tjenester er bedriftsmarkedet. Mange av disse 

bedriftene er oppstartsbedrifter som har utnyttet internetteknologi for å komme seg inn i et 

eksisterende marked. Dette har i mange tilfeller medført et sterkt press på de etablerte 

bedriftene som i tråd med markedsutviklingen, på lik linje med oppstartsbedriftene har valgt å 

følge etter og tilby tjenester på nett. 

 

Markedet i dag karakteriseres av raske endringer der informasjon og teknologi står sentralt 

(Shapiro and Varian 1999). I det å etablere seg på nett innebærer det å bygge opp en 

Internettportal som tilbyr ulike typer tjenester til kunder. Håndteringen av denne 

problemstillingen er viktig for en bedrift vellykket å greie å tilby tjenester på nett til sine 

potensielle kunder. Men ikke bare er det viktig å utvikle et godt system. De er også avhengig 

av å greie å tiltrekke seg kunder samt få de til å komme tilbake og bruke tjenestene jevnlig. 

Systemer som er brukervennlige og intuitive er et sterkt konkurransefortrinn, men strategiske 

planer om hvordan nå ut til kundene, danne allianser er også et sentralt punkt i arbeidet med å 

skape en god nettportal.  

 

1.2 Problemstilling 

Jeg er interessert i å se nærmere på hvordan bedrifter håndterer konkurranse i et marked der 

internetteknologi har utviklet seg til å ha en avgjørende rolle. I denne konkurransesituasjonen 

har bedrifter blant annet måttet omfavne ny teknologi. De fleste bedrifter i dag anvender 

weben til å presentere, informere og/eller markedsføre seg selv. Det nye elementet er å kunne 
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tilby kunder diverse tjenester ved å utnytte Internett og bredbånd. Disse teknologiene har lagt 

grunnlag for en annerledes systemutviklingskontekst sett i forhold til Grudins tre tradisjonelle 

settinger. Jeg ønsker derfor i denne oppgaven å få et innblikk i hvordan utviklingen av 

elektroniske/programvarebaserte tjenestene som blir tilbudt av Internettportaler har blitt 

utført, og hvordan bedrifter håndterer utfordringen med å inkludere brukerne i arbeidet med å 

utvikle systemet. Følgende problemstilling skal jeg prøve å besvare i denne masteroppgaven 

 

1. Hvordan håndterer bedrifter omstillinger i et marked som kommer som følge av 

teknologi og hvordan får oppstartsbedrifter utnyttet dette? 

2. Hvordan håndterer bedrifter som skal utvikle et system som tilbyr tjenester på nett 

utfordringen med å minske gapet mellom brukere og utviklere? 

 

Fotobransjen er en bransje som i løpet av de siste fem til ti årene har gjennomgått mange av 

de endringene som er beskrevet ovenfor. Bruken av Internett begynte å bli mer utbredt 

omtrent samtidig som digitalkameraet ble introdusert i 1995. Sammen har Internett, 

digitalkameraet og bredbåndet skapt både muligheter og utfordringer for fotobransjen. Nye 

aktører har kommet på banen samtidig som enkelte etablerte har forsvunnet helt fra markedet. 

De nye bildefremkallingsaktørene har utnyttet ny teknologi til å tilby kunder muligheten til å 

bestille fremkalling av bilder på nett. En av utfordringene her har vært å skaffe seg en fot 

innenfor bransjen og deretter ekspandere. Når det gjelder fotoforretningene som har eksistert 

over lengre tid, har blant annet utfordringene ligget i omstillingsprosessen fra filmbaserte til 

digitale kameraer, og å utvikle nettportaler som tilbyr elektroniske/programvarebaserte 

tjenester i konkurransen mot de nye nettbutikkene. 

 

Jeg skal i denne masteroppgaven besvare problemstillingene ved å studere fotobransjen med 

hovedfokus på to sider; 

 

1. Konkurransesituasjonen mellom en etablert og en nyoppstartet bedrift i et marked der 

flere teknologiske faktorer spiller inn. 

2. Systemutviklingsprosessen i disse to bedriftene og hvordan de løser utfordringen med 

å inkludere brukere 
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2 Teoretisk rammeverk 

Dette kapitlet tar for seg det teoretiske rammeverket i denne oppgaven. I dagens samfunn har 

vi beveget oss inn i en tidsperiode der teknologi, informasjon og nettverk står svært sentralt. 

Denne perioden betegnes i litteraturen som informasjonsøkonomien. Med Internett har 

mulighetene blitt større og tilgangen på informasjon blitt lettere. Carl Shapiro og Hal Varian 

beskriver i boken Information Rules denne tidsperioden og de mulighetene og utfordringene 

Internett har brakt med seg. Dette sett fra et bedriftsperspektiv, innovatørperspektiv og 

kundeperspektiv. Betegnelser som switchingkostnader, lock- in, nettverkseffekt og 

nettverkseksternalitet introduseres og gir oss en bedre forståelse av det økonomiske 

rammeverket som karakteriserer markedet i dag. 

 

Teknologisk utvikling skjer raskt i dagens samfunn. Med et utgangspunkt i en bransje som er 

under mange omstillinger, er Clayton Christensens The Innovator’s Dilemma med på å gi en 

bedre forståelse av de kreftene som råder når en teknologisk nyvinning, en disruptiv 

innovasjon, entrer et marked. Etablerte bedrifter kjemper imot nye oppstarter i denne kampen. 

 

Utviklingen av en Internettportal krever grundig planlegging, spesielt i en ny tidsperiode med 

et annet rammeverk. Veien fra introduksjon til et vellykket resultat er lang. Jan Damsgaard 

beskriver i sitt paper, Managing an Internet portal fra 2002, 4 ulike faser med vanlige 

utfordringer man møter på i arbeidet med å introdusere og vedlikeholde en vellykket portal.  

 

Systemutvikling har gjennom årene endret seg mye, alt fra teknisk perfeksjonisme til 

brukermedvirkning. Men kontekstene for systemutvikling i dag er ikke lenger nødvendigvis 

de samme som tidligere. Hvordan løses da utfordringen med å inkludere brukere i en 

systemutviklingsprosess når den fysiske avstanden mellom utviklere og brukere stadig økes? 

Jonathan Grudin belyser i sin artikkel Bridging the gaps between developers and users, fra 

1991 tre tradisjonelle kontekster for systemutvikling som fokuserer på forholdet mellom 

utvikler og bruker.  

 

2.1 Informasjonsøkonomien/nettverksøkonomien 

Informasjon og informasjonsgoder har fått en sentral rolle i samfunnet i dag. Da det tidligere 

var materielle goder som dannet grunnlaget for vekst, er det nå informasjon og kunnskap som 
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har overtatt. Likevel hadde ikke denne veksten vært mulig uten hjelp av teknologi. 

Infrastrukturen som er bygget opp i dag har gitt oss muligheten til å lagre, hente, kopiere og 

manipulere informasjon. Mellom teknologi og informasjon er det et avhengighetsforhold der 

verdien av begge økes med støtte fra den andre. Denne perioden som vi har beveget oss inn i, 

omtales i litteraturen som informasjonsøkonomien (Shapiro and Varian 1999). Likevel er det 

nettverk som kanskje er det mest beskrivende stikkordordet for den nye økonomien. 

Informasjon har vært tilstede i lang tid, men det er først nå i løpet av de siste 10 årene at 

informasjonsgoder har blitt så viktig i vår hverdag. Grunnen til dette er den stadige utvidelsen 

av nettverk. Mange anvender begrepet nettverksøkonomi fremfor informasjonsøkonomi da 

dette gir en mer presis karakteristikk av perioden. 

 

I nettverksøkonomien har tilgang på effektive kommunikasjonsmidler i stor grad bidratt til at 

verden har blitt mindre i den forstand at informasjon ikke lenger tar så lang tid å nå fram. Med 

internettets fremvekst har også tilgangen på informasjon økt. Informasjon er en gode som i 

kombinasjon med internett har blitt lettere tilgjengelig, men samtidig kanskje også 

vanskeligere å finne frem til i det enorme nettverket. Med Herbert Simons kommentar i 

bakhodet, ”A wealth of information creates a poverty of attention”, er det viktig å tenke 

struktur og bearbeiding av informasjon for mest mulig å gjøre den interessant og nyttig til de 

ulike formål den er ment til. Det er ingen tilfeldighet at de mest populære websidene i dag 

tilhører søkemotorene (Shapiro and Varian 1999). 

 

I informasjonens tidsalder blir i følge Shapiro og Varian (1999) informasjon effektivt brukt 

som et middel for bedrifter å bli bedre kjent med sine respektive kunder. Dette med ønske om 

å kunne tilpasse sine produkter best mulig i henhold til kundens behov og ønsker. Da det 

tidligere var fokus på masseprodusering av produkter er det nå i mye større grad fokus på 

personifisering av produkter og priser. Kunden skal få et produkt som er akkurat slik han/hun 

ønsker det skal være, og det til en pris som de er villige til å betale. Dette blir etter hvert også 

kravet idet flere og flere bedrifter entrer markedet. For å være konkurransedyktige må de leve 

opp til dagens standarder og i tillegg greie å differensiere seg.  

 

Bedrifters suksess er ikke lenger kun avhengig av kunder og konkurrenter. Den er samtidig 

også avhengig av at bedrifter skaffer seg samarbeidspartnere og innleder allianser (Shapiro 

and Varian 1999). Nye produkter ser dagslys og de integreres til eksisterende produkter og 

systemer. En enkelt bedrift kan sjeldent tilby et fullverdig informasjonssystem, men kan i 



 14 

samarbeid med andre levere en pakkeløsning som blir mer verdifull for kundene. Siden 

produktene er mange, konkurransen stor, og det som oftest ikke eksisterer noen standard, kan 

kundene finne det vanskelig å sette sammen produktene selv (Shapiro and Varian 1999). 

Fokuset til bedriftene har derfor gått over til å kunne levere et fullverdig produkt med 

komplementære egenskaper. Et slikt samarbeid mellom bedrifter kan være med på å styrke 

den enkelte bedrifts posisjon i forhold til dersom den skulle ha stått alene (Shapiro and Varian 

1999). 

 

Den økende rollen teknologi og nettverk har fått, har resultert i en del endringer i dagens 

samfunn. De fleste bransjer har blitt påvirket i større eller mindre grad. Ny teknologi har blitt 

tatt i bruk. Utfordringene her består i at det eksisterer er en del kostnader ved å bytte over til 

noe nytt, hos bedriften og mest av alt hos brukerne (Shapiro and Varian 1999). De er fastlåst 

til et produkt de allerede er kjent med og ønsker ikke å skifte med mindre nytteverdien til det 

nye produktet overstiger den eksisterende produktets nytteverdi (Shapiro and Varian 1999). 

Denne problematikken er knyttet til begrepene switchingkostnader og lock- in i litteraturen. 

Videre brukes også disse begrepene i forbindelse med strategiplanlegging.  

 

Jeg skal nedenfor gi en presentasjon av de viktigste begrepene som kjennetegner 

informasjonsøkonomien. Nettverk har som tidligere nevnt en sentral rolle i den nye 

økonomien. Med nettverk har det dukket opp nye muligheter og utfordringer som er gjeldene i 

dag. Nettverkseffekt og nettverkseksternalitet er to begreper som er mye brukt om hverandre i 

litteraturen. Jeg skal her først gi en introduksjon av temaet. Deretter skal jeg presentere 

switchingkostnader, lock- in og lock- in effekt, begreper knyttet opp til hvordan man skal 

håndtere og trekke til seg kunder. 

 

2.1.1 Nettverkseffekt/nettverkseksternalitet  

”Den store ironien i vår tid er at datamaskinens tidsalder er over. Alle de store konsekvensene 

skapt av datamaskinen alene har allerede funnet sted. Datamaskinen har gjort livene våre litt 

raskere og det er det. I kontrast, er de mest lovende teknologiene som gjør sin debut 

hovedsakelig knyttet til kommunikasjon mellom maskiner – det er, tilkoblinger fremfor 

beregninger.” (Kelly 1998) 
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I dag foregår det meste i et nettverk der ting berører og påvirker hverandre gjensidig. Vi 

snakker om både fysiske nettverk som telefonnettverk, jernbanenettverk og ikke-fysiske 

nettverk om et nettverk av brukere. Nettverkseffekter er et ord som stadig går igjen i 

litteraturen. Fordi alt mer eller mindre er bundet sammen i et enormt nettverk påvirkes vi i 

mye større grad enn tidligere av hverandre. Positiv tilbakemelding på et produkt i et nettverk 

har en sterk effekt. Det påvirker ikke bare den det gjelder, men også konkurrenter 

samarbeidspartnere og markedet generelt. Telefonen er det mest kjente eksempelet på et 

nettverksprodukt. Telefonen hadde ikke hatt stor verdi dersom det ikke fantes noen å ringe til. 

Nettverket øker derfor i verdi jo flere det er som er eier av en telefon. Etter hvert som 

nettverket økes, legges det et press på de som står utenfor. For å effektivt greie å 

kommunisere og utveksle informasjon med andre i nettverket ender derfor mange med å bli 

en del av nettverket.  

 

I dagens marked utsettes vi for produkter som endrer verdi i det antallet brukere øker. 

Telefonen hadde ikke hatt den posisjonen den har i dag dersom det ikke eksisterte nok 

husstander med telefoner og telefonabonnementer. Hvilken verdi hadde faksmaskinen hatt 

dersom det ikke fantes noen å fakse til? I litteraturen omtales et marked med denne 

karakteristikken som et nettverksmarked (Yang 1997). I det vi som kunder velger å bli en del 

av telefonnettverket påvirker vi de som allerede er medlem av nettverket, enten det er positivt 

eller negativt. Denne påvirkningen der verdien av en handling endrer seg ettersom antallet på 

andre som utfører de samme handlingene endrer seg, kalles for nettverkseffekt (Liebowitz and 

Margolis 1994). 

 

Årsakene til at man velger å bli del av et nettverk er avhengig av flere faktorer. Positiv 

tilbakemelding fra deltakere er med på å bidra til å tiltrekke seg flere. Når kundemassen er 

stor nok, er det ofte vanskelig å være utenforstående når man blir nødt til å anvende produktet 

for å være i kontakt med de som er en del av nettverket. Et eksempel på dette er utveksling av 

dokumenter som er i wordformat. 

 

Nettverkseffekt og nettverkseksternalitet er to begreper brukes om hverandre i det meste av 

den litteraturen som eksisterer i dag. Liebowitz og Margolis (1994) derimot, argumenterer for 

at den vide definisjonen på begrepet ikke er beskrivende nok for å forstå omfanget av 

fenomenet nettverkseksternalitet. Dersom nettverkseksternalitet skulle bety det samme som 

nettverkseffekt, at en vares verdi avhenger av det antall brukere den har, har vi å håndtere 
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med et enormt sett av nettverkseksternaliteter. Eksempler på dette kan være alt fra 

telefonnettverk til gourmetbransjen der jo flere det er som spiser gourmetmat jo mer 

verdiøkning oppnår selve bransjen. 

 

En viktig presisering som derfor er viktig å nevne er at eksternalitet i økonomilitteraturen 

forbindes med markedsfiaskoer (market failure) (Liebowitz and Margolis 1998). Det blir 

derfor ikke riktig å bruke nettverkseksternaliteter om nettverkseffekter. Resonnementet er at 

dersom alle aspektene ved økonomien vår utsettes for nettverkseksternaliteter og 

nettverkseksternaliteter er markedsfiaskoer, da vil våre antagelser om effektivitet i et marked 

være en alvorlig feil (Liebowitz and Margolis 1994). En nærmere definisjon på 

nettverkseksternalitet som samsvarer med resten av den økonomiske litteraturen er derfor; 

nettverkseksternalitet er en type nettverkseffekt der likevekten etter handel viser at det er 

uutnyttede gevinster med hensyn til nettverksdeltakelse (Liebowitz and Margolis 1994). Dette 

innebærer at nettverkseksternaliteter er nettverkseffekter, med mindre deltakerne i markedet 

som blir berørt, har mislyktes i å internalisere disse effektene (Liebowitz and Margolis 1998). 

Som eksempel på en vellykket internaliseringsprosess nevner Liebowitz og Margolis en 

episode der økonomer hadde skrevet om den positive eksternaliteten bestøvningsaktivitetene 

til biene hadde medført epledyrkere. Bie-eiere gikk da ut til epledyrkerne for å oppnå 

kontrakter til begges fordel. Vellykkede internaliseringer av nettverkseffekter forhindrer 

nettverkseksternaliteter. 

 

Katz og Shapiro er to andre som har sett nærmere på begrepet nettverkseksternalitet. De 

skiller i motsetning til Liebowitz og Margolis ikke mellom nettverkseffekt og 

nettverkseksternalitet i sin litteratur, men bruker begrepene om hverandre. Når jeg nedenfor 

beskriver Katz og Shapiro har jeg valgt å gjøre et skille mellom nettverkseksternalitet og 

nettverkseffekt. 

 

Katz og Shapiro skiller mellom direkte og indirekte nettverkseffekter. Direkte 

nettverkseffekter er påvirkning som direkte berører verdien av produktet når antallet brukere 

endrer deg (Katz and Shapiro 1985). Indirekte nettverkseffekter derimot, involverer 

sideprodukter i stedet for hovedproduktet i seg selv. For eksempel når vi kjøper en printer kan 

dette bidra til at prisen på fargepatronene som brukes i den samme type printer synker. Dette 

er en form for indirekte nettverkseffekt.  
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Mye av det som blir omtalt i litteraturen som nettverkseffekt er i realiteten ikke det. 

Pekuniære eksternaliteter er en indirekte nettverkseksternalitet som påvirker prissystemet. Når 

en bedrift A øker produksjonen sin med en vare og prisen synker, gjør dette skade på 

konkurrentene B og C. En konkurransesituasjon oppstår som ender med at konsumentene 

oppnår flere fordeler (lavere priser), mens produsentene taper (mindre profitt). Liebowitz og 

Margolis (1994) argumenterer for at pekuniære nettverkseksternaliteter derfor ikke er 

nettverkseksternaliteter da det er et resultat av vanlige markedsmekanismer.  

 

Når det snakkes om nettverkseksternaliteter i form av markedsfiaskoer, er det dirkete 

nettverkseffekter som menes. Også noen av de direkte nettverkseffektene kan tas for å være 

nettverkseksternaliteter uten å faktisk være det etter Liebowitz og Margolis sin definisjon. 

Inframarginale eksternaliteter, der brukerne ikke blir berørt av marginale endringer i de 

eksternalitetfremkallende aktivitetene, er en slik eksternalitet. Nettverk vil etter hvert nå et 

metthetspunkt der en ekstra kunde ikke lenger betyr mye for verdien av produktet. For 

eksempel vil en økning av dvd spillere i husholdningene medføre at dvd-utleiingsmarkedet 

blir mer tilgjengelig for oss. Men dvd-utleiing er i dag så vanlig at en ekstra dvd-spiller i 

husholdningen ikke lenger har noen stor innvirkning på utleiemarkedet. Nettverkseksternalitet 

er derfor en nettverkseffekt der resultatet etter handel viser at det er uutnyttede gevinster med 

hensyn til nettverksdeltakelse. Med inframarginale eksternaliteter er markedet så mettet at det 

ikke eksisterer noen uutnyttede gevinster etter handel. Dermed kan heller ikke denne type 

nettverkseffekt bli omtalt som nettverkseksternalitet.  

 

Nettverkseksternaliteter unngås med internalisering. Eierskap kan være en effektiv måte å få 

internalisert nettverkseffekter på. Samlet mobilisering er vanskelig å oppnå, men ved et 

eierskap vil de øverste alltid jobbe for størst mulig gevinst og en internaliseringsprosess vil 

dermed være lettere å få gjennomført. Internalisering kan også skje gjennom samhandling 

blant en gruppe mennesker som er i interaksjon med hverandre. Et nettverk kan være stort der 

det for eksempel eksisterer mange forskjellige programmeringsspråk. Internaliseringen her 

skjer gjennom at de som hører innenfor samme prosjektgruppe adopterer et språk som er 

gjeldene for alle. Det er irrelevant om alle innenfor nettverket snakker samme språk så lenge 

de som faktisk er i interaksjon med hverandre gjør det (Liebowitz and Margolis 1994). 

 

Konseptet om nettverkseksternalitet knyttes i litteraturen til diskusjonen om valg av 

standarder, mer presist om valget av den rette standarden (Liebowitz and Margolis 1995b). 
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Greier vi å velge de beste og mest overlegne produktene eller er vi ofre for 

nettverkseksternalitetene? Det mest velkjente eksemplet på det som hevdes å være et resultat 

av en nettverkseksternalitet, er QWERTY-tastaturet. Tastaturet var konstruert til 

skrivemaskiner og var laget slik at den reduserte tastehastigheten. Årsaken til denne 

konstruksjonen var å forhindre at tastene satte seg fast i hverandre, men dette problemet er 

ikke lenger gjeldene på dagens datamaskiner. Da Dvorak-tastaturet som både skulle være 

lettere å lære og samtidig også skulle øke skrivehastigheten i forhold til QWERTY-tastaturet, 

ble introdusert, var det derfor forventet at dette tastaturet skulle ta over markedet. Det hevdes 

at grunnen til at dette ikke skjedde var fordi det var for få Dvorak-tastaturer tilgjengelige, og 

tastaturet ble ikke produsert i mengder fordi det var så få som kunne håndtere det. Vi er i stor 

grad er bundet til forventningen om hvordan flertallet kommer til å handle og har handlet. 

Verdien til QWERTY-tastaturet var allerede uvurderlig høyt på grunn av det høye antallet 

brukere og tastaturet var så etablert i markedet at den kollektive kostnaden ved å skifte, 

oversteg fordelene. Dette resulterte dermed i at QWERTY-tastaturet, det underlegne 

produktet, som følge av nettverkseksternaliteter, gikk seirende ut av standardkampen (Shapiro 

and Varian 1999). 

 

Denne konklusjonen sier Liebowitz og Margolis ikke stemmer. Det finnes ingen sikker 

dokumentasjon på at Dvorak-tastaturet faktisk var et bedre og mer effektivt tastatur. 

Eksperimenter gjort på bruken av Dvorak-tastaturet er ikke veldokumentert og har mange 

feilkilder (Liebowitz and Margolis 1990). Senere forskning har også vist at QWERTY-

tastaturet ikke var Dvorak-tastaturet underlegen, og at det vant standardkampen fordi det mest 

sannsynlig var det beste produktet (Liebowitz and Margolis 1990). 

 

Diskusjonen om nettverkseffekter i litteraturen impliserer at vi ikke er i stand til å bevege oss 

fra en teknologi til en bedre en, at vi er fanget av den stien som vi allerede har valgt. 

Liebowitz og Margolis står fast på at dette ikke stemmer. Vi har beveget oss fremover. Det 

finnes i dag både biler og bensinstasjoner. Hadde antagelsen om nettverkseksternalitet vært 

korrekt hadde det ikke vært interessant å ha bensinstasjoner fordi det en gang i tiden var så få 

biler, og det ville ikke blitt produsert så mange biler fordi det rett og slett ikke eksisterte 

mange nok bensinstasjoner. Det finnes utfordringer med å få et produkt på markedet, men å 

anta at nettverkseksternaliteter har så stor utbredelse som det blir omtalt i litteraturen, er ikke 

korrekt (Liebowitz and Margolis 1994). For Liebowitz og Margolis gjenstår det fremdeles å 

finne empirisk støtte til at fenomenet faktisk eksisterer. 
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2.1.2 Switching kostnader og lock-in 

Shapiro og Varian introduserer i boken, information rules, begrepene switching costs og lock-

in. I det en kunde velger å kjøpe/ta i bruk et produkt gjøres det en del forpliktelser han/hun 

ikke nødvendigvis er klar over. Over tid har kunden blitt så vant med produktet og tilegnet seg 

så mange vaner at det blir vanskelig for han/hun å ta i bruk et nytt tilsvarende produkt. Idet 

kostnadene ved å bytte til et annet produkt (switching kostnadene) er så høye at de overstiger 

fordelene, har kunden blitt fastlåst til det opprinnelige produktet, en situasjon som Shapiro og 

Varian (1999) kaller lock- in. Denne situasjonen kan ses på fra to ulike vinkler; kundens og 

leverandørens. For de som tilbyr produktene/tjenestene er målet selvfølgelig å få etablert en 

installert base med så mange trofaste brukere som mulig, dermed jo høyere switching 

kostnader en kunde har for ditt produkt, jo bedre. For å oppnå suksess gjelder det å ha en 

strategi som inkluderer håndtering av switching kostnader og lock- in. Fra kundens synspunkt 

er det derimot om å gjøre ikke å bli fastlåst. En del forbehold bør derfor gjøres i forkant av 

avgjørelsen om å binde seg til et produkt for å unngå dette.  

”Essensen i lock- in er at dine fremtidige valg blir begrenset av dine investeringer i dag” 

  

Uansett hvilken side man ser det fra gjelder det å kunne se langt frem i tid. Leverandørene vil 

ha kundene låst fast i syklusen for å tjene mest mulig penger, men samtidig uten at kundene 

skal føle seg fanget, mens kundene ønsker størst mulig frihet, altså lavest mulig switching 

kostnader, for å unngå lock-in. 

 

Lock- in syklusen består av fire forskjellige faser, se figur 2.1. I brand selection fasen har ikke 

kunden noen spesielle preferanser for et merke. Idet kundene velger å se nærmere på et 

produkt har de også sett ut et bestemt merke. Dermed entrer de brand seleksjonsfasen. Graden 

av lock-in i denne fasen er minimal. 
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Figur 2.1 Lock-in syklusen 

 

 

Kundene går deretter inn i samplingsfasen. Her blir de lokket til å teste ut produktets 

egenskaper, gjerne gratis eller ved å bli tilbudt andre midler som er vanskelige å motstå 

(eksempel: åtte bøker for en dollar). Lock- in graden er fremdeles lav. Når kunden gjør mer 

enn å teste ut produktet har han/hun kommet inn i entrenchment fasen. Vaner blir dannet og 

graden av lock- in økes. Lock- in fasen inntreffer først når kostnadene for å bytte til et nytt 

produkt overstiger fordelene. Over tid vil graden av lock- in endre seg avhengig av hvordan 

eierne håndterer situasjonen. Switching kostnadene kan på et bestemt tidspunkt bli så lave at 

kunden igjen kan begynne å se etter andre merker. Vi er da tilbake i brand selection fasen. 

 

Når det gjelder selgerne/leverandørene sin strategi for å håndtere lock-in gjelder tre 

hovedprinsipper: 1) Først og fremst må de investere i å skape en installert kundebase. Her er 

det viktig å bli kjent med sine kunder for best mulig å greie å tilby dem et passende produkt 

senere. 2) Deretter må de styrke sin posisjon blant kundene, få de til å ta i bruk produktet 

jevnlig, skaffe seg et godt navn og rykte. Dette kan for eksempel gjøres ved stadig å forbedre 

produktet, markedsføre det slik at det blir mer attraktivt og innføre lokkemidler. 3) Til sist må 

de jobbe for å opprettholde kundebasen. De må sørge for å øke verdien av den installerte 

basen. Ved å ta i bruk informasjon om de eksisterende kundene som er blitt samlet inn over 

tid, kan de tilby kundene nye passende produkter (Shapiro and Varian 1999).  
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For selgerne å kunne lykkes er det viktig å se ting i forhold til sine kunder. Det gjelder å 

minske kundenes følelse av å være fastlåst mest mulig samtidig som de også skal kunne 

generere inntekter på dette.  

 

2.2 The Innovator’s Dilemma 

Clayton Christensen beskriver i denne boken hvilke utfordringer et marked står overfor når en 

teknologisk nyvinning dukker opp. Etablerte aktører kjemper en kamp mot de nye 

konkurrentene samtidig som det er viktig for dem aktivt å jobbe for å beholde de kundene 

som de allerede har. Nyetableringer jobber på den andre siden for å befeste en posisjon i et 

marked. Fortrinnet er en disruptiv innovasjon. Store etablerte bedrifter har i en slik situasjon 

et annet fokus enn nyetableringer. På den ene siden har de allerede en eksisterende 

kundegruppe hvis behov skal tilfredsstilles. Samtidig har de investorers ønsker om påvirkning 

på ressursfordelingen. På den andre siden står den disruptive teknologien som i 

utgangspunktet vil gi mindre profittmuligheter og som kundene til å starte med ikke ønsker. 

Innovatørenes dilemma er å stå foran dette valget mellom å fortsette å investere ressurser i å 

videreutvikle vedvarende teknologi basert på kunders tilbakemeldinger eller investere i ny 

disruptiv teknologi. 

 

2.2.1 Vedvarende teknologi (sustaining technology) 

Vedvarende teknologi er teknologi som er med på å bidra til å forbedre eksisterende 

produkters ytelse (Christensen 2003). Vedvarende teknologi gjennomgår en inkrementell 

forbedringsprosess. Bedrifter satser som oftest på vedvarende teknologi fordi teknologien 

tilsynelatende er det kundene ønsker. I tillegg kan bedrifter gi en forholdsvis god analyse av 

det vedvarende teknologimarkedet, estimering av salgsinntekter og vekstpotensial, noe som er 

vanskelig med disruptiv teknologi (Christensen 2003). 

 

2.2.2 Disruptiv teknologi 

En disruptiv teknologi er en ny teknologisk innovasjon som er radikalt forskjellig fra, og som 

i utgangspunktet ofte yter mindre enn den eksisterende dominerende teknologien (Christensen 

2003). Omsider vil denne teknologien overta for den eksisterende teknologien i et marked. 

Dette kan skje på to måter, enten ved at den blir en stedfortreder for noe eksisterende i et 
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marked som utvides på samme måte som den mindre harddisken som hadde dårligere 

kapasitet tok over da notebooken ble introdusert, eller ved at innovasjonen suksessivt 

forbedres og beveger seg oppover i markedet slik digitalkameraet har tatt over for det 

filmbaserte kameraet (Christensen 2003). Christensen omtaler den første disrupsjonen som 

new-market disrupsjon og den andre som low-end disruption. Low-end disrupsjon oppstår når 

forbedringene av en eksisterende teknologi utvikler seg så raskt at den overgår kundenes 

behov. Da kan en innovasjon/teknologi som yter mindre, men som likevel tilfredsstiller 

enkelte segmenters behov, entre et marked (Christensen 2003). Fordi teknologien er 

”dårligere”, vil ofte ikke de etablerte aktørene anse disruptiv teknologi som en reell 

konkurrent til den vedvarende teknologien. Dermed får disruptiv teknologi muligheten til å 

forbedre seg og vil etter hvert komme inn og overta for den allerede eksisterende teknologien. 

 

Betegnelsen New-market disrupsjon brukes når et produkt som på mange områder yter mindre 

enn det som allerede eksisterer, passer bedre inn i et marked som er under utvikling og 

utvidelse (Christensen 2003). Dersom vi der på harddiskindustrien var den nye generasjonen 

harddisker mindre i størrelse, dyrere og hadde lavere ytelse. Den mindre harddisken stilte 

svakere enn sin forgjenger på de fleste områder, men overlevde likevel på grunn av 

utviklingen i datamaskinmarkedet. Datamaskinene ble mindre, parallelt dukket det opp et 

behov for mindre disker. Dermed ble de nye, mindre harddiskene brukt i et nytt marked som 

vokste frem. 

 

Christensen beskriver i boken fem grunnleggende prinsipper som er gjeldene når en disruptiv 

innovasjon entrer et marked. Christensen forsøker i boken å presisere at det ikke er lederrollen 

i de etablerte bedriftene som svikter, men at det er mangel på forståelse for fenomenet 

disruptiv innovasjon i seg selv, som ofte fører til mange etablerte bedrifters fall. De fem 

prinsippene er: 

 

1. Bedrifter er avhengige av kunder og investorer for å fordele ressurser. 

2. Små markeder løser ikke veksten store bedrifter har behov for. 

3. Markeder som ikke eksisterer kan ikke bli analysert. 

4. En organisasjons styrke definerer også dens svakheter. 

5. Teknologiforsyning er ikke nødvendigvis det samme som markedsetterspørsel. 

 

Nedenfor vil jeg gå nærmere inn på hver enkelt av disse prinsippene. 
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2.2.3 Ressursfordeling 

I Christensens (2003) første prinsipp, bedrifter er avhengige av kunder og investorer for å 

fordele ressurser, ligger det til grunn at bedrifter er avhengig av å følge kundene og 

investorenes ønsker for å kunne overleve i et marked. Selv om det tilsynelatende er bedriften 

selv som bestemmer hvordan ressursfordeling foregår, er det her ikke til å unngå at det er en 

avhengighet mellom ressursfordeling og disse to gruppene. Utvikler bedriftene produkter som 

ikke er i henhold til kundenes ønsker, vil de ikke kunne opprettholde salgstallene. Utvikler de 

noe investorene ikke ønsker, vil investorene begrense ressurstilgangen. Sett i forhold til en 

disruptiv innovasjon blir det derfor vanskelig for de etablerte bedriftene å følge opp i denne 

utviklingen da de blir nødt til å handle på bakgrunn av investorenes ønsker og kundenes 

behov (Christensen 2003). Den disruptive innovasjonen får ikke sin fulle oppmerksomhet da 

det vil være viktigere å fokusere på et produkt og en teknologi som kunder allerede vil ha. 

Ofte er det slik at det nettopp er de etablerte bedriftene som først har utviklet disruptiv 

teknologi, men på grunn av manglende støtte fra kunder, blir nødt til å investere ressurser 

andre steder inntil kundene ønsker seg teknologien. Da er det som regel for sent.  

 

En måte å håndtere dette problemet på, som Christensen nevner, er å opprette en autonom 

enhet som kan fokusere 100 % på utvikling av disruptiv innovasjon. På den måten kan 

moderbedriften fortsette å arbeide med å tilfredsstille sine investorer og eksisterende kunder 

samtidig som den også kan håndtere den disruptive biten. 

 

2.2.4 Vekstbehov 

Christensens andre prinsipp sier at små markeder ikke løser veksten store bedrifter har behov 

for. Disruptiv teknologi er i starten gjerne mest velegnet i et marked der fortjenesten er lav. 

Store bedrifter har en årlig salgsvekstrate som må oppfylles for å opprettholde firmaets verdi. 

