
Digitale muligheter 
for det neste tiåret



Den digitale transformasjonen har allerede ført til omfattende endringer i 
næringslivet og samfunnet rundt oss. Sett deg tjue år tilbake i tid, og tenk på 
hvordan hverdagen din har endret seg med tanke på kommunikasjon og sosiale 
nettverk, reiser og transport, handel og betaling, samt hvordan du bruker offentlige 
tjenester – det er ikke småtteri! 

Og endringene fortsetter, i stadig høyere tempo. Etablerte virksomheter må tilpasse 
seg og se mulighetene som oppstår på veien for å opprettholde konkurransekraft.

Vi i Knowit mener at teknologi og digitalisering er en av vår tids viktigste 
megatrender, og er lidenskapelig opptatt av hvordan teknologi og innovasjon 
skaper økt verdi for våre kunder og samfunnet rundt oss. 

For å hjelpe deg å se mulighetene og manøvrere i jungelen av «buzz words» har vi 
laget en oversikt over teknologier vi synes er spesielt spennende om dagen, og 
som vi mener vil skape spennende muligheter fremover. Sett deg ti år frem, hva 
bør du være nysgjerrig på i dag?

God lesing!
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Digitale assistenter

Digitale assistenter er en god løsning for bedrifter som ønsker å øke tilgjengelighet og kvalitet, 
samt forbedre responstid mot sine kunder eller ansatte

- Ole Kristian Haug, leder for Intelligent Automation

Hva er det?

Digitale assistenter er ulike typer programvare som er i stand til å utføre regelbaserte arbeidsprosesser og
kommunisere med mennesker gjennom skrift og tale. De digitale assistentene er representert ved teknologi som
Robotics Process Automation (RPA), chatbots, emailbots, dokumentbots og stemmeassistenter (voice). Disse
assistentene er nye digitale kollegaer som hjelper fremtidens organisasjoner å møte kravene til produktivitet og
tilgjengelighet, samt understøtter skiftet fra «gjøre-jobber» til verdiøkende aktivitet for analoge ansatte.

Hva betyr det for din virksomhet?

En digital arbeidsstyrke vil kunne ta over og automatisere store deler av dagens manuelle forretningsprosesser. En 
høy andel av prosesser tilknyttet blant annet finans, rapportering. kundeservice og HR håndteres i dag av ansatte 
som må kompensere for ufullstendige IT-systemer. Dette gjør at mye verdifull tid som kunne vært brukt til å løse 
mer kompliserte problemer går med på å utføre arbeidsoppgaver som kan gjøres av digitale assistenter. Er du klar 
til å ansette din første digitale assistent? 

Gartner anslår at nesten 70 % av kontormedarbeidere vil samhandle med digitale assistenter 

daglig innen 2022

lanserte sin kundeservice-
chatbot  i 2018. Chatboten løser 
kundehenvendelser 24/7 og 
håndterer opp til 3000 samtaler 
samtidig

sin investering i RPA har levert 
omfattende besparelser, samt 
økt kvalitet og hastighet for en 
rekke kritiske finansprosesser

har gjennom RPA frigjort 
kapasitet, samt økt kvalitet og 
hastighet i flere rapporterings-
og finansprosesser

DNB

COMPASS GROUP

VIEW LEDGER
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Internet of Things

IoT åpner opp for muligheter som innebærer mer enn kun forbedring og digitalisering av 
enkeltstående prosesser – for å lykkes i fremtiden må virksomheter være villige til å utvikle nye 

forretnings- og driftsmodeller rundt nettverk av tilkoblede enheter

sine biler er online og sender en 
kontinuerlig strøm av data som 
kan benyttes for analyse av 
bruksmønster, 
diagnostisering/veihjelp og for 
betjening av funksjoner i bilen

bruker smarte sensorer i deres 
flymotorer som kommuniserer 
med trafikkontroll-systemene for 
å sikre tryggere og mer 
behagelige flymønster

har utviklet en plattform som 
brukes til å overvåke og 
kontrollere nytte-tjenester (eks. 
kollektivtrafikk, luftfart) og 
energi-tjenester

TESLA

ROLLS ROYCE

CISCO

- Kjetil Forseth, leder for Data Driven Growth

Hva er det?

