
Futurisme som metode
hvordan forstå digitale forretningsmodeller



Hva er forskjellen på en trend og noe som er trendy?
“A trend is a starting point that helps us to simultaneously 
meet the demands of the present while planning for the 
future”

Eksempel: Rullende fortau, sykkel, motorsykkel, bil, buss, 
fly, helikopter. Hva er til slutt paradigmeskiftet? 

Drives av “basic human needs” som igjen katalyseres 
gjennom teknologi - altså ikke teknologien i seg selv

Hva drev oss til bilen? Hva vil drive oss fra bilen og til neste 
steg? 

A trend evolves as it emerges: A trend can materialize as 
a series of unconnectable dots that begins out in the 
fringes and moves to the mainstream. 



Scenario thinking

Probable - trolig 

Plausible - sannsynlig   

Possible - tenkbart og mulig 



Tid - når er fremtiden? 
Now - 12 måneder

Near term - et til fem år

Mid range - fem til ti år

Long range - ti til tyve år

Far range - tyve til tredve år

Distant future - mer enn tredve år 



Ti kilder for å følge forandring
1. Wealth distribution - fordeling 
2. Utdanning  
3. FoU - statlig innovasjon  
4. Politikk
5. Helse, velferdsteknologi
6. Demografi 
7. Økonomi
8. Miljøet
9. Journalisme 

10. Media 



Hvordan påvirker trender virksomheter? 
Trender hjelper oss å forstå endring

Nyttig for forecasting (markeder/konkurrenter) 

The Genie Problem - vi kan ikke regne ut 
framtiden 

Trender bidrar til langsiktig planlegging i 
motsetning til kortsiktig tenkning basert på 
kost/nytte her og nå  

Trender gir oss muligheten til å forstå hva vi kan 
få til og hva kundene egentlig vil at vi bidrar med









Fringe Sketch 



Innovasjons Territorier (eksempel)



Hva er trendy og hva er selve trenden? 



Tenk deg at...
Du var forretningsutvikler i Nokia og fikk 
høre at Apple har inngått et samarbeid 
med Motorola. 

De er ikke en spiller i mobilmarkedet 
mens du har over 60% markedsandel. 

Hvordan skulle du sett hva som komme 
skulle? Hvordan så de tidligste 
signalene ut? 



Telefonen manglet lenge to ting for å bli smart..
Men rett forretningsmodell endret alt...



Hvor kommer mobilen ta veien?

Skjermer handler om 
interaksjon, men er 
skjermer best til det? 

Framtiden for 
interaksjon kan 
tenkes å være hva vi 
hører og sier, ikke hva 
vi ser

Maskinene flytter inn i 
kroppen/ørene



Se etter de store linjene og virkelige behov

Prototype Version 1.0



Hva er trendy og hva er selve trenden? 



Eksempel - Bilindustrien (digital auto industry)









Smarte hus som eksempel



Digitale forretningsmodeller



En enkel model for å forstå AI/BI

Kontroll Reaksjon

Plaster

Forutse Forebygge

One size fits all

Full personalisering

Ustrukturert data

Strukturert data

Fleksibilitet
Åpen

Lukket

Kontinuerlig oppdateringer

Tilgang/assets

Eksponentiell

Lineær

Vite

Gjette Generasjoner/versjoner

Forhåndsvarsel

Tradisjonell

Neste generasjon



Eksempel fra norsk industri





ETA

Pipelife business as is

Smart Pipes Analytics AS



Pipelife Future State

Through the ongoing digital strategy work we are as a result establishing future 
scenarios for Pipelife. 

These scenarios is based on previous insight work defining five innovation territories 
(Smart Cities, Smart Buildings, Smart Infrastructure and IR 4.0) scoping the relevant 
development of factors related to Pipelife`s current and possible future market offering. 

The scenarios will help Pipelife set a future market position and help scope what is 
needed to be done now in order to reach or maintain this future position. 



Pipelife is a digital company

The value from data that runs through the installed pipes have in the future become more 
valuable for the customers and partners than the acquisition of pipes for installation 
(current position). 

Even as sensors are a key to collection data, Pipelife will not become a manufacturer of 
this category but will be world class sourcing the markeds best sensors based on data 
collection rather than production and development of sensors. 

Pipelife will have a position as a intelligent analytic partner that owns data and provide 
them to customers. 



Customers buys infrastructure as a service

As the value of installed infrastructure will be created from the performance of the 
function they are set to fulfill it will be natural for infrastructure customers to pay for 
services and not hardware.

The Pipelife operations is fully automated and 
data driven
All relevant information and data for performing Pipelifes operations will be available 
and help automate all necessary operations that will be more or less data driven.



Current versus future position

Going forward establishing a transition plan we will conduct a gap analysis based on 
future and current position and map out principles for the work on short, mid and 
long term. 

The gap analysis will form the basis of strategic decision making prioritizing the 
funnel of innovation portfolio. 



IT rollen i endring : fra IKT til Strategisk IT
Gartner sier at IT avdelingene må bestå av 40 % forretningsbasert IT kompetanse

Dagens IT avdelinger må bare jobbe med virksomhetskritiske systemer - alt annet 
som ikke behøves for å konkurrere skal settes ut

Dagens IT avdelinger vil bli spesialisert og reduseres med 25% fra 2017 nivå

Hva betyr dette? 