Derfor blir det ikke naturlig for store veletablerte bedrifter å følge sporet med disruptiv 

teknologi der avkastningen ikke er tilstrekkelig for å oppnå den totale fortjenesten som er 

forventet av et stort firma (Christensen 2003). Målet er alltid høyest mulig inntjening og 

bedriftene vil heller sette inn ressurser der forventet avkastning er høy fremfor å skifte til en 

helsatsning på den disruptive teknologien. En mer realistisk fordeling er at bedriftene prøver 

seg begge steder, drive videreutvikling av vedvarende teknologi samtidig som de utvikler 
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disruptiv teknologi. Problemet består i at det ofte blir en skjev ressursfordeling. Det naturlige 

er å sette inn krefter der det er mulig å få inn mest penger. Utviklingen av disruptiv teknologi 

vil derfor lett bli utsultet i forhold. For at veletablerte firmaer skal greie å sjonglere mellom 

utviklingen av to ulike teknologier er løsningen ofte å ha en klar grense på ressursfordelingen. 

Dette kan gjøres ved å skille de to gruppene fra hverandre fysisk. De som har greid seg best 

har etablert en selvstendig underorganisasjon der alle ressurser som er tildelt utvikling av 

disruptiv teknologi nettopp blir brukt til det formålet. ”To ulike modeller for hvordan tjene 

penger kan ikke co-eksistere i en organisasjon”, skriver Christensen 

 

2.2.5 Markeder som ikke eksisterer kan ikke bli analysert 

New-market disrupsjoner får gjerne sin inntreden i markeder som ennå ikke eksisterer. Dette 

er problematisk for eksisterende bedrifter når de skal planlegge fremover og estimere 

fortjeneste. Det er nærmest umulig å beregne hvor stort salget kommer til å bli, langt mindre 

vite hvor produktet vil bli solgt i det hele tatt. Med disruptiv teknologi blir man i starten nødt 

til å prøve og feile, og samtidig være åpne for alle muligheter. Det er vanskelig å forutsi hvor 

produktet kommer til å slå an og hvor stort salget vil bli. Beregningene kan ikke gjøres på 

samme måte som med vedvarende teknologi. Dette er en risiko etablerte bedrifter ofte ikke 

har råd til å ta. De ønsker på forhånd å vite hva de begir seg ut på. Den mest effektive måten 

for ledere å gå frem under disse omstendighetene er å føre en læringsstrategi der man først 

prøver å lære mest mulig om det ukjente som er der ute i stedet for å analysere noe som ikke 

eksisterer (Christensen 2003). Også dette fungerer best dersom det opprettes en selvstendig 

organisasjon.  

 

2.2.6 En organisasjons styrke definerer også dens svakheter 

I en organisasjon utvikles en spesiell måte å utføre ting på, verdier og kultur dyrkes fram som 

er særegen for den enkelte bedrift. Mennesker går inn i en bedrift som en ressurs som blir bakt 

inn i prosesser. Måten å utføre prosessene på styres av gruppens verdier som igjen er med på å 

definere kulturen. Det er denne kulturen, verdiene og prosessene som sammen utgjør 

bedriftens styrke. Jo lenger ut i kjeden, ressurs – prosess – verdi – kultur, man kommer jo 

mindre fleksibel er man i forhold til endringer. Som eksempel på en slik bedrift, trekkes 

McKinsey fram. Menneskene skiftes stadig ut uten at McKinsey som organisasjon blir mindre 

ettertraktet. Styrken hos McKinsey ligger i de prosessene som er innarbeidet, de verdiene som 
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har blitt skapt og i kulturens eksistens. Men i bedriftens styrke ligger også svakhetene. Når 

disruptive innovasjoner dukker opp kreves det ofte endringer i prosesser, verdier og kultur for 

å kunne lykkes. Bedriftene må omstruktureres, noe som er tidskrevende og svært vanskelig da 

det ligger innbakt i kulturen. En bedrifts styrke er kontekstavhengig. Som veiledning skriver 

Christensen at man må sammenligne kravene som skal til for å lykkes med disruptiv 

innovasjon, med de kravene som den eksisterende organisasjonen stiller med. Dersom 

verdiene, prosessene og strukturen er noenlunde sammenfallende bør det kunne gjøres 

justeringer for å få det til. Dersom det er store forskjeller her, er sannsynligvis den beste 

løsningen å opprette en autonom organisasjon. 

 

2.2.7 Teknologiforsyning er ikke markedsetterspørsel 

Kunders førsteprioritet er ofte til å begynne med produktets ytelse. Bedrifter jobber derfor 

stadig med å forbedre ytelsen hos eksisterende produkter. Til et punkt oppnås kundenes krav 

og det blir ikke lenger nødvendig med forbedringer på dette området. Grunnlaget for valg av 

produkter skiftes etter en stund over til pålitelighet, deretter bekvemmelighet og til slutt pris 

ettersom ytelsen allerede tilfredsstiller kundens behov (Christensen 2003). Som tidligere 

beskrevet yter gjerne disruptiv teknologi til å begynne med mindre enn vedvarende teknologi, 

men utvikles raskt og når etter hvert kundenes krav. Mens vedvarende teknologi ofte 

videreutvikles til å yte enda bedre, sammenfaller ikke dette med kundenes initielle krav og 

kunder har en tendens til å snu seg vekk for å finne produkter med andre tilleggsegenskaper. 

Det er her disruptive innovasjoner får en sjanse til å sette en fot inn på markedet. De 

bedriftene som greier seg er de som nøye følger med på hvordan kundenes behov utvikler seg. 

På den måten kan de få en oversikt over hva det er som konkurreres på i sitt marked, og når 

dette er i ferd med å endre seg.  

 

2.3 Damsgaard  

Internettportaler er i dag svært populære. Vi har alt fra Google www.google.com, og Amazon 

www.amazon.com, til aviser som VG www.vg.no og Aftenposten www.aftenposten.no. Til 

tross for populariteten er det likevel mange som dør ut etter kort tid. Årsaken til dette er 

mangel på planlegging i arbeidet med å utforme portalen (Damsgaard 2002). Damsgaard 

introduserer i sin artikkel, Managing an Internet portal, en modell for hvordan man kan 

håndtere arbeidet med å presentere en Internettportal. Denne modellen består av fire faser der 
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det anbefales god strategisk planlegging i forhold til hver av fasene, og der 

implementasjonsprosessen bør reflektere planleggingen. 

 

Jeg skal i dette delkapitlet først gi en definisjon på begrepet Internettportal. Deretter kommer 

presentasjon av noen strategier anbefalt i Internettportalkampen. Til slutt skal jeg gå igjennom 

Damsgaards portalhåndteringsmodell. 

 

2.3.1 Internettportal 

En Internettportal blir definert som et knutepunkt som tilbyr et bredt spekter av tjenester som 

for eksempel e-post, forum, søkemotor, e-handel. Teknisk er en portal en webside som 

inkluderer en startside med mange navigeringsmuligheter og en samling av forskjellige 

tjenester som kan være levert av en tredjepart. Internettportalene har ofte et sosialt aspekt ved 

seg der er mulig for brukere å kommunisere seg imellom. Portalene kan grovt deles inn i 

forskjellige grupper avhengig av hva fokuset er. Portaler med et horisontalt span har et bredt 

fokus, mens de med vertikalt span er mer spesialiserte (Vineke 2001). Et eksempel på dette er 

portaler som tar opp helsespørsmål. De horisontale vil typisk dekke alle områder innenfor 

helse, mens de vertikale vil ha sitt fokus på ett eller par sykdommer. Den geografiske 

dimensjonen innebærer hvilke geografiske områder en portal sikter på å nå fram til. Er det et 

verdensomspennende marked, eller skal portalen kun nå fram til nordmenn? 

 

2.3.2 Strategier i nettverksmarkedet 

Ved introduksjon av internettportaler i nettverksmarkedet er det hensiktsmessig å følge en 

strategi i kampen om å posisjonere seg. Besen og Farell (1994) presenterer tre forskjellige 

strategier som kan brukes for å konkurrere om ulike standarder i nettverksmarkeder. Hvilken 

av strategiene, The Pesky little brother, the battle of the sexes og tweedledum and tweedledee, 

som skal brukes er avhengig av hvordan markedet er bygget opp, hvor store konkurrentene er, 

hvor mange de er og hvilken posisjon de har. 

 

Tweedledum and Tweedledee 

I et marked der det finnes to like store aktører som begge kjemper om å få egen teknologi til å 

bli standarden, er situasjonen som Besen og Farell kaller Tweedledum and Tweedledee 
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(Besell and Farell 1994). Her er det ingen som er villige til å bøye seg og produktene som de 

utvikler er ikke kompatible. Det er en kamp der det til slutt er en vinner og en taper. 

 

The battle of sexes 

Også i denne situasjonen står det to sterke konkurrenter mot hverandre i et marked. Men i 

stedet for å kjempe en kamp der kun den ene kan sitte igjen som vinner, er begge mer 

tilbøyelige til å inngå et samarbeid. Produktene deres gjøres kompatible med hverandre og i 

de tilfellene der produktene er komplementære kan det skje en verdiøkning hos begge. 

 

Pesky little brother 

Her står vi overfor en tilstand der det er en liten aktør som ønsker seg inn i et marked der det 

allerede finnes en dominerende aktør. For å få en fot inn i markedet er det ofte enklest å følge 

den etablerte aktørens standard og tilby produkter som er kompatible med de andres for å få 

en andel av markedet. 

 

2.3.3 Portalhåndteringsmodellen 

Damsgaard har identifisert en modell for hvordan man kan greie å planlegge, introdusere og 

vedlikeholde en Internettportal. Som vi kan se i figur 2.2 er modellen delt inn i 4 forskjellige 

faser som hver har sine utfordringer som må overkommes. Y-aksen representerer de 

kollektive switchingkostnadene. Disse økes ettersom man beveger seg inn i de neste fasene. 

Strategisk anbefaler Damsgaard, avhengig av hvilken fase man er i, å ta i bruk Besen og 

Farells strategier beskrevet i forrige delkapittel.  
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Figur 2.2 Portalhånteringsmodellen 

 

Ved introduksjon av en ny Internettportal faller man innenfor tre kategorier. Portalen kan 

være først ute til å tilby en helt unik type tjeneste og dermed måtte skape et helt nytt marked. 

Den kan være en rask oppfølger som etterligner markedslederen eller den kan være en helt 

fersk aktør som entrer et etablert marked. Felles for disse tre portalene er at de alle i starten 

står overfor utfordringen med å skaffe seg en kundebase. 

 

I attraksjonsfasen er portalen lansert, og målet blir først og fremst å trekke til seg nok kunder 

samt å få de til å returnere (Damsgaard 2002). Den viktigste måten å få dette til er ved hjelp 

av markedsføring. Når en potensiell kunde kommer til portalen for første gang, er det viktig å 

kunne fange interessen til denne kunden slik at han/hun ønsker å komme tilbake og være en 

aktiv del av portalen. For å senke de potensielle kundenes terskel for å ta i bruk noe nytt, vil 

det være lurt å kunne tilby rabatter, gaver eller andre fordeler, i tillegg til tjenestene portalen 

tilbyr. En annen form for markedsføring er å kjøpe seg/få tilgang til etablerte nettverk eller 

portaler som allerede har en eksisterende kundebase. På den måten kan den nye portalen 

lettere få tilgang til potensielle kunder.  

 

Strategisk sett vil det lønne seg for nye portaler, enten det er en rask oppfølger eller en ny 

aktør, å føre en pesky little brother strategi. Som en ny aktør i et etablert marked vil det være 
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lettere å komme på banen dersom man ikke differensierer seg for mye fra de eksisterende 

aktørene (Damsgaard 2002). Brukegrensesnitt kan være en fordel å etterligne da dette er med 

på å bidra til at switchingkostnadene holdes lave. Som en ny aktør har man ikke de 

teknologiske hindringene vedrørende kompatibilitet som kan være tilstede hos de etablerte 

aktørene ved introduksjon av nye tjenester. Dette er et fortrinn som nyetablerte portaler bør 

utnytte for å skape en slags ”added value” til deres egen portal. 

 

Dersom en portal i denne fasen mislykkes med å få kundene til å returnere, vil utviklingen 

stoppe opp og det vil bli vanskelig å overleve, se figur 2.2. 

 

Contagion (smitte) fasens mål er å oppnå kritisk kundemasse. I dette innebærer det å få nok 

kunder og samtidig til å få disse kundene til å bruke portalen nok til å tiltrekke seg nye folk. 

Når en portal har oppnådd en popularitetsgrense blir den dominerende i den forstand at den 

blir den portalen folk flest foretrekker å ta bruk i forhold til lignende alternativer (Damsgaard 

2002). Graden av lock- in økes i forhold til forrige fase, men er fremdeles lav nok til at kunder 

enkelt kan bytte til alternative portaler. Her sier Damsgaard at det derfor i denne fasen ikke er 

noe poeng i å innlede full kamp mot de andre aktørene for å vinne kunder. Strategisk kan det 

lønne seg å føre en battle of the sexes strategi og slå seg sammen med en konkurrerende portal 

for å oppnå kritisk masse. Mislykkes portalen med dette vil utviklingen stagnere, se figur 2.2  

 

I Entrenchmentfasen er fokuset på å få kundene til å adoptere en tjeneste som tilhører 

portalen (Damsgaard 2002). På denne måten låses kunden fast til portalen ved at de venner 

seg til portalens brukergrensesnitt og måten å utføre ting på. Graden av lock- in økes og 

switchingkostnadene blir høyere enn tidligere. Nå vil det derfor være viktig for portalene å 

kjempe om å kapre flest mulig kunder i markedet, både de kundene som ”tilhører” den 

konkurrerende portalen og de som ennå ikke har valgt. Aktørene kjemper om å få sin standard 

til å bli den dominerende og allment aksepterte. Strategisk fører de en tweedledum and 

tweedledee strategi. Dersom en portal vellykket greier å gjennomføre denne fasen har de 

etablert et sett med tjenester som de kan begynne å ta betalt for. Dersom de ikke greier dette, 

vil de tape kampen mot de andre aktørene og portalen vil til slutt forsvinne. 

 

Etter å ha oppnådd den ønskede posisjonen i et marked, er jobben ennå ikke ferdig. Portalen 

går inn i forsvarsfasen der det er viktig å vedlikeholde samt være obs på aktiviteten i 

portalen. Kunder kommer og forlater portalen, men det er viktig å vite at årsakene til at folk 
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forlater den ikke kommer av at tjenestene ikke holder mål, men av andre grunner. Et eksempel 

kan være at brukere vokser opp, og portalen som tilbys ungdom ikke lenger er passende. Nye 

aktører kan alltid entre et marked. Og ikke minst, markedet er stadig under endring. Strategisk 

er det derfor lønnsomt å føre en overvåkningsstrategi der man er en slags ”storebror” i et 

marked. Samtidig er det også nødvendig å tenke fremover med tanke på videreutvikling av 

tjenestene med fokus på bakoverkompatibilitet og utvidelse av portalen. I denne fasen er det 

viktig med evolusjon for å kunne tilpasse seg endringene i markedet. Dersom portalen skulle 

mislykkes med dette vil den miste grepet og sin posisjon i markedet. 

 

2.4 Tre systemutviklingsparadigmer 

I Grudins artikkel Interactive Systems: Bridging the Gap Between Developers and Users, 

introduseres 3 paradigmer for interaktive systemutviklingsprosjekter basert på når brukerne 

og utviklerne blir identifisert over en tidsperiode. Figur 2.3 nedenfor illustrerer dette. X-aksen 

representerer tidsperspektivet, y-aksen de ulike kontekstene. 

 

I kontraktutviklingsprosjekter er brukerorganisasjonen i utgangspunktet kjent, mens 

utviklerorganisasjonen først blir kjent på et senere tidspunkt. 

 

I produktutviklingsprosjekter er det utviklerne som kjent fra starten, mens brukerne først blir 

identifisert når produktet markedsføres. 

 

Når det gjelder in-house utviklingsprosjekter er begge, både brukerorganisasjon og 

utviklerorganisasjon kjent fra starten. 
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Figur 2.3 Prosjekttidslinjer for når bruker og utvikler blir identifisert 

 

2.4.1 Paradigmene bidrar til utvikling i ulike retninger 

Tidsgapet mellom når organisasjonene blir involvert påvirker mulighetene for 

brukerinvolvering i systemutviklingsprosessen. Paradigmene har hver sine utfordringer og 

muligheter. Disse utfordringene og mulighetene har gjennom historien bidratt til utvikling av 

særegne praksiser for de ulike paradigmene.  

 

Kontraktutvikling 

Kontraktutvikling har vært svært viktig i evolusjonen av systemutviklingsmetoder. I 

kontraktuvikling har fokuset vært på å oppfylle de spesifiserte kravene til bedriften som har 

etterlyst prosjektet. Fossefallsmetoden har vært standardmetoden i utvikling av denne typen 

prosjekter. Metoden går ut på at prosjektet deles inn i mindre steg som avsluttes før man går 

videre i prosessen. Vanlige steg i en slik prosess er kravspesifikasjonsanalyse, system og 

programvaredesign, implementasjon og enhetstesting, integrasjon og systemtesting, og til slutt 
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vedlikehold. Fossefallsmetoden gir ingen rom for iterativ utvikling dersom det skulle dukke 

opp problemer senere. Man låses dermed fast til de avgjørelsene som er tatt på et tidligere 

tidspunkt. Fossefallsmetoden blir betegnet som en metode som passer best i utviklingen av 

systemer der graden av usikkerhet er svært lav (Grudin 1991). 

 

Boehm introduserte i sitt paper fra 1988 spiralmodellen etter å ha sett at fossefallsmetoden 

ikke er passende for alle typer systemutviklingssettinger (Boehm 1988). Modellen beskriver 

en systemutviklingsprosess som hovedsakelig er riskdrevet ved å sette tre aktiviteter i fokus; 

brukerdeltakelse, prototyping og iterativ design. I hver fase blir det utarbeidet en prototyp som 

testes ut av brukere. Denne videreutvikles og forbedres igjen i neste fase. Spiralmodellen ble 

på denne måten mer passende da fokuset på brukere ble mer og mer utbredt. 

 

Produktutvikling 

Produktutvikling har hatt sitt fokus på brukegrensesnitt i forhold til sluttbrukere. I 

produktutviklingsprosjekter har det ikke alltid vært like lett å identifisere kundene. Derfor har 

det vært naturlig å utvikle systemer som har hatt en høy appelleringsverdi for kundene, da 

med fokus på utseende fremfor kravspesifikasjon (Grudin 1991). Da kostnadene på hardware 

sank i 1960-70 årene ble det mer populært med produktutvikling. Den største utfordringen i 

denne konteksten var først og fremst at markedet var stort og at sluttkundene ikke alltid var 

like lette å nå fram til. Det betydde også at produktet ikke nødvendigvis trengte å nå fram til 

alle, men kun en liten del av det store markedet. Hvem disse var igjen, var ikke lett å finne ut 

av. For det andre var det ofte mellommenn som tok avgjørelser i kjøpet av slike produkter. 

Derfor var produktet nødt til også å appellere til disse mellommennene uten at det betydde at 

det var de som til slutt skulle ta systemet i bruk. Den lange veien fram til sluttkundene gjorde 

at tilbakemeldingene på systemet kom sent. For å unngå denne lange prosessen begynte 

utviklerne heller å fokusere på de generiske aspektene ved menneske-maskin interaksjon 

(Grudin 1991). 

 

In-house utvikling 

I in-house utvikling har man fått et dypere innblikk i sosiale og organisatoriske aspekter ved 

utvikling av systemer. I dette paradigmet har muligheten for brukerdeltakelse i 

systemutviklingen vært mye større enn i de to andre. Med både brukere og utviklere under 

samme tak har ikke den fysiske avstanden dem i mellom vært stor. Utfordringene her har 

bestått i at det er langt vanskeligere å utvikle multibrukersystemer enn 
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enkeltbrukerapplikasjoner. Man må forholde seg til flere forskjellig brukere som samtidig 

betyr at det ferdigstilte systemet må godkjennes av alle. In-house utvikling har derfor bidratt 

til et sterkere fokus på bruker-utvikler forhold. 

 

2.4.2 Muligheter og utfordringer i de ulike systemutviklingskontekstene 

Kontraktutvikling 

Kontraktutvikling har den fordelen at brukerorganisasjonen er kjent fra første stund og har 

mulighet til å inkludere disse i utviklingsprosessen. Det er også brukerorganisasjonen som har 

etterlyst prosjektet og har en høyere autoritet til påvirke systemutviklingsprosessen. 

 

Dersom vi skulle se for oss en svært stor bedrift der spesifikasjonene har blitt utarbeidet av de 

mest innflytelsesrike i bedriften, kan brukerinvolvering ofte være vanskelig. 

Kommunikasjonen skjer ved hjelp av et mellomledd og informasjonen som samles inn har en 

høyere grad av usikkerhet (Grudin 1991). Ofte er det også slik at det er lettere for en 

utviklerorganisasjon å følge de nedskrevede spesifikasjonene fremfor å snakke med brukere 

som alle kan ha motstridende meninger. Dette er spesielt risikabelt dersom prosjektet er 

lønnet med faste kostnader (Grudin 1991). 

 

I en systemutviklingsprosess kan det være mange grupper som kan fungere som et 

mellomledd i kommunikasjonen mellom utviklere og brukere. Disse kan for eksempel være 

eksterne konsulenter leid inn for å bidra innenfor områder som kravspesifikasjon og design. I 

tillegg kan de være bidragsytere til å skaffe bedre innsikt i hvilke teknologier som er 

tilgjengelige og passende i utviklingen av et system for brukerorganisasjonen. 

 

Produktutvikling 

I produktutviklingsprosjekter ligger mulighetene i det at ressursene er mange. Målet i et slikt 

prosjekt er å utvikle et produkt som er attraktivt for kundene og som kan generere høye 

salgsinntekter. Derfor vil de legge inn mye ressurser i å oppnå målet, spesielt dersom 

konkurransen i markedet er stor. En annen fordel som Grudin påpeker er at disse bedriftene 

har oppstått i et marked under endringer og vil derfor ofte vite at for å overleve i et marked er 

man nødt til å tenke nytt og innovativt. 
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Utfordringene som utviklerne i produktutviklingsprosjekter står overfor er først og fremst å 

inkludere brukerne. Det er vanskelig å identifisere de fremtidige brukerne av systemet. Dette 

medfører et stort hinder for en brukerdrevet systemutviklingsprosess. Det er heller ingen enkel 

sak etter å ha funnet representative fremtidige brukere å få de til å være med som en del av en 

testgruppe da de ikke engang nødvendigvis befinner seg i samme land, eller føler de har noen 

incentiver for det.  

 

Gode mellommenn som kan bidra med opplysninger om brukerne i 

produktutviklingsprosjekter er de som jobber innenfor kundestøtte, salg og markedsføring. 

Konsulenter kan leies inn for å ta rollen som fremtidige brukere og gi tilbakemeldinger 

vedrørende systemet. Utfordringen her er å velge folk som er representative for de faktiske 

brukerne fremfor de som gjør innkjøp for store bedrifter.  

 

In-house utvikling 

Fordelen i in-house utvikling er som tidligere nevnt mulighetene for samarbeidsmuligheter 

mellom brukere og utviklere. Siden begge grupper jobber innenfor samme organisasjon kan 

felles kultur være med på å øke forståelsen for hverandre. In-house prosjekter har i tillegg 

sterk støtte fra ledelsen, noe som kan bidra til raskere aksept av systemet (Grudin 1991). 

 

Ufordringene i denne utviklingskonteksten er at det i store organisasjoner ofte eksisterer 

motstridene meninger og ønsker. Å utvikle et felles system som skal være tilfredsstillende for 

alle brukergrupper er svært krevende, men også nødvendig. Heller ikke her er det enkelt å få 

med seg representative brukere. Ofte har ledelsen interesse av å kontrollere utvalget av 

brukere, noe som kan føre til en skjevhet i utvalget.  

 

Som et mellomledd for å minke gapet mellom brukere og utviklere i denne konteksten, nevner 

Grudin Friedmans 4 tilnærminger: 1) direkte brukerinvolvering i utviklingen av systemet, 2) 

desentralisere informasjonssenteret for å skape et nærere forhold mellom brukere og utviklere, 

3) endre systemutviklingsprosess til å inkludere prototyping og iterative prosesser og til slutt 

4) stole mer på informasjonssystemspesialister. 

 



 35 

2.5 Oppsummering 

Med et fokus på å studere utvikling av programvarebaserte tjenester på nett sett i forhold 

Grudin og de ulike settingene for systemutvikling i dag, har det vært nødvendig å se på de 

kreftene som råder i dagens samfunn. Nettverksøkonomien står sentralt da vi i følge 

litteraturen befinner oss i denne tidsperioden. En del termer og begreper innenfor 

nettverksøkonomien har derfor blitt beskrevet for å gi et klarere bilde av dagens økonomi.  

 

Grunnlaget for de enorme endringene i fotobransjen har hovedsakelig ligget på 

digitalkameraet, en disruptiv innovasjon som har skapt både muligheter og utfordringer. For å 

forstå konkurransesituasjonen mellom to aktører som har fulgt hver sin teknologi, den ene 

vedvarende og den andre disruptiv teknologi, har det vært viktig å forstå Christensens 

prinsipper i boken The Innovator’s Dilemma. 

 

Internettportalene er mange bedrifters middel til å posisjonere seg. Arbeidet med å bygge den 

opp og utviklingen av tjenestene er arbeidsoppgaver som står i fokus hos en bedrift. 

Damsgaards modell for håndtering av Internettportaler er derfor hendig å få et nærmere 

innblikk i. 
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3 Metode 

I dette kapitlet tar jeg for meg hvilke metoder som har vært brukt i arbeidet med å innhente 

informasjon i forbindelse med oppgaven. I første del har jeg en teoretisk beskrivelse av de 

ulike metodene. Her har jeg valgt å fokusere på kvalitativ forskning og de metodene som er 

vanlige å ta i bruk innenfor denne retningen. Årsaken til dette er fordi jeg selv har tatt 

utgangspunkt i kvalitative forskningsmetoder i arbeidet med masteroppgaven. Jeg starter med 

å gi en kort introduksjon av de ulike forskningsmetodene og hva som skiller de fra hverandre. 

Deretter beskriver jeg ulike forskningsdesign innenfor kvalitative forskningsmetoder, før jeg 

nevner noen vanlige kvalitative datainnsamlingsmetoder og helt til slutt tar jeg for meg 

etikkspørsmålet i forskning. I andre del beskriver jeg nærmere hvordan jeg har utført 

forskningsarbeidet i masteroppgaven og hvordan jeg har benyttet meg av disse metodene samt 

personlige erfaringer med dem. Her går jeg igjennom steg for steg hvordan jeg har jobbet meg 

fram til problemstilling, valg av case, datainnsamlingsprosessen og analysen av dataene. 

  

3.1 Forskningsmetoder 

Forskningsmetodene deles hovedsakelig inn i kvantitative og kvalitative. Kvantitative 

forskningsmetoder har sin opprinnelse fra naturvitenskapen der man studerte naturfenomener. 

Måten forskningen utføres på er gjennom spørreskjema, eksperimenter og de innsamlede 

dataene er hovedsakelig kvantifiserbare. Kvalitative forskningsmetoder derimot har sitt 

opphav i samfunnsfagene som hadde som formål å studere sosiale og kulturelle fenomener 

(Myers 1997). Disse kritiserte tilhengerne av kvantitative forskningsmetoder for å se på 

verden som altfor enkel og mekanisk. Alt bør ikke kvantifiseres. For å forstå menneskelige 

prosesser er man nødt til å utforske, vurdere, og fortolke. Vanlige metoder for innsamling av 

data på er gjennom intervjuer, observasjoner og tekstanalyser. 

 

3.2 Kvalitative forskningsmetoder 

En kvalitativ forskningsmetode er en strategi for hvordan man går frem i forskningsarbeidet. I 

dette inngår det alt fra filosofisk perspektiv til forskningsdesign og datainnsamlingsmetode. 

En kvalitativ forskningsmetode er en slags retningssnor for hvordan man skal samle inn data, 

forstå dataene og analysere dataene. Fire vanlige kvalitative forskningsmetoder er action 

research, etnografi, grounded theory og case studier. Action research er en metode der det 
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vektlegges at forskningen skal fungere som læring for de partene som er involvert, dette på et 

etisk grunnlag. En aksjonsforsker innfører endringer i de prosessene det er nødvendig, som et 

forsøk på å bedre forskningsområdets og forskningsobjektenes forhold. Samtidig bruker 

han/hun disse endringene til å oppnå mer kunnskap om forskningsområdet. Etnografi vokste 

fram i det 19. århundre da sosialantropologene reiste rundt for å observere preindustrielle 

samfunn (Silverman 2001).  Det er en metode som krever mye tid ute i felten da forskeren går 

inn i hverdagen til de som studeres og blir en del av omgivelsene for å kunne studere et 

fenomen. Grounded theory er en metode der forskeren forsøker å abstrahere ut en teori av en 

prosess, handling eller interaksjon som ligger til grunn for forskningsobjektenes forståelse 

(Creswell 2003). Forskeren bruker i grounded theory mye tid på å samle inn og analysere 

data. Dette er for å kunne ha et utvalg som kan forsterke teorien. I Case studier utforskes en 

aktivitet, en prosess, et individ eller en gruppe mennesker i dybden. Metoden brukes der 

grensen mellom fenomenet som studeres og konteksten det befinner seg i ofte er uklart (Yin 

2002). Data samles inn ved hjelp av en rekke kvalitative datainnsamlingsmetoder over en 

begrenset tidsperiode. 

 

3.3 Kvalitative datainnsamlingsmetoder 

Etter valg av forskningsmetode gjenstår det å velge hvilke metoder som skal brukes til 

innsamling av empiriske data. Vanlige tradisjonelle metoder som brukes er intervjuer, 

observasjon, analyse av tekstdokumenter og nå i senere tid også analyse av applikasjoner og 

websider. Lyd- og videoopptak er elementer som er med på å støtte opp om intervjuer og 

observasjoner. 

 

3.3.1 Intervjuer 

“Interview is one of the most common and most powerful ways we use to understand our 

fellow human beings” (Fontana and Frey 1994) p 361 

 

Intervjuer er en interaksjonsprosess mellom mennesker der målet er å få en bedre forståelse av 

den som blir intervjuet. Det finnes grovt inndelt tre forskjellige tilnærminger til kvalitative 

intervjuer; strukturerte, semi-strukturerte og ikke-strukturerte intervjuer.  
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I strukturerte intervjuer er det utarbeidet et standardisert sett med spørsmål som skal stilles. 

Det er som regel mange intervjuobjekter og alle går igjennom den samme prosessen. Det er 

svært viktig at intervjueren forholder seg så nøytral som mulig, og spørsmålene er gjerne nøye 

formulert i forkant for å unngå å påvirke svarene som oppgis. Dette resulterer i en kontrollert 

intervjusetting med lite fleksibilitet både for intervjuer og intervjuobjekt. Strukturerte 

intervjuer blir derfor brukt der man ønsker å unngå skjevheter i spørsmålsstillingen som kan 

oppstå når man intervjuer mange forskjellige mennesker. Spørsmålene er gjerne også utformet 

slik at de gir et begrenset antall svaralternativer. På den måten unngår forskerne store 

mengder usystematisert data (Patton 1987).  

 

Denne metoden er passende dersom det finnes mange intervjuere og utforskeren ønsker å 

redusere variasjonene i svarene ettersom forskjellige intervjuere velger å stille spørsmål 

forskjellig for å få frem ønsket informasjon. Dersom det er lite tid til rådighet kan, strukturerte 

intervjuer være en god måte å få inn så mye data som mulig på kort tid (Patton 1987). 

 

I strukturerte intervjuer kan intervjuerens objektivitet i spørsmålsstillingen bidra til at man 

oppnår et mer ”korrekt” svar. Intervjuobjektet blir ikke styrt av intervjueren. Analysen blir 

også enklere i den forstand at dataene som er samlet inn er systematiske. En svakhet ved 

metoden er derimot at den begrenser muligheten til å studere temaer som ikke var forventet å 

bli tatt opp da spørsmålene ble utformet (Patton 1987). 

 

I semi-strukturerte intervjuer har det blitt forberedt en liste med spørsmål som intervjueren er 

interessert i å utforske. Denne listen med spørsmål fungerer som en type guide slik at han/hun 

lett kan huske å ta opp temaene i løpet av intervjuet. På denne måten har intervjueren frie 

tøyler og større fleksibilitet i intervjuprosessen i forhold til strukturerte intervjuer (Patton 

1987). 

 

Fordelen med semi-strukturerte intervjuer er at man kan bruke spørsmålene som hjelp til å 

fordele tiden som er til rådighet. Dersom man har en klar agenda for hvilke temaer som skal 

tas opp, er det også lettere å styre ting slik at man ikke faller av lasset. Spesielt i 

gruppeintervjuer er dette viktig. Med guiden sørger man for fri interaksjon mellom 

intervjuobjektene der ulike perspektiver og meninger kommer til syne, samtidig som man 

forholder seg innenfor bestemte rammer (Patton 1987). 
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Ikke-strukturerte intervjuer er bygget opp som en uformell samtale mellom intervjuer og den 

som blir intervjuet. Dette er en type intervju som foregår i frie omgivelser gjerne i forbindelse 

med deltakende observasjon. Spørsmålene som stilles av intervjueren dukker gjerne opp i 

løpet av en løs samtale. Dermed blir det også helt naturlig stilt forskjellige spørsmål til 

forskjellige folk som blir intervjuet. Dataene som blir samlet inn er ustrukturerte og det er 

vanskelig å finne en sammenheng mellom intervjuobjektene. Det er naturlig at det dukker opp 

nye spørsmål etter at dataene har blitt analysert. Derfor er det ofte vanlig at det gjøres flere 

intervjuer med en og samme person. Kravene som stilles til intervjueren er blant annet at 

han/hun må være god til å få innsikt i det som blir tatt opp, lage gode spørsmålsformuleringer 

på stedet og ha tilpasningsevne i forhold til menneskene og omgivelsene som de befinner seg i 

(Patton 1987). 

