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Innledning 
 

Denne historien er skrevet i 2019, av Lasse Meholm, daglig 

leder i Finansit as. Det er mitt mål å komme med nye versjoner 

av dette dokumentet og nye historier noen ganger i året.  

Følg med på https://www.finansit.no/bibliotek/128-tilbake-fra-

fremtiden.html 

Dette er tenkte historier fra 2030. Fra en som «liksom» har vært 

i 2030 og kommet tilbake til nåtiden. Hvordan livet muligens 

leves og hva som er viktig. Hensikten med disse historiene er å 

skape en grobunn for å diskutere hvordan vi kan forberede oss 

på fremtiden. Mye av det som skrives her kommer selvsagt ikke 

til å inntreffe, men noe gjør det. Hva som treffer og hva som ikke treffer er vanskelig å spå nå.  

Finansit as leverer to workshop med tittelen “Fremtidens bank” og «Fremtidens penger» som holdes 

hos norske og nordiske banker og finansforetak. Våren 2020 kommer også workshop i «Fremtidens 

forretningsmodeller». Dette dokumentet er skrevet som et bidrag til disse workshopene, slik at 

deltagere kan være forberedt. Dokumentet kan deles med deltagere på workshop, men ikke andre. 

Litt av innholdet er kopiert fra bøkene som Lasse Meholm har skrevet og utgitt på Hegnar Media. De 

kan kjøpes på nett hos 

Hegnar Media, eller ved 

å kontakte Finansit as,  

lasse@finansit.no.  Noe 

av innholdet er også 

tidligere publisert på 

bloggen 

www.finansit.no/blogg 

Det aller meste av 

innholdet er likevel 

skrevet nytt i dette 

dokumentet.  

Først i dette dokumentet har jeg skrevet noen sider om trender vi er inne i og som kan 

sannsynliggjøre 2030 historiene.  

 

God lesning. 

 

Jeg tar veldig gjerne imot kommentarer eller spørsmål på email, lasse@finansit.no 

Vennlig hilsen 

Lasse Meholm  

https://www.finansit.no/bibliotek/128-tilbake-fra-fremtiden.html
https://www.finansit.no/bibliotek/128-tilbake-fra-fremtiden.html
mailto:lasse@finansit.no
http://www.finansit.no/blogg
mailto:lasse@finansit.no
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Trender 
 

Transport 
 

Selvkjørende biler har vært under utvikling i mange år, men ikke slått helt gjennom enda. Det har 

likevel vært en lang rekke eksempler på at «noe» er i ferd med å skje.  

I Oslo har det gått en selvkjørende buss 

sommeren 2019 mellom rådhuset og 

Vippetangen, slik at blant annet turister fra 

cruisebåtene slipper å gå de 500 meterne fra 

båten til Rådhusplassen. Det er en liten rød 

buss med plass til anslagsvis 10 personer. 

Tilsvarende buss har beveget seg i 

Kongsberg sentrum fra høsten 2018. 

Det svenske startup-selskapet Einride har 

laget en selvkjørende lastebil som ble testet 

på veien i Sverige sommeren 2019. Selskapet har fått dispensasjon fra svenske myndigheter til å 

teste sammen med det store transportselskapet DB Schenke.  

Selvkjørende privatbiler har vært på veien i mange år og blir stadig bedre. Selskaper som Tesla sniker 

også inn selvkjøring i nye modeller, noe som gjør at de gamle bilfabrikkene som Audi og Mercedes 

også kommer med tilnærmet selvkjøring. 

Selv om utviklingen ikke går så fort som mange ønsker er det en klar bevegelse mot selvkjørende 

transport, og ser vi 10 år frem i tid er det sannsynlig at de fleste, om ikke alle nye biler solgt i 2030 

har mulighet for selvkjøring. I 2018 var det 108 personer som ble drept i trafikken i Norge, i Kina 

250 000 men reduserende, India 230 000 men økende, mens USA som har ligget øverst på listen 

lenge «bare» har 35 000 drepte i trafikken. Med selvkjørende biler som oppdager nær 20 ganger mer 

informasjon fra omgivelsene enn en menneskelig bilfører blir ulykkene vesentlig redusert, men 

neppe null. Og da blir et spørsmål, hvem har skylden for de som blir drept? 

Et annet poeng er at de som bor i 

bynære områder neppe behøver en 

egen bil for de fleste behov. Den 

eneste grunnen til å ha egen bil kan 

være å komme seg til hytta eller 

slektninger som ligger mer enn 500 

km fra der man bor, eller hvor det er 

mange mindre og spesielt gruslagte 

veier. Selv i slike tilfeller kan en leiebil 

være bedre enn eiebil.  (bilde fra 

Samsung KX50) 

I London er det konkrete planer om å øke ferdig bygget kvadratmeter med 50 % frem mot 2030, for å 

kunne huse 50 % flere mennesker. Bare på Liverpool Street stasjonen er det ventet 20 000 flere 

https://www.aftenposten.no/osloby/i/vQx5JV/De-nye-selvkjorende-bussene-gar-i-rute-fra-mandag
https://e24.no/naeringsliv/i/zGxkk9/verdenspremiere-paa-selvkjoerende-el-lastebil-tesla-ble-ikke-foerst
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reisende hver dag innen 2026. Men samtidig regner de med at biltrafikken vil bli redusert med 50 % 

innen 2044, som vil gjør gater om til sykkel og gågater.  

Samsung har skrevet et dokument om 50 år frem I tid som er gitt navnet 50KX. De skriver mye om at 

vi må bli flinkere til å bruke havet til transport, fordi land blir begrenset. 

https://news.samsung.com/uk/experts-predict-aquatic-highways-air-taxis-and-space-hotels-for-life-

in-50-years-time 

 

Grønn bølge og fornybar energi 
Det er helt åpenbart at vi må redusere utslipp av drivhusgasser som CO2 og metangass dramatisk 

frem mot 2030. Det ble satt et mål på global temperaturøkning i den såkalte Paris avtalen, hvor 

målet er mindre enn 2 grader varmere på jorden enn før-industrialisert tid, men mange mener at 

målet er umulig å nå med dagens økning i utslipp og at det allerede er for sent. Uansett mål må 

utslippene reduseres og nye måter å fange klimagassene innføres for å redusere mengden av det 

som alt er sluppet ut. Det som er sluppet ut blir ikke borte av seg selv, det lagres akkurat som 

innskudd på en bankkonto i lang tid, og det nye kommer i tillegg til. 

