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For bare litt over ett år siden var Amerika´s største, eldste og mest lønnsomme 
konserner på vei mot slaktebenken. Slakterne var internettkonsulentene. 
 
En lang rekke toppledere brukte millioner på millioner av dollar over de tre siste årene 
for å holde stand mot hva som nå ser ut som en Nasdaq-drevet massehallusinasjon. Med 
det siste årets kurskorreksjoner over hele kloden er det selvsagt enkelt å være etterpåklok 
og i så måte har det vært mye fingerpeking mot denne markedsboblen. Det er imidlertid    
internettkonsulentene som først og fremst spredde det glade budskapet. Med kjappe 
forretningsmodeller og moteord ga de legitimitet til noe som ellers kunne ha blitt 
avskrevet som et rent markedsavvik. En haug med bøker, artiker og seminarer fra 
tilsynelatende uavhengige eksperter fra konsulentfirmaer og den akademiske verden 
geniforklarte 20-årige dot-commere og 25-årige MBA´ere som nettopp hadde løpt fra 
bleiene sine. Mens deres klienter tapte stort, tjente konsulentselskapene og professorene 
store penger. Fra 1997 til 2000 var veksten (USA) på 60% per år i konsulentmarkedet. De 
ti største konsulentselskapene i USA tok inn over 10 milliarder dollar på Internet-
consulting i fjor (2000). Det er all grunn til å tro at mange konsulentfirmaer (blant dem de 
største og mest anerkjente) kan få problemer med å forklare sine handlinger, og at de vil 
få vanskeligheter med å selge inn det nyeste nye av mobile tjenester og neste 
teknologigenerasjon. 
 
Vi tar ikke lenger disse projeksjonene så alvorlig sier en Vice-president hos Mellon 
Financial. Dette var en tøff lærepenge sier Chunka Mui medforfatter til  Unleashing the 
Killer App: Digital Strategies for Market Dominance; og Chief Innovation Officer hos 
Diamond Cluster International. Jeg er sikker på at det er mange der ute som mener de kan 
laste konsulentene for hva som skjedde sier Bob Gett, CEO hos Viant som spesialiserer 
seg på teknologistrategier. Mange av disse er ganske sikkert litt flaue fordi de ble så 
overivrige, men husk dette er direktører, de tar sine egne beslutninger. Robert Howe, 
CEO i Scient, ble etterhvert kjent for å fortelle sine unge konsulenter om å bruke frykt-
faktoren for alt hva den er verdt. De store klientene har penger, men så alt for lite tid.. Og 
selvsagt er det slik at almindelig grådighet og frykt ikke krever konsulenthjelp i det hele 
tatt for å drive internettbobler og andre bobler rett til værs. 
 
I en fersk artikkel i Harvard Business Review sier professor Michael Porter at  
mange av de strategiske temaene som internettkonsulentene pushet var 
feilgrep. Den virkelige unike konkurransefordelen som store og etablerte selskaper har er 
etablerte varemerker (brands), solide produktlinjer, distribusjon og kunderelasjoner. Ved 
å etablere løsrevne internettdivisjoner, så brøt de i prinsippet over båndene til sine 
virkelige verdier.  
 
All industriell historisk erfaring forteller oss at det i begynnelsen av ethvert nytt 
teknologiskifte er en enorm mengde med eksperimentering og grundervirksomhet. Dette 
er naturlig og det er sunt. På nitten-tredve-tallet var det mange dusin telefonselskaper i 



Norge, på femtitallet var det bare ett igjen. Voldsom vekst i antall selskaper og 
tilsvarende konsolidering er helt nødvendig for at alle de nye måtene å drive forretning på 
skal få prøvd seg ut. De som er best på å tilpasse seg vinner. Se bare på hva som skjer i 
ASP-markedet i dag. 
 


