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Hva betyr digitalisering for oss, hva skjer i 
rådgiverbransjen og hva er våre muligheter 
og utfordringer?
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Minimum 50% av eksisterende verdikjede for etablere firma for arkitektur 
og rådgivende ingeniører vil være borte innen 2025. 

For å være konkurransedyktige også ut over 2025 horisonten, må disse 
virksomhetene utarbeide en offensiv strategi for innovasjon og utvikling av 

nye forretningsmodeller»

Hvor enig er du i følgende hypotese?
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(1) Helt enig (2) Delvis enig (3) Nøytral (4) Delvis uenig (5)Helt uenig
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«I 2025 vil leverandører av stadig mer effektive og innovative digitale 
verktøy tatt en enda viktigere posisjon i markedet. Kampen om arbeidskraft 

med kritisk kompetanse er ytterligere forsterket og aktører som tidligere 
ivaretok ulike leverandørroller har flyttet seg i verdikjeden og har blitt 

direkte konkurrenter» 

Hvor enig er du i følgende hypotese?
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(1) Helt enig (2) Delvis enig (3) Nøytral (4) Delvis uenig (5)Helt uenig
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«Innen 2025 vil ny digital teknologi, økt automatisering, samt treg utvikling 
hos rådgivende ingeniører og arkitekter, åpne markedet for et betydelig 

antall substituttløsninger. I 2025 vil disse nye aktørene, som i dag er ukjente 
for bransjen, ha tatt en betydelig del av markedet». 

Hvor enig er du i følgende hypotese?
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(1) Helt enig (2) Delvis enig (3) Nøytral (4) Delvis uenig (5)Helt uenig
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Hva tror MC Kinsey og BCG?

MC Kinsey uttaler at produktiviteten har stagnert over tiår, at 
bransjen har generelt vært trege med innovasjon og adapsjon av 
ny teknologi og at teknologiendringer vil kunne gi store 
produktivitetssgevinster

BCG sammenlikner bransjen for rådgivende ingeniører og 
arkitekter med bilbransjen før Teslas inntreden

Både BCG og MC Kinsey mener nå at bransjen er overmoden for 
endring og står på terskelen til en omfattende transformasjon
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HVA ER DIGITALISERING?

DIGITALISERING er en generell betegnelse på hvordan digital 
teknologi påvirker – med mange fremmedgjørende begreper

Innovators method

Agile

METODER

Digital forretningsutvikling

Digital innovasjon

Digital transformasjon

Digital disrupsjon

Maskinlæring (A.I.)

Big data

Business canvas

BEGREPER TEKNOLOGIER

Internet of Things (IoT)

Robotics

Block-Chain

Parametrisk 

DDD

Lean start-up

Sprint

Digitale forretningsmodeller

Digital tvilling

VR / AR

...

VDC

...

Digital samhandling

...
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Nye måter å jobbe på som 
skaper effektivisering og 

optimalisering

Nye digitale 
produkter & tjenester som 

løser et kundeproblem 

NYE MÅTER NYE TING 

HVA BETYR DIGITALISERING FOR OSS?

DIGITALISERING kan helt forenklet deles i nye måter å jobbe på, og 
i nye ting man kan gjøre for å skape verdi for kunden
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Nye måter å jobbe på som 
skaper effektivisering og 

optimalisering

Nye digitale 
produkter & tjenester som 

løser et kundeproblem 

DIGITAL FORRETNINGSUTVIKLINGOPERASJONELL FORBEDRING 
(Muliggjort av digitalisering)

DIGITALISERING 
=

+
NYE MÅTER NYE TING 

HVA BETYR DIGITALISERING FOR OSS?