 

3.3.2 Observasjoner 

I en observasjonsprosess er forskeren i en setting der sansene aktivt brukes for å se, høre, 

lukte, føle og fortolke inntrykkene som er rundt dem. Observasjoner er verdifulle fordi det gir 

forskeren muligheten til å få tak i førstehåndsinformasjon om interesseområdet. Ved direkte å 

gå inn og observere, vil det være enklere å forstå de forskjellige omstendighetene som igjen 

kan bidra til å forstå helheten i seg selv (Patton 1987). En fordel med observasjoner er at ting 

som ikke nødvendigvis blir belyst under intervjuer, kan komme til syne under en 

observasjonsprosess. Dette kan være informasjon og kunnskap som er så innkorporert i 

intervjuobjektene at de ikke finner det nødvendig å nevne, eller det kan være noe de ikke er 

interessert i å få frem. Observasjoner kan også være med på å unngå at man blir for avhengig 

av den informasjonen som er samlet inn under intervjuer. Litt av faren med intervjuer er at 

den innsamlede informasjonen ofte kan være svært farget av det subjektive synet til 

intervjuobjektet. Det er likevel ikke til å unngå at data som blir samlet inn blir påvirket av den 

som opplever det, men dersom det er forskerens egne oppfatninger og erfaringer blir det ofte 

enklere å presentere en mer forståelig beskrivelse av situasjonen (Patton 1987).  

 

Det finnes flere typer observasjonsmetoder. For det første er man nødt til å ta en avgjørelse 

om man som observerer har lyst til å være deltakende eller være en som ser på ting utenifra. 

Som deltakende observerer får man et nært innblikk i det som foregår da man blir en del av 

det området som studeres (Patton 1987). Målet med denne typen observasjon er å kunne forstå 

ulike prosesser og situasjoner på samme måte som en innenfra. Dette oppnås ikke dersom 
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man kun er en ”flue på veggen”. For det andre bør det tas en vurdering om observasjonen skal 

være åpen eller skjult. I åpne observasjonssesjoner kan det være vanskelig å få 

observasjonsobjektene til å oppføre seg naturlig dersom de er klare over at det er noen som 

stadig følger med på det de gjør. I skjulte observasjonsprosesser bør forskeren vurdere hvor 

etisk det er å publisere resultatene ettersom det kan være svært sensitive data av 

forskningsobjektene som har blitt hentet inn (Patton 1987). 

 

Det er i en observasjonsprosess også viktig å avgjøre om man skal avsløre hva formålet med 

observasjonen er. Enkelte ganger er det helt nødvendig at meningen med observasjonen 

holdes skjult for forskningsobjektene for å kunne få til et holdbart resultat. Andre ganger er 

dette likegyldig (Patton 1987).  

 

3.3.3 Lyd- og videoopptak 

Lyd- og videoopptak er nyttige metoder som er vanlige å ta i bruk ved innsamling av data, 

hovedsakelig intervjuer og observasjoner (Silverman 2001). Uavhengig av hvor veltrent en 

forsker er i arbeidet med å intervjue et forskningsobjekt er det umulig å huske alt som ble sagt 

og gjort. Med lydopptak kan intervjueren fokusere på å lytte på det intervjuobjektet har å si 

fremfor å skrive ned alt som blir sagt. I stedet for å rekonstruere samtalen på papiret kan 

intervjueren heller skrive ned viktige stikkord, deretter lytte tilbake på selve intervjuet i 

ettertid og skrive en mer omfattende beskrivelse av det som ble sagt. Lydopptak er med på å 

hjelpe forskeren til å få en fyldigere og mer korrekt analyse av intervjuet. Man kan alltids gå 

tilbake og lytte på det som ble sagt dersom man er usikker. Å sitere intervjuobjektene blir 

også lettere. 

 

Videoopptak er spesielt nyttig i observasjoner der det er flere deltakere involvert. Forskeren 

får i slike situasjoner ikke mulighet til å observere alle deltakerne og interaksjonen dem i 

mellom i detalj (Silverman 2001). 

 

3.3.4 Dokumentanalyse og analyse av applikasjon og brukegrensesnitt 

De fleste typer tekst kan analyseres og de fleste av disse tekstene kan brukes i 

forskningsarbeid. Eksempler på typer dokumenter er offentlige dokumenter som aviser og 

lover, private dokumenter som brev og dagbøker, e-post diskusjoner osv. Fordeler med 
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dokumentanalyse er at man blant annet kan få innblikk i skriftlig arbeide fra deltakerne. Det 

er deltakerens egne ord og formuleringer og representerer tankefull arbeid som de har brukt 

tid på å skrive ned (Creswell 2003). Siden dokumentene som håndteres allerede er blitt 

skrevet stiller forskeren fritt til å analysere det på et passende tidspunkt. Dersom dette hadde 

vært informasjon som var blitt innhentet ved intervju hadde han/hun i tillegg måttet bruke tid 

på å transkribere intervjuet. 

 

Ulemper med dokumentanalyse er at dokumentene ofte kan være konfidensielle og dermed 

ikke ønsket å offentliggjøres for allmennheten. Derfor kan det være vanskelig å inkludere 

analyse av disse i forskningsoppgaven. Relevante dokumenter kan også være problematiske å 

finne frem til, og forskeren må ofte bruke mye tid på å lete seg fram til informasjonen. Det er 

heller ikke uvanlig at dokumentene er uferdige eller unøyaktige, noe som er med på å gjøre 

analysen vanskeligere.  

 

3.3.5 Etikk 

I arbeidet med forskning er det viktig ikke å bryte etiske prinsipper i forhold til 

forskningsobjektene. Under datainnsamlingsprosessen er det av stor betydning at sensitiv 

informasjon vernes om og at privatlivet beskyttes (Creswell 2003). I forkant av 

datainnsamlingen bør forskningsobjektene blant annet bli informert om intensjonen med 

studiet slik at de til en viss grad kan se for seg hvordan deltakelsen vil påvirke dem, og få vite 

om gangen i datainnsamlingsprosessen slik at de vet hva de kan forvente seg ved å bli en del 

av forskningen (Creswell 2003). Det er svært vanlig i forskningsprosjekter at deltakerne 

signerer et dokument som et samtykke på at de ønsker delta i prosjektet og godkjenner at 

informasjonen som gis kan bli brukt i arbeidet. I dokumentet oppgis det informasjon om 

forskningsprosjektet og en forsikring til deltakerne om konfidensialitet. Når det gjelder etikk i 

forhold til det innsamlede materialet er det av stor betydning at materialet ikke kommer på 

avveie eller fremvises til personer som ikke er involvert i forskningsprosjektet (Creswell 

2003). Etter at analysen av dataene og forskningsarbeidet er avsluttet er det normalt at det 

innsamlede materialet og analysen bevares i 5 til 10 år, og deretter slettes slik at ikke andre 

kan ta i bruk dataene til andre formål enn intendert (Creswell 2003). I selve skrivearbeidet er 

det av stor viktighet å veie ordene som brukes. Språket bør være nøytralt og forskeren bør 

fremstå som objektiv. 
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3.4 Mitt arbeid med masteroppgaven 

Jeg skal i dette avsnittet beskrive den prosessen jeg gikk igjennom fra litteratursøk og 

utforming av problemstilling til arbeidet med å samle inn data ved bruk av de metodene som 

er beskrevet i kapitlet ovenfor. 

 

3.4.1 Problemområde og litteratursøk  

I arbeidet med å utforme en problemstilling tok jeg først og fremst utgangspunkt i Jonathan 

Grudins artikkel Bridging the gap between developers and users fra 1991. Jeg ønsket å se 

nærmere på en systemutviklingskontekst som har blitt mer utbredt i løpet av de siste årene, 

utvikling av programvarebaserte tjenester på Internett. Samtidig ønsket jeg å kombinere dette 

med temaet oppstart av bedrifter, hvordan man kan entre på et marked som ny aktør.  

 

Litteraturen som ble samlet inn i den tidligste fasen var av ulik verdi. Det var hovedsakelig 

artikler fra ulike digitale bibliotek som ACM og IEEE. Jeg leste i tillegg hovedfagsoppgaver 

og bøker som kunne være relevante. Problemområdet var fremdeles stort, og 

innskrenkningsprosessen ble gjennomført på en slik måte at jeg i startfasen gikk igjennom 

store mengder litteratur og delte litteraturen inn i mer eller mindre relevante grupper. Mange 

artikler traff ikke helt, men hadde likevel elementer i seg som var interessante. Da jobbet jeg 

ut i fra referanselisten til disse dokumentene og fant frem til de artiklene og bøkene som tok 

opp de interessante temaene. Denne røde tråden førte meg videre til litteratur som jeg i 

økende grad fant mer relevant i forhold til problemområdet. Jeg gikk i fra litteratur om 

elektroniske tjenester til hvordan introdusere en Internettportal og holde liv i den, som igjen 

førte meg videre til informasjons- og nettverksøkonomien. Etter å ha lært mer om hvordan 

teknologi preger forskjellige markedsområder i verden i dag, ble det også aktuelt med 

litteratur om disruptive innovasjoner. Dette arbeidet hjalp meg med å peke ut temaer som jeg 

fant bemerkelsesverdige, og som jeg ønsket å studere videre. 

 

3.4.2 Valg av forsknings- og datainnsamlingsmetode 

Jeg fant det mest naturlig i denne oppgaven å ta i bruk kvalitative forskningsmetoder da 

naturen i det jeg er interessert i å få en bedre forståelse av, inkluderer avanserte prosesser som 

involverer samspillet mellom teknologi, mennesker, bedrifter og omgivelsene rundt. 

Kvantitative forskningsmetoder som spørreskjema og eksperimenter er ikke tilskrekkelig for å 
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forstå de underliggende kreftene som råder i et komplekst samspill der forskjellige parter 

gjensidig påvirker hverandre.  

 

Jeg ønsket å studere i dybden håndteringen av et fenomen, nemlig hvordan teknologiske 

endringer i et marked håndteres, sett fra et konkurranseperspektiv. Her er det stort sett 

bedrifter som påvirkes, og det er også de som må sette i gang tiltak som kan bidra til at de blir 

mer konkurransedyktige i et marked under endring. Alt dette foregår i en kontekst der 

avgrensningen mellom bedriften og omgivelsene rundt ikke er tydelig. Dette kan ses på slik; 

teknologiske endringer medfører i mange tilfeller at en enkelt bedrifts arbeidsområde utvides. 

Grensene mellom omgivelsene og bedriften flyter over i hverandre, og vi får en glidende 

overgang. Mitt hovedfokus er likevel på å studere hvordan disse bedriftene arbeider med ulike 

utfordringer som påvirker dem. Forskningsområdet ble dermed bedrifter fordi det er innenfor 

disse rammene jeg fant det naturlig å se nærmere på temaet. 

 

Både action research og etnografi er metoder som kunne ha vært brukt til å studere 

fenomenet, men på grunn av både begrensning på tid og tilgang på studieområde, ville det 

sannsynligvis ikke ha gitt tilskrekkelige resultater. Begge metodene krever at forskeren blir en 

del av fenomenet som studeres for å best kunne forstå det fra innsiden (Silverman 2001). Med 

mitt utgangspunkt var det derfor naturlig og mest passende å velge case studie. I følge Yin er 

det også nettopp i slike situasjoner case studier skal brukes, i en real- life kontekst der grensen 

mellom fenomen og kontekst ikke er tydelig og der flere beviskilder blir brukt (Yin 2002). 

 

3.4.3 Valg av case og analyse av nettportalene  

Med et ønske om å studere hvordan teknologiske endringer håndteres i et marked koblet 

sammen med de opprinnelige temaene oppstart og systemutvikling, endte jeg med å ønske å 

få tak i en oppstartsbedrift som leverte eller var i ferd med å levere elektroniske tjenester på 

Internett. Valg av case var problematisk da det ofte ikke er så lett å få tilgang til bedrifter med 

disse spesifikasjonene. Tjenestene de tilbyr ofte er nye og innovative, og dermed også 

konfidensielle. I tillegg var det også vanskelig å finne oppstartsbedrifter i denne fasen da 

utvikling av tjenestene ikke nødvendigvis skjer i etablerte bedriftsomgivelser, men heller som 

et sideprosjekt for personer i full jobb. Jeg lempet dermed på kravene og ønsket meg en 

bedrift som ikke var eldre enn 5 år med de samme spesifikasjonene. Tilgangen til disse ville 
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bli enklere da konfidensialitetsgraden til en viss grad hadde sunket samtidig som bedriftene 

ville være etablerte.  

 

For å kunne utforske hvordan utvikling av tjenester på nett utføres, og se nærmere på 

konkurransesituasjonen i et marked, fant jeg det naturlig å inkludere flere bedrifter med i 

oppgaven for å kunne ha et bredt sammenligningsgrunnlag. For å få frem de ulike 

perspektivene i en bransje under endringer, var det viktig å velge en aktør som var veletablert 

før omstillingene kom, og en bedrift som etablerte seg på grunnlag av de teknologiske 

nyvinningene som påvirket bransjen. Jeg ønsket først og fremst en bedrift som hadde utnyttet 

den nye teknologien til å etablere seg, en bedrift som så fremover i tid og innså hvilke 

muligheter ny teknologi ville bringe med seg. Som en motpol ønsket jeg å se nærmere på en 

bedrift som hadde en lang historikk, mange erfaringer og en innarbeidet måte å utføre ting på. 

Hvordan ville disse bedriftene løse utfordringen med å utvikle programvarebaserte tjenester 

på nett, og hvordan ville de arbeide med å bygge opp en posisjon i et marked? 

 

Valget endte til slutt på fotobransjen som i løpet av de siste 5 årene har gjennomgått mange 

endringer. De fleste aktørene for bildefremkalling har i dag etablert seg på nett, der de tilbyr 

diverse programvarebaserte tjenester. Internett og introduksjonen av digitalkameraet har 

påvirket bransjen. Muligheter for bedriftsetablering ble med de teknologiske nyvinningene 

skapt. Samtidig har etablerte bedrifter måttet ta et steg ut i den teknologiske verden. Jeg fant 

derfor fotobransjen svært interessant da den hadde de elementene som jeg ønsket å utforske. 

 

Jeg startet datainnsamlingsarbeidet med å studere de ulike fotoportalene på nett for å få et 

overblikk over hvilke tjenester de tilbød kundene, hvilke aktører som fantes og generell 

bakgrunnsinformasjon om bedriftene. Dette ble gjort først og fremst for å fremskaffe solid 

bakgrunnsinformasjon om bransjen slik at jeg kunne forberede gode spørsmål til intervjuene. 

 

Dette arbeidet var også viktig i identifiseringen av gode case. Jeg utarbeidet en liste med flere 

bedrifter og viktige personer i fotobransjen som jeg ønsket å studere med e-postadresse og 

telefonnummer til kontaktpersonene. 

 

Eurofoto var et enkelt valg da de er den eneste oppstartsbedriften i fotobransjen i Norge i dag. 

De var også lette å få tak i og ønsket mer enn gjerne å hjelpe til. 
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Elite Foto ble det andre caset som representerer den etablerte aktøren i den norske 

fotobransjen. Her ble det gjort flere vurderinger i forhold til tilgang på informasjon, 

butikkenes beliggenhet og forholdet til utviklerne av nettjenestene. Valget endte til slutt på 

Elite Foto kjeden fordi de har en svært interessant utviklingsorganisasjon, Netlife, som 

samarbeider tett med butikkene. Netlife har i tillegg vært svært behjelpelig til tross for at de 

har hovedkontor i Trondheim. Også Elite Foto butikken på Gunerius senteret har vært til stor 

hjelp. 

 

Foto Knudsen ble lenge vurdert som det andre caset. Foto Knudsen er en av de største 

aktørene innenfor fotofremkalling på det norske markedet og har eksistert i lang tid, men på 

grunn av mangel på tilgjengelige personer fra hovedkontoret i Bergen, ble det vanskelig å gå 

dypt inn i organisasjonen. Til tross for at jeg fikk innhentet en del informasjon fra en Foto 

Knudsen butikk i Oslo, var ikke dette tilstrekkelig. Foto Knudsen har blitt studert i denne, 

men ikke like gjennomgående som Eurofoto og Elite Foto. Jeg har i denne oppgaven derfor 

trukket Foto Knudsen inn enkelte steder der det har vært relevant. 

 

3.4.4 Valg av intervjuobjekter 

Fokuset i oppgaven var å se nærmere på utvikling av softwarebaserte tjenester på internett 

samtidig som jeg var interessert i å se nærmere på utviklingen i fotobransjen i seg selv, 

konkurransesituasjonen og hvorfor de ulike aktørene er der de er i dag. Med dette 

utgangspunktet ville nøkkelpersonene å intervjue være systemutviklerne i firmaene og en med 

oversikt over utviklingen i bransjen i løpet av de siste årene etter at endringene inntraff.  

 

Det første jeg var nødt til å gjøre var å få et overblikk over utviklingen i fotobransjen siden 

digitalkameraet og internett kom, og hvordan teknologiene har påvirket de ulike aktørene og 

bransjen i seg selv. Det var derfor naturlig å ta kontakt med Knut Førsund i Fotorådet og be 

om hjelp.  

 

Av Knut Førsund ble jeg anbefalt å ta kontakt med enkelte mennesker innenfor bransjen som 

greide å se langt og forutsi hvilken påvirkning teknologi ville ha for foto. Med dette fikk jeg 

et nærmere innblikk i hvordan enkelte aktører oppfattet og tolket det som skjedde i bransjen 

og hvordan de valgte å håndtere de ulike situasjonene. 
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For å få frem oppstartsperspektivet var jeg interessert i å snakke med gründeren av Eurofoto. 

Da Eurofoto fremdeles er en relativ liten bedrift, var det lett å få tak i eieren, og jeg fikk lov til 

å komme til Breim for å se hvordan ting ble organisert. Siden systemutviklerne var lokalisert 

på samme sted, fikk jeg samtidig også muligheten til å ha et intervju med en av dem. Det ble i 

tillegg arrangert en presentasjon for meg med tre av de ansatte i bedriften som jeg fritt kunne 

stille spørsmål til. Avslutningsvis hadde jeg en prat med styreformannen i Eurofoto. Dette var 

nyttig da han har hatt en aktiv rolle i arbeidet med å bygge opp Eurofoto. 

 

Når det gjelder Elite Foto var det litt vanskeligere å gå fram med tanke på at de ulike enhetene 

er så spredt. Butikkene finnes over hele landet. Hovedkontoret ligger på Lilleaker og den 

eksterne utviklerorganisasjonen, Netlife, i Trondheim. Mitt fokus lå først og fremst på 

utviklerorganisasjonen og Elite Foto butikken. Jeg fikk kontakt med Netlife gjennom 

hovedkontoret på Lysaker og har jevnlig utvekslet e-post med markedssjefen. Butikken på 

Guneriussenteret har jeg vært innom flere ganger med tanke på å teste ut tjenestene og 

observere, samt intervjue eieren for å lære om hvordan de har taklet endringene. 

Hovedkontoret har hjulpet til med informasjon om markedsdelen. 

 

3.4.5 Intervju 

Intervju ble i denne oppgaven brukt som hovedmetode for datainnsamling. Jeg har benyttet 

meg av den semi-strukturerte intervjumetoden i arbeidet med masteroppgaven. I forkant av 

intervjuene forberedte jeg en del spørsmål innenfor de forskjellige områdene jeg var 

interessert i å se nærmere på, og brukte de som veiledning under selve intervjuet. 

 

Presentasjonen som jeg fikk hos Eurofoto endte opp med å bli en type gruppeintervju. 

Spørsmålene som ble stilt, ble besvart av en av deltakerne og supplerende informasjon ble 

fremlagt av de andre. Deltakerne brukte mesteparten av tiden til å snakke ganske fritt rundt 

temaene som var nevnt i presentasjonsfoilene. Disse dekket mange av mine egne spørsmål. 

Erfaringsmessig var det svært behagelig med flere intervjuobjekter da jeg fikk mer tid til å 

lytte og vurdere det som ble sagt. Samtidig var det svært mye informasjon som kom fram i 

løpet av intervjuet og det ble vanskeligere å få en struktur på ting i analysearbeidet. 

 

Som støtte i intervjuprosessen ble det som oftest brukt lydopptak. Erfaringsmessing hadde 

dette stor påvirkning på hvor aktiv jeg kunne være i et intervju og hvor mye informasjon som 
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ble samlet inn. Med lydopptak var hovedsakelig fokuset rettet mot å lytte til det 

intervjuobjektene hadde å fortelle, komme med oppfølgingsspørsmål, og skrive små stikkeord 

på det som ble sagt som jeg fant interessant. Uten lydopptak var det nødvendig å utdype mye 

mer når det gjaldt skrivingen. Dette var med på å påvirke min evne til aktivt å lytte og vurdere 

det som ble formidlet. En annen stor fordel som jeg fant med lydopptak, var muligheten til å 

lytte tilbake på ting som ble tatt opp, som muligens ikke var så interessante da, men som i 

senere tid har vist seg å være et relevant tema. 

 

Det var stor forskjell på intervjuobjektene. Noen snakket fritt og lenge om et tema som gled 

over i andre ting, mens andre svarte spesifikt på det jeg spurte om. Med det førstnevnte 

gruppen kunne det ofte bli vanskelig å styre konversasjonen dit jeg ønsket. Etter hvert som jeg 

fikk utført flere intervjuer ble dette noe enklere. Med den sistnevnte gruppen var det 

vanskeligere å holde en flytende samtale. Jeg følte samtidig også at jeg gravde mye etter 

informasjon.  

 

3.4.6 Observasjon 

Det ble i denne oppgaven utført svært få observasjoner. Hos Eurofoto fikk jeg observert 

hvordan bedriften var organisert, og hvordan de ansatte arbeidet. Hos Elite Foto butikken på 

Guneriussenteret hadde jeg en skjult observasjon av hvordan kundene tok i bruk fotokioskene 

i butikken. I dette tilfellet var jeg flue på veggen som observerte interaksjonen mellom 

kundene, personalet og fotokiosken. I ettertid hadde jeg en ustrukturert samtale med daglig 

leder der jeg stilte supplerende spørsmål i forhold til bruk av fotokiosken og nettjenestene. 

 

Nytten i observasjonen lå i at jeg fikk se hvordan fotokioskene og arbeidet i butikkene 

fungerte i virkeligheten. Også besøket hos Eurofoto ga meg et mye tydeligere bilde av 

hvordan samspillet i organisasjonen er. Jeg fikk verifisert en del informasjon som jeg antok til 

å begynne med samtidig som det var ting jeg mistenkte som ikke var tilfellet. 

 

3.4.7 E-post utveksling 

Kontakten med Netlife, utviklerorganisasjonen som leverer Elite Fotos nettløsning, har 

foregått via e-post. Erfaringene her har vært relativt gode. Jeg har fått tydelige og godt 
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formulerte svar på mine spørsmål, men i løpet av e-post utvekslingen har det i tillegg også 

dukket opp mange nye temaer. I ettertid har det derfor blitt stilt mange oppfølgingsspørsmål. 

 

E-postutveksling er en metode som tar lang tid da kommunikasjonen ikke er interaktiv. Tiden 

fra man sender en e-post til man mottar svar kan være lang. Min erfaring med Netlife var rask 

respondering på mine henvendelser og gode og presise svar. 

 

3.4.8 Etikk 

I arbeidet med innsamling av data har jeg stått overfor få etiske problemstillinger. Jeg har fått 

noe innsyn i konfidensiell informasjon i forhold til det kommersielle, som jeg har vært nødt til 

å utelukke fra denne oppgaven. Fotobransjen er en bransje som stadig er under utvikling. 

Internettportalene er konstant under en forbedringsprosess og det har vært viktig for 

bedriftene å holde seg oppdatert i forhold til ny fremtidig teknologi. Da det bestandig er en 

kamp om hvem som er først ute og med hva, er det naturlig at det er mye hemmelighold av 

informasjon i forhold til utenforstående. Som student har jeg vært nødt til å respektere dette. 

 

3.4.9 Kommentarer til bruk av websider som kilde 

I denne masteroppgaven har jeg i tillegg til publiserte artikler og bøker brukt enkelte websider 

som kilde. Dette er hovedsakelig kilder som tar opp omtrentlige årstall for enkelte hendelser i 

fotohistorien, kapittel 4.1.1 og kapittel 4.1.2. Internettkilder har en viss grad av usikkerhet 

over seg. Jeg har i den grad det har vært mulig forsøkt å bekrefte korrektheten av disse 

opplysningene ved å dobbeltsjekke med flere kilder. 

 

Jeg har i oppgaven også vist til viktige pressemeldinger den siste tiden for å illustrere 

situasjonen i dagens fotobransje. Disse har blitt vist til da publisert arbeid om dagens 

fotobransje i liten grad eksisterer. 
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4 Fotobransjen før og nå 

Introduksjonen av digitalkameraet og økt tilgang til Internett har skapt store omveltninger i 

fotobransjen. Da det tidligere ble brukt film og tatt bilder med analoge kameraer, er det nå 

minnebrikker og digitale kameraer som har overtatt bransjen. Denne overgangen har brakt 

med seg mange forandringer. I løpet av de siste årene har mange fotobutikker blitt lagt ned 

som et resultat av de strukturelle endringene. Samtidig har eksisterende aktører fått 

muligheten til å prøve seg i et utvidet marked, og nye aktører fått sjansen til å etablere seg i et 

marked under endring. Eksempler på disse er printerprodusenter som har satset på 

bildeproduksjon på hjemmemarkedet, produsenter av programvare for bilderedigering og 

nettbutikker/portaler som tilbyr fremkalling og lagring av bilder. Kameraer på 

mobiltelefonene har i løpet av de siste årene fått bedre og bedre kvalitet, noe som også har 

vært med på å påvirke fotobransjen.  

 

Flere aspekter innenfor bransjen har ennå ikke stabilisert seg. Utviklingen fortsetter og 

fremtiden er vanskelig å spå. De endringene som har skjedd har utvilsomt påvirket bransjen 

på mange forskjellige måter. Jeg skal her først beskrive litt generelt hvordan endringene har 

berørt bransjen som helhet, og deretter fokusere nærmere på to viktige grupper innenfor 

fotobransjen, fotoforretningene og brukerne.   

 

4.1 Utviklingen fram til i dag 

 

Figur 4.1 The Kodak ble lansert i 1888 
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I 1888 reklamerte George Eastman for det første kameraet rettet mot konsumentmarkedet (se 

figur 4.1 og 4.2), med slagordet: ”You press the button, we do the rest” George Eastman 

(Bellis 2005a). Med dette gjorde han en komplisert prosess enklere og tilgjengelig for 

allmennheten. Tidligere var fotografering en aktivitet som krevde mye utstyr samt lang 

trening og mye kunnskap hos fotografen. Med kameraet som kom i 1888 revolusjonerte 

Eastman bransjen ved å innføre fotografering slik vi kjenner det i dag. Kameraet var ladd med 

en filmrull med 100 eksponeringer. Etter at bildene var blitt tatt ble apparatet levert inn, 

bildene ble fremkalt, en ny filmrull ble satt inn og kameraet levert tilbake til kunden. Slik ble 

fotografering til en aktivitet som hvem som helst kunne utføre. 

 

 
Figur 4.2 Slik fungerte det første kameraet som ble tilbudt konsumentmarkedet 

 

4.1.1 Teknologi – Det filmbaserte kameraet 

Den teknologiske utviklingen i fotobransjen har gått igjennom flere endringer i løpet av årene.  
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Det formatet som har vært ansett for å være best med hensyn på kvalitet på forstørrede bilder 

er 35mm formatet. Dette formatet ble introdusert for fotobransjen allerede i 1914 og har vært 

dominerende siden da (Greenspun 1997). I 1941 presenterte Eastman Kodak KODACOLOR 

negativfilm i 35mm formatet (Bellis 2005b). Sammen har disse vært utgangspunktet for 

filmen som vi har brukt frem til i dag. Figur 4.3 og 4.4 viser to 35mm kameraer, den første fra 

1940 årene og den siste av de nyeste slagene før digitalkameraene begynte å dominere. 

 

                         

Figur 4.3 Kodak 35 RF, lansert i 1940   Figur 4.4 Kodak compact 35mm 2.7 power zoom kamera 

 

Kodak gjennomførte en del spørreundersøkelser i tiden etter at fargefilmen kom og oppdaget 

at 97 % av bildene som blir tatt aldri ble forstørret så mye som til 4x6 format. Fordelen med 

35mm film var faktisk den gode kvaliteten den gav bilder som ble sterkt forstørret. Dermed 

fant Kodak ut at det strengt tatt ikke var behov for så avansert film (Greenspun 1997).  

 

I ettertid har det blitt forsøkt å introdusere flere forskjellige formater uten at det har vært helt 

vellykket. I 1972 kom Kodak ut med 110 cartridges formatet, se figur 4.5 (Greenspun 1997). 

Denne gav en dårligere bildekvalitet enn 35mm formatet, og fikk en laber mottakelse av 

kundene. I 1982 prøvde de seg igjen med diskkameraet, men heller ikke kvaliteten på bildene 

her holdt mål. 35mm teknologien fortsatte å dominere. 
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Figur 4.5 Kodak Pocket Instamatic 60, 110 cartridge formatet 

 

I 1991, inngikk Canon Inc., Fuji Photo Film Co., Ltd., Eastman Kodak Company, Minolta 

Co., Ltd. og Nikon Corporation (the "System Developing Companies") et samarbeid om å 

utvikle et nytt fotosystem. Resultatet ble presentert for bransjen i oktober 1995 og for resten 

av industrien i Las Vegas 1996 (Kodak).  

 

APS var da det kom ut et forbedret fotosystem i forhold til 35mm fotosystemet. APS-filmen 

var mindre enn 35mm filmen, hadde mindre hylse og bidro til at det kunne lages mindre 

kameraer enn tidligere. I tillegg kunne man få tre forskjellige print format på APS-filmen, se 

figur 4.6; 

1. Det klassiske formatet 23.4 x 16.7 mm (C) 

2. HDTV formatet 30.2 x 16.7 mm (H) 

3. Panorama formatet 30.2 x 9.5 mm (P) 

4. (til sammenligning) standard 35mm kamera format: 36 x 24 mm 

 

 
Figur 4.6 Ulike bildeformat for APS 
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Den største forbedringen med det nye systemet lå i håndteringen av film og en enklere 

reordringsprosess. Bak på bildene som ble fremkalt og printet, var det i tillegg mulig for 

brukeren å inkludere en del informasjon som dato, tid og tittel på bildene. 

 

En svakhet som lå i APS var at den kvalitetsmessig ga dårligere bilder enn 35mm filmen 

dersom man skulle gjøre store forstørrelser av bildene. Figur 4.7 er et bilde av et APS kamera. 

 

 
Figur 4.7 Kodak Advantix T60 APS 

 

Med APS ønsket fotobransjen å innføre et nytt fotosystem som kunne ta over for 35mm 

formatet. Mye av utstyret som ble brukt i butikkene måtte da byttes ut for å kunne håndtere 

APS systemet.  

 

4.1.2 Teknologi – Det digitale kameraet 

Steven Sasson som jobbet i Eastman Kodak Co., utviklet allerede i 1975 en prototyp av det 

første digitalkameraet, se figur 4.8. Bildene tok 23 sekunder å ta, ble lagret på digital kassett 

og var på 0,01 megapixler (Dobbin 2005). Kodak var den første til å utvikle teknologien, men 

ventet lenge med å lansere den på grunn av ønsket om å avvente utfasingen av det filmbaserte 

kameraet. 
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Figur 4.8 Kodaks prototyp av det første digitalkameraet fra 1975 plassert ved siden av Kodaks siste The 

EasyShare One 

 

I 1981 lanserte Sony det første filmløse kameraet, Mavica som ble lagret på magnetisk disk, 

basert på tv-teknologi. Men det var først i 1994 vi fikk se et digitalkamera på 

konsumentmarkedet fungere sammen med hjemmepc’ene. Apple sto bak denne lanseringen. I 

1995 kom Kodak ut med Kodak DC40. Deretter kom Casio ut med det første digitalkameraet 

med LCD skjerm, slik vi kjenner det i dag, Casio QV-10, senere samme år, se figur 4.9. I 

1996 entret Sony digitalmarkedet med Sony's Cyber-Shot Digital Still Camera (Dozois). 
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Figur 4.9 Casio QV-10, det første digitalkameraet med lcd skjerm 

 

Konkurransen om 35mm teknologiens etterfølger har stått mellom APS teknologi og digital 

tekologi. Forventningene til APS var høye da det kom, men etter hvert som 

kameraprodusentene begynte å hive seg inn i produksjonen av digitalkameraer, ble kvaliteten 

bedre og bedre, og fotobransjen så etter en stund tegn på hva som ville komme. Det digitale 

ville bli stort og bringe med seg mange endringer, men det var ikke forventet at ting ville skje 

så raskt når det først ble satt i gang. Det var antatt at det skulle komme en nedgang i salget av 

film og fremkalling av bilder, men nedgangen kom hurtigere og det ble vanskeligere for 

fotobutikkene å omstille seg enn forutsett 

 

4.1.3 Marked og trender 

Det digitale fotomarkedet har endret seg mye i løpet av de siste fem årene. Til å begynne med 

var det de spesielt teknologiinteresserte som tok i bruk digitalkameraet. I dag, 10 år senere, 

har 48 % av husstandene i Norge digitalkamera. Også mobilkameraene er i ferd med å bli mer 

og mer utbredt. Dette viser at det digitale markedet har økt betydelig i antall siden det første 

kameraet med ny teknologien ble introdusert. 

 

I Norge nådde vi toppen av filmsalget i år 2000. På det tidspunktet hadde ikke digitalkameraet 

fått fotfeste enda. Det var først i 2002 at det kom en merkbar nedgang i salget av film. Denne 

nedgangen økte til 20-30 % i 2003 og 2004. Salget av engangskameraer har derimot gått opp 

frem til 2004. 

 

I 2004 utgjorde salget av digitalkameraer 95 % av det totale kamerasalget. Dette tallet vil 

mest sannsynlig øke til nærmere 98 % i 2005. Salget av filmbaserte kameraer har blitt sterkt 

redusert og vil mest sannsynlig stoppe opp. Da kjøp av kameraer i utlandet har vært utbredt 
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tidligere, er dette noe som har snudd. I dag er vi nede i under 7 % i forhold til 15 % tidligere. 

Noen av årsakene til denne trenden kan være at prisforskjellene ikke lenger er så store og at 

folk føler en større sikkerhet ved kjøp av kameraer hjemme, med hensyn til at 

forbrukerkjøpsloven overholdes. Samtidig har det dukket opp flere distribusjonskanaler enn 

før. Dette har medført til at butikkene har fått et færre salg av kameraer enn de gjorde for 5 år 

siden.  