Internet of Things (IoT) eller «tingenes internett» er gjenstander, ofte elektronikk og sensorer, som er
identifiserbare og kan kommunisere med hverandre og utveksle data via internett og skyløsninger. Av og til er
tredjeparter del av nettverket og kan tilby innsikt og tjenester til brukerne. IoT-gjenstander kan være alt fra en
sensor som overvåker en pumpe på et produksjonsanlegg til smarttelefonen du bruker til å låse opp bilen eller
huset ditt med.

Hva betyr det for din virksomhet?

Bruksområdene til IoT er mange. IoT er kjerneteknologien til konsepter som smarthus og industri 4.0. Videre kan
IoT-sensorer brukes til å utvikle selvregulerende prosesser for overvåking og drift av en rekke forretnings- og
produksjonsprosesser. Vi ser en fremvekst av ulike analyseplattformer som bruker IoT-data til å gi verdifull innsikt
og nye brukergrensesnitt til utstyr eller produkter, «wearables» til dyr eller mennesker, samt til miljøene vi beveger
oss i. Lansering av 5G, med dets hastighet og kapasitet, vil gjøre at bedrifter kan ha enda flere tilkoblede enheter
og sensorer, og dermed utnytte data til å lære og ta bedre beslutninger.

IoT-enheter vil generere mer enn halvparten av verdens data innen 2025 i
følge IDC
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Det globale markedet for maskinlæringsteknologi er forventet å ha en årlig vekstrate på 46% frem til

2025

Data Science

Det kreves en tydelig strategi for hvordan data kan fanges og nyttiggjøres for å kunne fungere 
som grunnlag for forbedrede beslutninger, økt innsikt og optimalisering av forretningsprosesser.

bruker avanserte algoritmer til å 
utvikle tilbud som «folk du 
kanskje kjenner» og «jobber du 
kanskje er interessert i»

bruker kunstig intelligens til å 
analysere og skaffe innsikt i 
internasjonal TV-adferd, og 
tilpasser innhold og anbefalinger 
deretter.

bruker dataen sin til å forutse 
kundenes lojalitet. Dette 
medfører at det kan iverksettes 
målrettede tiltak for å hindre 
churn.

LINKEDIN

NETFLIX

MASTERCARD

- Kjetil Forseth, leder for Data Driven Growth

Hva er det?

Data science (eller datavitenskap) som omfatter metoder, algoritmer og prosesser for å skaffe seg innsikt og
kunnskap fra strukturert og ustrukturert data. Dette innebærer lagring, administrering og analyse av data for raskt
og effektivt kunne utnytte informasjon. Begrepet data science er vidt, og inkluderer blant annet fagområder som
Cloud Computing, Big data, maskinlæring og datavisualisering.

Hva betyr det for din virksomhet?

Data omtales som den nye oljen, og i likhet med olje må data raffineres for å kunne skape maksimal verdi.
I dag har selskapene store mengder informasjon i form av finansielle data, kundedata, salgsdata, produkt- og
tjenestedata, sensordata, mv. I denne dataen ligger det mye latent verdi som data science-metoder kan bruke til å
skape innsikt, læring og automasjonsmuligheter.

5



GE Healthcare har oppnådd 46% økning i plukkeffektivitet med bruk av AR-baserte plukkverktøy

Virtual & augmented reality

VR og AR teknologi gir mulighet for nye arbeidsmåter ved å involvere kunden tidlig 
i produktutvikling og testing, i tillegg til å skape grunnlag for økt informasjonsdeling og dialog 

gjennom alle steg i kundereisen

sin app lar kundene virtuelt 
plassere møbler i sitt eget hjem 
for å se hvordan de vil se ut

monterer bildeler ved hjelp av 
robotarmer styrt av mennesker 
utstyrt med AR-briller

utforsker hvordan AR/VR-
teknologi kan brukes som til å 
motivere og informere unge 
brukere på vei inn i  arbeidslivet.

IKEA

OPEL

NAV

- Ellen Kjær, leder for Future Organizations

Hva er det?

Virtual reality (VR) er en teknologi som lar brukeren interagere i et datagenerert miljø hvor det bare er fantasien 
som setter begrensninger. 
Augmented reality (AR) er en fusjon av VR hvor virkeligheten og et datasimulert miljø smelter sammen, for 
eksempel som vi har sett med Pokemon Go eller med linser i Snapchat. I industrielle miljø brukes AR på liknende 
måte til å vise tegninger eller informasjon til utstyr du filmer eller ser på via briller eller flate skjermer

Hva betyr det for din virksomhet?

