
Oblig 2. INEC1831 Strategi 

Oppgave: Gjør en konkurrent- og bransjeanalyse av selskapet Cognite AS.  

Les teksten nedenfor for en kort introduksjon av selskapet. Les deretter vedlegget «FROM CRUDE TO 

CONTEXTUALIZED DATA Extracting value from contextualized big data in the Oil & Gas industry» og 

inkluder en kritisk vurdering av produktet (den digitale dataplattformen) i konkurrent- og 

bransjeanalysen din. Bruk pensum og det vi har gjennomgått på forelesning og i gruppeundervisning i 

besvarelsen. Du blir nødt til å gjøre din egen research på internett for å klare å besvare oppgaven, i 

tillegg til teksten nedenfor og vedlegget, men merk: dere kan ikke ta kontakt med noen i Cognite 

eller i andre selskaper som en del av denne besvarelsen.  

Oblig 2/Besvarelsen skal inngå som en viktig komponent i prosjektoppgaven du skal skrive i mars og 

april.  

Noen spørsmål for å hjelpe dere på veien er: 

Hvilke forhold, kjernekompetanse, mål, bransje, kunder og andre forhold er relevante for Cognite sin 

virksomhet? Hva slags selskap er Cognite? Hva slags produkt (dataplattformen) selger de? (På 

sistnevnte spørsmål må dere bruke deres informatikkfaglige kompetanse i vurderingen). 

Merk at det er flere måter å løse besvarelsen og ikke én rett. Oppgaven er en test i pensum og dine 

analytiske ferdigheter. 

Lengde og format: Ca. fem A4 sider med halvannen linjeavstand, font størrelse 12 (= 2000 ord). 

Overskrift og referanser kommer i tillegg (regnes ikke med i ordtellingen). Lag tittel - og eventuelle 

undertitler - som du selv ønsker. Besvarelsen skal leveres som en PDF fil og husk å skrive brukernavn.  

Kildehenvisning: Husk du skal alltid oppgi kilde når du henviser til noe, siterer fra en tekst eller 

forfatter, eller bruker indirekte sitater (parafraser). Du trenger ikke å oppgi kilder dersom du skriver 

noe som er allment kjent og akseptert. Referansestilen du skal bruke er Harvard – se 

http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/harvard/    

Frist: onsdag 11. mars klokka 23:59. 

                                                                            Lykke til! 

*********************************************************************** 

Om Cognite: 

Cognite er et norsk programvare- og digitaliseringsselskap, som ønsker å spille en aktiv rolle i 

digitaliseringen av olje- og gassnæringen. Hovedproduktet selskapet selger er en digital plattform 

som skal samle, behandle og analysere store mengder data løpende i industrien, for eksempel på 

oljeplattformer eller skip, som kan brukes til å optimalisere og planlegge vedlikehold og andre typer 

prosesser. Cognite lever av abonnementsinntekter som kunder betaler for å bruke plattformen. 

Selskapets største kunde er Aker BP. 

Cognite AS ble stiftet i desember 2016 av John Markus Lervik. Lervik gründet Fast Search & Transfer, 

som ble kjøpt av Microsoft for 1,3 milliarder kroner i 2008. For Lervik betydde Fast både en enorm 

suksess, men også en tur i fengsel, med en dom for regnskapsjuks relatert til en kundekontrakt 

inngått i 2006. Senere gründet han medieteknologi-selskapet Cxense som senere gikk på børs. I 2016 

stiftet han Cognite, med Aker ASA som en av storeierne. Aker eier 65,2 prosent av aksjene i Cognite. 

Akers aksjeinvestering er verdsatt til 42 millioner kroner, som er bokført verdi, og dette tilsvarer 

http://sokogskriv.no/kildebruk-og-referanser/referansestiler/harvard/


under 0,1 prosent av Akers totale eiendeler per 31. desember 2018. I 2017 omsatte Cognite for 29,7 

millioner og gikk med et underskudd på 10,5 millioner. I 2018 skjøt omsetningen opp til 163,8 

millioner og selskapet leverte et overskudd på 8,8 millioner. Aker er representert i styret ved 

styreleder Øyvind Eriksen.  

Cognite ble tildelt arbeidet med å utarbeide en digitaliseringsstrategi for Aker BP, og Cognite sin 

digitale dataplattform er sentral i oljeselskapets arbeid for sikrere og mer effektiv drift. Etter 

etableringen i 2016 fokuserte Cognite i starten på å levere løsninger til Aker-systemet og særlig 

oljeselskapet Aker BP. Etterhvert landet de sin første utenlandskontrakt med den tyske oljegiganten 

DEA (nå fusjonert med Wintershall), og kundelisten har bare blitt lengre og Cognite vurderer 

strategiske partnerskap. 

Aker BP fortsetter å være Cognites viktigste kunde, men Cognite har gjennom 2018 inngått avtaler 

med flere andre store kunder som bygger opp under selskapets vekstambisjon. Langsiktig er planen å 

børsnotere Cognite. Aker har lagt en vekststrategi i form av omsetning, diversifisering av kunder i 

ulike bransjer og internasjonal ekspansjon. Cognite har gjennom 2018 vokst i takt med 

digitaliseringsselskapets forretningsplan. 

Også antallet ansatte vokser. På hovedkontoret i Aker-kvartalet og på de andre kontorene rundt i 

verden har Cognite tiltrukket seg folk fra et bredt spekter av land, inkludert Silicon Valley. Som eier 

mener Aker det er viktig at Cognite tiltrekker seg talenter og dyktige programmerere. Selskapet 

hadde per utgangen av 2018 totalt 110 medarbeidere, mot 35 medarbeidere ved utgangen av 2017. 

Per første kvartal 2019 var det ca. 200 medarbeidere fra 23 nasjoner. 

Teksten ovenfor er hentet fra blant annet Wikipedia i tillegg til:  

 Cognite sitt nettsted 

https://www.cognite.com/  

 Aker ASA sitt nettsted: Investeringer - Cognite 

https://www.akerasa.com/Investeringer/Industrielle-investeringer/Cognite  

 E24: Akers IT-satsing Cognite henter kloke hoder verden over til Norge: Mener vi må bli 

bedre på egenreklame 

https://e24.no/teknologi/i/XgERex/akers-it-satsing-cognite-henter-kloke-hoder-verden-over-

til-norge-mener-vi-maa-bli-bedre-paa-egenreklame  

https://www.cognite.com/
https://www.akerasa.com/Investeringer/Industrielle-investeringer/Cognite
https://e24.no/teknologi/i/XgERex/akers-it-satsing-cognite-henter-kloke-hoder-verden-over-til-norge-mener-vi-maa-bli-bedre-paa-egenreklame
https://e24.no/teknologi/i/XgERex/akers-it-satsing-cognite-henter-kloke-hoder-verden-over-til-norge-mener-vi-maa-bli-bedre-paa-egenreklame