 

Fotorådets årlige markedsundersøkelse (Førsund 2005) viser at folk med digitalkameraer tar 

flere bilder enn tidligere, men samtidig kommer det fram at disse har lagd færre papirkopier 

etter at de anskaffet seg digitalkamera. Med digitalkameraet blir det altså tatt flere bilder totalt 

sett, men de forblir lagret på datamaskinen fremfor å bli fremkalt. Mye av utfordringen i 

fotobransjen nå, ligger i det å få folk til å fremkalle bildene sine fremfor å la de bli liggende 

på harddisken.  

 

I løpet av de siste årene har det vært en økning i fremkalling av digitale bilder, men fremdeles 

er denne andelen for liten i forhold til tidligere sier Knut Førsund. I år 2000 ble det fremkalt 

390 millioner bilder av 260 millioner opptak. Dette gjelder kun fremkalling av film og 

kopiering av bilder og er det høyeste tallet noensinne. Etter at digitalkameraet kom har antall 

kopierte bilder gått ned, men dette tallet er i ferd med å øke. I år er det regnet med at det vil 

bli fremkalt 70 millioner bilder fra digitale filer. Dette antallet er fremdeles lite sett i forhold 

til rekordåret 2000. Fremkalling av digitale bilder vil i fremtiden ta igjen det filmbaserte, men 

om tallet fra år 2000 vil nås igjen er usikkert. 

 

4.1.4 Nye aktører 

Digitalkameraets inntreden i fotobransjen og Internettet stadige utbredelse har sammen skapt 

en del muligheter for andre aktører. Dette har bidratt til en utvidet bransje der blant annet 

produsenter av programvare for fotoredigering, mobiloperatører, internettbutikker for foto og 

printerprodusenter er i ferd med å befeste sin stilling. Mange av disse konkurrerer om plassen 

med fotoforretningene. 

 

Mobilprodusenter som Nokia, Sony Ericsson og Samsung har i løpet av de siste årene 

presentert flere mobiler med stadig mer avanserte kameraer. Kvaliteten på bildene som tas 



 57 

med disse kameraene har forbedret seg. Mange har spekulert i om mobilkameraene i 

fremtiden vil kunne erstatte vanlige digitale kameraer 

 

Printerprodusenter som Epson, Kodak og Canon har også rettet seg inn mot fotomarkedet. 

Hjemmeprint av bilder har blitt mer vanlig etter at digitalkameraet ble introdusert. Det er 

ingen behov for å ha laboratorium for håndtering av negativer, og fremkalling av bilder. Man 

kan nå selv skrive ut bilder hjemmefra uten store problemer.  

 

I løpet av de siste årene har det i Norge blitt etablert en bedrift, Netlife, som utelukkende 

utvikler og oppdaterer programvare for fotobransjen. Dette gjelder både nettløsningen til 

fotoforretninger og programvare i fotokioskene. Disse har blitt mer og mer utbredt i 

fotobutikkene. 

 

Bilderedigeringsprogrammer som for eksempel Adobe Photoshop Elements, Pinnacle Studio 

og MGI Photosuite har blitt mer utbredt etter at digitalkameraet kom. Også Microsoft har 

kommet ut på markedet med sitt program, Digital Image. Google introduserte for en stund 

tilbake sitt bilderedigeringsprogram Picasa. Picasa er et program som laster opp alle 

bildemappene som eksisterer på brukerens maskin i kronologisk rekkefølge etter tid. Deretter 

kan brukeren redigere bildene som ønsket. Fra Picasa kan brukerne også blant annet bestille 

bildefremkalling og brenne cd/dvd til backup av bildene. 

 

I løpet av de siste årene har det i tillegg dukket opp flere nettsteder for håndtering av digitale 

bilder. Flickr, www.flickr.com, er et online nettsted for opplasting, deling og organisering av 

bilder. Som bruker får man tildelt 20MB gratis lagringsplass til rådighet hver måned. I tillegg 

er Flickr også et sosialt sted med forum der man kan diskutere foto med likesinnede. Magix, 

www.magix-photos.com er et nettsted for lagring og deling av online foto og video. Brukeren 

får tildelt en egen webside der han/hun kan publisere bilder og video. Magix har egne maler 

for websidedesign, brukeren laster opp sine bilder, velger fritt fra malene, og websiden 

genereres av Magix. Tjenesten er gratis for lagring av kun 128MB. Overstiger brukeren denne 

grensen tar Magix betalt. Ingen forkunnskaper er påkrevd for å bruke Magix. Også her har 

brukeren mulighet for å bestille print av bilder. Friendster, www.friendster.com, er et sosialt 

nettsted med støtte for foto, for å holde kontakt med gamle venner og etablere nye vennskap. 

 



 58 

4.2 Fotoforretningene 

Flere digitalkameraer, mindre bildefremkalling, færre salg av analoge kameraer og filmruller 

har ført til mange nedleggelser av fotoforretninger. Samtidig har nye konkurrenter som 

baserer seg på Internetteknologi dukket opp for å kjempe kampen om kundene. For å greie å 

hevde seg har butikkene nå investert i egne Internettportaler som tilbyr diverse fototjenester, 

blant annet lagring av personlige bilder i album og fremkalling av bilder. I tillegg er det også 

mulig å få kjøpt kameraer, kameratilbehør, kopper og bamser med egenfotograferte bilder hos 

dem på nett. Forretningsmodellen til butikkene har endret seg.  

 

For fotoforretningenes vedkomne vil mange si at reaksjonen i forhold til digitalkameraet i 

utgangspunktet kom for sent. APS film ble lansert rett i forkant, og ble spådd å revolusjonere 

fotobransjen. Mange butikker investerte mye ressurser og kapital i utstyr for håndtering av 

APS-film, og ønsket derfor å styre utviklingen i den retningen. Dermed var butikkene sene 

med å komme i gang med å tilegne seg ny kunnskap og sette seg inn i hvordan håndtere den 

digitale bølgen. For mange allerede eksisterende aktører resulterte dette i redusert omsetning 

og bruttoavanse, i verste fall oppsigelser av ansatte og nedleggelser av butikker i følge Knut 

Førsund i Fotorådet. I snitt har fotobutikkene som har greid å overleve, investert 1 million kr 

hver til blant annet installering av minilab for håndtering av digitale medier som cd og andre 

typer minnebrikker. Endringsprosessen har vært vanskelig å håndtere for forretningene, 

spesielt på grunn av tidspresset. Det er ikke alle som har hatt krefter og kapital nok til å følge 

med i den raske utviklingen. I Norge eksisterte det i år 2002, 550 fotoforretninger. I dag er det 

ca 400 butikker igjen. 

 

Det står igjen to store hovedaktører i markedet på salg av kameraer og fremkalling av bilder i 

dag, Foto Knudsen og Eurofoto. I tillegg finnes det en rekke andre kjeder som Elite Foto, 

Preus, Japan Photo, ExtraFilm osv og mindre aktører. Foto Knudsen var en allerede 

eksisterende aktør da digitalkameraet kom og har måttet gå igjennom de omfattende 

omstillingene. Foto Knudsen kjøpte opp fotokjeden Click og har senere måttet legge ned en 

del butikker. I år har Knudsen inngått et samarbeid med Telenor mobil om å tilby lagring og 

fremkalling av mobilbilder. Elite Fotokjeden har eksistert i over 20 år, og har i dag butikker 

over hele landet. I likhet med de andre eksisterende aktørene, har kjeden gått igjennom en 

lang omstillingsprosess fra analog til digitalkamera. I 2002 bestemte de seg for å tilby 

nettjenester og Netlife ble tildelt arbeidet med å utvikle løsningen deres. Eurofoto på en annen 
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side er en aktør som kom på markedet etter digitalkameraets inntreden. De etablerte seg i år 

2000 og har siden drevet en ren nettbutikk. Eurofoto var den første som introduserte en 

Internettportal for bilder i Norge, deretter kom Mine Bilder. De fleste av de allerede 

eksisterende aktørene var tidlig ute med å etablere seg på nett, men de fokuserte fremdeles for 

mye på tradisjonen med film og var ikke like flinke nok på brukergrensesnitt. I dag utgjør 

nettsalg en andel av omsetningen til de fleste butikkene.  

 

4.3 Brukernes perspektiv 

Den tidligere fotobransjen var enklere i den forstand at mulighetene ved fotografering og 

fremkalling var færre. Man gikk fra fotoapparat til film, knipsing, innlevering av film og 

fremkalling. Slik var kort beskrevet, den tradisjonelle prosessen for folk flest. I dag er derimot 

valgene og mulighetene flere. Datamaskinen har fått en sentral rolle i fotobransjen blant annet 

i forbindelse med lagring og redigering, noe kun de profesjonelle håndterte tidligere. 

Minnebrikkene har erstattet filmen, og man har fått muligheten til å se det man har tatt bilde 

av i forkant av fremkallingen. Bredbåndet har bidratt til flere valgmuligheter ved både 

fremkalling og lagring av bilder. I overgangen fra filmbaserte til digitale kameraer ser vi at 

datamaskinen og bredbåndet har ført til en mer avansert prosess enn tidligere, men det har i 

tillegg samtidig bidratt til økte muligheter for brukerne. 

 

Jeg skal nedenfor først gi en beskrivelse av hvordan den tidligere fotobransjen så ut for 

brukerne. Deretter skal jeg beskrive hvilke endringer digital teknologi har brakt med seg, og 

hvilke muligheter det har skapt med hensyn på brukerne. 

 

4.3.1 Før 

Med George Eastmans lansering av The Kodak i 1888 innførte han en praksis der det meste 

av ansvaret ble overført fra kundene til forretningene. Fotografering skulle kunne gjøres av 

alle. Kundene skulle slippe å gjøre annet å presse på utløserknappen, resten av arbeidet ble 

overlatt til butikkene (Bellis 2005a). Den tidligere fotobransjen som beskrives nedenfor 

reflekterer Eastmans filosofi. 
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Figur 4.10 Illustrasjon av den tidligere fotobransjen sett fra brukerens perspektiv 

 

Figur 4.10 er et oversiktsbilde over hvordan bransjen så ut for den vanlige brukeren tidligere. 

Filmbaserte kameraer dominerte bransjen og gangen fra man tok et bilde til det ble 

tilgjengelig for brukeren var ukomplisert da mye av arbeidet var utført av fotobutikkene. 

Butikkene fungerte på mange måter som et mellomledd mellom kunde og laboratoriene, der 

selve bildefremkallingen foregikk. For kundene var det vanligvis to valg ved fremkalling av 

bilder; enten å levere inn filmrullen i butikken eller sende den inn på postordre. Etter at 

bildene var fremkalt var vanlig lagringssted for bildene i album. I forretningene kunne man i 

tillegg kjøpe film, rammer, album, kameraer og annet tilbehør. 

 

Dersom vi ser nærmere på prosessen fra kjøp av kamera til fremkalling av bilder, kan den 

illustreres som i figur 4.11.  
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Figur 4.11 Aktivitetsdiagram av bildefremkalling før 

 

Etter kjøp av kamera og film, tas bilder. Når filmen er oppbrukt, leveres filmen til 

fremkalling. Her har kunden to valg, sende filmen inn på postordre eller levere filmen i 

butikken. Etter ferdig fremkalling blir bildene henholdsvis sendt direkte hjem i posten til 

kundene, eventuelt med ny film, eller hentet i butikken. Deretter blir butikkunden nødt til å 

kjøpe ny film for å kunne ta nye bilder. 

 



 62 

4.3.2 Nå 

 

Figur 4.12 Illustrasjon av dagens fotobransje sett fra brukerens perspektiv 

 

Figur 4.12 er en helhetlig oversikt over fotobransjen i dag. Jeg skal gå igjennom steg for steg 

hvordan ting fungerer i praksis. 

 

Mye av den tradisjonelle bransjen er overført til dagens fotobransje. Fremkalling av bilder fra 

film er fremdeles vanlig til tross for at tallene har sunket drastisk i løpet av de siste årene. 
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Modellen fra tidligere er utvidet og det finnes i dag flere valg for brukerne. Hovedforskjellene 

sett fra kundenes perspektiv er at de nå:  

1) kan se bildene de har tatt før fremkalling  

2) kan selv velge ut hvilke bilder de ønsker å få fremkalt  

3) må sørge for å få bildene over på et bestemt medium som fotobutikkene kan fremkalle 

bilder fra, eventuelt laste opp bildene til den Internettportalen som de ønsker å 

fremkalle bildene hos. 

For mange har denne overgangen ført til en mer kompleks prosess da flere elementer som 

datamaskinen og minnebrikken innføres. Muligheten til å se bildene man har tatt før 

fremkalling har ført til at det er naturlig for kundene å gå igjennom en sorteringsprosess der 

kun de ønskede bildene blir bestilt i papirformat. Denne sorteringsprosessen kan enten foregå 

på kameraet eller på datamaskinen. Fordi det ikke lenger er nødvendig å fremkalle bildene for 

å kunne se de, har dette medført at mange bilder ikke blir fremkalt overhodet, men forblir 

lagret på datamaskinen over lange perioder. Dette har for det første resultert i at det blir 

fremkalt færre bilder totalt. For fotoforretningene har det betydd mindre inntekter. For 

brukerne har et risikomoment dukket opp i forbindelse med denne måten å håndtere bilder på. 

Harddisken er ikke en sikker lagringsplass. Ved diskkræsj vil de risikere å miste alle bildene.  

 

 
Figur 4.13 Illustrasjon av alternativer brukeren har ved bestilling av bildefremkalling 

 



 64 

Figur 4.13 gir et oversiktsbilde over de ulike bildefremkallingsmulighetene fotobransjen har i 

dag. Her ser vi at man enten kan levere minnebrikke, cd eller dvd i fotoforretningene eller 

sende de inn til Internettportalene (ikke alle Internettportalene tar imot minnebrikke, cd eller 

dvd.). Bildene kan også bestilles direkte fra maskinen hjemmefra ved opplasting til 

Internettportalene. I enkelte fotoforretninger er det i tillegg mulig å bestille fremkalling av 

bilder fra forskjellige typer fotokiosker (mulighetene varierer avhengig av hvem man går til). 

Hos Foto Knudsen tilbyr de to forskjellige typer maskiner. Den ene kan man bestille print fra 

direkte. Den andre er mer eller mindre Knudsens internettilbud med enkelte tjenester 

spesialtilpasset. Elite Foto har sin egen fotokiosk der det blant annet er muligheter for 

brenning av bildene ut på cd, lage postkort og overføre bilder fra mobilen via bluetooth til et 

nettalbum. Deretter kan man bestille fremkalling av bildene. Den endrede fotobransjen 

håndterer fremdeles den tidligere måten å fremkalle bilder på som illustrert i figur 4.13. 

 

Dersom vi ser nærmere på aktivitetene som utføres fra kjøp av kamera til bestilling av 

bildefremkalling, kan det illustreres som i figur 4.14. I dette aktivitetsdiagrammet har jeg sett 

på et forenklet scenario av en kundes valgalternativer ved bildefremkalling. Jeg har forutsatt 

at alt går som antatt og har derfor ikke har sett på hvilke aktiviteter som hadde inntruffet 

dersom alt ikke skulle gått som planlagt.  

 



 65 

 

Figur 4.14 Aktivitetsdiagram av mulighetene ved bestilling av bildefremkalling 

 

Etter kjøp av digitalkamera og minnebrikke kan brukeren begynne å ta bilder. Etter at 

minnebrikken fylles opp, er minnebrikken nødt til å tømmes før det blir mulig å ta nye bilder, 

eventuelt kan brukeren kjøpe flere minnekort. Jeg har ikke valgt å ta med hvilke muligheter 
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brukeren står overfor ved tømming av minnebrikke i dette aktivitetsdiagrammet da fokuset er 

på å illustrere prosessen fra man tar bilder til de fremkalte bildene når brukeren. 

 

Ved bestilling av bildefremkalling har brukeren hovedsakelig 4 forskjellige valg som 

beskrevet ovenfor. I figur 4.14 ser vi at de ulike alternativene fører med seg ulike oppgaver 

som må utføres av brukeren. I valgalternativene innsending av minnebrikke til Internettportal 

og levering av minnebrikke i butikk, er brukerens oppgaver ikke ulikt før digitalkameraets tid. 

Ved bestilling av bildefremkalling i fotokiosk og over Internett er mye av arbeidet som 

vanligvis er tiltenkt fotoforretningene utført av brukeren selv. Vi ser at hovedforskjellen fra 

før til nå ligger i flere valgalternativer og en forskyvning i ansvarsfordeling. 

 

Ved lagring av bilder var det tidligere album som gjaldt. I dag har vi bildene liggende på cd, 

dvd, datamaskinen eller opplastet i en database hos en fotoportal. Se figur 4.13. Da det før var 

håndtering av negativer og papirbilder, er det nå ikke lenger nødvendig da bildene ikke 

trenger å bli fremkalt for å kunne bli sett. Redigering av bilder skjedde tidligere kun hos de 

profesjonelle fotografene eller i fotoforretningene. I dag kan selv amatører redigere og 

manipulere bilder med programvare på egen maskin. Prosessen fra start til slutt har blitt mer 

kompleks da datamaskinen, for mange, har blitt et ekstra mellomledd som man har vært nødt 

til å lære seg å håndtere. Mange ikke-tekniske personer velger fremdeles å overlate mye av 

arbeidet som de kan utføre selv til fotoforretningene. 

 

Også kjøp av fotoapparat og annet tilbehør har blitt mulig å få gjort på nett. I løpet av de siste 

årene har det blitt mer og mer vanlig med bestilling av bildeprodukter som caps, t-skjorter, 

kopper osv. Dette tilbyr mange av fotointernettportalene som opererer i dag.  

 

Kameraet på mobiltelefonene får stadig bedre kvalitet og flere fotoforretninger har gjort det 

mulig å fremkalle mobilbilder, da med en annen størrelse enn standardstørrelsen på grunn av 

fremdeles lav oppløsning på bildene. Disse bildene må først lastes over i et online album 

enten via bluetooth eller sendes som mms til den ønskede portalen. 

 

Med bedre printere, fotopapir, programvare for redigering og bildene lagret på egen maskin 

har mange gått over til selv å skrive ut bildene.  
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5 Introduksjon av casene 

Jeg har i denne oppgaven foretatt case studie av to bedrifter i fotobransjen, en nyetablert og en 

gammel. Eurofoto er en nyoppstartet bedrift som har lagt digitalkameraet, Internetteknologi 

og bredbåndet til grunn for sin bedriftsetablering. Eurofoto satte sitt fokus på å kunne tilby 

brukere fototjenester kun på Internett. Elite Foto er en etablert kjede med fotobutikker over 

hele Norge. De har i løpet av de siste årene gått på nett og tilbudt sine eksisterende og nye 

kunder nettjenester. 

 

5.1 Eurofoto 

5.1.1 Organisasjon og historikk 

Eurofoto er en online fotoportal som ble etablert av Per Svein Reed i år 2000. Bedriften er 

lokalisert i Breim, Gloppen, og har i dag nærmere 20 ansatte hvorav det er dobbelt så mange i 

produksjon som i administrasjon. Figur 5.1 viser en oversikt over hvordan Eurofoto er 

oppbygget. I dag tilbyr Eurofoto blant annet fremkalling av bilder, deling av bilder, lagring av 

bilder, bestilling av fotogaveartikler, fotokameraer og annet tilbehør. Alt dette foregår på nett. 

 

 
Figur 5.1 Eurofoto 
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Per Svein Reed, gründeren av Eurofoto har bakgrunn som fotograf. Han startet opp Reed Foto 

AS i 1995, en bedrift som hovedsakelig holder på med skolefotografering. I tillegg har han i 

over 20 år jobbet som frilans pressefotograf, blant annet for VG og andre store aviser i landet. 

Ideen om Eurofoto oppstod som følge av de erfaringene han gjorde seg etter alle årene i 

fotobransjen. Et bilde kan brukes på så mange måter. Når det gjaldt avisene var det svært 

vanlig at de personene som ble fotografert og omtalt i en artikkel gjerne ville ha tak i en kopi 

på et senere tidspunkt. Avisene hadde en rutine for dette som var svært upraktisk. Vanligvis 

etter at et bilde er blitt tatt, må man levere filmen til et fotolaboratorium til framkalling. 

Deretter blir bildet skannet og bearbeidet i Photoshop før det blir levert til redaksjonen. Når 

leserne ringer og ber om en kopi av sitt eget bilde, er det ikke det bearbeidede bilde de får 

tilsendt. Det er et bilde direkte fremkalt fra negativene og ofte var kunden misfornøyd med 

resultatet. Per Svein Reed foreslo derfor at redaksjonen heller kunne sende de bearbeidede 

digitale bildene til han med spesifikasjon om størrelse, antall, navn og adresse på kunden slik 

at han kunne fremkalle bildene og sende de ut når det var forespørsel om dette. Produksjonen 

skjedde på digitallaboratorium og det var avtale om å dele omsetningen.  

 

Redaksjonene og avisene var et marked Per Svein Reed hadde kjennskap til og kontakter i, og 

det ble derfor vurdert å kjøre offensivt i nettopp dette markedet. Men samtidig som dette 

skjedde, var digitalkameraet på vei inn i fotomarkedet. Det var først og fremst de 

profesjonelle i bransjen som tok i bruk digitale kamera, men Per Svein Reed så at dette kom 

til å endre seg. Det digitale ville nå resten av markedet også. Det var kun snakk om et 

tidsspørsmål. Behovet for bildefremkalling og bildedeling ville dukke opp. Han ønsket derfor 

å utvikle en teknologi og posisjonere seg i konsumentmarkedet mens det ennå ikke var 

modent for det. Dette for å ha en ledende posisjon når det ble modent. Det fremtidige 

konsumentmarkedet sammen med avisene nevnt ovenfor var utgangspunktet for etableringen 

av Eurofoto.  

 

Per Svein Reed skjønte at han verken hadde tid eller kunnskap nok til å dra i gang dette 

prosjektet alene. Han bestemte seg derfor for å alliere seg med noen for å realisere konseptet. 

Schibsted ble kontaktet og fikk med det samme opp øynene for konseptet. Schibsted hadde på 

den tiden nettopp fått en forretningsutvikler til å analysere det amerikanske markedet. Han 

kom tilbake med informasjon om at det ble investert enorme ressurser på online foto i USA. 

Det var et stort satsningsområde der målet var å øke verdien av firmaet ved å etablere en 

enorm kundebase. Schibsted var interessert og tilbød å kjøpe seg inn i firmaet. 
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Gjennom bekjente kom Per Svein Reed i kontakt med Atle Hauge, i dag styreformann i 

Eurofoto med bakgrunn fra mobil- og it-bransjen og med en utdannelse innenfor økonomi. 

Konseptet ble presentert, Atle Hauge var interessert, men mente det var en altfor god ide og 

ønsket å bygge opp konseptet før de inviterte eksterne aktører inn i selskapet. Dermed gikk de 

sammen og etablerte Eurofoto i år 2000.  

 

Øystein Reed Bratten med en økonomiutdannelse fra USA ble leid inn i Eurofoto som 

konsulent for å analysere online fotomarkedet i USA. Han så at amerikanerne investerte store 

summer i å skaffe seg en kundebase. De brant mye penger, fikk mange kunder, men greide 

likevel ikke alltid å holde seg på beina. Erfaringene tilsa at Eurofoto måtte gjøre ting 

annerledes. Etter 3 måneder ble han ansatt som daglig leder i Eurofoto. 

 

5.1.2 Prospekt for Eurofoto 

”Eurofoto skal ikke vente på utviklinga, men skal styre utviklinga. Den som venter med å 

gjøre noe til markedet ligger der, han er for sent ute.”  

Per Svein Reed 

 

Eurofoto startet opp i år 2000 med det hovedformål å levere bilder produsert på avansert 

fotolaboratorium til bedrifter og privatpersoner via Internett samt netthandel av digitalt 

fotoutstyr. De skulle samtidig tilby brukerne online lagringsplass og deling av bilder.  

 

Det har alltid vært meningen at brukerne skal kunne ha det gøy med bildene sine hos 

Eurofoto, sier Vegar og Jon André. Målet er å få kundene til å komme tilbake. Eurofoto tilbyr 

ikke bare print, men varierer stort i utvalget av produkter. 

 

Eurofoto er nå en av de dominerende fotoaktørene i Norge i dag, men de skal ikke hvile på 

den eksisterende teknologien. Eurofoto må stadig jobbe med og utvikle nye tjenester og følge 

med i utviklingen, forteller Per Svein Reed. De skal være offensive, innovative og bygge opp 

allianser for å kunne posisjonere seg. 

 

En del av den opprinnelige tanken bak portalen var at Eurofoto på et senere tidspunkt skulle 

kunne generere inntekter på kundemassen ved for eksempel å ta en månedlig leie for lagring 
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av bilder, men dette kun etter at en kritisk grense for kundetall er oppnådd. Denne grensen er 

ennå ikke nådd, forteller Atle Hauge. Den utsettes stadig fordi markedet er under vekst. 

Dessuten er det strategisk lønnsomt å videreføre denne biten da det gjør Eurofoto mer 

konkurransedyktige i et marked der det har dukket opp mange konkurrenter. 

 

5.1.3 Systemet 

Systemet til Eurofoto i dag tilbyr kundene en god del tjenester. Se figur 5.2.  

 

Figur 5.2 Oversikt over Eurofotos tjenestetilbud 

 

Ved bestilling av bildefremkalling har kundene to alternativer, enten ved å sende inn cd, 

minnebrikke eller annet lagringsmedium til Eurofoto eller gjøre bestillingen via Internett ved 

først å laste opp bildene til lagring til Internettportalen. Dette kan man gjøre på mange 

forskjellige måter. De tilbyr javaopplaster, g-org som er Eurofotos eget fotoprogram, iphoto 

for mac, e-postoverføring og weboverføring. Eurofotos fotoprogram g-org lastes ned og 

installeres på maskinen. Figur 5.2 er et screenshot av hvordan applikasjonen ser ut.  
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Figur 5.3 G-org, eurofotos eget bildeopplastingsprogram 

 

På høyre side av figur 5.3 ser vi at får brukeren en meny med en oversikt over mappene som 

eksisterer på maskinen. Herfra kan brukeren åpne opp de mappene han/hun ønsker for å se 

bildene. Dersom det er bilder brukeren ønsker å laste opp til Eurofotos internettportal, kan 

han/hun markere bildene og dra de over til det grå feltet i figur 5.3. Deretter må brukeren 

trykke på uploadknappen i verktøylinjen for å starte opplastingen til Eurofotos portal. 

 

I det man har lastet opp bildene i nettalbum har man muligheten til å dele bildene med venner 

og bekjente, se figur 5.2. Ved deling av bilder har brukeren tre valg: gjøre bildene offentlig i 

Eurofotos galleri, sende en link til de man ønsker å dele bildene med, eller generere en sikker 

nøkkel fro deling. Eurofotos tjeneste i dag krever ikke at man må være registrert for å kunne 

se andres bilder. Hos Eurofoto er det i tillegg mulig å kjøpe kort, bilderedigeringsprogram, 

fotoapparat og annet tilbehør. Man kan også personifisere en del produkter som kopper, t-

skjorter, bamser osv. Her kan kundene selv bestemme hvor på t-skjorten bildene skal være og 

hva som eventuelt skal stå på den. 

 

Eurofoto har et innslag av det nyeste i fotobransjen, håndtering av mobiltelefon og bilder. 

Man har ikke mulighet til å sende sine mobilbilder fra mobiltelefon til lagring hos Eurofoto, 

men man kan lage bilder som er mulig å distribuere til venner og families mobiltelefon. 
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5.1.4 Utviklingen av nettportalen www.eurofoto.no  

Eurofotos nettportal ble spesifisert og planlagt av Per Svein Reed, daglig leder Øystein Reed 

Bratten og styreformann Atle Hauge. Selve portalen ble i starten utviklet i samarbeid med 

zet.no. Etter hvert fikk Zet en mindre sentral rolle i bedriften og Eurofoto bestemte seg etter 

en tid å ansette en egen utvikler. I dag skjer all utvikling internt i bedriften. 

 

Planleggingen av portalen ble gjort med utgangspunkt i det som fantes ute på det amerikanske 

markedet. De så på de ulike løsningene som ble brukt der, kopierte det beste og utviklet resten 

selv. Øystein Reed Bratten som hadde analysert det amerikanske markedet så hvor 

fallgruvene lå og brukte dette som utgangspunkt for å lede Eurofoto på rett vei. 

 

Atle Hauge hadde hovedansvaret for å forberede spesifikasjonene til den første versjonen av 

systemet. Han knyttet til seg en del folk som var interessert i foto og som kunne bli oppfattet 

som pilotkunder. Det ble arrangert små kollokvier i Oslo der det ble diskutert hvordan 

portalen burde se ut for sluttbrukerne. Atle Hauge forteller at det var svært nyttig å viktig å få 

andre synspunkter i denne prosessen. Deretter stod Zet for utviklingen og plattformen kom 

opp ganske raskt etterpå. Utviklerne i Zet hadde en god forståelse av det tekniske og de slapp 

derfor å spesifisere for mye. Det var hovedsakelig det grafiske og hvordan interagere med 

kundene Atle Hauge hadde fokus på. 

 

I videreutviklingen av systemet har det vært lite brukerinvolvering. Brukerne har blitt hørt 

gjennom support og e-posttilbakemeldinger, men den initielle utviklingsprosessen har vært 

uten brukere involvert. Årsaken til dette er at det har vært vanskelig å få brukere med på dette. 

Etter at e-posten har blitt sendt, er det sjeldent Eurofoto får noe svar tilbake, forklarer Jon 

André, utvikleren som jobber hos Eurofoto. Derfor har Eurofoto valgt å gå bort i fra denne 

løsningen. Slik det har foregått de siste årene, har den daglige lederen, utvikleren og 

designeren satt seg ned sammen, diskutert, tegnet og utarbeidet et forslag. Deretter har de 

implementert, testet, satt seg ned igjen og gått igjennom den samme prosessen. Utviklingen av 

en tjeneste går gjennom en slik prosess som kan ta opp til flere måneder, før de sier seg 

ferdige. Deretter lanseres tjenesten og systemet blir modifisert etter tilbakemeldinger fra 

brukere gjennom support og e-post. 
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Målet med Eurofoto har hele tiden vært at tjenestene som tilbys skal være enkle å bruke. 

Terskelen for å ta portalen og tjenestene i bruk er nødt til å være så lav som mulig, forteller 

Per Svein Reed. Overgangen fra filmbaserte kamera til digitale kamera har betydd at brukerne 

nå må forholde seg til flere ting enn tidligere. Minnekortet har erstattet filmen. I tillegg har 

datamaskinen kommet inn i bildet. Derfor er det viktig at ting ikke blir ennå vanskeligere. 

”Brukergrensesnittet skal være så enkelt at selv mor i Valdres skal greie å håndtere det” (Per 

Svein Reed). Dette er like aktuelt nå som før, og Eurofoto må kontinuerlig jobbe med denne 

problemstillingen. 

 

En fordel som Eurofoto har hatt i forhold til sine konkurrenter er at applikasjonen har blitt 

utviklet av Eurofoto og eies av Eurofoto. Applikasjonen har blitt bygget opp på en slik måte at 

den i stor grad er skalerbar. Dette har vært svært lønnsomt for Eurofoto da de har kunnet 

bruke applikasjonen på flere måter. Portalen ”leies” i dag ut til VG, Aftenposten og Sol. De 

sistnevnte aktørene kan på denne måten tilby sine lesere/brukere muligheten til å fremkalle 

bilder, lagre bilder, dele bilder, osv. Samtidig får Eurofoto ”gratis” markedsføring og en økt 

kundemasse. Mange av de andre aktørene på online markedet har i motsetning til Eurofoto 

valgt å kjøpe inn standardløsninger, noe som sannsynligvis har vært et problem i forhold til 

tilpasning av programvaren samt viderelevering til andre aktører da applikasjonen ikke eies av 

dem selv. 

 

Fra VG’s sider (hovedmenyen) er det en link til fotoalbum. Trykker man på denne linken, 

http://foto.vg.no/, sendes man til Eurofotos sider som nå er forkledd som VG’s fotoalbum. 

Figur 5.3 er et screenshot av dette. 
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Figur 5.2 VGs fototjeneste i samarbeid med Eurofoto 

  

 

 

På samme måte har Aftenposten sin egen fototjeneste, http://foto.aftenposten.no/, som leveres 

av Eurofoto. Figur 5.4 gir et bilde av dette. 

 
Figur 5.3 Aftenpostens fototjeneste i samarbeid med Eurofoto 

 

Legg merke til Aftenposten og VG logoen øverst i venstre hjørnet. (Katz and Shapiro 1985). 

Dette er det eneste som skiller sidene fra hverandre. Kundene som registreres på disse sidene 

blir tagget som enten VG eller aftenposten brukere. De har akkurat de samme rettighetene 

som Eurofotos kunder og kan logge seg direkte inn på Eurofotos egne sider.  
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5.1.5 Markedstall 

Eurofoto har i dag 350 000 registrerte brukere i 61 land. Ca 175 til 200 000 av disse er aktive 

brukere. Markedsandelen til Eurofoto er 35-45 % av all bildefremkalling på Internett i Norge. 

Totalt sett er markedsandelen på 15-17 %. Dette er tall ikke inkludert utenlandske aktører i 

Norge som for eksempel Fotolabo, Japan Photo, osv. Det er forventet at den totale 

markedsandelen til Eurofoto vil øke etter hvert. Årsaken til dette er at mer og mer av 

fremkalling av bilder i vil fremtiden foregå på Internett. 

 

Fotomarkedet er ennå ikke mettet, dvs. at det fremdeles er mange som ikke fremkaller bildene 

sine, men lar bildene ligge på maskinen og mange er også uvitende om at det i det hele tatt 

finnes fototjenester på nett. Grunnlaget for vekst er ikke bare digitalkameraet, men også 

utbredelsen av bredbånd. Dette har bidratt til at de som kanskje ikke hadde mulighet til å laste 

opp bildene nå har det. Det er disse kundene Eurofoto først og fremst sloss om, forteller Jon 

André. ”Bakken som vi slåss i er fremdeles under vekst” 

 

5.1.6 Markedsføring 

Da Eurofoto startet opp i år 2000 var markedet for digitale bilder fremdeles under utvikling. 