Dermed blir det nok stadig mer 

vindmøller både lokalt i private hager 

og større utbygginger i fjell og daler, og 

ikke minst til havs hvor skadene på 

uberørt natur er minimale. I tillegg blir 

nok andre fornybare kilder som bølge-

energi i havene, små vannkraftverk i 

«bekker», utnyttelse av energien i 

regnvann og ikke minst sol og varme 

utviklet de neste årene. Noen steder 

har naboer koblet seg sammen slik at 

de kjøper og selger energi lokalt, 

kortreist. Snøhetta har tegnet et 

sirkelformet hotell som er planlagt 

bygget ved Svartisen i Nordland som 

genererer mer energi enn det 

forbruker og med det kan selge energi. 

For å få til det som kalles et 

«powerhouse», måtte de la de 

miljøvennlige løsningene styre 

arkitekturen fra første dag.  

Norge produserer allerede den energien vi trenger, det meste av året. Men energiforbruket øker 

hvert år i Norge og vi må planlegge for fremtiden, i tillegg til at vi bør hjelpe Mellom-Europa og resten 

av verden med fornybar energi ettersom de har lite med fossefall og mindre vind enn oss. Det er 

anslått at en oppgradering av de mange vannkraftverkene som er over 50 år gamle kan øke 

kraftproduksjonen vesentlig, uten nye inngrep i naturen. Et eksempel er at stadig flere strømmer mer 

fra internett som Netflix, Spotify, Disney, Apple TV og HBO. Rundt 2018 kom også strømming av spill, 

som de 200 millioner som spiller Fortnight, som alene hadde et volum på 25 000 terrabyte i 

desember 2018. Det er antatt at strømmetjenester forbruker nær 20 % av all energikonsum i 2020, 

og sterkt økende.     

https://news.samsung.com/uk/experts-predict-aquatic-highways-air-taxis-and-space-hotels-for-life-in-50-years-time
https://news.samsung.com/uk/experts-predict-aquatic-highways-air-taxis-and-space-hotels-for-life-in-50-years-time
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Med en generasjon Z på vei inn i arbeidslivet og viktige posisjoner i samfunnet, vil nok fokuset på 

klima og bærekraft bli betydelig sterkere enn det generasjon X, på vei over i pensjonistenes rekker, 

representerte. Med initiativ som svenske Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg som i 2030 vil være 

27 år gammel står for, kan det tenkes at bærekraft og redusert global oppvarming blir langt viktigere 

enn økonomisk fortjeneste for de aller fleste på denne jord. Det vil påvirke forretningsmodellene til 

store deler av bedriftene på denne kloden. En forsmak fikk vi i Norge etter kommunevalget høsten 

2019, ikke minst i forbindelse med kommunevalgene på skolene. 

Naturen slipper ut 750 gigatonn CO2 i året, helt uten menneskelig hjelp, mens vårt moderne samfunn 

slippet ut 36 gigatonn CO2 årlig. Utfordringen er selvsagt at naturen absorberer anslagsvis 750 

gigatonn CO2 i året helt av seg selv, slik at dette var i balanse helt til vi kom kjørende med 

bensinbilene våre.  Av disse 36 gigatonnene utgjør kull 14,6, olje 12,6, gass 7,2 og sement 1,5. Kull er 

den største synderen og ingen synder mer enn Tyskland, som er verdens største forbruker av kull, 

Kina inkludert. Tre fjerdedeler av drivhusgassene i atmosfæren kommer fra bare 12 land i verden. 

Det er en farlig kombinasjon som 

sendes opp i luften. Det er ikke bare 

CO2 som gjør jorden varmere, også 

metangass og Nitro (NX2) sendes av 

gårde forsterket av vanndamp 

ettersom jorden er varmerne. Vannet 

kommer i stor grad ned igjen i form 

av regn, mer vind og tropiske 

stormer, slik som Dorian som raserte 

Bahamas september 2019. Men 

skyene som skyldes vanndamp 

skygger også for solen og reduserer 

temperaturen. Aerosol kommer av små partikler som stammer fra brenning av fossile energikilder 

som svever usynlig i luften og bidrar både til å varme atmosfæren og til å skygge for solen, litt lik det 

skyene gjør.   

Det totale forbruk av elektrisk strøm i 2017 var 21 372 TwH. Av dette var 38 % fra kull, 23 % fra 

naturgass, 16 % hydrogen, 10 % atomkraft og 4 % olje, andre utgjorde ca. 9 %. Det er påstått at 20 % 

av all elektrisitet på jorden blir brukt til å strømme Spotify, Netflix, HBO, Disney, spill og andre, noe 

som tilsvarer anslagsvis 1,8 gigatonn (1 800 000 000 tonn) CO2 i året. 71,3 TwH (0,3%) av verdens 

strømforbruk er estimert forbruket av Bitcoin «minere» noe som alene slipper ut anslagsvis 0,027 

gigatonn CO2 

Aldri har vi blitt flere fortere enn på 2000 tallet. Mellom 1900 og 2000 doblet vi antall mennesker på 

denne kloden to ganger. I samme periode doblet vi BNP (Brutto Nasjonal Produkt) fire ganger. Og alle 

skal jo ha både hus, bil, mobiltelefon og familie. Selv kunstgjødsel forbruker store mengder energi for 

å bli fremstilt og slipper ut mengder CO2 og Dinitrogenoksid (N20), men vi skal jo ha mat også, og nå 

velter en vegetar bølge over oss. Mer og større planter opptar mer CO2 i fotosyntesen, som en 

midlertidig motpost.   
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IoT – tingenes internett. 
 