Teknologien påvirker allerede en rekke industrier. For eksempel kan potensielle kunder allerede «teste» produkter 
som biler, møbler og boliger før de produseres. Videre lanserer dataspillprodusenter nye spillplattformer, 
utdannings-institusjoner endrer sin tilnærming til tradisjonell undervisning og produksjonsbedrifter utfører nå 
vedlikehold av kompliserte produksjonsapparater ved bruk av VR- og AR-teknologi.
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En studie fra Deloitte viser at 84% av CxOs mener blockchain gir økt sikkerhet sammenlignet med 
konvensjonell informasjonsteknologi

Blockchain

Det er liten tvil om at blockchainteknologien er potent og viser oss at det er mulig å tenke nytt om 
hvordan vi kan samhandle på en trygg og sikker måte, for eksempel i eiendomsbransjen eller 

internasjonal varehandel og logistikk.

bruker blockchain i sin 
verdikjede for å øke 
informasjonsdeling, effektivitet 
og sikkerhet med andre 
shipping-aktører

har lansert en rekke blockchain-
initiativer rettet mot økt kontroll 
over transaksjoner og 
motarbeidelse av bedrageri

har lansert en blockchain-
løsning for å sikre at fotografer 
får betalt for bruk av deres bilder

MAERSK

BARCLAYS

KODAK

- Christian Hartmann, leder for Knowit Insight

Hva er det?

En blockchain er en distribuert transaksjonsdatabase der alle partene alltid sitter på den samme informasjonen om
transaksjonene. Det er ikke er mulig å endre informasjon i databasen uten at flertallet av deltakerne enes om at
endringen er i tråd med reglene som er definert for at en transaksjon skal godkjennes. Blockchain gjør det derfor
mulig å trygt gjennomføre transaksjoner mellom flere parter uten behov for at transaksjonen verifiseres av en
tredjepart (som f.eks. en bank). Blockchain etablerer tillit mellom aktører i et nettverk som skal samhandle.

Hva betyr det for din virksomhet?

I dag forbindes Blockchain mest med kryptovaluta som gjør det mulig å overføre monetære verdier mellom parter,
men bruksområdene og mulighetene anses å være enorme innen bransjer som blant annet forbrukerprodukter,
eiendom, logistikk, helse, energi og forsikring. På tross av de enorme mulighetene har teknologen foreløpig relativt
få veldokumenterte use cases
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En studie utført av EY viser at 1 av 4 globale selskaper utforsker potensialet til 3D-printing

3D-printing

3D-printing har utviklet seg fra å være en dyr og lite effektiv måte å produsere et fåtall objekter 
til å bli en presis produksjonsteknikk som finner anvendelse innen stadig flere områder

sine investeringer i 3D-printing 
har muliggjort at ledetiden for 
produksjon av enkelte 
reservedeler kan reduseres fra 
3-4 uker til bare 24 timer

produserer 3D-printede deler til 
flyindustrien. Bruk av Norsk 
Titaniums teknologi kan 
redusere produksjons-
kostnadene med 30 prosent 
gjennom besparelser i energi- og 
materialbruk.

produserer 3D-printede 
reservedeler for lastebiler for å 
redusere ledetid og kostnader 
sammenliknet med tradisjonell 
produksjon

WILH. WILHELMSEN

NORSK TITANIUM

MERCEDES

- Kristian Kjernsmo, leder for Next Generation
Operating Model

Hva er det?

3D-printing er en digitalt drevet produksjonsteknikk der fysiske objekter printes ut av en 3D-printer basert på
spesifikasjonen i en digital 3D-modell. Produksjonsprosessen er additiv, som innebærer at et objekt produseres lag
for lag fremfor å frese eller dreie et større objekt ned til ønsket en form. Produksjon med en 3D-printer foregår ved
at et objekt printes ut i suksessive horisontale lag av materialer som plast eller metall til objektet er ferdig
produsert. Hvert av disse lagene kan ses som et tynt skåret horisontalt tverrsnitt av objektet som produseres.