Terskelen for å komme inn på konsumentmarkedet var høy og Eurofoto hadde ikke mye 

ressurser til å drive med tradisjonell markedsføring. 

 

Eurofoto valgte derfor å gå for en alternativ markedsføringsløsning. Per Svein Reed hadde et 

stort nettverk og tok dermed kontakt med VG. Salgsargumentene var at en online fototjeneste 

ville være med på å øke besøkstiden hos VG. Dersom en leser fikk lastet opp sine private 

bilder der, ville de vende tilbake. Det ville skape en lojalitet til VG’s sider. Hadde de bildene 

sine lastet opp, ville de kanskje også dele bildene med andre mennesker og dermed trekke til 

seg nye lesere til VG’s sider. Jo flere lesere og jo lengre besøkene var per leser, ville medføre 

større sjanser for annonseinntekter fra eksterne annonsører. Samtidig som Eurofoto ønsket seg 

inn i dette, snuste både VG og Scandinavia Online på nettopp online fotomarkedet. De var på 

utkikk etter eksterne leverandører både i Europa og USA, men valget endte til slutt på 

Eurofoto fordi de hadde en egen plattform å vise til. I tillegg var applikasjonen svært fleksibel 
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i forhold til justeringer og endringer. Per Svein Reed forteller at det var det største 

salgsargumentet Eurofoto hadde. 

 

På et tidspunkt etter at VG nett var etablert hadde online annonser vært svært populært, men 

så gikk det over. Da Eurofoto kom inn i bildet var det derfor masse ledig annonseringsplass på 

portalen som ikke ble brukt. Det ble gjort avtaler med blant annet VG, Scandinavia Online, 

Aftenposten nettavisen og en del andre aktører om annonsering av Eurofoto på disse sidene. 

Dersom Eurofoto greide å generere inntekter, fikk de en kutt av omsetningen. Disse portalene 

hadde masse ledig kapasitet på sidene sine og dermed fikk Eurofoto den markedsføringen de 

ønsket uten at det i utgangspunktet kostet dem noe. Jo flere bannerannonser og redaksjonelt 

stoff VG, Aftenposten, SOL og de andre portalene hadde om Eurofoto på sine sider, jo mer 

trafikk og inntekter fikk de og Eurofoto fikk tilsvarende flere besøkende på sine sider.  

 

Dette var også lønnsomt i den forstand at Eurofoto kun betalte for ”annonseringen” dersom de 

genererte inntekter gjennom disse portalene i motsetning til annonsering i aviser og blader 

som ville koste dem svært mye uten at det var noen som helst garanti for at det kunne skaffe 

dem kunder.  

 

Annen type markedsføring som Eurofoto fører i dag er nyhetsbrev, men Eurofoto er veldig 

bevisst på å ikke drive på med spam. Den årlige tv2-testen som Eurofoto har vunnet de 3 siste 

årene har også vært god markedsføring.  

 

5.1.7 Suksessfaktorer 

Utbredelsen av bredbåndet har gjort at det har vært mulig å starte opp Eurofoto hvor som helst 

i landet. Litt av drivkraften til Per Svein Reed var muligheten til å kunne skape arbeidsplasser 

i det lokale Norge. Samtidig var det en protest mot it-bransjen som på den ene siden sa at med 

bredbåndet kom mulighetene, og på den andre siden ville samle alle it-bedrifter på Fornebu. 

 

Eurofoto er en bedrift som er etablert på nett med det formål å behandle digitale bilder. Dette 

har vært en stor fordel for dem med tanke på at de ikke har måttet håndtere utfordringen med 

å omstille seg slik de andre etablerte aktørene har gjort. Overgangen fra filmbasert til digital 

har i stor grad påvirket fotobransjen generelt, men spesielt forretningene. Utstyr har blitt 

skiftet ut, det har vært en sterk nedgang i bildefremkalling, salg av film og filmbaserte 
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kamera. Eurofoto har vært foruten dette. For Eurofoto har fokuset hele tiden vært på å bygge 

opp en nettbutikk og kun det. De eksisterende aktørene derimot, slet med å holde butikkene i 

gang samtidig som de prøvde å få opp en velfungerende nettportal.  

 

Det faktum at applikasjonen til Eurofoto utvikles og eies av dem selv, har ført til at de har fått 

strategiske alliansepartnerne i kampen for å posisjonere seg. Denne strategien har vært et 

sterkt kort i markedsføringen av Eurofoto. 

 

5.1.8 Fremtid 

Eurofoto jobber nå om dagene med en lansering i Norden samt Storbritannia. Målet er å bli 

den ledende leverandøren av fototjenester i Norden. Det finnes i dag ingen store aktører i 

Norden. Fotolabo er et finsk firma som hovedsakelig holder på med print og er som Eurofoto 

ser det nå, den nærmeste konkurrenten i det nordiske markedet. 

 

Eurofoto jobber stadig med videreutvikling av tjenester og produkter. Dette ses på som en 

viktig faktor da utviklingen i fotobransjen ennå ikke har stabilisert seg. 

 

5.2 Elite Foto og Netlife 

5.2.1 Organisasjon 

Elite Foto er en franchise fotokjede som har eksistert i 20 år. I dag består kjeden av 101 

butikker rundt om i hele landet, der ca 90 % av butikkene håndterer det digitale. 

Hovedkontoret til Elite Foto ligger i Lilleaker og det er her alle felles henvendelser til Elite 

Foto kjeden mottas og håndteres. Her koordineres kjedens innkjøp, markedsføring, 

utdanningsprogram og all annen aktivitet.  

 

I år 2001 ble Elite Foto kjeden presentert et nettsystem utviklet av Netlife. Det ble tatt en 

felles avgjørelse av Elite Foto kjeden om å satse på en slik løsning. I dag samarbeider Elite 

Foto butikkene tett med Netlife i arbeidet med å forbedre nettsystemet som er i bruk. Fokuset 

har endret seg fra kun å håndtere butikk til både butikk og nett. 
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Netlife er en bedrift som ble startet opp i år 2000 i Sogn og Fjordane med formål om å drive 

med softwareutvikling. I 2001 begynte Netlife å fokusere mer på utvikling av programvare for 

digitalbildeindustrien da det ble innledet et samarbeid mellom Netlife og Elite Foto. I 2003 

inngikk Netlife et nytt samarbeid med fotobransjen, denne gang med Fujifilm Norge, Finland 

og Sverige. Arbeidet gikk ut på å utvikle programvaren i FujiFilms fotokiosker som i dag er 

plassert i over 100 Elite Fotobutikker i hele landet. Netlife har over 200 butikker som kunder 

og har blitt en av markedslederne innenfor den digitale fotoindustrien i Norden. Netlife har i 

dag hovedkvarter i Trondheim. 

 

Figur 5.5 viser en oversikt over hvordan Elite Foto kjeden er bygget opp og hvordan de i dag 

samarbeider med Netlife. 

 
Figur 5.4 Oversikt over Elite Foto organisasjonen i samarbeid med Netlife 

 

 

5.2.2 Systemet www.elitefoto.no 

Elite Fotos nettsystem kan sies å være todelt. Man kan håndtere de digitale bildene på to 

forskjellige måter, enten ved hjelp datamaskinen og Internett eller ved hjelp av fotokiosken til 
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Fujifilm som Elite Foto har stående i sin butikk. I tillegg tilbyr Elite Foto noen tjenester 

tilknyttet mobiltelefonen.  

 

Websystemet er bygget opp slik at når kunder bestiller bildefremkalling, så fremkalles bildene 

i den lokale butikken kunden er registrert hos. Det betyr at nye medlemmer av Elite Fotos 

nettjenester, ved registrering tilknyttes en bestemt butikk. Fra butikkene sendes bildene ut til 

kundene. De har også muligheten til selv å hente bildene i butikken. På Internett har brukerne 

i tillegg anledning til å bestille kort og kalender med egne foto på. Det tilbys også gratis 

lagring av bilder på inntil 200MB. Overstiger kunden denne grensen blir han /hun nødt til å 

betale en sum i måneden. Figur 5.6 gir en oversikt over ulike tjenester som tilbys av Elite 

Fotos nettsystem. 

 

På samme måte som hos Eurofoto blir brukeren først nødt til å laste opp bildene til Elite Fotos 

Internettportal ved bestilling av bildefremkalling. Hos Elite Foto er det kun webopplasting 

som er mulig. Etter at bildene er lastet opp, har brukeren mulighet til å dele sine bilder. Hos 

Elite Foto kan brukeren velge alt mellom å gjøre bildene offentlig tilgjengelig til å dele 

bildene sine med passord til kun utvalgte folk. 

 

 

Figur 5.5 Oversikt over Elite Fotos nettjenestetilbud 

 

Elite Foto tilbyr også enkelte mobiltjenester via mms og Internett. Figur 5.7 illustrerer de 

ulike tjenestene. En registrert bruker har muligheten til å frigjøre lagringsplass på mobilen sin 

ved å sende bildene sine som mms til Elite Foto og få det lagret i et nettalbum. Det er også 

mulig å sende bilder fra Internett til venner og families mobiltelefon. Den siste mobiltjenesten 
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som Elite Foto tilbyr i dag er muligheten til å hente ned bilder som er lagret i nettalbum til 

mobiltelefonen. Dette gjør brukeren ved å sende en sms til Elite Foto der han spesifiserer 

hvilket bilde han/hun ønsker å få hentet. 

 

 
Figur 5.6 Elite Fotos mobiltjenestetilbud 

 

 

I Elite Foto butikkene er det plassert en FujiFilm fotokiosk, se figur 5.8 som gir kundene en 

del muligheter i forbindelse med håndtering av sine digitale bilder. Programvaren i disse er 

utviklet av Netlife, og er grunnleggende likt det som tilbys av Elite Foto på nett. 

 

 
Figur 5.7 Fujifilm fotokiosk 

 

Hovedmenyen gir kunden tre hovedvalg; 

1. Brenne cd/dvd 

2. Bestille bilder 
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3. Bestille kort/invitasjoner 

Alternativ 2 gir en del undervalg. Se oversikt på figur 5.9. 

 

 

Figur 5.8 Oversikt over fotokioskens tjenestetilbud 

 

Netlife presenterte i 2001 sin løsning for Elite Foto kjeden. Etter at det ble bestemt at Elite 

Foto ønsket seg denne løsningen, ble systemet modifisert etter tilbakemeldinger og ønsker fra 

selve kjeden. På det tidspunktet var det fremdeles uklart hva konsumentene ønsket, men 

dagens løsning er et resultat av en lengre prosess der man har lært markedet bedre å kjenne, 

og tatt med disse funnene i betraktning, forklarer Harri Olkinuora. Utviklingen av 

nettsystemet og fotokioskene skjer i dag med jevnlig kontakt med fotobutikkene som igjen har 

daglig kontakt med kundene. Butikkene videreformidler hvilke erfaringer de har med både det 

interne systemet og med kundenes bruk av fotokioskene som er satt ut i butikkene. Det er 

hovedsakelig programvaren i fotokioskene som har blitt brukt for å få tilbakemeldinger fra 

kundene. Da tjenestetilbudet er noenlunde likt de elektroniske/programvarebaserte tjenestene 

på nett, har Netlife brukt kundene av fotokiosken som et mellomledd mellom utviklerne og 

internettbrukerne.  På den måten får Netlife avdekket de ulike behovene i ”næringskjeden”. 

Netlife har ingen direkte kontakt med brukerne av fotokioskene eller internettløsningen deres. 
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5.2.3 Markedstall 

Markedsandelen til Elite Foto på bildefremkalling i butikkene i Norge er i dag på 15-20 %. 

Når det gjelder Internettbiten har Elite Foto fremdeles en svært liten andel av markedet. 

Portalen kom opprinnelig som støtte for butikkene, og arbeidet med markedsføring har vært 

begrenset. I tillegg kom Elite Foto sent i gang med utviklingen av nettløsningen.  

 

For to år siden inngikk Elite Foto et samarbeid med Dagbladet nettavis om å tilby deres 

kunder en fotoløsning på samme måte som Eurofoto har gjort med VG, Aftenposten og SOL. 

 

5.2.4 Utviklingen i butikkene 

Petter Strømme er eier av Elite Foto butikken på Gunerius senteret i Oslo. Butikken har 

eksistert i over 20 år og blir nevnt av Knut Førsund for å være en av de butikkene som har 

greid seg best gjennom omstillingsprosessen etter at digital teknologi kom ut på markedet.  

 

Petter Strømme så tidlig at det digitale ville komme til å dominere fotomarkedet i fremtiden. 

Han bestemte seg derfor raskt for å investere i digitalt utstyr og var dermed i stand til å 

håndtere denne biten da den begynte å vokse frem for fullt. Samtidig håndterte også butikken 

den tradisjonelle bransjen. Som forklaring på den tidlige satsningen på digitalt utstyr forteller 

Petter at han en gang i tiden satte seg ned med et kart og begynte å sette ring rundt de 

konkurrentene som befant seg innenfor 5 minutters gange fra Gunerius senteret. Resultatet var 

22. Da innså han at for å greie seg i markedet, kunne han ikke følge med på alt det de andre 

gjorde. Han måtte satse på de områdene han selv hadde tro på. 

 

Utviklingen i Elite Foto butikken på Gunerius senteret i løpet av de siste årene har ikke vært 

ulik de andre fotobutikkene. Elite Foto har opplevd nedgang i salg av film og 

bildefremkalling, mens salget av engangskameraer har holdt seg forholdsvis høyt. Årsaken er 

at man ikke alltid ønsker å ha med seg de dyre kameraene på steder der de lett utsettes for 

skade forteller Petter Strømme. Det er fremdeles mye film som leveres inn til fremkalling til 

tross for at Elite Foto har hatt en merkbar nedgang. 

 

Petter Strømme ser at det er flere fordeler med å ha butikk fremfor å eksistere kun på nett. 

Med butikker har man muligheten til å skape et godt, personlig og vedvarende forhold til 

kundene. Arbeidet i butikk krever ekspertise og serviceinnstilling. Også nå når Elite Foto 
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tilbyr bestilling av bildefremkalling på nett der man kan få bildene tilsendt rett hjem i posten, 

tilknyttes kundene til en bestemt butikk. Dette er for å gi dem muligheten til å hente bildene i 

butikken og få ekspertise dersom det er ønsket. 

  

Med bekreftelse fra både daglig leder og egen observasjon ser det ut til at det er mange som 

tar i bruk fotokioskene. Det er likevel en del utfordringer med fotokiosken. Kundene ser ikke 

alltid ut til å forstå hvordan fotokiosken fungerer. Flere av kundene som var innom trengte 

etter hvert hjelp fra personalet for å få til det de ønsket. Også her ser Petter Strømme det som 

en fordel å være butikk da det gir de ansatte muligheten til å veilede og hjelpe kundene som 

har behov for det. Dersom kundene skulle ha gjort dette hjemme kunne det lett ha blitt så 

avansert at de lett ville ha gitt opp. En annen observasjon er at kundene ser ut til å like å bruke 

god tid på å teste ut fotokiosken. Kvinner og menn er like aktive i å teste den ut i følge Petter 

Strømme, men når det gjelder kjøp av teknisk utstyr er menn den dominerende gruppen. 

Kvinner er derimot de som vanligvis leverer inn film til fremkalling. 

 

Daglig leder i butikken forteller at dersom det oppstår problemer med systemet eller 

fotokiosken, ringer de Netlife som tar seg av de tekniske problemene. 

 

5.2.5 Fremtid 

Utfordringen for å få folk til å fremkalle digitale bilder på nett, er å gjøre ting så enkelt som 

mulig for brukerne forteller Strømme. I begynnelsen av 2006 vil Netlife lansere en ny løsning 

av Elite Fotos nettsystem. Dette blir en videreutvikling og forbedring av det systemet som 

eksisterer, og vil bidra til å øke mulighetene brukerne har i forhold til i dag. Samtidig har 

Netlife i denne løsningen fokusert mye på hvordan fremtidens fotobransje kommer til å se ut 

forklarer Harri Olkinuora. Markedet vil i fremtiden ikke nødvendigvis bli dominert av en av 

de eksisterende aktørene i Norge som for eksempel Foto Knudsen eller Eurofoto, men kan bli 

tatt over av store internasjonale selskaper som for eksempel Google eller Microsoft. 

Fotobransjen er et ettertraktet og relativt nytt marked som ennå er under utvikling. Ingen kan 

sies å ha tatt en overlegen rolle i å være markedsledere og det er derfor heller ikke 

usannsynlig å forvente at nye aktører vil prøve seg. 
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Når det gjelder fremtiden med tanke på mobiltelefon, tror ikke Petter Strømme at den kommer 

til å erstatte digitalkameraet. Mobilen er med på å bidra til at det blir tatt flere bilder enn 

tidligere, men bildene blir lagret i et annet format og brukes til andre formål enn fremkalling. 
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6 Diskusjon 

I dette kapitlet vil jeg sette funnene mine opp mot det teoretiske rammeverket jeg presenterte i 

kapittel 2. 

 

I dag lever vi i et samfunn som i litteraturen blir klassifisert som nettverksøkonomien. Vi har 

beveget oss fra den industrielle økonomien over til en økonomi som er nært knyttet opp mot 

nettverkets rolle. Introduksjonen av digitalkameraet og den videre utviklingen de siste 10 

årene med tanke på Internetteknologi, bredbånd og digitalkameraet, har bidratt til at 

fotobransjen i dag har blitt en del av nettverksøkonomien. Årsaken til den raske utviklingen 

fotobransjen har hatt de siste årene kan først og fremst krediteres digitalkameraet, en disruptiv 

innovasjon som har medført store endringer i bransjen, både med tanke på brukere, 

leverandører, distributører og fotobutikkene. Jeg har i denne oppgaven hovedsakelig fokusert 

på endringene digitalkameraet har påvirket brukerne og fotoforretningene. Samtidig har jeg 

sett på hvilke muligheter ny teknologi har gitt nye aktører. Med digitalkameraet ble brukerne 

knyttet til datamaskinen og et allerede eksisterende Internettnettverk. Dermed kom også 

muligheten for å benytte seg av dette nettverket til å tilby fototjenester. Det er her nye aktører 

har kommet inn i konkurransen mot de allerede eksisterende fotobutikkene. I kampen for å 

opprettholde sin posisjon har også fotobutikkene gått på nett for å tilby sine kunder 

nettjenester. I dag tilbyr de fleste butikkene også internettjenester. Oppbyggingen av en 

Internettportal med forskjellige tjenestetilbud krever mye planlegging i forkant. Utviklingen 

av disse nettjenestene har vært noe annerledes fra tradisjonell systemutvikling med tanke på 

brukerinvolvering. Utfordringen her er knyttet til denne nye systemutviklingskonteksten der 

brukere kan være spredt utover hele verden.  

 

De etablerte aktørene har utvilsomt hatt store utfordringer i prosessen beskrevet overfor, mens 

nykommeren Eurofoto, har hatt et løp på skinner. Hvilke forklaringer er det på dette? 

Problemstillingene som har fulgt meg i denne oppgaven har vært 

 

1. Hvordan håndterer bedrifter omstillinger i et marked som kommer som følge av ny 

teknologi og hvordan får oppstartsbedrifter utnyttet dette? 

2. Hvordan håndterer bedrifter som skal utvikle et system som tilbyr tjenester på nett 

utfordringen med å minske gapet mellom brukere og utviklere? 
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Jeg skal i dette kapitlet starte med å sammenligne fotobransjen før og nå. Videre skal jeg 

knytte en del begreper i nettverksøkonomien til fotobransjen. Markedet har endret seg og det 

er nye prinsipper som er gjeldende i bransjen i dag. Deretter vil jeg ta for meg en diskusjon i 

forhold til hvordan fotobransjens disruptive teknologi har skapt muligheter og hindringer for 

nye og allerede eksisterende aktører. Dette sett i forhold til funnene i forbindelse med den 

vanskelige omstillingsprosessen bransjen har vært, og fremdeles er i gjennom. Nettetablering 

har brakt med seg flere utfordringer. En diskusjon på hvordan planlegge og opprettholde en 

fotointernettportal sett i forhold til Eurofoto og Elite Foto casene, er derfor relevant. Helt til 

slutt skal jeg foreta en diskusjon av systemutviklingsprosessen som har vært brukt i casene, og 

se nærmere på hvilke tiltak de har satt i gang for å minske gapet mellom utvikler og brukerne 

i systemutviklingsprosessen. 

 

6.1 Fotobransjen før og nå 

Da George Eastman introduserte The Kodak i 1888 gjorde han fotografering til en langt 

enklere prosess som alle og enhver i utgangspunktet kunne utføre. Alt brukeren skulle trenge 

å gjøre var å trykke på en knapp, resten skulle Kodak selv ta seg av. Med denne lanseringen 

gjorde Eastman fotoapparatene tilgjengelige for amatørmarkedet.  

 

Det avanserte arbeidet som lå i fotografering ble forenklet ved at Eastman gjorde en endring i 

konstruksjonen av fotoapparatene. I stedet for mye ekstrautstyr, ble utstyret nå innebygd i 

”fotoboksen”. Samtidig skjedde det en forskyvning i ansvarsfordelingen. Da fotografene 

tidligere var avhengig av å utføre fremkallingsprosessen selv, skulle det nå være mulig for den 

som ønsket det eller ikke hadde tilstrekkelig kunnskap for å fremkalle bildene selv, å overlate 

arbeidet til andre. George Eastmans opprinnelige filosofi, med presentasjonen av The Kodak, 

om enkelt og greit å trykke på en knapp mens resten av arbeidet ble gjort for deg, har blitt 

værende og levd videre i lang tid i fotobransjen. 

 

Gjennom utviklingen har vi sett en endring i denne ansvarsfordelingen mellom brukeren 

(fotografen) og bildefremkalleren (fotoforretningene/internettportalene). Da 

fremkallingsprosessen i Eastmans tid betydde å levere inn hele fotoapparatet for 

filmfremkalling og innsetting av ny film, ble det i senere tid så enkelt å sette inn og ta ut film 

at man kunne utføre dette på egen hånd. Ved bildefremkalling trengte brukeren derfor ikke 

lenger å levere inn hele fotoapparatet, men kun filmen. Over til digitalkameraets tidsperiode, 
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har endringene derimot blitt mer omfattende. Fremdeles er det mulig for brukeren å videreføre 

praksisen fra tidligere, men alternativene er med digitalkameraet langt flere. Dersom vi ser på 

den enkleste muligheten, kan brukeren levere inn minnebrikken til en fotoforretning i det den 

fylles opp på samme måte som brukeren leverte inn film tidligere. Fotobutikkene vil brenne 

bildene på minnebrikken over på en cd, minnebrikken tømmes og bildene fremkalles. Kunden 

vil når han/hun kommer tilbake, få fremkalte bilder, en cd med bildene lagret på og en tom 

minnebrikke, ikke ulik en ny film som han/hun kan sette direkte inn i digitalkameraet. Andre 

muligheter som brukeren har i dag, er blant annet bestilling av bildefremkalling på Internett, 

fotokiosk eller printe ut bildene selv med egen printer. I disse alternativene er ikke lenger 

brukerens oppgave kun å knipse og deretter levere bildene til fremkalling som tidligere. 

Arbeidet består i å overføre bildene fra minnebrikkene over til datamaskinen, eventuelt 

redigere bildene, og deretter velge ut hvilke bilder man ønsker å fremkalle. I overgangen 

filmbasert til digitalkamera ser vi at det har oppstått nye arbeidsoppgaver samtidig som det 

har skjedd en synliggjøring av arbeidsoppgaver som brukeren tidligere kunne se på som en 

type ”blackbox”. Når brukeren leverte fra seg film til fremkalling var det ikke noe behov for å 

vite hva det var som skjedde i bakgrunnen. Det brukeren forventet var å få fremkalte bilder 

som resultat. Med digitalkameraet er det forventede resultatet fremdeles fremkalte bilder, men 

brukerne står friere til å prosessere bildene i forkant. Bilderedigering var noe som ble utført av 

fotoforretningene etter scanning av negativer. Med digitalkamera kan bilderedigeringen gjøres 

av brukeren selv. Ved alternativene bruk av fotokiosk og Internett til å bestille 

bildefremkalling betyr at fotoforretningene/internettbutikkene fremdeles står for selve 

bildefremkallingsarbeidet. Ved bruk av printer derimot er ikke butikkene involvert overhodet. 

Det går altså an i dag, uten store vanskeligheter ikke å inkludere profesjonelle aktører i 

bildefremkallingsprosessen.  

 

6.2 Fotobransjen en del av nettverksøkonomien 

Digitalkameraet ble introdusert i 1995 og viste seg å være en innovasjon som ville sette sitt 

preg på fotobransjen. Vi har i årene etter sett en markant endring komme som følge av denne 

teknologiske nyvinningen. Overgangen fra analoge til digitale kamera har medført en del 

forandringer både for forbruker og fotobutikkene. For bransjen generelt har det vært en del 

omrokkeringer. Nye aktører har kommet på banen og det har blitt etablert nye allianser. Da 

det tidligere var klare grenser for hvilke aktører det var som hørte hjemme i fotobransjen, er 

grensene i dag heller uklare. Nettverket som eksisterte tidligere med blant kameraprodusenter, 
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leverandører, fotobutikker, konsumenter, har blitt utvidet. I dag har vi som tidligere nevnt 

printerprodusenter som retter seg inn mot fotobransjens hjemmemarked, økt utvikling av 

programvare for fotoredigering, mobilprodusenter som integrerer kameraer i sine 

mobiltelefoner. Flere ikke-tradisjonelle aktører har i løpet av de siste årene også tatt et steg 

inn i fotobransjen. Google introduserte Picasa, Yahoo har Flickr. I tillegg har det blitt etablert 

et stort antall firmaer på Internett som tar for seg bildehåndtering. 

 

Den viktigste endringen som gradvis har ført til at fotobransjen i dag er blitt en del av et annet 

nettverk enn tidligere, er den nye koblingen mellom kamera og datamaskin. Med dette innebar 

det først og fremst at datamaskinen fikk en langt mer aktiv rolle i den nye fotobransjen enn 

tidligere, ikke bare for profesjonelle, men også den vanlige bruker. Med tilknytning til 

datamaskinen fikk man muligheten til å lagre og redigere bilder, og man hadde ikke lenger 

behov for å få fremkalt bildene sine for å se de. Denne koblingen har skapt flere valg for både 

bruker og fotobutikkene enn tidligere. Likevel er det datamaskinens tilknytning til internett 

som har skapt flest omveltninger i fotobransjen i dag. Fra et selvstendig produkt uten 

forbindelse til noe annet, fikk vi koblingen med overføring av bilder over til datamaskinen 

som igjen er en del av et enormt nettverk. Det er dette nettverket som i den nye økonomien 

blir utnyttet maksimalt til å tilby folk nye typer tjenester og varer. Utviklingen av digital 

teknologi sammen med internett og bredbåndets stadige utbredelse i Norge har bidratt til at 

fotointeresserte her til lands raskere har blitt del av et nettverk og dermed også bidratt til at 

fotobransjen har tatt et steg inn i den nye økonomien. I løpet av de to siste årene har 

mobiltelefoner også blitt en del viktig del av den nye fotobransjen. Med digitalkameraer 

tilgjengelig på mobiltelefonen har brukere nå muligheten til å sende bilder til venner og 

bekjente via mms. Digitalkameraet har altså blitt en del av mobiltelefonen og 

kommunikasjonen mellom forskjellige brukere.  

 

Figur 6.1 er en illustrasjon av hvordan digitalkameraet, datamaskinen og mobiltelefonen alle 

er tilknyttet et stort nettverk der Internett er det største og det mest dominerende. 
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Figur 6.1 Digitalkameraet en del av nettverksøkonomien 

 

Med koblingen til et nettverk, er fotobransjen i økende grad blitt introdusert for 

nettverksprodukter som igjen er preget av nettverkseffekter. Det betyr at produktene endrer 

verdi avhengig av antall brukere som anvender det. Disse produktene er i større grad utsatt for 

positive og negative tilbakemeldninger da de er med på å påvirke ikke bare enkeltindividet, 

men en hel gruppe mennesker som er en del av nettverket. For at bedrifter skal greie å 

overleve blir de nødt til å foreta en del tiltak i forhold til å knytte brukerne til sitt produkt. De 

bør bevisst bygge opp lock-in effekt og øke switchingkostnadene til produkter i nettverket for 

å kunne overleve. En nærmere diskusjon på dette kommer i delkapittel 6.3 om hvordan man 

skal planlegge introduksjonen av en Internettportal. 

 

6.2.1 Viktig med samarbeidspartnere i nettverksøkonomien 

I følge Kelly (1998) skjer utvikling i dag i et mye raskere tempo enn tidligere. Mer enn 

noensinne har det blitt nødvendig å fokusere på å levere et fullverdig produkt raskest mulig i 

samarbeid med andre fremfor å gjøre alt selv i konkurranse mot andre (Kelly 1998). Bedrifter 

er inneforstått med at de ikke kan utføre alle oppgaver selv og vender seg heller derfor til 

bedrifter som kan tilby en komplementær løsning i kombinasjon med sitt eget produkt. Det 

mest kjente samarbeidsprosjektet som har blitt etablert i nettverksøkonomien er Microsofts 
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samarbeid med Intel, Windows operativsystem kjørende på Intels mikroprosessorer (Grant 

and Neupert 2003)  

 

I fotobransjen har vi i løpet av det siste året sett flere lignende samarbeidsprosjekter. Carl 

Zeiss, et av verdens ledende optikkselskap, inngikk et samarbeid med Nokia 2005. Målet var 

å knytte Carl Zeiss’ ekspertiseområde innenfor kameraoptikk sammen med Nokias 

mobiltelefoner for å kunne levere et overlegent produkt (Nokia 2005). Resultatet, Nokia N90 

ble lansert i april 2005, et kamera med 2 megapixler, 20x digital zoom og autofokus, se figur 

6.2. 

 

 

Figur 6.2 Nokia N90, Carl Zeiss i samarbeid med Nokia 

 

I Norge inngikk Foto Knudsen og Telenor et samarbeid i juni 2005 (BergensTidende 2005). 

Mens Telenor skal tjene på overføring av filer mellom mobiltelefonene og til nettportalen, 

skal Foto Knudsen tjene på lagring og billedfremkalling. Da kvaliteten på bildene tatt med 

mobilkameraene har hatt en sterk forbedring, så Telenor en mulighet for lagring og/eller 

fremkalling av bildene hos en fotoleverandør. I annonseringen av samarbeidet sies det 

samtidig at Telenor hadde i tankene å opprette og tilby lagring av bilder i sin egen 
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billeddatabase. Etter å ha undersøkt markedet innså de at løsningen Foto Knudsen allerede 

hadde var svært god, og de så det som mer hensiktsmessig å inngå et samarbeid 

(BergensTidende 2005).  

 

Også markedsføringsstrategien til Eurofoto er et tegn på at samarbeid er et godt alternativ for 

å posisjonere seg i et marked. Dette til begges fordel. Samarbeidet med VG, SOL og 

Aftenposten, har gitt Eurofoto store fordeler med tanke på markedsføring, mens 

samarbeidspartnerne parallelt har kunnet tilby sine brukere en ekstra tjeneste samt forlenge 

besøkstiden på deres sider. VG, SOL og Aftenposten med dette samarbeidet sluppet å utvikle 

en fotoapplikasjon.  

 

I et marked som er under raske endringer og nye produkter kommer fortløpende er man nødt 

til å foreta viktige tiltak for å kunne følge med i utviklingen. Å samle kreftene for å tilby 

kundene et komplementært produkt er til syvende og sist mer lønnsomt i nettverksøkonomien 

(Kelly 1998). Dette ser vi klart i eksemplene ovenfor. Bedriftene har alle kommet godt ut av 

samarbeidet. De har utnyttet hverandres etablerte kundebase til å introdusere sin egen tjeneste. 

Dersom vi ser på dette i forhold til Besell og Farrells strategier (se kapittel 2.3.2) for hvordan 

komme inn i et marked, kan vi se at bedriftene har brukt en battle of sexes strategi. I stedet for 

å løs på å kapre hverandres spesialområder, slår de heller seg sammen for å skape en 

verdiøkning av sitt produkt og sine tjenester. 

 

6.3 Standardkampen - digital versus APS-teknologi 

Dersom vi ser på nettverkseffekt og nettverkseksternalitet i forhold til kampen om standarder, 

kan vi se nærmere på APS og digitalkameraet. Begrepet nettverkseksternalitet er i økonomien 

knyttet til markedsfiaskoer (Liebowitz and Margolis 1998). Det mest kjente eksempelet som 

har vært brukt i forklaringen av nettverkseksternalitet er historien om QWERTY tastaturet. 

Her sies det at vi ikke har vært i stand til å skifte til bedre teknologi på grunn av den 

avhengigheten vi har til hverandre i et nettverk, ikke bare de som anvender tastaturet, men 

også produsenter, altså de kollektive switchingkostnadene er for høye til at vi kan bevege oss 

videre til en teknologisk bedre løsning. I følge Liebowitz og Margolis, er dette noe som ikke 

stemmer. Det finnes ingen god dokumentasjon på at Dvorak-takstaturet var overlegen 

QWERTY tastaturet, og de konkluderer med at vi faktisk har valgt det alternativet som har 

vært best (Liebowitz and Margolis 1998). Nå går det an å diskutere denne standardkampen i 



 92 

forhold til APS teknologien. APS-systemet som kom ut i 1996 var et samarbeidsprosjekt 

mellom de største aktørene i fotobransjen. Produktet skulle revolusjonere bransjen, og de 

fleste hadde innstilt seg på at APS-teknologien kom til å dominere i fremtiden (Knut 

Førsund). Produsentenes valg falt på APS, distributørene solgte APS kameraer og butikkene 

satset store penger på utstyr til håndtering av APS film. En stund var det også APS kameraer 

som fanget interessen hos kundene. Et nettverk var blitt kreert for å støtte ASP teknologien. 