Tingenes Internett (IoT) og Maskin til Maskin (M2M) kommunikasjon og betaling kommer til å bli 

viktig i fremtiden. Det at vi alle generer megabyte av data hver eneste dag, som vi kan dele og til og 

med tjene penger på vil medføre at nye økosystemer vokser frem og med det nye 

forretningsmodeller. Tenk på deg selv: du våkner om morgenen og det første du gjør er å sjekke 

telefonen / Facebook / Twitter. Dermed blir det registrert når du våkner. Du skrur på lyset på badet 

og smartlyset registrer når du går i dusjen. Kjøreskapet registrere hva du spiser til frokost og 

kaffemaskinen registrere hva slags kaffe du foretrekker. Smartlåsen registrerer når du forlater 

leiligheten eller huset, og Ruter-appen registrerer når du gå på busen på vei til jobben og hvordan du 

betaler for reisen. Easypark appen registrere når og hvor du parkerer. På jobben registrerer 

adgangskortet når du kommer og når du går.  Kjører du bil er det hundrevis av sensorer i bilen som 

registrerer hva, hvor, hvordan 

og når du kjører. Dette utgjør 

sikkert mange megabyte med 

data hver dag som vi i dag ikke 

bruker til noe av verdi. Noe 

lagres, men det meste fordufter 

i intet. I tillegg finnes data om 

oss på Facebook, Twitter, 

YouTube, Google og andre 

medier. På toppen av det hele 

har legen din lagret informasjon 

om deg, sykehuset har det, 

banken har det, det finnes informasjon i Brønnøysund-registrene og så videre. Spørsmålet man stiller 

seg nå er om det er mulig å lagre slik informasjon sikkert slik at ingen kan stjele din informasjon og 

misbruke den. De nye GDPR reglene fra EU spesifiserer at hver skal eie sine egne data og at man har 

rett til «å bli glemt» om man ønsker det. Men det kan jo hende det er mulig å tjene penger på alle 

slike data som i dag ligger uvirksom rundt omkring? Hva om en produsent av garasjeporter ønsker å 

vite hvor mange som kjører i bilen sin hver morgen mellom 06.00 og 08.00, eller en leverdør av 

taxitjenester ønsker å vite hvor mange i Akershus som kjører mer enn 20 kilometer til jobben i Oslo, 

mellom 06:00 og 08:00? Disse data kan lagres på et egnet og sikkert sted, og eier av disse data kan 

selge dem anonymt til leverandørene som ønsker å betale for det, og prisen er muligens 0,2 øre pr. 

person pr. datapunkt. I løpet av en uke kan salg av slike data fort utgjøre hundrevis av kroner for 

eieren av data, fra inntekter og forretningsmodeller som ikke finnes i dag. 

Men forutsetningen for at slikt skal oppnås er at alle sensorene som finnes rundt oss er koblet opp til 

internett og at dataene lagres på en fornuftig måte. Tingenes internett kommer sannsynligvis til å bli 

langt viktigere enn de fleste innser i dag.  
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Penger 
 

La oss anta at vi er i år 2030 en liten stund. 

Det hele startet i 2008, midt i en finanskrise som ble startet av at alt for mange lånte alt for mye i 

USA og gruppen av personer med manglede betalingsevne såkalte sub-prime kategori bankkunder, 

ikke klarte å gjøre opp for seg når renter og avdrag skulle betales. I USA (og mange andre land) er det 

bankens problem i motsetning til i Norge, ettersom banken overtar huset mens personen går fri, 

mens i Norge er lånet personlig og huset bare sikkerhet. Bankene sluttet å stole på hverandre, 

likviditeten i interbankmarkedet (banker låner av hverandre) forsvant og skattebetalernes penger ble 

pøst inn i bankene for å opprettholde en viss fart i de fleste land verden over. Deretter ble rentene 

senket og sentralbankene kjøpte obligasjoner i stor skala fra banker og næringslivet, såkalt 

kvantitativ lettelse, slik at næringslivet fikk penger til å investere og ansette arbeidere. I 2019 var 

renten fremdeles lav, kvantitativ lettelse fortsatte mange steder og lange renten krysset korte renter, 

såkalt invertert rentekurve, som betyr at markedet tror rentene kommer til å synke enda mer jo 

lenger frem vi tenker. Danske bank var august 2019 den første banken i Norden til å utbetale renter 

til en privatperson som hadde tatt opp lån, fordi han hadde negativ lånerente. Jyske Bank 

introduserte 0,5 % negativ rente på huslån med ti års rentebinding. Danmark og Sverige hadde 

negative renter i flere år, noe også den europeiske sentralbanken og mange andre sentralbanker 

hadde. De fleste trodde dette var noe som kom til å «normalisere» seg etter noen år, men nå i 2030 

vet vi at negative renter ble den nye normalen, også i Norge. Det som startet i 2008 ble et skifte i 

verdensøkonomien, i stor grad styrt av verdens sentralbanker. Innskudd i bankene fikk selvsagt også 

negative renter, noe som førte til at stadig flere gjorde sine innskudd andre steder enn i bankene 

mellom 2020 og 2030. Hovedmålet var å forhindre at sparepengene forvitret, sekundærmålet var å 

skaffe positiv avkastning på sparepengene. Lite innskudd i bankene skaper lite utlån fra bankene, 

alternativt høyere lånerente fordi 

utlån må finansieres dyrere av 

bankene.  

Da var det beleilig at Facebook 

lanserte Libra, en kryptovaluta i 

klassen «stable coin» hvor kursen 

ble fastsatt fra en valutakurv hvor 

USD og Euro var de to dominerende. 