Hva betyr det for din virksomhet?

3D-printing har et stort potensial for alle produksjonsbaserte industrier, der teknologien kan bidra til betydelige
kostnadsreduksjon knyttet til både prototyping og produksjon. Videre kan 3D-printing redusere behovet for
delelager, samt betraktelig redusere ledetid ved at teknologien gjør det mulig å produsere det man trenger, når
man trenger det, der man trenger det. Helsesektoren bruker også 3D-printing til å fremstille kunstige organer, som
f.eks. hjerter, tenner, hud og ører.
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Droner

Stadig flere virksomheter og industrier investerer i droneteknologi for å utforske hvordan 
teknologien bidrar til økt effektivitet i kritiske driftsprosesser, samt tilgang til ny og bedre data

bruker droner til å inspisere 
strømledninger for å redusere 
kostnader og forbedre sikkerhet

utvikler sitt leveranseapparat 
med droneteknologi for å kunne 
levere varer kun 30 minutter 
etter at de er bestilt

har investert i droner for å utføre 
en rekke kystvaktsoppdrag, samt 
til å detektere utslipp av svovel 
og radioaktivt avfall

STATNETT

AMAZON

KYSTVERKET

- Kristian Kjernsmo, leder for Next Generation
Operating Model

Hva er det?

En drone er et ubemannet luftfartøy som kan fly (eller dykke) autonomt ved hjelp av programvare eller fjernstyres
av mennesker. Droner kan blant annet brukes til søking, overvåking og transport. Flere norske selskap bidrar på
frontlinjen i utviklingen og kommersialiseringen av droneteknologi og Norges regjering har etablert en egen
dronestrategi for å legge til rette for gode rammevilkår for bruk av droner og vekst i dronebransjen.

Hva betyr det for din virksomhet?

Flere norske og internasjonale retail- og logistikkselskaper utforsker allerede hvordan droner kan bidra til en
raskere og mer kostnadseffektiv distribusjon. Videre bruker en rekke selskaper innen olje og gass, energi og
industriell produksjon droner til å overvåke og effektivt samle kritisk data fra infrastruktur som raffinerier og
strømledningsnett.
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JD.com sitt automatiserte lager kan håndtere opp til 200 000 varer per dag

Robotics & automasjon

Fysisk automasjon representerer en unik mulighet til å øke kvalitet og oppetid for produserende foretak 
og verdikjeder, samtidig som menneskelige ressurser frigjøres til å bruke mer tid på viktige vurderinger

sine roboter på sitt automatiserte 
lager plukker i snitt et produkt 
hvert 5. sekund

sitt selvkjørende 
undervannsfartøy, Hugin, 
kartlegger og analyserer 
undervannsstrukturer ned til 
6000 meter under havoverflaten

har fullautomatisert 
lagerplukkprosessene ved hjelp 
av mobile, sammenkoblede og 
sofistikerte roboter 

KOMPLETT

KONGSBERG 
MARITIME

AMAZON

- Kristian Kjernsmo, leder for Next Generation
Operating Model

Hva er det?

Automasjon av fysiske arbeidsoppgaver er en voksende trend innen flere sektorer. Dette innebærer at fysiske
roboter og maskiner i økende grad overtar arbeidsoppgaver som tidligere har blitt utført av menneskelige ansatte,

Utviklingen har i dag kommet lengst for prosesser forbundet med lager, logistikk og overvåking, men er også på
vei inn i en rekke andre bransjer.

Hva betyr det for din virksomhet?

Oppgaver som i dag håndteres av ansatte utføres kun til avtalte arbeidstider og ofte med stor variasjon i kvalitet.
Fysiske roboter kan jobbe døgnet rundt uten å ta ferie og leverer på et jevnt høyt nivå. Selskaper på tvers av flere
sektorer utforsker derfor hvordan bruk av roboter bidrar til økt kvalitet og leveransekapasitet til en lavere kostnad.
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Digital tvilling
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I følge gartner er det forventet at markedet for digitale tvillinger vil øke med 38% årlig i snitt frem 
til 2025 og dermed vokse til 36 milliarder dollar 

Digital tvilling

En digital tvilling muliggjør utnyttelse av virksomheters data til å lære og ta bedre beslutninger 
basert på simulering av et faktisk objekt i en virtuell modell 

CHEVRON

SINGAPORE

BOEING

- Christian Hartmann, leder for Knowit Insight

Hva er det?