DIGITALISERING kan helt forenklet deles i nye måter å jobbe på, og 
i nye ting man kan levere / gjøre for å skape verdi for kunden



multiconsult.no

Identifisere nye 
bruksområder eller brukere

Vesentlig
transformere dagens 

forretningsmodell

Nye markeder eller 
segmenter innenfor

dagens 
forretningsmodell

Nye digitale tjenester 
& produkter, 

utenfor dagens 
forretningsmodell

Endre premissene for 
konkurransen

Effektivisering og 
optimalisering

Nye digitale tjenester 
& produkter

innenfor dagens 
forretningsmodell

Eksisterende Nye for oss Nye for markedet
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HVA ER DIGITAL FORRETNINGSUTVIKLING?

DIGITAL FORRETNINGSUTVIKLING handler om å utvikle nye digitale 
produkter, tjenester og forretningsmodeller - i ukjent terreng
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HVA DRIVER KUNDEVERDI?

Alt dreier seg om å finne nye måter og nye ting man kan gjøre for å 
lettere, raskere og bedre - for kunden…

Nye måter å jobbe på som 
skaper effektivisering og 

optimalisering

Nye digitale 
produkter & tjenester som 

løser et kundeproblem 

NYE MÅTER NYE TING 

LETTERE | RASKERE | BEDRE
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NYE MÅTER NYE TING 

HVA DRIVER KUNDEVERDI?

…men dyamikken er ulik

Verdiskaping 1,1 MNOK/FTE 10-20 MNOK/FTE

Verdikapring 5-15% EBIT 20-50% EBIT

Forretningsmodell Standard/Fast/Insentiv Abonnement / Lisens / Bruk / Verdibasert

Økosystem Economy of scale Economy of data/users

Metode Deskriptiv Prediktiv / Preskriptiv

Skalering Lokalt / regionalt Globalt

Fordeling Vinner tar en andel Vinner tar alt

Konkurransefortrinn Kompetanse er viktigst Data er viktigst

Strategi Early adopter / fast follower Sette telt i hagen / allianser

Effekt 10-20% effektivitetsforbedring / år Disruptive endringer
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HVA KREVER DET?

Digitalisering fører til krevende endringer hvor vi må både endre 
kjernevirksomheten og legge til rette for eksperimentering

NYE MÅTER NYE TING 

STANDARDISERE

INTERNALISERE

STYRING OG KONTROLL

EXPERIMENTERE

TELT I HAGEN

« FAIL FAST »

< >
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Verdikapring
(Ikke hensyntatt markedsvekst)

Tid

NYE MÅTER NYE TING 

HVORDAN PÅVIRKER DET OSS?

Vår verdikapring marginaliseres…

ILLUSTRATIV

I dag
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Verdikapring
(Ikke hensyntatt markedsvekst)

Tid

NYE MÅTER NYE TING 

HVORDAN PÅVIRKER DET OSS?

…men kan motvirkes med nye forretningsmodeller…

ILLUSTRATIV

I dag
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Verdikapring
(Ikke hensyntatt markedsvekst)

Tid

NYE MÅTER NYE TING 

HVORDAN PÅVIRKER DET OSS?

…men det er digitale forretningsmodeller som er den virkelige 
muligheten…

ILLUSTRATIV

I dag
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Verdikapring
(Ikke hensyntatt markedsvekst)

Samlet verdikapring

Tid

NYE MÅTER NYE TING 

HVORDAN PÅVIRKER DET OSS?

… hvor de som lykkes vil stå sterkt - og lønnsomt

ILLUSTRATIV

I dag
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Tilgang 
teknologi

Teknologisk 
adopsjon

Teknologisk 
kompetanse

#3 #7#4

… og Norge har et sterkt utgangspunktNorden er «early adopters» marked …

Kundene våre driver fram digitalisering…

Av 139 land målt i Global information technology report rangeres Norge høyt

HVA ER VÅRT UTGANGSPUNKT?

Vi har et veldig godt utgangspunkt i Skandinavia

… og vi kan lære av andre bransjer
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Construction

… og vi kan lære av andre bransjer
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Bygge økosystem

Utnytte finansielle virkemidlerInternalisere digital kompetanse

«Aligne», prioritere og fokusere initiativ

• Rekruttere

• Utvikle

• Partnere

Re-allokere Syndikere

Partnere

Investere M&A

HVA KAN/BØR VI GJØRE?