Libra mynten regnet ikke renter, 

hverken negative eller positive, 

dermed var verdien av 

sparepengene tryggere der enn i 

bankene. Libra ga også 

reguleringsmyndighetene helt nye 

verktøy i bekjempelsen av finansiell 

kriminalitet som korrupsjon, 

hvitvasking og terrorfinansiering 

ettersom det plutselig ble mulig å 

bygge inn proaktive algoritmer i 

infrastrukturen i motsetning til den 

reaktive og svært fragmenterte bekjempelsen før 2020, noe for eksempel de to tusen milliardene 

kroner hvitvasket gjennom Danske Bank i Baltikum var et bevis på. Libra ble introdusert i begrenset 
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omfang senhøsten 2020 og hadde innen fem år mer enn to milliarder brukere. Det var spesielt 

bedrifter som benyttet Libra for betalinger, med mer enn to hundre millioner bedrifter som brukere 

(10 %). Men Libra var bare starten. Med suksessen til Libra fulgte en rekke nye pengeenheter, både 

lokale og globale. De lokale var i stor grad knytet til lokal valuta, som norske kroner i Norge, og 

svenske kroner i Sverige. Ettersom prisene i butikkene fremdeles er i lokal valuta, norske kroner i 

Norge, er det praktisk med lokale digitale kryptovalutaer, men ukomplisert å betale dersom man har 

valuta i for eksempel digital-Euro fordi kassaapparatet i butikken veksler automatisk. Som et resultat 

har finansdepartementet de siste årene diskutert om sentralbankloven bør endres til at norske 

kroner ikke lenger er pliktig betalingsmiddel. Kravet om å måtte akseptere kontanter ble fjernet i 

2022 når Norges bank introduserte sine Digitale Sentralbank Penger (DSP).   

Pengeenheten «verdi» er den meste brukte i Norge nå i 2030. Den har en kurs en til en i forhold til 

norske kroner, selv om den er hva som ble kalt kryptovaluta. Verdi er basert på en kryptografisk 

teknologi tilsvarende Bitcoin, men det er ingen blokker slik at man kaller det Distributed Ledger 

Technology (DLT), og har kapasitet til millioner av transaksjoner pr. sekund, så godt som gratis, også 

for bankene. Verdi opererer med åtte desimaler, mens norske kroner bare har to. Det er veldig få 

ting som koster under en krone i dag. Men 5G mobiltelefon teknologi og tingenes internett (IoT) som 

kom seilende for ti år siden hadde behov for mikrobeløp ned mot 0,00000001 kroner.    

Men det var ikke bare kryptovaluta som endret pengebegrepet, også det faktum at realaktiva, som 

eiendom, ble tokenisert skapte en ny form for penger. Verdien av for eksempel eiendom ble omgjort 

til en form for digital aksje eller token som det heter, og deretter kan man kjøpe og selge disse 

tokens på en vekslingsplattform, i tillegg til at mange butikker aksepterer det som betalingsmiddel 

etterhvert.  

 

Big Data og kunstig intelligens 
 

Kunstig intelligens har utviklet seg i bølger de sist 50 årene. Tanken om å få en datamaskin til å bli 

smartere enn menneske har vært der lenge. Alan Mathison Turing regnes som den som startet dette 

arbeidet. Under krigen ønsket engelskmennene å de-kryptere meldinger Nazistene sendte til 

hverandre. De engelske troppene kunne fange radiosignalene tyskerne sendte hverandre, men de 

forsto ikke innholdet ettersom det var kryptert. Turing og hans team ved Government 

Communications Headquarters ved Bletchley Park, det britiske senteret for kryptoanalyse fant opp 

en maskin som kunne de-kryptere de tyske meldingene og dermed være 

forberedt når tyskerne angrep. Dette var den første programbare 

datamaskinen som ble laget, og dermed startet drømmene om en 

datamaskin som kunne tenke som oss mennesker. 

Neurale nettverk som er basis i moderne kunstig intelligens ble også 

studert for 20-30 år siden, men prosessorkapasiteten i datamaskinene 

var ikke god nok, så det ble ingen suksess. Nå har vi imidlertid 

datamaskiner som har god nok kapasitet til å utføre veldig avanserte 

kalkulasjoner og raskt nok. Snart får vi også det som kalles quantum 

prosessorer (Kvantedatamaskin), som går mange ganger raskere enn de 

maskinene vi har i dag. Noe «kunstig intelligens» behøver en som lærer dem hvordan da skal oppføre 

seg, slik bankenes chat bots gjør. De som er lærere sender spørsmål inn i maskinen og så forteller 

maskinen hvordan den skal svare. Dette er ikke spesielt avansert. Det som har utviklet seg de siste 
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årene er kunstig intelligens som får tilført mengder av data og så selv finner ut hva man bør svare. 

Eksempler er maskiner som blir tilført tusenvis av sider med tekst og bilder av kreftutvikling og 

dermed på egenhånd kan analysere nye pasienter og gi en like god analyse som en lege, noen ganger 

bedre påstås det. Men for at slik kunstig intelligens skal fungere må man ha store mengder data som 

kan pøses inn i maskinen, og data må være riktig. Skitt inn bli skitt ut. 

Som det blir nevnt i «identitet» under vet Facebook og Google snart mer om oss enn vi vet selv. Det 

er fordi de har ekstremt store mengder data om hva vi legger ut på sosiale medier, hva vi søker etter 

på internett, hvem vår venner er og hva de driver med. Disse store selskapene går inn i nye bransjer 

som bank, de eier sykehus og tannlege, de driver kjøreskoler, de kjøper seg inn i matvarebutikker 

(som Amazon) og restauranter, de samarbeider med reiselivsbransjer og mye mer. Resultatet er at 

det etter hvert finnes mye informasjon om hver av oss som er lagret digital og er godt organisert. 

Mange av de nye databrikkene har også software inkludert, som for eksempel kjenner igjen 

ansiktene våre, slik at de ikke trenger å kontakte en server eller datamaskin mange mil unna for å 

gjør en analyse. Den gjøres der og da, i den knøttlille boksen som er skrudd fast i taket på en flyplass. 