Dersom teorien om nettverkseksternalitet skulle stemme, ville det betydd at fotobransjen i dag 

ikke ville ha gått over til digital teknologi fordi alt allerede var tilrettelagt for APS. Fordi 

APS-kameraene, filmen, muligheten for fremkalling var tilstede ville kunder derfor kjøpe 

APS-kameraer i tråd med markedsforventningen. Og fordi det ikke var arrangert for 

håndtering av digitale bilder, ville heller ikke folk oppsøke det. I dag som vi er kjent med, er 

det digitalkameraet som dominerer markedet. Til tross for at fotobransjen ville styre 

utviklingen mot APS teknologi, gikk dette i mot kundenes ønsker. Mye tyder derfor på at vi er 

i stand til å velge det overlegne produktet på tross av høye switchingkostnader.  

 

6.4 En disruptiv innovasjons påvirkning i et marked – etablert 

versus nyoppstartet bedrift 

Mens Eurofoto har vokst fra å være en liten bedrift til å bli Norges største på digital 

fremkalling på 5 år, har butikkjedene som Foto Knudsen og Elite Foto opplevd nedgang og 

har måttet legge ned et stort antall butikker. Hvorfor har nettopp oppstartsbedriften opplevd 

suksess og hva er grunnen til at butikkene har hatt så mange utfordringer? Som etablert bedrift 

har man et avhengighetsforhold til andre, mens man som oppstartsbedrift er mer fleksibel og 

har frihet til å prøve og feile. Boken, The Innovator’s Dilemma kan gi svar mange av disse 

spørsmålene. Til tross for at mange av prinsippene er rettet mot og basert på 

teknologibedrifter betyr det likevel ikke at disse ikke kan videreføres og brukes på bedrifter i 

servicebransjen. Jeg har i dette kapitlet anvendt Christensens prinsipper på funnene mine i 

fotobransjen.           

 

6.4.1 Vedvarende versus disruptiv teknologi 

I litteraturen gjøres det et skille mellom vedvarende teknologi og disruptiv teknologi. I 

fotobransjens tilfelle kan digitalkameraet karakteriseres som den disruptive innovasjonen. 

Digitalkameraet var da det kom ut i 1995 en oppfinnelse som var radikalt forskjellig fra det 
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som hadde eksistert tidligere. Den tok bilder som kvalitetsmessig var langt dårligere enn hva 

man fikk til med filmbaserte kamera. Men digitalkameraet hadde en rask utvikling og nådde 

snart igjen det filmbaserte kameraet. I 2000/2001 hadde digitalkameraene blitt gode nok for 

markedet som så lenge hadde blitt dominert av de filmbaserte kameraene. Til tross for at 

kvaliteten på bildene ennå ikke hadde blitt så gode som bilder man fikk med analoge 

kameraer, begynte folk å se at dette var teknologi som ville ta over. Prisen på digitale kamera 

med den disruptive teknologien var i starten høy for konsumentene, men har sunket i takt med 

den raske utviklingen av produktet. 

 

Det filmbaserte kameraet har gjennom tidene gått igjennom flere forbedringer, men dette har 

kun vært forbedringer i det eksisterende produktets ytelse. Derfor kan man si at den 

teknologien som har ligget til grunn for analoge kameraer har vært vedvarende teknologi. 

APS-teknologien som kom i 1996 var en slik type teknologi. Den var en videreutvikling 

basert på erfaringene som man hadde hatt med tidligere teknologi. Filmen, kamerahylsen og 

selve kameraene ble gjort mindre. Det ble blant annet enklere å bestille flere bilder, 

negativene var ikke så sensitive mot lys som 35mm filmen var, og man kunne inkludere en 

del metadata som ikke var mulig tidligere. Tanken bak APS var å skape et nytt system som 

kunne ta over for 35mm teknologien. Selv om mye av de teknologiske grunnelementene var 

de samme i APS som 35mm teknologien, krevde APS systemet annet utstyr for håndtering av 

film og bildefremkalling i fotoforretningene.  

 

35mm teknologien dominerte i en lang tidsperiode. Et system ble gradvis bygget opp rundt 

35mm teknologien, produkter ble utviklet for å passe inn. Med APS forsøkte produsentene å 

erstatte den eksisterende 35mm teknologien som hadde blitt bygget opp over en lang periode, 

på en gang. Mye kan tyde på at APS systemet ville ha skapt svært høye switchingkostnader og 

høy grad av lock- in dersom det greide å slå igjennom. For det første var det et helt system 

som krevde at butikkene måtte ha det rette utstyret for håndtering av APS film. Utstyret var 

dyrt og ble sett på som en langsiktig investering for butikkene. Dette utstyret kostet hver 

enkelt butikk over 1 million kr, i følge Knut Førsund. Dersom de først hadde bestemt seg for å 

investere, ville sannsynligheten for å kunne reinvestere i nytt utstyr være liten. På denne 

måten var det derfor sannsynlig at kundene ville blitt låst fast til APS fordi det var det 

butikkene hovedsakelig ville tilby. Med APS kom også nye kameraer og ny type film. APS 

var en konkurrent til 35mm kameraene og 35mm filmen. Men det var de samme selskapene 

som tilbød 35mm teknologi som stod bak APS. Tanken bak var at APS etter hvert skulle fase 
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ut og erstatte den gamle teknologien og bli dominerende i bransjen. Vi ser med dette et 

planlagt system lagd for å ta over det som allerede eksisterte. Likevel var ikke APS teknologi 

gjennomgripende nytt og revolusjonerende. Det var kun et steg videre i utviklingen. 

 

Christensen skiller i sin bok mellom low-end disrupsjoner og new-market disrupsjoner. 

Digitalkameraet kan på mange måter sies å være begge deler. For det første er den en 

innovasjon som fikk komme inn i markedet fordi den tilfredsstilte en annen gruppes behov, en 

gruppe som stilte mindre krav til produktet og resultatene. Deretter har digitalkameraet 

utviklet seg til å bli et sidestillende produkt til det analoge og dermed beveget seg opp i 

markedet for også å dekke de mer krevende gruppenes behov.  

 

Digitalkameraet kan også bli kalt en new-market disrupsjon. Et nytt marked som har dukket 

opp i sammenheng med digitalkameraet er mobilkameramarkedet. I likhet med det 

Christensen beskriver skaper man et nytt marked for et produkt. Kan man ikke konkurrere på 

produktets ytelse og tilfredsstille et eksisterende marked i konkurranse mot etablerte aktører, 

lønner det seg å finne et nytt bruksområde for den teknologien som er utviklet. Dette har 

digitalkamerateknologien greid ved å inngå samarbeid med mobilkameraprodusenter. New-

market disrupsjon betegnelsen på digitalkameraet kan likevel være upresis da digitalkameraet 

ikke direkte gikk inn i et nytt gryende marked med det samme. Det var ikke på denne måten 

digitalkamerateknologien kom til syne. Men utviklingen i digitalkamerateknologien har på 

mange måter styrt i to uavhengige retninger, den ene der målet har vært å komme inn og 

konkurrere med de analoge kameraene, og den andre der målet har vært å skape nye områder, 

utvide et allerede eksisterende marked. Ser man ting på denne måten kan man si at 

digitalkamerateknologien kan sies å være både en low-end disrupsjon og en new-market 

disrupsjon.  

 

Når jeg videre diskuterer fotobutikkenes satsning på disruptiv eller vedvarende teknologi 

tenker jeg ikke på videreutvikling og produksjon av digitalkamera eller analoge kamera, altså 

på teknologiene i seg selv, men på hvilke av områdene disse bedriftene har tilrettelagt for 

kundene. 
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6.4.2 Ressursfordeling 

Ressursfordelingen i bedrifter er avhengig av kunder og investorers ønsker (Christensen 

2003). Kunder og investorer bestemmer altså hvilke satsningsområder som bedrifter kommer 

til å investere ressurser i. Da fotobransjens største aktører inngikk et samarbeid i 1991 for å 

jobbe med å lage et nytt og bedre fotosystem lå det store forventninger hos kundene. Da 

systemet kom ut i 1995/1996 var det forventet at APS skulle ta over bransjen. Digitalkameraet 

som kom ut omtrent samtidig hadde så begrenset kvalitet at det var få som hadde tro på 

produktet i følge Knut Førsund. Bedriftene tok utgangspunkt i situasjonen da, studerte 

markedstrendene, fulgte kundene og satset på det produktet som var mest ønsket da, nemlig 

APS-teknologien. I Norge var Foto Knudsen en etablert og ledende aktør. Mange av 

butikkene tok opp lån og investerte penger i APS utstyr og teknologi. Disse måtte reinvestere 

i nytt utstyr igjen da det viste seg at det var den digitale teknologien som var fremtiden.  

 

Nå kan det ikke sies at denne avgjørelsen kun ble tatt på grunnlag av hva kundene ønsket og 

investorenes respons på teknologien. På mange måter var dette en kollektiv avgjørelse. Man 

så på hvilke valg rivalene, produsentene og distributørene tok og valgte den samme veien. Det 

er dette som gjør at servicebransjen skiller seg fra teknologibedriftene. De tar ikke den direkte 

avgjørelsen om å satse på å utvikle en spesiell type teknologi fremfor en annen. Dette valget 

er allerede blitt tatt av produsentene. Fotobutikkene tar kun valget mellom teknologiene som 

allerede eksisterer. Men de er avhengig av andre ledd i bransjen. Dersom de siste 3 leddene 

før butikkene har valgt en teknologi, er det lett å følge etter. I fotobutikkenes tilfelle er det 

ikke bare kundene og investorene som styrer ressursfordelingen, men det er også 

produsentene og distributørene som i stor grad viser vei. 

 

Elite Fotobutikken på Gunerius senteret i Oslo gikk likevel rett på digitalt utstyr. Dette var en 

avgjørelse som avvek fra flertallets, men som eieren forklarer med at han ikke kunne regne 

med å overleve med å etterligne andre. Han fulgte enkelt og greit magefølelsen. Årsaken til at 

han selv kunne ta avgjørelsene, og ikke var avhengige av andre er at Elite Foto er en franchise 

kjede med autonome butikker. Elite Foto var derfor ikke så avhengige av investorene som de 

var av kundene. Mesteparten av ressursene gikk fremdeles på å fortsette å tilby tjenester for 

analoge kamera, men Elite Foto startet tilretteleggingen for den videre utviklingen med tanke 

på fremkalling av digitale bilder tidlig. 
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For Eurofotos vedkomne ser vi at de har hatt en klar vekst siden de startet opp i år 2000. 

Eurofoto har ikke vært avhengige av verken investorer eller tidligere kunder. Ressursene har 

vært rettet inn mot en ting, å sørge for vekst i firmaet. I dette innebærer det å skaffe kunder, 

tilby kundene gode tjenester, videreutvikling samt følge med i markedsutviklingen. 

 

6.4.3 Vekstbehov  

Små markeder løser ikke veksten store bedrifter har behov for. Etablerte bedrifter har et mye 

strammere sett med regler der det er viktig å øke salgsinntekter prosentvis i forhold til 

tidligere salgstall (Christensen 2003). Behovet for vekst knyttet til en tallstørrelse er det som 

gjør det vanskelig for etablerte bedrifter å følge ny usikker teknologi. Digitalkameramarkedet 

var til å begynne med et lite marked som fotoforretningene ikke valgte å satse på. Da Eurofoto 

startet opp i år 2000 var det ingen av de etablerte aktørene som anså de som en konkurrent. Så 

lite var digitalmarkedet på det tidspunktet. Men digitalkameramarkedet begynte å vokse og 

det vokste raskt. Som tidligere nevnt utgjorde salget av digitalkameraer, allerede i år 2004, 95 

% av det totale kamerasalget. I år er tallet beregnet til å bli nærmere 98 %. Fordi 

digitalkameramarkedet på det daværende tidspunktet var såpass lite, var det risikabelt for de 

store fotoforretningene å satse på en teknologi som ikke nødvendigvis ville slå an når de 

fremdeles kunne holde på en teknologi som da var sterkest i markedet. Disse butikkene har 

behov for en større vekst enn de nyetablerte, og det blir derfor lettere å satse på noe kundene 

ønsker der og da eller noe kundene tror de kommer til å ønske seg i framtiden. Det er det som 

genererer mest inntekt for bedriftene i nær fremtid, men ikke nødvendigvis langt frem i tid. 

Mens mange satset på APS og trodde bestemt at det var det kundene ønsket, og der 

fotobransjen var på vei, skapte dette enda flere problemer for fotobutikkene. Veksten uteble, 

og nedgangen kom. For butikkene kom det en utvidelse av markedet. To nye områder dukket 

opp: 

1. Håndtering av den digitale biten i fotobutikkene og  

2. Håndtering av den digitale biten på nett samtidig som de skulle kunne tilby praksisen 

fra tidligere.  

Igjen var begge disse områdene så små i år 1999-2000. Petter Strømme, eieren av Elite Foto 

butikken på Gunerius senteret hadde stor tro på digitalkameraet, men satset likevel ikke fullt 

og helt på de områdene som kom med det. Han la heller til rette for den nye teknologien ved å 

kjøpe inn utstyr. Det Elite Foto ikke la inn ressurser til og fokuserte på, var utvikling av 

fototjenester på nett. Alt i alt var markedet fremdeles for lite i forhold til det analoge for at de 
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skulle legge inn mer ressurser i satsning på digitalkameraet. Med tanke på at antallet 

fremkalte bilder fra film nådde sin topphøyde i år 2000, er det ikke forunderlig at mange 

fotobutikker ikke valgte å investere alt i det digitale markedet helt enda. Det analoge 

markedet, spesielt innen bildefremkalling var fremdeles det som genererte mest inntekter for 

fotobutikkene. 

 

6.4.4 Markeder som ikke eksisterer kan ikke bli analysert  

I det en disruptiv innovasjon blir presentert eksisterer det som regel ikke et marked for 

produktet (Christensen 2003). Man blir nødt til å prøve å feile for å finne en plass til 

innovasjonen. Etablerte bedrifter har problemer med å satse på en ny teknologi når de ikke vet 

om det eksisterer et marked for den. Dette er nært knyttet opp til Christensens forrige prinsipp 

som omhandler forventede salgsresultater knyttet til etablerte bedrifter. Bedrifter er nødt til å 

ta en sjanse på nye markeder. Denne fleksibiliteten har ikke etablerte bedrifter. De etablerte 

bedriftene ønsker til en viss grad å ha kontroll på hva som kommer til å skje i framtiden. 

Oppstartsbedriftene har derfor et sterkt fortrinn her. Vi ser i Eurofotos tilfelle at de hadde råd 

til å prøve og feile. På den måten har Eurofoto også lært markedet å kjenne, hvilket er noe av 

det viktigste man kan gjøre i et marked som er i ferd med å vokse fram. Det er kun ved hjelp 

av en læringsstrategi man kan kartlegge et nytt marked (Christensen 2003). Elite Foto og de 

andre store butikkjedene turte ikke å satse 100 % på noe de ikke allerede visste var et marked 

for. Det var først i 2001 Elite Foto kjeden valgte å investere i forslag til en nettløsning fra 

Netlife. På dette tidspunktet hadde digitalkameraets popularitet økt betydelig og det hadde 

også blitt klart for fotobransjen at det ikke var APS, men digitalkameraet som kom til å bli 

den nye standarden. 

 

6.4.5 En organisasjons styrke definerer også dens svakheter. 

I nettverksøkonomien går alt mye raskere. Man skal ikke hvile på toppen, leve på 

tilsynelatende sikker teknologi, men alltid være forberedt på at noe nytt kan komme og overta 

for det gamle. I nettverksøkonomien må man være forberedt på å legge til side det trygge og 

velfungerende for å satse på noe usikkert og innovativt for å kunne overleve. 

 

Problemer med veletablerte bedrifter som de i fotobransjen er at de har eksistert over lang tid i 

en bransje som har vært relativt stabil. Med en fot plantet i den industrielle økonomien har 
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bedriftene vent seg til at endringer skjer over en lengre periode, noe som ikke er tilfellet i 

nettverksøkonomien. Disse bedriftene har derfor ikke vært flinke nok til å forberede seg på å 

adaptere ny teknologi. Da digitalkameraet ble introdusert, var det ingen som forventet at den 

kom til å føre til de endringene som etter hvert kom. Omstillingsprosessen har vært tøff blant 

annet fordi utviklingen av teknologi har vært raskere enn forventet. Samtidig begynte bransjen 

med å satse på APS-teknologi, noe som ikke slo an, i stedet for det digitale. Da forretningene 

innså dette, hadde mange allerede puttet så mye ressurser inn i APS at det ble umulig å følge 

med i den videre utviklingen.  

 

Avledningen med APS gjorde at mange forretninger i fotobransjen hang etter. Knut Førsund 

mener mange ønsket å styre utviklingen i annen retning enn mot digitalkameraet. Den digitale 

teknologien er revolusjonerende og dermed disruptiv i forhold til APS teknologien som på 

mange måter er en videreutvikling av den eksisterende. Ny revolusjonerende teknologi er 

langt vanskeligere å ta til seg enn noe man allerede har kjenneskap til. For bedrifter er årsaken 

til at endringer er vanskelig å omfavne, knyttet til bedriftens kultur. Etablerte bedrifter og 

organisasjoner er ikke flinke på å ta til seg nye måter å operere på. De har ressurser, verdier 

og rutiner inkorporert i arbeidsprosessene. Ser vi på fotoforretningene har det gjennom tidene 

vært få endringer i måten ting har fungert på. Det har vært en jevn utvikling, ingen 

omveltning. Etter at det ble mulig for vanlige folk å få fotoapparat, har utviklingen kort 

beskrevet gått fra fremkalling av bilder i eget laboratorium selv til å levere inn filmruller i 

butikker til å sende filmrullene inn på postordre. En bedrift har gjennom lang tid utviklet en 

bestemt kultur med ulike verdier. Kulturen og verdiene er en del av de prosessene som 

bedriften går i gjennom som igjen påvirker hvilke ressurser man trenger. Endringer i 

teknologi fører først og fremst til endringer i hvilke ressurser det er behov for og måten å 

utføre prosesser på. Disse arbeidsprosessene medfører igjen til at verdiene ofte endres på, som 

igjen påvirker kulturen bedriften befinner seg i. I følge Christensen er det nettopp dette som er 

vanskeligst å gjøre noe med. Kjeden er følgende: ressurs – prosess – verdi – kultur, se kapittel 

2.2.6. En bedrift er blitt bygd opp av en slik kjede rundt en del kjerneverdier og endringer 

påvirker elementene i denne kjeden. 

 

For fotoforretningenes vedkommende har digital teknologi medført en endring i hvordan man 

har utført fremkallingsprosessen. Nytt utstyr har blitt kjøpt inn. Avhengig av hvilken kjede 

forretningene tilhører, har de innført egne rutiner på hvordan ting gjøres. De bildene som er 

bestilt til fremkalling fra Internett hos Foto Knudsen, produseres i Bergen med mindre kunden 
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har spesifisert at de ønsker å hente bildene i den lokale fotobutikken. Hos Elite Foto kjeden 

håndteres bestillingene av digitale bilder fra Internett hos den enkelte butikk. 

Arbeidsprosessen har for de ansatte i Elite Foto forretningene har endret seg. De har blitt 

introdusert for nytt utstyr som krever nye rutiner i forbindelse med fremkalling av bilder. 

Fotokioskene er et nytt inventar som de ansatte har måttet lære seg å bruke. Nye 

arbeidsoppgaver som å veilede og hjelpe kundene med å bruke kioskene har oppstått. I tillegg 

har et nytt samarbeidsforhold blitt etablert, og de ansatte har nå dermed jevnlig kontakt med 

utviklerorganisasjonen Netlife i forbindelse med tilbakemeldinger fra kunder. Kulturen som er 

bygget rundt de tidligere rutinene er under endring. De innarbeidede prosessene som utgjorde 

styrken i forretningene er i dag heller en hindring i tilpasningsprosessen av en ny teknologi.  

 

Når det gjelder Eurofoto har de ikke arbeidet opp noen kultur eller noen spesiell måte å 

operere på. Eurofoto startet fra bunnen og har derfor ikke hatt problemer med å tilpasse seg 

markedet. Bedriften har heller satt teknologien i sentrum og deretter formet bedriftens kultur 

rundt denne. Eurofoto har ikke hatt noen bagasje som de har vært nødt til å bære med seg fra 

fortiden med unntak av kompetanse. 

 

6.4.6 Teknologiforsyning er ikke markedsetterspørsel 

Mye tyder på at digitalkameraet har greid å komme seg inn på markedet fordi det filmbaserte 

kameraets ytelse har vært mer enn det kundene har hatt behov for. Bedre teknologi er ikke 

nødvendigvis tilsvarende det kundene ber om og ønsker. Det er vanskelig å se når man kan si 

seg ferdig med utvikling av et produkts ytelse. I Christensens bok sies det at man er nødt til å 

følge med på kundene, men det er ingen garanti for at kundene selv vet hva de ønsker. Kodak 

brukte flere tiår på å finne ut at 35mmformat filmen, som ytet mer enn nødvendig for de som 

ikke skulle fremkalle bildene sine til 4x6-format, var langt mer avansert enn det kundene flest 

hadde behov for. Derfor var det ønskelig med et annet system som var mer tilpasset den 

vanlige bruker. APS var som tidligere nevnt en videreutvikling av 35mm formatet. I ytelse var 

APS-formatet dårligere, størrelsesmessig var kameraene mindre. Kameraene hadde flere 

ekstra funksjoner, og brukerne hadde mulighet til å velge mellom flere printformater. I bruk 

var APS-kameraene til syvende og sist ikke mye forskjellig fra 35mm kameraene.  

 

Selv om det skjedde en nedtrapping i ytelsen fra 35mm formatet til APS for å tilpasse 

brukerens reelle behov, kan det se ut til at APS kameraene likevel manglet det lille ekstra som 
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digitalkameraet kunne tilby. Selv om APS kunne tilby utvidet funksjonalitet, var ikke dette 

funksjoner som strengt tatt var ønsket av kundene. Kvalitetsmessig og behovsmessig var ikke 

endringene fra 35mm kameraene til APS kameraene synlige for kundene. Dersom vi ser på 

digitalkameraet ga det kvalitetsmessig dårligere bilder, men kunne tilby betydningsfull 

ekstrafunksjonalitet for kundene, som verken ble tilbudt av 35mm kameraene eller APS 

kameraene. Når Christensen (2003) skriver at grunnlaget for valg av produkt skiftes fra ytelse 

til pålitelighet, bekvemmelighet og til slutt pris, betyr det at når ytelsen tilfredsstilles skiftes 

fokuset over på pålitelighet. I det pålitelighetskravet oppfylles går kundens fokus over på 

bekvemmelighet og helt til slutt pris. Ser vi på utviklingen i konkurransesituasjonen mellom 

APS kameraene og digitalkameraene kan det tyde på at det nettopp var teknologiforsyningen 

til APS som ikke matchet kundeetterspørselen. Da fokuset i APS lå i å utvikle et produkt som 

ytelsesmessig sammenfalt med kundenes behov, kan det se ut som om dette behovet allerede 

var tilfredsstilt for kundene. Når det gjelder digitalkameraet, var kvaliteten på bildene da 

digitalkameraet først kom ut altfor dårlige til at produktet var interessant, men da det viste 

antydning til rask forbedring i bildekvalitet, så man at det var et produkt som 

funksjonalitetsmessig ikke var dårligere enn det filmbaserte kameraet. I ytelse var 

digitalkameraet i ferd med å oppnå kundenes krav. I tillegg kunne det tilby mer. 

Digitalkameraets mulighet til å se bildene man har tatt i forkant av fremkalling har bidratt til 

økt pålitelighet i forhold til å oppnå tilfredsstillende resultater. Her stiller de analoge 

kameraene svakere. Kameraene gikk fra å konkurrere på funksjonalitet til pålitelighet, 

produktkriteriene for markedsetterspørselen endret seg. Skiftningen fra en 

funksjonalitetskamp til en pålitelighetskamp kan være årsaken til at digitalkameraet har fått 

muligheten til å posisjonere seg i kameramarkedet. 

 

6.4.7 Oppsummering 

I The Innovator’s dilemma er det stadig en vurderingssak om man skal opprette en selvstendig 

enhet for fullt å fokusere på ny teknologi. Denne løsningen er for å unngå en ujevn 

ressursfordeling mellom vedvarende og disruptiv teknologi i en bedrift. For en bedrift å greie 

å opprettholde sin posisjon i et marked, er den nødt til å forbrede seg og tilrettelegge for ny 

teknologi. I det markedet har vokst frem, rekker ikke bedriften som ikke har forberedt seg, å 

ruste seg godt nok opp til å være konkurransedyktige i forhold til de andre. For Elite Foto har 

digitalkameraet betydd å håndtere både butikkbiten og nettbiten. Hva er viktigst, og hvor 

ligger det største fokuset er spørsmål som blant annet styrer fordelingen av ressursene. Faren 
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her er at man ikke alltid vet hva det er som er viktigst når man ønsker at begge fokusområder 

skal gjøre det bra. Christensen foreslår i sin bok at man bør opprette en autonom enhet som 

kan håndtere problemstillingene separat. Her kan det nye prosjektet eksistere selvstendig uten 

fare for å bli ressursutsultet i forhold til moderbedriftens hovedprosjekter. I fotobransjens 

sammenheng kan vi se at håndtering av både butikk og nettjenester lett kan skape konflikter. 

Dette er først og fremst knyttet til de store forskjellene i disse to områdene. Det å drive butikk 

er langt fra å drive med utvikling av fototjenester. Likevel er disse to områdene linket til 

hverandre ved at man trenger kunnskapene fotobutikkene innehar ved å kunne utvikle et 

produkt som brukerne blir fornøyde med. Butikkene kjenner markedet, har jevnlig kontakt 

med kundene og kan på mange måter bidra i utviklingsprosessen. På den andre siden kan man 

diskutere om det i det hele tatt vil skape konflikter dersom gruppene er så ulike. Da vil 

grensene på hvilke ressurser som hører hjemme hvor være klare og tydelige nok. Linken i 

mellom vil sannsynligvis være nok til å påvirke ressursfordelingen, noe som ikke er ønsket.  

 

Elite Foto kjeden valgte å sette nettprosjektet ut til en annen organisasjon, Netlife. Litt av 

utfordringen med denne løsningen er håndteringen av å inkludere butikkene i arbeidet med å 

utvikle tjenestene når den fysiske avstand mellom utviklerorganisasjonen og Elite Foto 

butikkene er så stor. Fordelen er likevel at butikkene fullt kan konsentrere seg om å drive 

butikk, mens utviklerorganisasjonen Netlife kan ha sitt fokus på å utvikle selve netttjenestene. 

 

Det å opprette en selvstendig enhet som kan ha full konsentrasjon på digitalkameraet hadde 

også løst mange av de utfordringene fotobutikkene har stått overfor. De hadde sluppet 

bekymringen for Christensen prinsipp om at små markeder ikke løser veksten store bedrifter 

har behov for. En bedrift som er nyoppstartet og eksisterer uavhengig av noen andre legger 

ikke like høye forventninger i å vite alt om markedet og forventet salgsresultat. De har heller 

ikke samme avhengighetsforhold til kunder og leverandører. Heller ikke kulturen og 

arbeidsprosessene er så innarbeidet at det vil være en hindring for dem i å tilegne seg ny 

teknologi. 

 

Litt av årsaken til at Eurofoto har blitt en så suksessfull bedrift er sannsynligvis at Eurofoto er 

den selvstendige bedriften som Christensen anmoder de etablerte aktørene til å opprette. 

Eurofoto har ikke hatt kunder og investorer som de har vært nødt til å tilfredsstille, og har 

dermed kunnet ha kun fokus på å gjøre suksess på nett. Ingen innkorporert kultur har eksistert 

hos dem. Eurofoto har ikke satt høye krav for inntjening og har heller ikke måttet hatt en nøye 
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sikker analyse av markedet i forkant av satsning. Eurofoto har hatt råd og frihet til å prøve og 

feile. I et nytt marked er man nødt til å føre en slik strategi (Christensen 2003). 

 

6.5 Oppbyggingen av en Internettportal 

Digitalkameraet, Internett og bredbånd har skapt revolusjon innenfor fotobransjen. Nye 

bedrifter som Eurofoto har startet opp på grunnlag av disse teknologiene. Presset med å gå på 

nett har nådd fotobutikkene, og i dag tilbyr de fleste av dem fotonettjenester. Utviklingen og 

planleggingen av disse nettportalene er en krevende prosess. Damsgaard presenterer i sin 

artikkel et rammeverk for hvordan man skal introdusere og vedlikeholde en Internettportal. 

Denne kan settes i sammenheng med fotobransjen og bedriftenes forsøk på å etablere 

Internettportaler. Hva skal til for å kunne lykkes? Fotoforretningene er fremdeles inne i en 

svært tidlig fase av etableringen på nett og ikke alle de ulike fasene i Damsgaards modell kan 

anvendes. Rammeverket bør likevel ses på som retningslinjer i videreutviklingsprosessen av 

portalene. Mange av prinsippene i startfasen som Damsgaard nevner har blitt brukt, og jeg 

skal nedenfor gå litt nærmere inn på dem. Også en del av Damsgaards strategiske perspektiver 

er verdt å se nøyere på. I denne delen skal jeg først komme med en kort diskusjon på hva jeg 

legger i begrepet Internettportal. Deretter kommer en presentasjon av nettverkseffekter, 

switchingkostnader og lock- in, og hvordan de kan knyttes til utformingen av 

Internettportalene i fotobransjen. Helt til slutt ser jeg på Damsgaards modell i forhold til 

Eurofoto og Elite Foto.  

 

Mye av informasjonen om portalene er mine egne analyser av dem og ikke informasjon hentet 

direkte fra intervjuer. Nå må det tas forbehold om at portalene har endret seg mye i løpet av 

årene de har eksistert og det er derfor ikke lett og si hvem som var først ute med hvilke 

tjenester.  

 

6.5.1 Kan fotonettsteder karakteriseres som Internettportal? 

Den første diskusjonen som er verdt å ta opp er hvorvidt det fotoforretningene tilbyr på 

Internett i dag kan klassifiseres som en Internettportal eller bare en webside. De fleste 

fotonettsidene inneholder en eller flere tjenester som tilbys kundene enten det er bestilling av 

fotoprodukter, lagring eller fremkalling av bilder. Dette er gjeldene både for Eurofoto og Elite 

Foto, men sidene har ikke det brede spekteret med linker til andre lignende steder. De 
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fungerer ikke som en samleportal som gjør det enklere for fotoentusiaster å finne frem til det 

som interesserer dem i den store weben. Det fotonettstedene spesialiserer seg på er lagring, 

deling og printing av bilder. For de brukerne som kun er interessert i dette, tilfredsstiller det 

fotobutikkene tilbyr kravene til en portal i den forstand at det er et knutepunkt som tilbyr et 

bredt spekter av tjenester. Når det gjelder det sosiale aspektet som forum og chat, mangler de 

fleste stedene dette. Nettstedene har likevel et innslag av sosiale elementer da det er mulig for 

brukerne å dele bildene sine med familie og venner. Brukerne som får tilgang til bildene har 

også muligheten til å laste bildene ned og gi kommentarer på dem. 

 

Begrepet Internettportal kan i dag ikke bindes til en sjekkliste. Definisjonen er bred, det skal 

være sosialt, tilby et spekter med tjenester, være et samlingspunkt for folk med felles 

interesser og være en navigeringshjelper. Egentlig er det uvesentlig hvilke av disse 

elementene som vektlegges mest så lenge nettsiden skaper et reelt behov for brukerne å vende 

tilbake. Verdien i en Internettportal ligger hovedsaklig i hva den tilbyr, hvordan kunne 

tilfredsstille et behov som brukerne sitter med, og som dermed fører de tilbake til portalen. 

Fotonettstedene greier i høy grad å tilfredsstille dette behovet hos kundene. 

 

6.5.2 Nettverkseffekt, switchingkostnader og lock-in 

Mange av produktene som eksisterer i dag har den karakteristikken at de øker i verdi avhengig 

av antall brukere. Slike nettverksprodukter bringer med seg en del effekter som er viktig å se 

nærmere på i forbindelse med switchingkostnader og lock- in. Dersom vi ser på produkter som 

er isolert fra et nettverk, har også disse switchingkostnader og en lock- in effekt. Likevel er det 

flere viktige forskjeller mellom vanlige produkter og nettverksprodukter. Ved bruk av 

nettverksprodukter blir man i mye større grad påvirket av andre menneskers valg og visa 

versa. Nettverksprodukter som for eksempel telefonen har minimal verdi dersom det ikke 

eksisterer flere brukere som det er mulig å kommunisere med. Nettverksprodukter er derfor 

først og fremst avhengig av å ha en base med brukere for å kunne være verdifull. Jo flere det 

er som har telefon, jo flere er det mulig å ringe til, altså verdien øker. Dersom noen skulle 

slutte med telefonen vil det igjen være med på påvirke nettverkets verdi. Slik det er i dag 

eksisterer telefonen i et så bredt omfang at dersom en person skulle la være å bruke telefonen, 

ville det i liten grad påvirke nettverket og telefonens verdi. Dette er fordi kritisk masse 

allerede er nådd (Shapiro and Varian 1999). Ser vi derimot på gressklipperen er det et produkt 

som har nytteverdi uavhengig av hvor mange det er som anvender det. Dersom naboen kjøper 
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den samme gressklipperen vil ikke dette påvirke noen andre enn han/hun selv. 

Switchingkostnadene til gressklipperen øker ettersom brukeren venner seg til å bruke 

produktet. Lock- in effekten ligger altså i vanedannelsen etter langvarig bruk av produktet. 

Dersom brukeren etter en periode bestemmer seg for å kjøpe en ny gressklipper vil ikke dette 

valget påvirke andre enn den som anvender produktet. Det er kun brukeren selv som ser seg 

nødt til å lære å ta i bruk en ny gressklipper.   

