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Fremtid, samfunn og teknologi * Datadrevne beslutninger og opplevelser
Plattformer & økosystemer * Forretningsmodeller



MANAGEMENT
CONSULTING

COMMUNICATIONS

TECHNOLOGY

1900 EMPLOYEES

PUBLIC LISTED
NASDAQ

2.2 BILL NOK
MAJOR PLAYER

ACROSS INDUSTRIES

NORDIC

PÅ 30 SEKUNDER

28 % OFFENTLIG

19 % HANDEL

14 % BANK & FINANS

13 % TELEKOM

13 % PRODUKSJON

Hver eneste dag bruker 
millioner av mennesker i Norden

løsninger fra Knowit

2200 employees



000 00 000

I AM STEIN, AND SO AM I

Direktør for 
strategisk rådgivning

Gründer
Start Up investor
Mat- og vinelsker

Tekstforfatter
Styreleder

Foreleser NHH, BI
Golf-nerd

Fotball-invalid 
Agurk-hater
USC-alumni

Far til 6
Elsker

Ektemann
Frankofil

Arsenal-supporter 
Bestefar til 2
Bowie Addict
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Den største 
sosiologiske 

endring på 700 år



3D



VS.







Tusenvis av år med 
kjemi har skapt 

større endringer 
enn teknologi.

Medisin, farmasi,
3D-print, gjødsel, etc

!



WTF?







3 måter å se på 
internett på





SUPER-INTERNETTET

Kommunikasjons-
internettet

Det digitaliserte 
energi-internettet Transport & Logistikk-

internettet



SENSORER 
OG SMARTERE 

APPER
BIG DATA

ALGORITMER
AI, SYSTEM LÆRING, 

MASKINLÆRING, 
ETC

VIRTUELLE 
GRENSESNITT  &  

ASSISTENTER 

Internet of Things

Verdien av
brukeropplevelse

Verdien av data

Verdien av kunnskap

Verdien av
algoritmene



Ideer  <  Kapital  <  Politikk  <  Teknologi





Behovet for 
bil reduseres 

dramatisk



KONKURRENTER

FORRETNINGS-
MODELLER

VERDIFORSLAG

ØKOSYSTEMER

PARTNERE

KANALER

ADFERD

FORVENTNINGER

GLOBALISERING OG 
DIGITAL TRANSFORMASJON; 

ALT ENDRES









Hjernen vår 
prosesserer bilder

60.000
ganger raskere enn ord



For 10 år siden, var Facebook en startup
Vi hadde gitt opp AI
Førerløse biler i 2020 var utopisk



DIGITALISERINGEN
VISKER UT
GRENSER

MELLOM
BRANSJER; 

SKAPER NYE
FORRETNINGS-

MODELLER





AI
THE BIG BLUE 
GOES COOL



The 
intelligent mesh



INTELLIGENTE TING

• Fysiske ting som utnytter AI og samhandler med 
omgivelsene; og menneskene.

• AI er også driveren for autonome kjøretøy, roboter og
droner, og gir mange forbruker- og industrisystemer
forbedrete muligheter.

THE INTELLIGENT MESH



Digitale tvillinger - linker til den virkelige verden - i sanntid

• Big Data og AI
• Poenget er å interagere med tvillingene og simulere ulike scenarioer



«Digital» er ikke nok en  
app, e-handels-site 
eller online service.



«Endring er ikke å
kaste digitalt støv på

eksisterende prosesser.»



Digitale 
plattformer og 
økosystemer

Det er digitalisering og AI som er driverne bak 
neste generasjons forretnings-økosystemer.



PLATTFORM

DIGITALE PLATTFORMER OG ØKOSYSTEMER

ØKOSYSTEM



Mål deg mot verdensmestere

Konkurransen er global. Og kunden bestemmer.



GAFA



GAFA

CARS

DRUGS

LOGISTICS

ENERGY

FINANCE

GROCERY

FASHION

MOBILE

PUBLISHING

INSURANCE

PAYMENTSHEALTH



OVERSKRIFT
TEMA

Tekst

Hvordan
møter nordiske 

selskaper 
digitaliseringen 

• De kutter kostnader og effektiviserer 
arbeidsprosesser; inkludert (RPA & 
Chatbots)

• De utvikler selvbetjente løsninger og 
prioriterer god brukeropplevelse

• De styrker sin innovasjonsevne og 
-kultur

• Frem til nå har vi ikke mange 
nordiske selskaper som bygger 
digitale økosystem basert på big 
data…
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Åtte av 10 bedrifter 
tror de leverer gode 
kundeopplevelser.

Source: Accenture



Åtte av 10 bedrifter 
tror de leverer gode 
kundeopplevelser.
Kun 8 % av kundene 
er enige.

Source: Accenture



«Aldri har markedsførere 
visst så mye om kundene 
sine, men likevel har 
kundene aldri vært mer 
misfornøyd med 
markedsføringen.»

Source: Head of Analytics i Google, Kevin Hartman



I 2025: 
1 av 3 kunder har 
forlatt selskapenes 
databaser

Source: Gartner
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Virksomheter må gjøre 3 ting 
for å lykkes i en verden som endrer seg raskt

Differensiering
og konsistens

Get your story straight
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Differensiering
og konsistens Relevant innsikt

Get your story straight Get to know your customer

Virksomheter må gjøre 3 ting 
for å lykkes i en verden som endrer seg raskt



ANALYSE

INTERNT

EKSTERNT

Forretningsforståelse

Strategi, visjon, misjon, verdier

Egen virksomhet

Intervjuer og observasjoner

Kartlegging 
• Intervjuer med brukere; kartlegging
• Intervju eksterne stakeholders; kartlegging
• Observasjon av prosesser og rutiner
• Samle relevant analyse fra digital kanaler 

(feks trendanalyse)

Kvalitativt
Dybdeintervju, observasjon, etc

Kvantitativ
Digital analyse. spørreundersøkelser, etc

Forretningsforståelse

Posisjonering og merkevare

Egen virksomhet

Relevant innsikt fra kjernesystemer

Kartlegging 
• Målgruppeinnsikt fra sosiale medier
• Søkeordsanalyser for å avdekke 

brukerbehov og spørsmål i ulike faser av 
kundereisen

• Innholdsanalyser fra sosiale medier 
• Webanalyse for å analysere 

bruksmønstre og forbedringspotensial i 
eksisterende løsninger

Innsikt



1 2 3

Differensiering
og konsistens Relevant innsikt Innovasjon

Get your story straight Get to know your customer Get together and innovate

Virksomheter må gjøre 3 ting 
for å lykkes i en verden som endrer seg raskt



Lysmakeren fant ikke opp lyspæren
Vognmakeren fant ikke opp bilen

Posten fant ikke opp e-post

ER VANSKELIG

INNOVASJON
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"Do you feel safe in the area you work with, you’re working with wrong things. 
Always go a little further into the water than you feel comfortable with. 

When you do not reach the bottom, you're in the right place to do something exciting."



REFERANSER

TAKK FOR MEG

stein.opsahl@knowit.no

knowit.no/tomorrow