Det gjør at utbredelsen av kunstig intelligens vil øke hastigheten de neste årene.    

Hvordan vi kommuniserer med datamaskinene har også endret seg. Først var det tastatur, nå jobber 

mange med stemmestyrt kommunikasjon slik som Amazon Alexa og Google Home. Enkelte har 

startet med biometri, ved at du for eksempel kan betale i kassen med ansiktet, stemmen eller 

fingeravtrykket. I september 2019 annonserte facebook at de hadde kjøpt selskapet CTRL-lab for opp 

mot en milliard USD. CTRL-lab har utviklet en teknologi som leser de elektriske signalene som går fra 

hjernen til armene og fingrene, via ryggmargen. På den måten trenger du hverken å trykke på 

tastatur eller snakke, bare tenke på hva du skal gjøre. Kunstig intelligens er selvsagt medvirkende.  

 

Digital identitet 
I den digitale verden er identitet en uløst utfordring. Hvem banker på min dør? Hvem er du som 

baker mitt brød eller koker min mat? Hvem er du jeg gjør en handel med? Hvem er det jeg kan 

stole på? Hvem skal jeg passe meg for? 

Identitet har alltid, så lenge homo sapiens har eksistert på denne jord, vært avgjørende for liv, helse 

og ikke minst handel. I landsbyene frem til middelalderen kjente alle hverandre og deres familier og 

med det hvem man kan stole på og hvem man bør unngå. Identiteten lå i fysisk nærhet, at man så 

hverandre, ansikter, ganglaget, øynene og stemmen. Hver og en har sin egen historie. Noen hadde 

ryktet for vær slu og alltid prøve å lure seg unna, eller endatil stjele når muligheten bød seg. Mens 

andre hadde et rykte som hederlig og alltid gjorde opp for seg, en man kan stole fullt og helt på. Hel 

ved. Noen ble betraktet som late, mens andre ble betraktet som arbeidsomme flittige maur. 
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Identitet og historie 
Når landsbyene ble byer og antall mennesker ble flere enn de man daglig var i kontakt med, ble 

identitet en utfordring. Ordningen med etternavn kom på 1500 tallet, før det hadde de fleste bare 

fornavn. Om vi leser i Bibelen om Jesu disipler finner vi Peter - klippen, Jakob sønn av Sebedeus og 

tolleren Matteus. På Island gjorde man inntil ganske nylig som vikingene, man fikk et fornavn og 

deretter «sønn av ??» eller «datter av ??». Identiteten gir tilgang til 

goder eller ulemper. En morsom anekdote her er historien fra 

Firenze i 1409. På denne tiden var Firenze på vei mot sitt 

høydepunkt med kjente kunstnere, forfattere og politikere. En 

større gruppe kjente personer skulle treffes for å spise middag 

sammen. Alle inviterte, foruten Grasso treskjæreren, møtte opp. 

Hvor var han? De andre ble forbannet over at den snobben ikke 

møtte opp og heller ikke ga beskjed om at han ikke kom, så de fant 

på en spøk for han. Stjele hans identitet. Da Grasso dagen etter kom 

hjem og banket på sin egen ytterdør og forventet sin mors stemme, 

fikk han svar fra en stemme som lignet hans egen. Stemmen kalte 

seg selv Grasso og kalte Grasso Matteo. I det samme kom Donatello 

forbi og sa «Hei Matteo, om du ser etter Grasso gikk han nettopp 

inn.» Forbannet gikk Grasso til Piazza de San Giovanni for å finne 

noen venner og få slutt på dette tøyset. Men der sto personer fra 

kommune og ba han, som Matteo, betale gjelden han skyldte 

kommunen. Men det kunne han jo ikke, så det ble en natt i fengsel. 

Historien endte godt, men den benyttes ofte i sammenheng med 

hva identitet er. Ideen med å bruke etternavn oppsto også i Firenze 

på 1500 tallet, ettersom skattemyndighetene hadde problemer med 

identitetene og hvem som skulle betale hva. Skikken med etternavn bredte seg sakte gjennom 

Europa.  

For omtrent hundre år siden kunne en kunde, og spesielt en stamkunde, gå inn i en klesbutikk i Oslo 

og fortelle at vedkommende behøvde en ny dress. Den butikkansatte fant raskt frem en ny dress som 

kunne prøves hvor både farge, snitt og størrelse passet perfekt. Det var nemlig en gang i tiden de 

ansatte kjente sine kunder, spesielt på mindre tettsteder, så godt at det var mulig. Eller at kunden 

kom inn på et konditori eller hos en baker og de ansatte fant frem det riktige brødet uten at kunden 

trengte å be om det. Den tiden er forbi for lenge siden, kundene ble i større grad et nummer i 

effektivitets-rekken, identitet ble uviktig og kundene måtte begynne forfra hver gang. Men behovet 

for personlig service er der like fullt, ofte som et udekket behov. Kunstig intelligens har muligheten til 

å bringe fordums tjenestenivå tilbake. Ansiktsgjenkjenning er på vei inn i butikkene sammen med 

kunstig intelligens, slik at butikkansatte gis beskjed og reklamen i butikken automatisk blir tilpasset 

hver enkelt kunde. I en amerikansk undersøkelse svarte 75 % at de ikke vil handle i en butikk med 

ansiktsgjenkjenning, men 55 % svarte at de ville gjøre det dersom de fikk rabatt. Enkelhet trumfer 

ofte forsiktighet. Det amerikanske flyselskapet Jet Blue har gjort det mulig å reise helt uten billett og 

boardingkort, bare ansiktsgjenkjenning. 