 

Dersom vi ser på Internettportalene i fotobransjen består de av et sett med tjenester. Enkelte 

av disse tjenestene kan ses på som nettverksprodukter/tjenester der verdien av produktet er 

avhengig av antall deltakere. Andre er ikke det. Internettportalene som helhet viser tegn på å 

kunne klassifiseres som begge deler. Først og fremst er verdien av fotointernettportalene 

knyttet til en installert base med brukere. Portalene kan ikke eksistere i lengden dersom de 

ikke har brukere som tar i bruk portalen jevnlig. Det betyr at jo flere brukere en portal har, jo 

større verdi har den. Verdien øker altså med antallet, noe som i litteraturen blir omtalt som en 

direkte nettverkseffekt (Katz and Shapiro 1985). Det samme er gjeldene for 

mobilkameranettverket. Jo flere brukere med kamera på mobiltelefonen, jo flere er det som 

kan utveksle bilder via mms, og jo større verdi får dette nettverket. Antallet påvirker verdien 

direkte. Men ulikt fra telefonen vil ikke antall brukere her påvirke de som allerede anvender 

Internettportalene. De fleste tjenestene som er tilgjengelige i 2005 innen foto er upåvirket av 

antall medlemmer. Tjenestene er like verdifulle uansett antall brukere av samme tjeneste, med 

unntak av tjenesten deling av bilder. Deling av bilder tjenesten, slik den fungerer i dag hos 

Eurofoto og Elite Foto skaper få nettverkseffekter, men hos Foto Knudsen er 

nettverkseffektene langt større. Jeg skal utdype dette mer når jeg tar for meg de ulike 

tjenestene som tilbys av nettportalene.  

 

I tillegg til direkte nettverkseffekter, finnes det indirekte nettverkseffekter, hvor en økning i 

antall medlemmer ikke vil påvirke nettverkets verdi, men andre produkter i nettverket (Katz 

and Shapiro 1985). Internettportalene har flere indirekte nettverkseffekter. Et eksempel på en 

indirekte nettverkseffekt i fotobransjen er dersom det skulle komme en tilstrømning av nye 

folk som ønsker å få sine bilder fremkalt. Hvis prisene per stykk synker hos en Internettportal, 

vil dette påvirke de andre Internettportalenes prisnivå. For å kunne holde seg i konkurransen 

blir de nødt til å senke sin stykkpris. Det vil da medføre at prisen for bildefremkalling generelt 

vil synke for kundene. På grunn av en økning i antall deltakere i et nettverk og prisnivået 

senkes, får altså konsumentene oppleve en prisfordel. Dette er en form for indirekte 
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nettverkseffekt som i litteraturen omtales som en pekuniær nettverkseffekt (Liebowitz and 

Margolis 1994). 

 

Switchingkostnader og lock-in knyttet til Internettportalene 

Uavhengig av om tjenestene som tilbys av Internettportalene er nettverkprodukter eller ikke, 

er bedriftene nødt til å skape en bevisstgjøring i forhold til oppbygging av switchingkostnader 

og lock-in i disse tjenestene for å kunne skaffe seg kunder og låse de fast til 

Internettportalene. Dersom man introduserer tjenester som genererer nettverkseffekter, er det 

viktig å fokusere på å få utnyttet dette best mulig. Som tidligere nevnt skaper 

nettverkprodukter kollektive switchingkostnader, noe som gjør det enda vanskeligere for 

brukerne å forlate portalen. 

 

Jobben med å holde en portal levende er en lang prosess der målet er å få den opp å gå med en 

installert base med brukere, altså brukerne må tilbakevende. Kritisk masse må nås for at 

portalen skal kunne holde det gående (Shapiro and Varian 1999). For å oppnå dette må 

brukere bli informert om portalen, de tester den ut, kommer jevnlig tilbake og blir tilknyttet 

tjenestene. Til slutt blir det svært vanskelig å forlate portalen da man har blitt så vant til 

tjenestene som tilbys. På dette tidspunktet ser kunden flere fordeler ved å fortsette enn å bytte 

til noe nytt og han/hun velger dermed å bli ved det de er vant til. Når vi ser på fotobransjen 

kan vi si at kostnadene er knyttet til portalen. Da portalen består av flere tjenester er det også 

switchingkostnader knyttet til hver enkelt av disse. Jeg skal nedenfor gå igjennom noen 

viktige tjenester som tilbys av bransjen i dag, og hvordan switchingkostnadene og lock- in 

graden stadig kan økes inntil full lock- in effekt oppnås. 

 

· Lagring av bilder 

· Deling av bilder 

· Bestilling av produkter 

· Eurofotos g-org 

 

En potensiell bruker går inn i brand selection fasen i lock- in syklusen i det han/hun vurderer å 

teste ut en fotonettportal. Årsaken til det kan være at han/hun har lest eller sett en anmeldelse 

av de ulike nettportalene som eksisterer ute på markedet i dag. Graden av lock- in er svært lav. 

Når tjenestene prøves ut har kundene gått inn i samplingfasen og lock- in graden økes. I det 
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fototjenestene brukes jevnlig har kunden nådd entrenchmentfasen og lock- in graden økes 

ytterligere. Kunden går inn i lock- in fasen når kostnadene med å bytte til en ny portal 

overstiger kostnadene med å fortsette. 

 

Lagring av bilder 

En av de viktigste tjenestene som fotoportalene tilbyr i dag er backup og lagring av bilder. I 

det en bruker laster opp sine private bilder til nettstedet har han/hun til en viss grad knyttet seg 

til portalen. Samplingfasen er entret. Over tid vil brukere ta flere og flere bilder. For å tømme 

minnekortet eller ta back-up av bildefolderen på pc’en laster kundene flere av sine digitale 

fotografier over til nettstedet. En stor mengde med data overføres dermed til portalens 

bildedatabase. Kunden blir mer avhengig enn tidligere dersom bildene på sin egen datamaskin 

skulle forsvinne.  

  

Både Eurofoto og Elite Foto tilbyr en backuptjeneste der bildene som lastes opp, kan lastes 

ned igjen i samme størrelse og format som det opprinnelige. Hos Foto Knudsen derimot får 

man kun lastet ned bildene i komprimert størrelse. Dersom kunden skal ha tak i det 

opprinnelige bildet, blir kunden nødt til å bestille print. Foto Knudsens lagringstjeneste skaper 

på denne måten en lock- in effekt. Kundene får ikke lastet ned de opprinnelige bildene de 

lastet opp i samme kvalitet, for deretter bestille bildefremkalling hos en annen fotoaktør, men 

blir låst fast til Foto Knudsen med mindre de har annen form for backup. 

 

Deling av bilder 

Deling av bilder er en tjeneste som forutsetter at man allerede har lastet opp bilder. Med 

denne tjenesten får brukerne muligheten til å dele sine fotografiske minner med venner og 

bekjente. Dette er et alternativ som funksjonsmessig fungerer på samme måte som å sende 

bilder på e-post eller publisere det på egen webside. Slik tjenesten tilbys  av Elite Foto og 

Eurofoto i 2005, uten krav til registrering hos portalene for å kunne se venners bilder, har den 

ingen høy verdi i forhold til lock- in og økte switchingkostnader. Den eneste lock- in effekten 

den genererer, kan knyttes til brukerens økte behov for å vise folk sine bilder. Venner og 

bekjente kan enkelt gå inn, se bildene og deretter forlate portalen uten noen gang å komme 

tilbake. Hos Foto Knudsen derimot er det et krav om at de som er invitert til å se andres 

bilder, må være registrert som Foto Knudsen-bruker. I fremtiden sett i sammenheng med lock-

in, vil det lønne seg for både Eurofoto og Elite Foto å kreve brukerregistrering av de som 

ønsker å se andres bilder slik Foto Knudsen har gjort. Resultatet vil i første omgang medføre 
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at de som ikke allerede er medlem av nettverket, men som ønsker å ha kontakt med de andre, 

ønsker å bli en del av det. Flere registrerer seg, nettverket blir større. Jo flere av dine kjente 

som er medlem, jo vanskeligere blir det for deg å forlate portalen. En sterkere lock- in effekt 

har blitt skapt samtidig som nettverkseffekten oppstår. Positiv tilbakemelding spres av de som 

allerede er innenfor og det legges et press på de som står utenfor til å bli en del av det. Kravet 

om brukerregistrering bør ikke innføres før kritisk masse er nådd da for tidlig introduksjon av 

lock-in kan føre til høyere terskel for medlemskap. 

 

Med muligheten til å kommentere andres bilder, kan portalen i tillegg brukes som et sosialt 

møtested for venner og familie. Også dette vil være med å bidra til å øke både lock- in og 

nettverkseffekten.  

 

Dersom implementeringen av tjenestene fungerer som ønsket, vil det i portalen oppstå flere 

små grupper der deltakerne deler bilder med hverandre og kommenterer dem. Jo større denne 

gruppen blir og jo mer aktiv deltakerne er, jo vanskeligere blir det for disse medlemmene å 

bytte til en annen Internettportal. Et sterkere bånd mellom deltakerne har blitt skapt ved bruk 

av Internettportalen. Den kollektive switchingkostnaden vil på dette tidspunktet være så høy 

at det ikke vil være ønskelig å bytte. 

 

Bestillingstjenestene 

Hos de forskjellige Internettportalene finnes det en god del produkter man kan bestille. Noen 

har et bredt spekter med et utvalg mellom alt fra kopper og bamser til kameraer og kalendere. 

Det som er felles for de alle er at de gir konsumenter anledningen til å bestille fremkalling av 

bilder. Portalene har i dag relativt like måter å utføre dette på. Det er ingen store forskjeller 

mellom aktørene. Derfor kan man heller ikke si at lock- in effekten i forhold til 

bildebestillingstjenesten er særlig høy. I det portalen har skaffet en installert base, vil det 

lønne seg å differensiere seg mer fra de andre aktørene, gjøre slik at kundene venner seg til 

den spesielle bruksmåten. Over tid vil det bli utviklet en rutine, og kostnadene ved å bytte vil 

overstige fordelene. 

 

G-org 

Eurofotos har i tillegg til de tradisjonelle bildeopplastingsmetodene et 

bildeopplastingsprogram som kalles G-org. Dette er et program de selv har utviklet som 

bidrar til at opplastingen av bilder kan utføres på en sikrere og raskere måte enn andre 
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alternativer bedriften har. Med tiden kan dette programmet være Eurofotos vinnerkort i 

kampen om å differensiere seg fra de andre aktørene på markedet. Dersom kundene lærer å 

venne seg til G-org, vil lock-in graden økes og det kan senere være svært vanskelig for 

brukere å prøve å anvende et nytt system. 

 

6.5.3 Portalhåndteringsmodellen 

Eurofoto kom inn som ny aktør og skapte et nytt marked. Elite Foto kom flere år senere som 

følge av markedsutviklingen. Den samme utfordringen med å få en portal i gang og arbeidet 

med å fremskaffe en kundebase har de begge hatt. Jeg skal nedenfor gå igjennom de ulike 

fasene i portalhåndteringsmodellen sett i forhold til både Eurofoto og Elite Foto. Det er viktig 

å presisere at fotobransjen fremdeles er ny på dette området og portalene har ennå ikke nådd 

sitt fulle potensial både med tanke på å nå fram til potensielle brukere og tjenesteutvalget med 

tanke på utviklingen på mobilmarkedet. 

 

I arbeidet med å bygge opp en portal er man nødt til å planlegge i forhold til tjenestene som er 

nevnt ovenfor. Jeg skal videre først starte med å beskrive utgangspunktet for utviklingen av 

Eurofotos og Elite Fotos Internettportaler. Bedriftene hadde svært forskjellige mål og 

intensjoner, noe som har påvirket deres måter å gå frem på og hvor de står i dag. Deretter skal 

jeg sette Damsgaards portalhåndteringsmodell opp mot valgene som Eurofoto og Elite foto 

har tatt med deres Internettportaler. Her er det viktig å presisere at verken Eurofoto eller Elite 

Foto kjenner til Damsgaards modell og bedriftene har ikke bevisst jobbet mot å tilpasse seg 

portalhåndteringsmodellen. Jeg har likevel valgt å se på utviklingen av Internettportalene de 

siste årene i forhold til Damsgaards inndelte faser for å se om modellen gjenspeiler det som 

skjer i virkeligheten. 

 

Eurofoto versus Elite Foto 

Da Eurofoto startet opp i år 2000 var det ingen aktører i Norge som hadde etablert seg på nett. 

De hadde derfor til å begynne med heller ingen reelle konkurrenter på Internettmarkedet. 

Fotobutikkene kunne likevel på mange måter anses som et substitutt da overgangen fra film til 

digital betydde at Eurofoto måtte inn på fotobutikkenes slagmark. Eurofoto innså at folk ikke 

kom til å skifte over til digitalt på dagen og gjorde flere forsøk i å være katalysator til 

overgangsprosessen. Fotoposer ble sendt ut til folk. Foruten fremkalling, la også Eurofoto 

bildene ut i nettalbum slik at kundene fikk tilgang på de ”digitale” bildene sine. Hovedfokuset 
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her var å introdusere muligheten for håndtering av bilder digitalt. De presenterte nye tjenester 

og ble samtidig nødt til å skape et marked for dette. 

 

Fordi det ikke var noen Internettportalkonkurrenter lå hovedvekten til Eurofoto på å bane vei 

og markere seg. I USA hadde Shutterfly i 1999 presentert en løsning som Eurofoto så på i 

utarbeidelsen av sin egen. Til tross for at de ikke hadde noen konkurrenter i Norge, var det 

hensiktsmessig for dem å finne ut hva som fungerte i andre land. Hva hadde de gjort feil og 

hva hadde de gjort rett? Målet var å slippe å gå i de samme fellene. 

 

I dag har de fleste fotokjedene som er ute på det norske markedet etablert Internettportaler i 

konkurranse mot Eurofoto. Det er også et par internasjonale aktører som Kodak og Fotolabo 

som har en liten andel av det norske markedet 

 

Elite Foto ga først klarsignal til å utvikle en løsning i 2001. På dette tidspunktet var det 

allerede flere aktører ute på nettmarkedet. Både Eurofoto og Mine bilder hadde hatt 

nettportalene sine gående oppe en god stund. Det som er viktig å merke seg er at både 

Eurofoto og Mine Bilder hadde kun nettetablering, mens Elite Foto i tillegg hadde butikkene å 

konsentrere seg om. Det betyr at de i etableringen av en portal fikk flere kundegrupper å 

forholde seg til. 

 

Strategisk har Elite Foto med Netlife brukt en Pesky little brother strategi for å komme seg 

inn på Internettmarkedet. Den underliggende tanken er at det ikke skal være så stor terskel for 

kundene som er tilknyttet de eksisterende portalene å teste ut, eventuelt skifte over til nye 

portaler (Damsgaard 2002). Det er lettere for en ny aktør å entre et marked dersom de tilbyr 

noenlunde like produkter og likt brukergrensesnitt som de andre. Flertallet av fototjenestene 

som tilbys på nett i dag bærer preg av å være ganske like. 
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Attraksjonsfasen 

I attraksjonsfasen der Internettportalen stiller med et sett med tjenester klare for å bli tatt i 

bruk av potensielle kunder, er målet å tiltrekke seg flest mulig kunder. Dette er startpunktet 

for de fleste Internettportaler. Uten brukere har portalen minimal verdi. For Eurofoto som kun 

hadde nettetablering ble fokuset fullt og helt på å trekke til seg brukere til nettstedet. Eurofoto 

benyttet seg av alliansepartnere for å oppnå dette. Per Svein Reed hadde bygget opp et solid 

nettverk etter mange år som pressefotograf både for Se og Hør og VG. Til å begynne med var 

det disse som ble tilbudt en rekke tjenester som kopiering av bilder til kundene. Etter at 

Eurofoto ble etablert som Internettportal ble det inngått avtaler med VG, Aftenposten, SOL 

om å tilby Eurofotos tjenester fra disse sidene. Eurofotos mål med disse alliansene var å 

kunne få rimelig markedsføring og flere brukere. Avisene var kjente og veletablerte nettsteder 

som hadde et stort antall besøkende i løpet av en dag. Derfor ville sannsynligheten for å få et 

treff på Eurofotos sider økes med en slik kobling fra disse nettstedene. Eurofoto så selv på 

disse alliansene som en av sine viktigste måter å markedsføre seg på. Det var også slik 

Eurofoto etter hvert fikk bygget opp en kundebase.  

 

Elite Foto har med en butikk, Internett og i senere tid også fotokiosker hatt langt flere typer 

kunder å forholde seg til. Til å begynne med hadde Elite Foto kun butikkunder. Med 

markedsføring trakk Elite Foto brukere til Internettportalen. Etter å ha fått fotokiosker i 
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butikken har en liten del av butikkundene testet ut og begynt å ta i bruk disse. Da fotokiosken 

tilbyr et sett med tjenester som er noe overlappende med det som tilbys av Elite Fotos 

Internettportal, har noen av disse igjen gått over til å bruke nettjenestene. Figur 6.3 gir en 

illustrasjon av Elite Fotos totale kundemasse.  

 
Figur 6.3 Illustrasjon av Elite Fotos totale kundemasse 

 

Utfordringen Elite Foto står overfor i attraksjonsfasen er å øke brukerinteressen til 

Internettportalen, altså en økning i antall internettkunder. Dette har Elite Foto hovedsakelig 

gjort ved hjelp av markedsføring. De har gått sammen med lokale nettaviser og innført 

fotokonkurranser. På samme måte som Eurofoto har inngått allianser med VG og Aftenposten 

nettavis, har Elite Foto gått i samarbeid med Dagbladet nettavis, men dette på et langt senere 

tidspunkt enn Eurofoto inngikk sine allianser. 

 

Graden av lock- in i den første delen av attraksjonsfasen er svært lav da det ennå ikke har blitt 

et sterkt fokus på tjenestene som tilbys, men heller på å få flest mulig til å rette 

oppmerksomheten sin mot portalen og se hvilke muligheter den stiller med. I dette tilfellet 

befinner brukerne seg i brand selectionfasen i lock- in syklusen, se figur 2.1. Når målet senere 

i attraksjonsfasen er å få brukerne til å returnere, er dette knyttet til hva det er som tilbys av 

portalene. Tjenestene blir mer sentrale enn tidligere da det er disse som skal øke brukernes 

interesse til å vende tilbake til portalen. Brukerne entrer dermed samplingfasen der de tester ut 

diverse ting som er tilgjengelig hos nettportalene. 
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Strategisk vil det i denne fasen lønne seg å anvende en pesky little brother strategi slik Elite 

Foto kjeden har gjort. Selv om graden av lock- in er lav, vil det likevel være lettere å komme 

seg inn i et marked dersom man ikke skiller seg for mye fra de andre aktørene. Det blir lettere 

for potensielle kunder som allerede har testet en av de eksisterende løsningene å teste ut, 

eventuelt bytte til en annen løsning. 

 

Mens det ser ut som om Eurofoto har greid å tiltrekke seg kunder og få de til å returnere 

tilbake til sin portal, har Elite Foto hatt en noe større utfordring. I dag har Eurofoto kapret 35-

45 % av fremkallingen på internettmarkedet, men Elite Foto fremdeles kun har en veldig liten 

andel. Dersom vi ser på dette i forhold til Damsgaards modell kan vi si at Eurofoto har 

overkommet den første fasen med å få brukerne til å returnere og har dermed gått videre til 

neste utfordring med å oppnå kritisk masse (se modell). Elite Foto befinner seg fortsatt i den 

første fasen der målet er å få kunder til å returnere til portalen. 

 

Contagion (smitte) fasen 

I smittefasen er målet å oppnå kritisk kundemasse. I det ligger det blant annet å få de som 

allerede har testet ut portalen til å spre ordet videre til andre. Eurofoto har i denne fasen brukt 

rabatter, tilbud og kampanjer for å få folk til å bli involvert og deretter spre ryktet om sin 

Internettportal videre. De har for eksempel hatt et tilbud til brukerne om å fremkalle 10 gratis 

bilder til hver husstand dersom de var villige til å svare på noen spørsmål og helt til slutt 

anbefalte portalen til et antall venner og bekjente. 

 

Et annet viktig bidrag til å spre portalen, som begge portaler har implementert er muligheten 

til deling av bilder. Denne tjenesten gjør det mulig for venner og familie å se på dine private 

bilder. Samtidig oppdager de en fotoportal med mange forskjellige tjenester som de også kan 

ta i bruk dersom de registrerer seg. 

 

Graden av lock- in er i denne fasen fremdeles lav, dog noe høyere enn i attraksjonsfasen. Sett i 

forhold til syklusen er kundene fortsatt i samplingfasen.  

 

Utfordringen i fotobransjen er som tidligere nevnt å få folk til å fremkalle de digitale bildene 

sine. Det er en sammenheng mellom å gjøre dette og oppnå kritisk masse i smittefasen. 

Dersom man ikke er flink til å reklamere for seg selv og sine tjenester vil ikke folk 

nødvendigvis kunne finne ut om ens eksistens. Bedriftene konkurrerer om å lokke til seg flest 
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kunder ved å tilby de beste tjenestene. I denne prosessen inngår også å informere folk om at 

fototjenester på nett eksisterer. Det er fremdeles altfor mange som ikke er klar over at slike 

tjenester finnes. På mange måter kan vi derfor si at Internettportalene i fotobransjen for 

øyeblikket er fastlåst inne i smittefasen. Den kritiske massen er ikke mulig for bedriftene å nå 

fordi det totale antallet fototjenestebrukere fremdeles er under vekst. Samtidig er også 

markedet under vekst, dette sett i sammenheng med det utvidede antall potensielle brukere 

koblet til mobiltelefonen. Ut fra modellen ser vi at den kritiske massen bør oppnås før 

portalene burde gå videre til neste fase. Uten tyngde med en etablert kundemasse blir det 

vanskelig å greie seg i neste fase (Damsgaard 2002). Fotoportalene burde i denne fasen føre 

en battle of sexes strategi og samle kreftene for å informere flest mulig om at fototjenester på 

nett eksisterer. Kampen er ikke så mye mellom aktørene som det er å orientere brukere om 

hva som finnes på fotomarkedet. Deretter ligger arbeidet for Internettportalene i å være først 

ute med å kapre disse kundene og få kundene til å komme tilbake. 

 

Ser vi på Eurofoto i forhold til Damsgaards modell kan vi si at Eurofoto fremdeles befinner 

seg i smittefasen i dag. Mye tyder på at de selv er klar over at tiden ikke er inne for å låse fast 

de kundene Eurofoto har når det fremdeles er mange flere kunder de kan lokke til seg og i 

ettertid tjene penger på. Entrenchmentfasen har ikke blitt entret av noen av aktørene på 

fotonettmarkedet i Norge i dag. Tjenestene som tilbys av portalene nevnt ovenfor i 

forbindelse med switchingkostnader har ikke nådd sitt fulle potensial. Lock- in graden har ikke 

økt. Lagring av bilder er fremdeles gratis og det er heller ingen krav om at venner skal være 

registrert hos Elite Foto og Eurofoto for å kunne se bildene man har lagret der. Portalene er 

også ennå altfor like, det er ingen stor differensiering som gjør at switchingkostnadene er for 

høye for kundene til å bytte til en ny portal fremfor den de allerede bruker. Internettportalene 

er ikke klare for å innta en battle of sexes strategi og kjempe mot hverandre. Fokuset er 

fremdeles på å informere folk om at det i det hele tatt finnes slike tjenester. Eurofoto har 

bevisst latt være å ta betalt for sine tjenester. Atle Hauge, styremann i Eurofoto mener det er 

et konkurransefortrinn for Eurofoto å fortsette med denne strategien. Dette er fordi den 

kritiske massen ennå ikke er nådd.  

 

Den siste fasen i Damsgaards modell er forsvarsfasen. Her er tanken at portalene blir nødt til å 

innta en overvåkningsrolle der man stadig følger med i markedsutviklingen og tilpasser seg 

disse endringene for å hindre at nye aktører tar over, og at tjenestene utdateres. Det er ingen 
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av portalene som befinner seg i denne fasen, men som jeg skal si litt mer om nedenfor er dette 

en fase som bør være en del av alle Damsgaards tidligere faser. 

 

6.5.4 Kommentarer til Damsgaards modell 

Damsgaard har delt portalhåndteringsmodellen i fire forskjellige faser. Her er det mulig å 

diskutere hvorvidt det er nødvendig med alle fasene, og om inndelingen er tilstrekkelig i det 

markedet som eksisterer i dag. Jeg skal først se på muligheten for å slå sammen 

attraksjonsfasen og smittefasen i Damsgaards modell. Deretter skal jeg se på nødvendigheten 

av å ha en forsvarsfase. 

 

I attraksjonsfasen er målet  

· å tiltrekke seg brukere og  

· å få brukerne til å returnere tilbake til Internettportalen.  

 

Det første målet innebærer det markedsføring, mens det andre betyr at portalen må ha gode og 

interessante nok tilbud for å fange brukernes interesse samt skape et ønske om å vende 

tilbake. Dersom brukere i denne fasen velger ikke å komme tilbake, har portalen fått en 

indikasjon på at det som tilbys kundene muligens ikke er tilstrekkelig. For likevel å kunne 

oppnå målet med å få de til å returnere, blir utviklerne nødt til å foreta noen justeringer i 

forhold til tilbudet i portalen. I portalhåndteringsmodellens neste fase, smittefasen, er målet å 

spre portalen videre til nye brukere. I utgangspunktet kunne man ha slått sammen de to første 

fasene, der man tiltrekker seg brukere og samtidig prøve å spre bruken av portalen. Faren her 

ligger i det at det er risikabelt å forsøke å tiltrekke nye brukere til å teste ut en tjeneste og spre 

den videre når utviklerne ikke vet om tjenestene fungerer optimalt. Med en sammenslåing av 

fasene vil det ikke være mye rom for utviklerne til å forbedre det som ikke fungerer. Mye kan 

tyde på at Damsgaard valgte å plassere disse to fokusområdene inn i to faser nettopp for at 

systemutviklerne skal kunne innføre en iterativ prosess i utviklingen av tjenestene. Det at han 

ikke slo sammen fasene medførte at det i første runde ikke var så mange som har testet ut 

portalen i forhold til hvis han hadde prøvd å spre den med det samme. Dermed hadde 

utviklerne også muligheten til å gjøre endringer i systemet før den negative responsen hadde 

fått spredt seg. Dette kan være et sikkerhetsnett med tanke på at utviklerne av 

Internettportalen har muligheten til å foreta endringer dersom responsen skulle tilsi det. I det 

justeringene er gjort kan bedriften igjen forsøke på nytt. I tillegg er det også med på å minske 
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risikoen i forhold til spredning av negativ tilbakemelding i et nettverk. Dette kan være en 

måte å gå fram på dersom man i systemutviklingsprosessen ikke har inkludert brukerne. En 

diskusjon om dette temaet er nærmere utdypet i kapitlet Diskusjon i forhold til 

systemutviklingsparadigmene 6.4. 

 

Den siste fasen i Damsgaards portalhåndteringsmodell er forsvarsfasen, se figur. Her er det 

viktig å innta en posisjon der man overvåker markedet og tilpasser seg de endringene som det 

går i gjennom (Damsgaard 2002). Det Damsgaard ikke tar til høyde for i modellen er 

forandringer i markedet helt fra start. I nettverksøkonomien skjer endringer raskere enn 

noensinne og bedrifter blir nødt til å følge med i utviklingen for å holde seg 

konkurransedyktige (Kelly 1998). Vi ser i fotobransjens tilfelle at aktørene overvåker til tross 

for at de ikke er i forsvarsfasen ennå. Både Eurofoto og Elite Foto ser langt fremover i tid, og 

spekulerer i fremtidens tjenester. Begge har etter portaletableringen introdusert flere tjenester 

som et resultat av markedsutviklingen, de siste i henhold til den raske veksten knyttet til 

mobilmarkedet. Portalene er i dag nødt til å være i en kontinuerlig evolusjonsprosess, spesielt 

i det raskt endrede markedet. Dersom vi går tilbake til Damsgaards modell vil jeg si at 

evolusjon er minst like viktig i de første tre fasene for å kunne holde portalen gående. 

 

6.6 Diskusjon i forhold til de ulike systemutviklingsparadigmene 

Tradisjonelt har det eksistert tre forskjellige systemutviklingsparadigmer, in-house utvikling, 

produktutvikling og kontraktutvikling (Grudin 1991). Med Internettet og utbredelsen av 

bredbånd har konteksten for systemutvikling endret seg fra tidligere. Det er i dag mer og mer 

vanlig at det blir utviklet ulike former for tjenester som tilbys kunder gjennom Internett. Det 

som er felles for disse tjenestene er at en bedrift ved hjelp av programmerte mekanismer tilbyr 

en annen kundegruppe et sett med tjenester samtidig som de selv tar i bruk tjenestene. Disse 

tjenestene vil jeg videre omtale som elektroniske/programvarebaserte tjenester. Jeg skal i 

dette delkapitlet ta for meg konteksten der elektroniske/ programvarebaserte tjenester blir 

utviklet sett i forhold til Grudins opprinnelige systemutviklingsparadigmer. 

 

6.6.1 Elektroniske/programvarebaserte tjenester  

Elektroniske/programvarebaserte tjenester er tjenester som gjerne tilbys internettkunder fra 

ulike nettsider og Internettportaler. Men det er ikke utelatende på Internett vi møter på disse 



 116 

tjenestene. Mange fotobutikker har fotokiosker, sporveien har nettopp introdusert sin nye 

billettbestillingsboks, enkelte store organisasjoner har elektronisk karttjeneste. Jeg har i 

oppgaven valgt å begrense meg til de programvarebaserte tjenestene som tilbys brukere på 

Internett.  

 

Internettportaler er gjerne bygget opp av en rekke tjenester som er interaktive på nett. Hver 

enkelt av disse tjenestene skal utvikles og tilpasses brukerne den er rettet mot. Utviklingen av 

disse nettjenester skiller seg på flere måter ut sett i forhold til Grudins modell som beskriver 

tre paradigmer for interaktive systemutviklingsprosjekter basert på når brukerne og utviklerne 

blir identifisert over en tidsperiode. For det første er det ikke mulig å sette denne konteksten 

for systemutvikling i en av de tre paradigmebåsene. Dette er fordi det finnes mange 

utgangspunkt for utvikling av elektroniske/programvarebaserte tjenester. I realiteten finner 

man ulike prosjekter som kan høre innenfor alle tre paradigmer. En vesentlig forskjell er 

likevel at kontekstene for utvikling av elektroniske/programvarebaserte tjenester er en 

utvidelse av de paradigmene som allerede eksisterer. Det særegne her er at det eksisterer to 

forskjellige grupper av brukere:  

 

1) den interne bedriften, bruker1, og  

2) de som tar i bruk tjenestene på nettet, bruker2  

 

I fotobransjen vil den interne bedriften bestå av de ansatte som administrerer systemet, enten 

de som oppdaterer ordrene, jobber i kundeservice, jobber i butikkene osv. Nettjenestene 

derimot, kan ha et stort spenn av brukere. Disse brukerne kan befinne seg hvor som helst i 

verden, ha ulike preferanser og ønsker med tanke på utseende og funksjonalitet. Hva det er 

som foretrekkes av denne brukergruppen er derfor vanskelig å forutsi. I systemutvikling har 

det i senere tid vokst fram et langt større fokus på brukerdeltakelse for å kunne minske gapet 

mellom bruker og utvikler. Målet er å oppnå et tilfredsstillende resultat for brukerne av det 

ferdige systemet (Grudin 1991). Brukerdeltakelse har derfor vært viktig, men hvordan kan 

man løse utfordringen med å inkludere alle fremtidige brukere i en systemutviklingsprosess 

der den ene brukergruppen er Internettkunder? Jeg skal nedenfor først presentere de nye 

alternativene som kan oppstå i et systemutviklingsprosjekt der en ny brukergruppe inkluderes. 

Deretter vil jeg forsøke å plassere utviklingen av Elite Foto og Eurofotos Internettportaler i 

modellen.  
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6.6.2 Kontekster for utvikling av elektroniske/programvarebaserte 

tjenester  

Med utgangspunkt i Grudins opprinnelige modell har jeg satt opp en tabell for mulige 

kombinasjoner når en ny brukergruppe blir inkludert. Avhengig av når bruker2 blir kjent i 

forhold til bruker1 og utviklerorganisasjonen i kontrakt-, produkt- og in-house utvikling, ser 

tabellen slik ut: 

 

 FørB1/

FørU 

FørB1/E

tterU 

EtterB1/

FørU 

EtterB1/

EtterU 

SB1/Et

terU 

SB1/F
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/SU 
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1/SU 
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--- ---   ---  --- ---  

Prod
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---  ---   --- ---  --- 

In-

hous

e 

--- --- ---  --- ---  --- --- 

 

Tabell 6.1 Ulike kontekster for utvikling av elektroniske/programvarebaserte tjenester 

 

Etter innføring av en ny brukergruppe, B2, vil den opprinnelige kontraktutvikling fra Grudins 

modell få fire nye alternativer avhengig av når bruker2 blir kjent, se tabell 6.1. Disse 

alternativene er: 

1. Brukergruppe 2 blir kjent etter brukergruppe 1, men før utviklerorganisasjonen. 

2. Brukergruppe 2 blir kjent etter både brukergruppe 1 og utviklerorganisasjon. 

3. Brukergruppe 2 blir kjent samtidig som brukergruppe 1 og før utviklerorganisasjonen. 

4. Brukergruppe 2 blir kjent etter brukergruppe 1, og samtidig som 

utviklerorganisasjonen. 

 

For produktutvikling vil det med en ny brukergruppe også dukke opp 4 nye ulike situasjoner: 

1. Brukergruppe 2 blir kjent før brukergruppe 1, etter utviklerorganisasjonen. 

2. Brukergruppe 2 blir kjent etter både brukergruppe 1 og utviklerorganisasjon. 

3. Brukergruppe 2 blir kjent samtidig som brukergruppe 1, men etter 

utviklerorganisasjon. 

4. Brukergruppe 2 blir kjent før brukergruppe 1 og samtidig som utviklerorganisasjon. 
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For In-house utviklingsprosjekter dukker to nye systemutviklingskontekster opp: 

1. Brukergruppe 2 blir kjent etter både brukergruppe 1 og utviklerorganisasjon. 

2. Brukergruppe 2 blir kjent samtidig som både brukergruppe 1 og utviklerorganisasjon. 

 

Uavhengig av hvilken av disse gruppene et utviklingsprosjekt befinner seg i, må utfordringen 

med å inkludere begge brukergruppene i systemutviklingsprosessen tas hensyn til. Jeg skal 

nedenfor ta for meg hver av de tre hovedgruppene og si litt om hvilke muligheter for 

brukerdeltakelse hver enkelt av kontekstene har. 