En digital tvilling er en nøyaktig digital fremstilling av et produkt, en prosess eller et system, eller til og med et
menneske, og endrer seg dynamisk ettersom det fysiske objektet endrer seg. Det betyr at den digitale tvillingen gir
et virkelighetsbilde av den faktiske tilstanden til det fysiske objektet i sanntid. Den virtuelle replikaen utnytter data
fra ulike sensorer i systemet eller objektet, og utnytter teknologi som maskinlæring og stordataanalyse for å kunne
predikere en fremtidig tilstand

Hva betyr det for din virksomhet?

Digitale tvillinger kan utnyttes til ulike formål, fra design og utvikling, til simulering og for å forbedre drift og
vedlikehold. En av de viktigste fordelene med en digital tvilling, er muligheten til å redusere driftskostnader og
forlenge levetiden til maskiner og utstyr gjennom å ta faktabaserte beslutninger så tidlig som mulig. Ved bruk av
digitale tvillinger kan man også utnytte ekspertressurser til å feilsøke og utvikle nye løsninger uten at den enkelte
må være fysisk tilstede, og man kan simulere ulike scenarioer og se hvilken påvirkning det har på det faktiske
objektet.

anslår at de sparer millioner av 
dollar hvert år på å bruke digitale 
tvillinger for å forutse nødvendig 
vedlikehold av oljefelt og 
raffinerier

har skapt en eksakt digital tvilling 
av byen som byplanleggerne nå 
bruker som verktøy for å designe 
en enhetlig infrastruktur

bruker digitale tvillinger for å 
nøyaktig og sikkert beregne 
optimal belastning per fly
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Vi er Knowit, et konsulentfirma som skaper unike kundeverdier ved å 
tilby digitale og tverrfunksjonelle løsninger fra tre forretningsområder: 
Experience, Insight og Solution. Det som skiller oss ut er vår evne til 
å kombinere kompetanse innen design og kommunikasjon, 
management consulting og IT. Ved å kombinere strategi med en 
lidenskap for teknologi og kreative løsninger, skaper vi digitale 
muligheter og langsiktig verdi.

#weareknowit    / www.knowit.no



Christian Hartmann
CEO Knowit Insight AS

Head of Intelligent 
Automation

Head of Future 
Organizations

Head of Next Gen. 
Operating Model

Head of Strategy & 
Business Dev

Head of Digital 
Growth Head of Secure Norway

Intelligent 
Automation

Ole Kristian Haug

Hjelper bedrifter med å forstå 
forholdet mellom mennesker og 
maskiner, og leverer avanserte 

automatiserings-løsninger for alle 
forretningsfunksjoner

Future 
Organizations

Ellen Kjær

Utvikler kapasitetene som er 
viktige for at fremtidige 

organisasjoner skal lykkes -
digital ambisjon, smidige 

arbeidsmetoder og hjelper ledere 
med å sikre kundefokus

Next Generation
Operating Model

Kristian Kjernsmo

Transformerer og forbedrer 
selskapenes driftsmodell slik at 

de er konkurransedyktige i 
dagens digitale verden

Strategy & 
Business Development

Kristoffer Biørnstad

Hjelper bedrifter med å forstå 
hvilke teknologier og muligheter 
for digital transformasjon som er 

fremtidssikre, og hva 
virksomheter bør ta I bruk for å 

forbedre sine operasjoner

Data Driven 
Growth

Kjetil Forseth

Forbedrer strategiske og 
operative beslutninger ved å 
tilgjengeliggjøre og analysere 
relevante data for å redusere 
kompleksitet og trigge vekst

Cybersecurity & 
compliance

Jorunn Terjesen

Sikrer at virksomheter er trygge 
og compliant ved å kombinere 
forretningsforståelse med dyp 
teknisk ekspertise innen IT og 

informasjonssikkerhet.

Vi hjelper våre kunder med digital transformasjon, hele veien 
fra idé og strategi til gjennomført implementering 
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Knowit kjenner både de nye og etablerte teknologiaktørene, 
og har knyttet en rekke partnerskap
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Kontakt oss for en spennende prat om ditt digitale 
mulighetsrom
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