 

Identitet i vår tid 
I vår stadig mer digitale verden er identitet blitt en utfordring. Mange tjenester benytter pålogging 

ved hjelp av Facebook eller Google. Men mange overgrepssaker der voksenpersoner gir seg ut for å 

være tenåringer på Facebook og i sosiale medier og med det får en tillit de ikke er fortjent til, er et 



 side 12  © Finansit as 

tegn på at vi har store utfordringer som må løses, og det snart. Vi ser hverandre ikke lenger fysisk, 

det hele skjer foran en PC eller mobiltelefon, tusener av kilometer fra hverandre. Jeremyn Bentham, 

en engelsk filosof, foreslo på 1800 tallet at alle skulle få tatovert navn, fødselssted og fødselsdato på 

håndleddet. Om det hadde blitt fulgt vil flyktningestrømmen og immigrasjonen blitt langt enklere å 

håndtere i 2015.                          

India har innført «Adhaar» et ID program for sine 1,3 milliarder innbyggere, og som består av en 12 

sifferet kode. De aller fleste i India er registrert, 

noe de blir når de blir født eller møter opp på et 

offentlig kontor. Koden representerer ti 

fingeravtrykk, iris skannet og fødselsdato og er 

muligens verdens mest omfattende 

identitetsprogram. Adhaar er påkrevd for å få 

pensjon, søke på skoler, søke om lån i banken, få 

elektrisitet eller internett og de flest tjenester man 

trenger. Men Adhaar har også medført lidelser for 

noen, som i februar 2018 da en kvinne fødte 

utenfor et sykehus fordi hun ikke slapp inn siden hun ikke hadde Adhaar, eller at 55 år gamle Sainaij 

ikke fikk registret sin multi-handikappende datter på 29, ettersom hun ikke klarte å få datteren til 

kommunekontoret. Dermed forsvant den kommunale støtten for datteren.              

Identitet er ikke bare hva du heter og når du er født. Det er like mye hvem du er. Om du er en slu rev 

eller en man kan stole på. Om du liker både Kinamat og kjøttekaker eller om du er redd for 

konsekvensene av global oppvarming og med det kjører El-bil eller tog, alternativt buss om den går 

på biogass. Det er derfor Facebook, Google, Amazon, Alibaba og Tencent samler så mye informasjon 

de bare kan om sine brukere. Da kan de dermed selge «deg» til de som ønsker å kjøpe tilgang til deg 

ved hjelp av Google AdWords og andre markedsførings tjenester. Navnet ditt er bare litt av deg. Det 

er også hvem du omgås med, hvor du jobber, din storfamilie og barn og hva det kan føre til i 

fremtiden.  

Jeg jobbet for mange år siden med finansielle rådgivere i store deler av Europa, i tillegg til USA. Jeg 

tok en eksamen i England som kreves av 

finanstilsynet i England for å være 

finansiell rådgiver i England. De norske 

finansielle rådgivere hentet på den 

tiden inn informasjon om sine kunder ut 

fra hva finanstilsynet krever, slik som 

navn, personnummer, alder, ektefelle, 

muligens barn, hvilke finansielle 

produkter de har kompetanse på og noe 

om risikoprofil og litt til (ikke mye er 

nytt de siste 15 årene). De engelske og i 

større grad de amerikanske hentet inn informasjon om venner, foreldre, storfamilien, bakgrunnen til 

ektefelle/partner, interesser, sport, hvordan kunden ønsket pensjonisttilværelsen å være og mye 

mer. En norsk «kjenn din kunde» profil var på 2-3 sider, mens en engelsk fort kunne bli 30 sider. 

Resultatet av dette var at de engelske rådgivere kunne gi langt bedre tjenester til sine kunder, 

tilpasse sparingen og investeringene til kundens beste, på en langt bedre måte enn de norske. Det 

faktum at kunden delte mer av sin identitet med sin rådgiver resulterte i betraktelig bedre tjenester. 

«Fit and proper» som de sa i England som ble «egnet og hensiktsmessig» i Norge. 
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Identitet i fremtiden 
De store plattformselskapene som Facebook, Google og Amazon har etter hvert så mye informasjon 

om deg at de nesten kjenner deg bedre enn du gjør selv. De lagrer informasjon om hva du søker på 

nettet, hvilke produkter du kjøper på nettet (og ofte også i butikken), hva du skriver på Facebook og 

Twitter, hvilke «venner» du har på sosiale medier, hva de skriver og driver med. På toppen av all 

denne informasjon legger plattformene kunstig intelligens som superraskt analyserer, ser 

sammenhenger vi mennesker ikke evner å se, og etter hvert konkluderer. De kan derfor lage en profil 

på deg som er nærmere din identitet enn om noen hadde gjort jobben med å intervjue deg. Kina har 

lansert et system for sosiale karakter hvor hver enkelt blir gitt en karakter mellom 500 og 800. 

Dersom du får lav karakter får du ikke lån, 

kan ikke kjøpe flybillett eller billett på 

hurtigtog og dine barn kommer ikke på gode 

skoler. Kina bytter i disse dager ut 70 

millioner overvåkningskameraer med nye 

kameraer med ansikts-gjenkjenner inkludert. 

Resultat er at om du går på rødt lys i 

trafikken reduseres karakteren din 

automatisk. Betaler du dine regninger i tide og ellers følger kardemomme by lovene får du god 

karakter. Basert på denne digitale identiteten disse plattformene etter hvert lagrer på sine brukere 

kan de også endre hele sin forretningsmodell. Amazon går for eksempel fra å være «shop and ship» 

til å bli «ship and shop». Det betyr at de frem til nå har som forretningsmodell at de sørger for at det 

er enkelt for kundene å bestille på nettet, for så å sende det raskest mulig i posten eller med droner 

hjem til kundene. Det de nå starter med er at de sender produktene hjem til kundene FØR kundene 

har bestilt produktet, fordi de kjenner kundene bedre enn kundene kjenner seg selv. Dersom kunden 

mot formodning ikke ønsker produktet, kan de returnere det gratis. Detter er en banebrytende 

endring i hele forretningsmodellen. 

Nå kommer autonome roboter, enten det er i form av autonome biler, droner eller andre 

innretningen ingen eier, fordi de eier seg selv. De er selv ansvarlig for sine egne handlinger. Kan en 

autonom bil få bankkonto? Hvordan skal en bank gjøre KYC (kjenn din kunde) av en autonom bil? 