 

Kontraktutvikling av programvarebaserte tjenester 

I kontraktutviklingsprosjekter er den interne brukerorganisasjonen i utgangspunktet kjent, 

mens utviklerorganisasjonen først blir identifisert i ettertid (Grudin 1991). Det er den interne 

bedriften som avgjør at et system/en tjeneste som skal utvikles. Deretter finner den interne 

bedriften en utviklerorganisasjon som skal utføre arbeidet. Når det i tillegg er en bruker2 inne 

i bildet, betyr det at systemet/tjenesten som skal utvikles ikke bare er tiltenkt den interne 

organisasjonen, men også en ekstern brukergruppe. Bruker2 kan bli identifisert på forskjellige 

tidspunkt. Dette medfører fire nye situasjoner for kontraktutvikling som tabell 6.1 viser. 

Nedenfor har jeg illustrert de fire utgangspunktene for kontraktutvikling av 

elektroniske/programvarebaserte tjenester på samme måte som Grudin med tidslinjer for når 

henholdsvis utvikler, bruker1 og bruker2 blir identifisert, figur 6.4. 
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Figur 6.4 Prosjekttidslinjer for når bruker1, bruker2 og utvikler blir identifisert i 

kontraktutviklingsprosjekter. 

 

I alternativ 1, se figur 6.4, blir brukergruppe 2 kjent etter brukergruppe 1, men før 

utviklerorganisasjonen. Settingen som vi står overfor kan være at en bedrift bestemmer seg 

for å lage et produkt rettet mot en kunde der de lærer kunden, altså bruker2, å kjenne rett etter 

at de har tatt avgjørelsen om å utvikle det. Deretter skaffer bedriften, bruker1, en 

utviklerorganisasjon som kan realisere prosjektet. I denne settingen er det mulig å inkludere 

begge brukergrupper i utviklingsprosessen da disse er blitt identifisert på et tidligere tidspunkt 

enn selve utviklerorganisasjonen.  

 

I alternativ 2, se figur 6.4, blir brukergruppe 2 kjent etter både brukergruppe 1 og 

utviklerorganisasjon. Vi har følgende setting: en bedrift bestemmer seg for å introdusere et 

nytt produkt for en ny kundegruppe, bruker 2, men vet ikke hvem brukerne er før etter at de 

har hentet inn utviklerorganisasjonen. I dette alternativet kan bruker 2 bli identifisert en gang 

mellom utviklingsprosessen og lansering av sluttresultatet. Mulighet for brukerdeltakelse av 

bruker2 er avhengig av tidspunktet for når bruker2 blir identifisert.  

 



 120 

I alternativ 3, se figur 6.4, blir brukergruppe 2 kjent samtidig som brukergruppe 1, men før 

utviklerorganisasjonen. I denne settingen kan bruker2 for eksempel være en utvidelse av en 

bedrift der de nye som skal ansettes jobber fra forskjellige lokasjoner. Alternativ 3 kan også 

være et samarbeidsprosjekt mellom to bedrifter der den ene, bruker1, tilbyr tjenester til den 

andre, bruker2, men der bruker1 er avhengig av å hente inn en utviklerorganisasjon for å 

utføre arbeidet. I denne konteksten er muligheten for å inkludere begge brukergrupper i 

systemutviklingsprosessen tilstede da begge blir identifisert før utviklerorganisasjonen hentes 

inn. 

 

I alternativ 4, se figur 6.4, blir brukergruppe 2 kjent samtidig som utviklerorganisasjonen, 

men etter brukergruppe 1. Igjen er det en bedrift som ønsker å få utviklet et system/en 

tjeneste, men identifiseringen av bruker2 og utviklerorganisasjonen kommer ikke før på et 

senere tidspunkt. Også i denne konteksten er det muligheter for deltakelse av bruker2 i 

utviklingen da bruker2 blir kjent samtidig som utviklerorganisasjonen. 

  

Produktutvikling av programvarebaserte tjenester 

I produktutviklingsprosjekter er det utviklerorganisasjonen som er kjent i startfasen. Brukerne 

blir som regel ikke identifisert før produktet lanseres (Grudin 1991). Utviklerorganisasjonen 

initierer en prosess der et produkt/tjeneste ”masseproduseres” og rettes inn mot en gruppe 

brukere. Når det gjelder produktutvikling av elektroniske/programvarebaserte tjenester er 

fremdeles denne ”masseproduseringen” rettet mot en brukergruppe, bruker1, gjeldene, men 

produktet/tjenesten skal i tillegg bli tilbudt videre av bruker1 til en annen brukergruppe, 

bruker2. Fire nye settinger for utviklingsprosjektene dukker opp med en ekstra brukergruppe. 

Figur 6.5 er en illustrasjon av de ulike sammensetningene for produktutvikling av 

elektroniske/programvarebaserte tjenester fra tabell 6.1, avhengig av når utvikler, bruker1 og 

bruker2 blir identifisert. 
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Figur 6.5 Prosjekttidslinjer for når bruker1, bruker2 og utvikler blir identifisert i 

produktutviklingsprosjekter. 

 

I alternativ 1, se figur 6.5, blir brukergruppe 2 kjent før brukergruppe 1, men etter 

utviklerorganisasjonen. I denne konteksten skjer identifiseringen av bruker2 en gang i løpet av 

utviklingsprosessen, mens bruker1 blir først kjent etter at produktet legges ut for salg. 

Deltakelse av bruker2 i systemutviklingsprosessen er derfor mulig, mens bruker1 er utelatt i 

denne prosessen. 

 

I alternativ 2, se figur 6.5 blir brukergruppe 2 kjent etter både brukergruppe 1 og 

utviklerorganisasjon. Her ferdigutvikles produktet, selges til bruker1 og deretter blir Bruker2 

kjent. I denne konteksten er det verken mulig å inkludere bruker1 eller bruker2 i 

systemutviklingsprosessen.  

 

I alternativ 3, se figur 6.5, blir brukergruppe 2 kjent samtidig som brukergruppe 1, men etter 

utviklerorganisasjon. I dette tilfellet blir tjenesten som i alternativ 2, ferdigutviklet før noen av 



 122 

brukergruppene blir kjent. Brukergruppene har derfor ingen mulighet for å delta i 

systemutviklingsprosessen. 

 

I alternativ 4, se figur 6.5, blir brukergruppe 2 kjent før brukergruppe 1 og samtidig som 

utviklerorganisasjon. Her er bruker2 sammen med utviklerorganisasjonen kjent fra start, mens 

bruker1 først blir kjent ved lansering. I systemutviklingsprosessen er det derfor mulig for 

inkludering av bruker2. 

 

In-house utvikling av programvarebaserte tjenester 

I in-house systemutviklingsprosjekter er både utvikler- og brukerorganisasjon kjent fra start 

da utviklingen foregår internt i bedriften (Grudin 1991). Ved in-house utvikling av 

elektroniske/programvarebaserte tjenester skal en ekstra brukergruppe, bruker2 tas med i 

beregningene. Disse er ikke nødvendigvis kjent fra start på samme måte som den interne 

organisasjonen. Som vist i tabell 6.1 skaper inkluderingen av en ny brukergruppe to nye 

forskjellige settinger. Disse illustreres i figur 6.6. 

 

Figur 6.6 Prosjekttidslinjer for når bruker1, bruker2 og utvikler blir identifisert i in-house 

utviklingsprosjekter. 
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I alternativ 1, se figur 6.6, blir brukergruppe 2 kjent etter både brukergruppe 1 og 

utviklerorganisasjon. Hvor lenge etter bruker2 blir kjent kan variere alt fra mellom rett etter 

prosjekt start til etter systemet er levert. I denne konteksten er det derfor mulighet for 

deltakelse av bruker2 i utviklingsprosessen dersom bruker2 blir kjent i løpet av tiden systemet 

blir utviklet. En annen mulighet er at bruker2 først blir kjent etter lansering av systemet. 

Dermed er det ikke mulig for bruker2 aktivt å delta i systemutviklingsarbeidet 

 

I alternativ 2, se figur 6.6, blir brukergruppe 2 blir kjent samtidig som både brukergruppe 1 og 

utviklerorganisasjon. I dette tilfellet blir bruker2 kjent samtidig som utvikler og bruker1 og 

det er mulighet for bruker2 å ta del i systemutviklingsprosessen. 

 

Felles for alle kontekstene som er beskrevet her er den samme utfordringen med å inkludere 

bruker2 uavhengig av når bruker2 blir kjent. Utfordringen ligger ikke bare i det at det ofte tar 

tid å identifisere Internettbrukerne, men også i det å nå fram til denne gruppen brukere etter at 

de er blitt identifisert. Dette er på grunn av mangel på direkte kommunikasjon.  

 

Hvorvidt kontekstene som er beskrevet i dette delkapitlet er virkelige utgangspunkt for 

systemutviklingsprosjekter er ikke blitt sett nærmere på i denne oppgaven. 

 

6.6.3 Iterativ prosess, menneske-maskin interaksjon og sosiale forhold 

Da utviklingen av elektroniske/programvarebaserte tjenester er en utvidelse av de 

opprinnelige paradigmene, vil jeg derfor trekke fram en del praksiser som har sin opprinnelse 

fra erfaringene med Grudins paradigmer. I arbeidet med å minske gapet mellom bruker og 

utvikler har det utviklet fram særegne praksiser for kontekstene. Mens det i kontraktutvikling 

har vokst fram et fokus på iterative prosesser i systemutviklingen, har det i produktutvikling 

vært fokus på menneske-maskin interaksjon og å arbeide fram et godt brukergrensesnitt. I in-

house utvikling har vektleggingen vært på å skaffe en bedre forståelse av sosiale og 

organisatoriske aspekter ved en bedrift. Før jeg går videre med casene fra fotobransjen skal 

jeg diskutere hvorfor disse aspektene er viktige å ta hensyn til i alle kontekster utvikling av 

elektroniske/programvarebaserte tjenester på nett.  

 

En iterativ prosess er nødvendig i utviklingen for å få til et tilfredsstillende resultat med høy 

appelleringsverdi som kan ”lokke” brukerne tilbake igjen. Graden av usikkerhet i utviklingen 
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av interaktive Internettjenester er stor da det ofte er vanskelig å inkludere brukere i 

utviklingsprosessen. Dermed er resultatet svært utsatt. Verken kravene, designet eller 

implentasjonen bør låses fast i første omgang, men er nødt til å være fleksibelt i forhold til 

brukernes behov og ønsker (Grudin 1991). I fotobransjen ser vi at Eurofoto og Netlife ikke 

aktivt involverer brukerne i utviklingen av de ulike tjenestene. Tilbakemeldinger fra brukerne 

mottas først etter at løsningen er lansert. Kundeservicesenteret/butikkene rapporterer vanlige 

feil og misforståelser fra kundene og deretter foretas endringene i nettløsningen. 

 

Menneske-maskin interaksjon er relevant fordi et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt er 

kritisk for å greie å nå frem til kundene. Da fototjenester på Internett ble introdusert, var 

terskelen svært høy for å få folk til å ta i bruk disse tjenestene. Målet var å lage ting så enkelt 

som mulig slik at alle og enhver skulle kunne ha muligheten til å ta i bruk tjenestene 

uavhengig av forkunnskaper. Som Eurofoto sier det: ”Brukergrensesnittet skal være så enkelt 

at selv mor i Valdres skal greie å håndtere det.” Per Svein Reed  

 

Når jeg skriver de sosiale og organisatoriske forholdene i utviklingsprosessen tenker jeg på 

mulighetene for brukerdeltakelse i utviklingsprosessen. Tradisjonelt har dette aspektet vært 

knyttet til in-house utvikling av systemer. For å kunne utvikle et tilfredsstillende system er 

man nødt til å inkludere de gruppene som endringene berører i den grad det er mulig. Med to 

brukergrupper å håndtere, den ene er kjent og den andre ukjent, kan man minske gapet 

mellom den brukergruppen som er kjent og utviklergruppen dersom man inkluderer disse i 

utviklingsprosessen. Hvis vi ser nærmere på Eurofoto ser vi at de i dag har en type in-house 

utvikling der den administrative delen av systemet delvis blir inkludert i utviklingsprosessen. 

Den andre delen, nettbrukerne, deltar fremdeles ikke aktivt. 

 

6.6.4 Eurofoto og Elite Fotos systemutviklingsprosesser 

Jeg skal her presentere hvordan Eurofoto og Elite Foto har løst utfordringen med å utvikle 

systemer som opererer på Internett med to ulike brukergrupper. Jeg har valgt å fokusere mer 

på hvordan de har håndtert utfordringen med nettbrukerne fremfor den interne bedriften da det 

har skjedd få endringer innenfor den interne gruppen i forhold til det Grudin beskrev. 

 

Eurofoto med en intern utviklerorganisasjon i dag, kan plasseres i gruppen in-house 

utviklingsprosjekt av elektroniske/programvarebaserte tjenester. Elite Foto har satt ut 
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utviklingen av nettjenestene til en ekstern organisasjon. Prosjektet hører derfor hjemme i 

gruppen kontraktutviklingsprosjekt av elektroniske/programvarebaserte tjenester. 

 

Eurofoto – in-house utvikling av elektroniske/programvarebaserte tjenester 

Bakgrunn 

Eurofoto var da de startet opp i år 2000 opprinnelig et kontraktutviklingsprosjekt av 

elektroniske/programvarebaserte tjenester. Arbeidet med systemet ble satt ut til en ekstern 

bedrift Zet, som sammen med Eurofoto utarbeidet et forslag til løsning. En fokusgruppe med 

deltakere som hadde interesse for foto, ble utført for å kunne spesifisere kravene til det 

fremtidige systemet. Eurofoto hadde på forhånd en vag ide om hva de fremtidige brukerne av 

løsningen ønsket da de hadde observert amerikanernes fotonettløsning. Utgangspunktet var at 

den interne bedriften leide inn et utviklerteam. Men etter kort tid valgte Eurofoto å ansette 

egen utvikler fordi de fant den store avstanden mellom dem og Zet vanskelig. Zet ble leid inn 

som konsulenter når det var nødvendig med justeringer etter at systemet var ferdigstilt. Disse 

endringene ble ikke utført rask nok, noe som bedriften fant avgjørende. I dag blir alt arbeid 

med nettløsningen utført internt i bedriften. Dette anser Eurofoto som en fordel da gangen i 

prosessen glir lettere. Med et utviklerteam i Eurofoto kan de kontinuerlig jobbe med å utvikle 

nye tjenester og gjøre endringer som kreves. Mens både den interne bedriften og 

utviklerorganisasjonen i utgangspunktet var kjent, på samme måte som i tradisjonell in-house 

utvikling, ble de fremtidige internettbrukerne først identifisert på et senere tidspunkt. Til tross 

for at Eurofoto hadde en anelse av hvem de fremtidige brukerne, bruker2, kom til å være, ble 

ikke identifiseringen av denne gruppen gjort før systemet ble lansert. Dersom vi ser på dette i 

forhold til den reviderte versjonen av Grudins figur, figur 6.4, kan vi se at Eurofotos 

opprinnelige systemutviklingskontekst var alternativ 2 i kategorien kontraktutvikling av 

elektroniske/programvarebaserte tjenester. 

 

Slik Eurofoto jobber med utviklingen av sine tjenester i dag, er prosjektene in-house 

utviklingsprosjekter. Bruker1 og utviklerorganisasjonen er lokalisert på samme sted og kjent 

fra start. Når Eurofoto utvikler nye tjenester vet de ikke hvem de endelige brukerne er. Disse 

blir først kjent i ettertid, i verste tilfelle når tjenesten lanseres. Denne 

systemutviklingskonteksten er alternativ 2 i kategorien in-house utvikling av 

elektroniske/programvarebaserte tjenester, se figur 6.6. 

 

Utvikler – internettbrukerforhold 
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Eurofoto har ikke hatt kontakt med sine internettbrukere i løpet av utviklingsprosessen. Som 

de første til å introdusere en slik portal visste de ikke selv hvem som kom til å ta i bruk 

tjenestene. Til tross for at de i dag har lært mer om sine brukere, finner de det vanskelig å 

inkludere disse i arbeidsprosessen. Dette er på grunn av den lange avstanden. Slik de utfører 

dette i dag, jobber en gruppe sammen i utformingen av tjenesten. Etter at tjenesten blir 

tilgjengelig for kundene, får de ofte tilbakemeldinger enten via e-post eller gjennom 

kundesenteret. Dersom det blir nødvendig med endringer gjøres dette. 

 

Elite Foto – kontraktutvikling av elektroniske/programvarebaserte systemer 

Bakgrunn 

Utviklingen av Elite Fotos system er et eksempel på et utvidet kontraktutviklingsprosjekt. 

Arbeidet ble utført av Netlife, en ekstern bedrift som i 2001 inngikk en kontrakt med kjeden 

om å levere en nettløsning. Konteksten viser at den interne brukergruppen i utgangspunktet 

var identifisert, mens utviklerorganisasjonen først ble kjent på et noe senere tidspunkt. Når det 

gjelder den siste gruppen, nettjenestebrukerne, bruker2, hadde også Elite Foto på samme måte 

som Eurofoto en idé om hvem de fremtidige internettbrukerne av systemet kom til å være. 

Men disse Internettbrukerne ble ikke identifisert før etter lansering av systemet. Vi ser dermed 

på alternativ 2 i kategorien kontraktutvikling av elektroniske/programvarebaserte tjenester, se 

figur 6.4. 

 

Utvikler – internettbrukerforhold 

Netlife leverte en løsning som ble modifisert etter tilbakemeldinger fra Elite Foto. Heller ikke 

Netlife kjente markedet noe godt da de startet utviklingen av nettsystemet. I dag bruker 

Netlife fotokioskene som en slags brukerundersøkelse for videreutviklingen av tjenestene. 

Med daglig kontakt med Elite Fotos hovedkontor, butikkene rundt om i landet som igjen har 

en kontinuerlig dialog med sluttbrukerne, har Netlife fått avdekket behovene hos begge 

brukergrupper. Deretter har endringer i systemet blitt gjennomført. Løsningen i dag er et 

resultat av en lengre prosess der de har lært konsumentene å kjenne bedre. 

 

Utfordringer og muligheter 

Iterativ prosess 

Fotomarkedet i dag er ikke fastlåst. Utvikling skjer kontinuerlig og både Eurofoto og Elite 

Foto blir nødt til å tilpasse Internettportalen sin i forhold til dette. Da Eurofoto var førstemann 

i Norge til å lansere en slik løsning, måtte Eurofoto samtidig skape et marked for denne type 
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tjenester. Eurofoto kjente ikke de fremtidige brukerne av sitt system. Selv om Atle Hauge i 

utarbeidelsen av kravspesifikasjonen inkluderte folk med interesse for fotografering, var 

likevel arbeidet med å utvikle et tilfredsstillende system utfordrende. Den rette måten å gå 

frem i et marked som ennå ikke eksisterer, er å føre en læringsstrategi der man prøver seg 

fram (Christensen 2003). Da fotomarkedet fremdeles er nytt og det i det siste har blitt utvidet 

betraktelig med mobiltelefonen, kan man heller ikke i dag si at markedet er kjent og 

forutsigbart. Systemutviklingen blir en refleksjon av denne endringsprosessen. Hvis man ser 

på dette i forhold til det utviklede systemet kunne Eurofoto derfor ikke si seg ferdige da Zet 

leverte en løsning. Heller ikke Elite Foto kunne låse fast løsningen sin uten å kjenne 

konsumentene. Det var med andre ord nødvendig med en iterativ prosess etter lansering for å 

kunne komme med et tilfredsstillende resultat til brukerne. Med tilbakemeldinger lærte de 

også sine kunder bedre å kjenne, som igjen er med å bidra til et bedre utgangspunkt for 

utvikling av neste tjeneste. Tidslinjen i Grudins modell stopper etter systemets lansering. I 

utvikling av internettjenester vil denne tidslinjen utvides på grunn av det store gapet mellom 

utviklerorganisasjonen og internettbrukerorganisasjonen. Tiden etter lansering er på sett og 

vis en testperiode som er med på å bidra til å forminske gapet mellom konsumentene og 

utviklerne. 

 

Menneske-maskin interaksjon 

Både Elite Foto og Eurofoto utviklet en applikasjon som i utgangspunktet skulle kunne brukes 

av alle, fordi de ikke visste hvem målgruppen var, og fordi terskelen for å komme inn på 

markedet var høy, var de avhengig av å gjøre ting så enkelt som mulig. Det var viktig at 

brukergrensesnittet skulle være ukomplisert og lettfattelig. Kostnadene knyttet til å prøve noe 

nytt var nødt til å være lavere enn det som allerede eksisterte. I denne sammenhengen var 

bestilling av bildefremkalling på nett nødt til å være minst like enkelt som å levere en filmrull 

i butikken. For å oppnå dette var systemutviklerne nødt til å fokusere på hvordan interagere 

med brukerne ved hjelp av grensesnittet. En universell løsning var derfor viktig da de ikke 

hadde identifisert sine brukere. 

 

Brukerdeltakelse 

Utvikling av elektroniske/programvarebaserte tjenester er en kontekst som ikke er veldig ulik 

de opprinnelige paradigmene til Grudin. Den eksterne brukergruppen har medført enda en 

utfordring i systemutviklingsprosessen. Ikke bare er det viktig å lære kundenes behov for å 

kunne frembringe et tilfredsstillende produkt, men det blir i denne tidsalderen mer og mer 
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viktig å kunne anvende kundedata til å personifisere nettsidene på en måte som kan øke 

tilhørighetsfølelsen kundene har til portalen (Preece 2000). På den måten økes både 

switchingkostnadene og lock- in effekten. Både Elite Foto og Eurofoto har valgt ikke å 

inkludere brukerne direkte med i utviklingsprosessen, men heller satset på å få 

tilbakemeldinger i tiden etter lansering av tjenestene. Denne måten å løse ting på krever flere 

omganger med justeringer. Tjenestene gjennomgår en evolusjonsprosess der det ferdigstilte 

systemet til slutt er i samsvar med brukernes ønsker. En alternativ måte å bli kjent med 

brukerne på er å føre en weblogg over kundenes bevegelser for best mulig å lære dem å 

kjenne for så å anvende det til å tilby de noe som er tilpasset deres behov. Dette alternativet er 

avhengig av at det allerede eksisterer et tjenestegrunnlag hos Internettportalene og kan kun 

brukes etter lansering av de første tjenestene. 

 

Annet 

Andre fremgangsmåter som kan anvendes i arbeidet med å minske gapet mellom 

utviklerorganisasjonen og internettbrukerne, bruker2, er å se på lignende tjenester som har 

blitt utviklet før, på samme måte som Eurofoto gjorde. 

 

Jacob Nielsen tar i sin bok Usability Engineering, opp temaet hvordan designe brukervennlige 

websider. Dersom man ikke har muligheten til å inkludere brukerne i selve utviklingen av 

websidene kan man følge en del heuristikker som er med på å hjelpe brukervennligheten. 

Heuristikkene er tommelfingerregler for hvordan bygge opp en god webside. Nielsen 

anbefaler at man på websidene alltid lar brukeren få en oversikt over hvor han/hun er til alle 

tider, anvender termer og begreper som brukeren er kjent med i det virkelige liv, være 

konsistent i bruk av ord, osv (Nielsen 1994). Dette er mer generelle prinsipper i design ved 

utvikling av nettportaler og vil ikke avdekke hva kunder foretrekker i utviklingen av 

tjenestene. Likevel er dette en løsning som er relevant da det er med på å bidra til å gjøre 

gapet med brukerorganisasjonene og utviklerne mindre i tiden før brukerne blir identifisert. 

 

6.6.5 Oppsummering 

Det er viktig å presisere at det endelige resultatet slik det fungerer hos Eurofoto og Elite Foto i 

dag, ikke er fastlåst, men er fleksibel i forhold til endringer. Begge bedrifter har et fungerende 

system oppe og går, men fremdeles kjenner de ikke bruker2 tilskrekkelig for å fryse fast 

løsningen 100 %. Mye av årsaken er den store usikkerheten som ligger i fotobransjens videre 
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utvikling. Dette betyr først og fremst forholdet til kundene. Da bransjen ikke har stabilisert 

seg og nye produkter fremdeles er under utvikling, vet heller ikke bedriftene hvem det er de 

skal rette sine tjenester mot og hva det er som forventes.  

 

Når bedriftene først har identifisert sine Internettbrukere, er utfordringen å finne en 

velfungerende måte å inkludere disse i systemutviklingsprosessen. Selv om Internettbrukerne, 

bruker2, blir kjent på et tidlig tidspunkt, er det ikke lett å alltid inkludere disse med i 

utviklingsarbeidet nettopp fordi den fysiske avstanden mellom utviklerorganisasjonen og 

internettbrukerne kan være så stor. Eurofoto har funnet ut at det er svært vanskelig med kun 

kontakt over nett og har valgt heller å lytte til Internettbrukerne i tiden etter at systemet er 

lansert. Elite Foto med Netlife som utviklerorganisasjon har derimot valgt å komme i kontakt 

med Internettkundene ved bruk av fotokioskene i Elite Fotobutikkene rundt om i landet. 

Samme prinsipp med justeringer etter å ha lansert tjenestene er gjeldene også hos Netlife og  

Elite Foto. Hvorvidt dette er den beste fremgangsmåten for alle kontekstene i tabell 6.1 er 

vanskelig å si uten flere konkrete eksempler. Mye kan tyde på at avstanden mellom 

internettbrukerne og utviklerne er langt større enn avstanden mellom den interne bedriften og 

utviklerne. Da det i tradisjonell kontraktutvikling og in-house utvikling var fokus på å 

identifisere brukerne for å kunne inkludere dem i utviklingsprosessen, ser det ut til at 

identifiseringen av brukerne i liten grad hjelper inkluderingen av brukerne i utviklingen av 

elektroniske/programvarebaserte tjenester på nett. I David A Bruun-Lies hovedfagsoppgave, 

Systems development on Internet, ser han nærmere på hvilke problemer og utfordringer man 

står overfor ved utvikling av et system med Internett og web teknologi, ved å delta i et 

prosjekt kalt IRIS-prosjektet (Bruun-Lie 1998). IRIS (Information systems research seminar 

in Scandinavia) er en årlig konferanse for skandinaviske forskere der hovedideen bak 

samlingen er at forskere kan møtes for å diskutere hverandres arbeid. Opplegget er lagt opp 

slik at de som ønsker å delta sender inn en oppgave som deretter må vurderes og aksepteres 

før de får mulighet til å være med på konferansen. En Internettbasert applikasjon for støtte av 

konferanserelaterte oppgaver som elektronisk registrering av deltakere, elektronisk 

innlevering av oppgaver, elektronisk vurdering av de innleverte oppgavene osv, ble utviklet 

av Bruun- lie. Også utførelsen i dette prosjektet med hensyn på brukerdeltakelse betydde å 

sette systemet i bruk hos de som skulle anvende systemet. Deretter ble justeringer gjort på 

bakgrunn av kommentarer fra brukerne. 
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Det kan se ut som brukerinkludering i utviklingen av elektroniske/programvarebaserte 

tjenester faktisk betyr å lansere tjenesten. Da Internettportalene som tilbyr de 

elektroniske/programvarebaserte tjenestene gjerne er bygget opp av flere slike tjenester, kan 

det lønne seg å lansere flere tjenester over en lengre tidsperiode. Jo flere tjenester som blir 

utviklet, jo bedre lærer for eksempel Eurofoto og Elite Foto sine kunder bedre å kjenne da 

tilbakemeldingene kommer i ettertid. Det er gjerne de samme brukerne som tester ut nye 

tjenester igjen. Det som er særegent for utvikling av tjenester på internett er at man ikke kan si 

seg ferdig, men må ta bruke tiden etter lansering for å lære brukerne bedre å kjenne. 
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7 Konklusjon 

Jeg har i denne masteroppgaven sett nærmere på fotobransjen og hvordan den har taklet 

overgangen fra analog til digital teknologi. Fokuset har vært på konkurransesituasjonen og 

systemutviklingsprosessen for to aktører i markedet, oppstartsbedriften Eurofoto og den 

etablerte fotokjeden Elite Foto. Mens Eurofoto har utnyttet de nye teknologiene til å utvide 

fotomarkedet ved å tilby tjenester på nett, har Elite Fotokjeden slitt for å håndtere overgangen. 

For Elite Foto har den nye teknologien betydd nedgang i salg av film, analoge kameraer og 

ikke minst fremkalling av film. I tillegg har Elite Foto sett seg nødt til å investere penger i nytt 

utstyr for å håndtere den digitale biten 

 

Da Eurofoto etablerte seg på nett i år 2000, ble det norske fotomarkedet utvidet. I tråd med 

markedsutviklingen og konkurranse mot Eurofoto, har de fleste fotokjedene i dag presentert 

sine egne Internettportaler med et sett med tjenester på lik linje med Eurofoto. Også Elite Foto 

endte med dette valget og håndterer i dag både nettmarkedet og butikkmarkedet. 

 

Mens Eurofoto har vokst til å bli den største aktøren på nettmarkedet på fem år, har Elite 

Fotokjeden kjempet for å holde seg i live. Innovatørenes dilemma er å stå overfor valget 

mellom å fortsette å investere i vedvarende teknologi basert på kunders tilbakemeldinger eller 

følge ny disruptiv teknologi (Christensen 2003). Elite Foto butikkene har vært tilbakeholdne 

med en fullsatsning på ny teknologi. Faren her har ligget i å ta en sjanse på noe som ikke 

nødvendigvis vil gi de ønskede resultatene. Med en historikk, samarbeidspartnere, kunder og 

investorer er Elite Foto i større grad avhengig av deres ønsker i avgjørelsesprosesser. Det 

ligger også større forventninger til etablerte bedrifter i forhold til fortjeneste og vekst. Dermed 

endte Elite Foto kjeden med å vente for lenge med å satse på digital teknologi. Eurofoto har 

på den andre siden derimot ikke hatt en historie og kultur å forholde seg til. Eurofoto har stilt 

opp med større frihet til å operere som ønsket. De startet tidlig, satset alle ressursene sine på å 

tilrettelegge for den nye teknologien og har i dag kommet langt. Mye tyder på at 

fleksibiliteten til Eurofoto har bidratt til at de er der de er i dag. 

 

Arbeidet med å introdusere en Internettportal har vært vanskelig. Nettverksøkonomien har det 

dukket opp nye spilleregler. Tidsperioden vi befinner oss i karakteriseres av at produkter i 

mye større grad er tilknyttet hverandre enn tidligere (Kelly 1998). Datamaskinen og Internett 

banet vei. Med introduksjonen av digitalkameraet ble fotobransjen tilknyttet datamaskinen og 
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Internett og dermed et annet nettverk enn tidligere. Nye aktører som ikke har vært forbundet 

med foto tidligere, kom inn i bildet som følge av denne nye koblingen. Nye allianser har blitt 

etablert. I dag består ikke lenger fotobransjen av et nettverk begrenset til kamera-

/filmprodusenter, leverandører, fotoforretninger og konsumenter, men er utvidet til også å 

inkludere aktører som mobilprodusenter, printerprodusenter og i det siste har også Google og 

Yahoo hatt sin inntreden i fotomarkedet.  

 

Nettverkseffekt, lock- in og switchingkostnader er begreper som er forbundet med nettverk og 

nettverksprodukter. I utarbeidelsen av Internettportalene har det derfor vært viktig å ha disse i 

bakhodet for best mulig å kunne opprettholde en levedyktig portal. Mye av arbeidet her 

gjenstår fremdeles hos både Eurofoto og Elite Foto. Dette er fordi det har vært en stor 

utfordring for portalene og fotobransjen generelt å få folk til å fremkalle sine digitale bilder. 

Samtidig er fotomarkedet stadig under endring og det er nødvendig å jobbe med å utvikle 

tjenester som reflekterer markedsutviklingen.  

 

Som tidligere nevnt er fotobransjen fremdeles i en utviklingsfase. Til tross for at digital 

teknologi har gått seirende ut av standardkampen, er det fortsatt mange endringer i vente. 

Mobilkameraene har fått bedre kvalitet, og i det ligger det et potensial for fremkalling av også 

mobilbilder. Fotoforretningene har i dag sakte men sikkert greid å tilrettelegge for håndtering 

av ny teknologi, men jobben stopper ikke der. Bedriftene har blitt langt mer årvåkne i forhold 

til å tilpasse seg markedsutviklingen. Som tidligere nevnt skjer endringer i et mye raskere 

tempo enn tidligere. Som Per Svein Reed i Eurofoto sier det; ”Den som venter med å gjøre 

noe til markedet ligger der, han er for sent ute”. 

 

Utviklingen av de elektroniske/programvarebaserte tjenestene som utgjør internettportalene er 

en prosess som kan ses i forhold til tradisjonell systemutvikling. Det som skiller utvikling av 

internettsystemer fra de tre paradigmene som Grudin beskriver i sin artikkel Bridging the gap 

between developers and users, er at begrepet brukerorganisasjon her omfatter en langt større 

gruppe av brukere. I tillegg til en intern brukerorganisasjon som anvender systemet, har vi i 

tillegg fått en ekstern brukergruppe. Disse blir i motsetning til den interne 

brukerorganisasjonen kjent på et langt senere tidspunkt og er vanskelige å inkludere i 

systemutviklingsprosessen. For å minske gapet mellom utviklerne og den eksterne 

brukerorganisasjonen har det blitt fokusert på menneske-maskin interaksjon og iterative 
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prosesser. Eurofoto og Elite Foto med forskjellige utgangspunkt for utviklingen av de 

elektroniske/programvarebaserte tjenestene som tilbys av nettportalene, har tilsynelatende 

endt opp med samme løsning i arbeidet med å inkludere brukerne. Systemet fastlåses ikke 

etter lansering, men videreutvikles og tilpasses brukernes behov etter tilbakemeldinger i tiden 

etter. Det er altså hovedsakelig i tiden etter, systemutviklerne av 

elektroniske/programvarebaserte tjenester blir kjent med sine internettbrukere, noe som er 

med på å bidra til å opparbeide et bedre utgangspunkt for utvikling av ny tjeneste rettet mot de 

samme brukerne. I fremtiden vil det muligens lønne seg for Internettportalene å utvides 

ytterligere for å innhente mest mulig informasjon om kundene. På samme måte som Amazon, 

www.amazon.com, fører en logg over kunders bevegelser i portalen, kan 

fotointernettportalene utnytte denne metoden for å lære om kundenes vaner og interesser for 

deretter å tilpasse nettsiden til kundens personlige preferanser. Den innhentede informasjonen 

kan også være med å danne grunnlaget for utvikling av nye tjenester i fotobransjen. Dette er 

spesielt relevant i konkurransen da fotobransjen fremdeles har mange endringer i vente. 
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