Sentrale virkemidler vi kan og bør bruke 

Corporate
Venture

$

Lab 
AkselleratorStart-Ups
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HVA ER MULIGHETEN?

Vi kan utnytte kundene og oppdragene våre, samtidig som vi har 
muligheten til å utvikle digitale løsninger i og utenfor oppdrag

Digitalisering i våre 
oppdrag

NYE MÅTER NYE TING < >

Digitalisering i og utenfor 
våre oppdrag

< 20 % ?

Ressursinnsats

> 80 % ?
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NYE TING
HVORDAN SER OPPSIDEN UT?

Det trenger ikke være så veldig avanserte løsninger, og løser man 
konkrete kundeproblemer i verdikjeden er oppsiden betydelig

Omsetning 70 mNOK
Resultat: 26 mNOK (36%)
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Leverer verdens 
minste «long-life» 

trådløse sensorer til 
en rekke industrier 

som eiendom, helse, 
kraft og detaljhandel

Automatiserte
fasadeinspeksjoner
med droner og AI

Plattform som kan 
samle, behandle, 

analysere og 
tilgjengeliggjøre

store mengder data i 
realtid

Digital assistent og
system for “facility 

management”, 
inkludert AI for 

optimalisering av
OPEX

Optimaliserer verdi 
og utnyttelse av en 
eiendom, basert på 
krav, ønsker og et 
meget stort antall 

løsninger

Automatisert, 
bevelgelsesbasert
oppmåling av rom, 

bygg og
konstruksjoner

Optimaliserer
designprossessen

gjennom å visualisere
og planlegge

prosjekter i 3D / VR

Automatisert 
beregning av 
finansielle og 

miljømessige effekter 
av et byggeprosjekt

Optimaliserer 
energieffektivisering 

av bygninger, 
gjør om næringsbygg 

til smarthus på 15 
minutter

Automatiskert
oppmåling, 

materialkartlegging, 
opptegning og
inspeksjon av

bygninger

Norway NorwayNorway Norway Norway

Singapore USA UK TysklandTyskland

NYE TING
HVA SKJER RUNDT OSS?

Det vokser nå fram et raskt økende antall «born global» digitale 
start-ups inn mot vår bransje…
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Konsept Detaljering Bygging Drift

HVA SKJER RUNDT OSS?

…og majoriteten posisjonerer seg inn i verdikjeden hvor 
kundeverdien er størst

NYE TING
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NYE TING
HVA SKJER RUNDT OSS?

…og norske start-ups vinner stadig internasjonale priser
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Oppsummering

Digitaliseringen av bransjen har begynt for alvor og vil skyte fart

+ Digitaliseringen kommer utenfra, og det kommer inn er ukjente aktører 

+ Nye digitale løsninger skalerer globalt, og vil ta bit for bit av verdikjeden vår

+ Digitaliseringen utfordrer oss fundamentalt, men er også tidenes mulighet !

= Vi må finne nye måter å jobbe på og nye ting vi kan tjene penger på

Nye måter å jobbe på som 
skaper effektivisering og 

optimalisering

Nye digitale 
tjenester & produkter

+

NYE MÅTER NYE TING 
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Min oppfordring

1

2

3

MOBILISER NÅ

4

Det er vanligvis bedre for de etablerte firmaene å 
reagere enn å ikke reagere 

SETT RETNING På snittet så er avkastningen på en ambisiøs strategi 
tre ganger så høy som en middels ambisiøs

GÅ INN I ENDRINGEN
For å tjene på digitalisering (ikke kun unngå negativ 
effekt) må du integrere digital strategi inn i 
forretningsstrategien og inn i det operative

SAMARBEID Ingen gjør dette alene, endringene kommer utenfra 
og sammen har dere større kraft