Bilens identitet ligger ikke bare i registreringsnummeret, men i de dataprogrammene som utgjør den 

kunstige intelligensen, i bremsesystemene, og evnen til å manøvrere, i komforten til passasjerene og 

i effektiviteten til plattformen hvor man kan bestille og betale for transporten. Man kan for eksempel 

si at Google’s software har større tillit enn GE sin software for selvkjørende biler, og dermed påvirkes 

identiteten til de bilene som benytter GE sin software. 

Identitet er en av de største uløste oppgavene når vi nå fosser videre inn i den digitale verden. Stadig 

flere systemer og tjenester på nettet benytter pålogging ved hjelp av Facebook og Google. Fordelen 

er selvsagt at det er en global løsning, ulempen er at det er relativt enkelt å skaffe seg en facebook 

konto og profil med falsk identitet. I Norge benytter vi Bank ID, som er en lokal variant hvor hver som 

får en Bank ID en gang måtte møte opp fysisk i en bank og vise passet for å få sin ID. DNB har lansert 

IDMee som gjør stort sett det samme, men digitalt ved å benytte chipen i passet i kombinasjon med 

en selfie fra mobiltelefonen. Det kan avhjelpe med å verifisere at du er deg, men ikke hvem du er. 

Det vi behøver og det raskt, er en global løsning som sikkert og effektivt kan verifisere at du er deg, 

og i tillegg hvem du er. Det kan sannsynligvis like godt gjøres av et privat eid selskap som en global 

aktør som FN, eller Verdensbanken. Dersom forretningsmodellen er god nok, bør det være en 

attraktiv forretningside for et privat selskap, det er nær 8 milliarder mennesker på jorden, og om 

noen år enda flere autonome maskiner.       
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Andre trender 
Det er mange trender som åpenbart kommer til å ha stor betydning for hvordan vi lever våre liv i 

2030 og hvilke tjenester og forretningsmodeller som vokser seg store. Her skal jeg bare 

stikkordsmessig nevne noen av dem: 

Demografi: vi blir flere gamle og relativt sett færre unge i arbeidsfør alder. Færre må betale utgiftene 

til flere, noe som kommer til å endre mye av arbeidsdynamikken i fremtiden. Det er anslått at vi 

kommer til å trenge opp mot 30 000 nye helsearbeidere frem mot 2030. 

Ulikheter: de siste ti-årene har ulikhetene i inntekt og hvem som eier hva økt i hele verden. Det kan 

tenkes at det på noe tidspunkt i fremtiden kommer en motreaksjon. Hva den fører til er i så fall 

uvisst. Migrasjonsutfordringer i sannsynligvis en av disse utfordringene som kan tenkes å eskalere. 

Mennesker i fattige afrikanske land vil selvsagt ha det like bra som vi som bor i Europa. 

Alle på nett: det finnes flere milliarder mennesker i verden som ikke har tilgang til internett i dag. 

Google, Facebook og Space X (Elon Musk) har prosjekter som på ulike måter ønsker å bringe internett 

ut til de som oppholder seg langt ute i «bushen» enten det er Afrika alle Asia. Effekten av et par 

milliarder nye potensielle kunder kan være viktig for både nye og eksisterende tjenesteytere. 

Kunstig intelligens: dette neves flere ganger i historien senere i dette dokumentet. 

Fedme: ifølge Menon Economics veier 23 % av alle personer over 20 år i Norge for mye. Dagbladet 

hadde en artikkel sommeren 2018 om at 20 % av barn i Norge også var overvektige. I 2025 forventes 

det at 16 millioner barn i Europa er overvektige. Overvekt gir opphav til plager og sykdommer, for 

eksempel Diabetes 2, åreforkalkning, høyt blodtrykk, kreft, fettlever, gallestein og mer, som igjen kan 

påvirke offentlige utgifter, sparing, BNP og fremtidige tjenestenæring. 
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Demografi 

 

 

Frem mot 2030 vil Boomers være bortimot null, Generasjon X noe redusert og Generasjon Z vesentlig 

større. Det finnes mye informasjon i å ta inn over seg at de som etter hvert blir den største 

kundegruppen 2030 har andre preferanser enn de som er den største kundegruppen i dag. 

Generasjon X 
Generasjon X, også kalt post boomers, er en betegnelse som blir brukt om generasjonen født tidlig på 

1960-tallet og frem til tidlig 1980-tallet. Slutten av andre verdenskrig og etterkrigstiden førte til en 

massiv økning i fødselsrate blant den vestlige befolkningen, kalt Boomers. 

Generasjon X sine foreldre jobbet masse. Derfor er denne aldersgruppen ekstremt familieorientert. 

De vil ha alt, og derfor føler de seg veldig stresset. Faktisk er ordet stress det mest brukte ordet i 

denne generasjonen. Grunnen er at X-ene vil ha balanse i livet. De vil være til stede i familien, og er 

derfor den generasjonen som har kjempet frem mer ferie og et fleksibelt arbeidsliv.  

De er ambisiøse og vil ha høy lønn. Generasjon X er ekstremt jeg-orienterte. De vil realisere seg selv, 

få til alt, og derfor er de også veldig frustrerte. 
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Generasjon Y 
Dette er generasjonen som er født mellom 1980 og 1996 og kalles også milleniumgenerasjonen.  

Det er mange myter om at generasjon Y er late, selvopptatte og illojale. Undersøkelser viser tvert 

imot at de er arbeidsomme, fleksible og kunnskapsrike. De har den digitale revolusjonen under 

huden, og de har store forventninger til både arbeidslivet og til sin egen innsats. 

Generasjon Y ønsker åpen kommunikasjon og kunnskapsdeling, og de krever fleksibilitet, utvikling og 

et lekent arbeidsmiljø. Mens de eldste generasjonene oftere ser etter en jobb for livet, vil generasjon 

Y bygge sin egen karriere, de vil lære og utvikle seg. De ser på reisen, ikke på jobben.  

Norske ungdommer skiller seg ikke nevneverdig fra ungdom verden over, ifølge undersøkelsen til 

Manpower. I likhet med ungdommer fra de 24 andre landene jobber de i snitt rundt 45 timer i uken. 

Generasjon Y jobber derfor like hardt, om ikke hardere enn andre generasjoner. 

I Norge er det flere ungdommer som mener at de selv har ansvaret for egen utvikling og 

oppgradering av egne ferdigheter. I Norge svarer 85 prosent av ungdommene at det er de selv som 

har ansvaret, mot 76 prosent globalt. 

Generasjon Z 
Dette er generasjonen som er født etter 1995.  

Noen typiske tegn: 

• Bærekraft, global oppvarming, plast og søppel er viktige tema 

• De er sosiale 24 timer i døgnet. Er aldri logget av, og våkner opp til en ny dag full av aktivitet 

på telefonen, som har ligget og mottatt snapper og meldinger i løpet av natten, som de 

responderer på ganske umiddelbart. 

• De ringer ikke i telefonen i frykt for at klein stillhet skal oppstå. 

• Alle er på Snapchat, og det beste med Snapchat er at man ikke trenger å late som eller pynte 

på sannheten. 

• Det er veldig viktig med humor på Snapchat-annonser. God humor, vel og merke. 

• De bruker Facebook til grupper på skolen og som eventplanlegger. 

• De har lett for å sammenligne seg selv med andre gjennom sosiale medier. 

• Helse, kloden, feminisme, mobbing er andre temaer som engasjerer. 

• Influencers/personligheter engasjerer. Noen følger absolutt alt influenceren gjør og sjekker 

snappene/Instagram stories-ene mange ganger per dag. 

 

I 2030 er generasjon Z rundt 30 år og på vei inn i ledende stillinger i arbeidslivet. De er flinke til å 

argumentere for sine synspunkter og er kunnskapsrike. Deres miljøengasjement kommer 

sannsynligvis til å påvirke store deler av samfunnsdebatten, og deres tillit til digitalisering og 

teknologi er svært ulik generasjon X, som alt er pensjonister. 
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April 2030 - Kari og Ola  
 

Kari og Ola flyttet inn i Bispevika i Bjørvika sommeren 2022, etter at område sto ferdig utbygget. Alt 

var nytt og det virker fremdeles nytt nå 8 år etter ferdigstillelse. 

Heldigvis hadde utbyggere vært forutseende nok til å definere de siste husene som deltagere i Oslo 

Smartby-prosjekt i siste liten. Det betyr at de 

fleste fastmonterte «dingsene» slik som 

termostat, aircondition, heis, åpning av 

hoveddør og liknende var koblet til Oslo IoT 

smartby-prosjekt. Kari og Ola har deretter 

koblet sine egne ting på samme infrastruktur 

slik som smart TV, smart kjøleskap, smart 

fryser, støvsuger og annet, noe som var 

enkelt med de API’ene og tjenestene som 

Oslo Smartby leverer. 

Klokken er bare 05:30 når Ola våkner av 

kaffelukten som siver inn fra kjøkkenet, det 

er en halvtime tidligere enn vanlig. Kari ligger med ryggen til og sover fremdeles. Det var 

sentralassistenten i leiligheten som hadde trigget at kaffemaskinen startet 30 minutter tidligere enn 

vanlig ettersom den hadde lest i Ola sin kalender om et tidlig møte på kontoret og hadde konkludert 

med at det kan være smart å stå opp litt tidligere enn vanlig. Ola hadde glemt å gjøre det selv. Ola 

hadde de siste årene vennet seg til at det som oftest var best å la sentralassistenten ta de fleste slike 

avgjørelser. Ola står stille opp, setter seg på verandaen utenfor kjøkkenet og drikker den nylagde 

kaffen og ser ut over Oslofjorden fra toppleiligheten deres. En flott vårdag, skyfritt, alt nå litt før 

klokken 06.00 var det 22 grader ute. I årene etter 2020 gikk det opp for de fleste at innholdet i 

Parisavtalen om global oppvarming kom minst 30 år for sent. Det var spesielt om sommeren det 

hadde blitt 3-4 gradere varmere i snitt, og både våren og høsten var kortere enn Ola kunne huske fra 

barndommen.  Denne vinteren var det nesten ikke vært noe snø i Oslo, og bare skiløypene hadde 

godt med snø i Oslomarka, mye av dette var produsert kunstsnø. Men det hadde vært nesten snøfrie 

vintre før også. Sist vinter var for øvrig den kaldeste vinteren på mange år. Men for Ola som ikke likte 

å gå på ski var det ikke så farlig med lite snø, han er mer glad for at det er OK å sitte ute på 

verandaen og slappe av med en kaffe klokken 06.00 om morgenen en aprildag. Verre var det at det 

sannsynligvis kom til å bli over 30 grader i juli og august. Deretter går han i dusjen og gjør seg ferdig 

på badet før han heller opp resten av kaffen i en kopp og setter det på nattbordet til Kari, som 

dermed våkner med et smil. 

Ettersom sentralassistenten til Ola er koblet opp til Oslo Smartby sentralen transformeres 

informasjon om når Ola våkner, når han dusjer, hvor lenge han er på badet, når han går ut døren og 

når Kari våkner til «MineData» databasen. Ola og Kari har på forhånd lagt inn mulighet for å selge slik 

passive data anonymt i priskategorien 2, som betyr 0,005 øre for hvert datapunkt av passive 

informasjonspunkter og bare til brukere i risikokategori 3. Risikokategori 3 betyr bare selskaper som 

bruker data enten i forskingsøyemed eller i forbindelse med å utvikle nye tjenester. Selskaper som 

bruker det i forbindelse med reklame får ikke tilgang til informasjon i kategori 3. 

Ola sier «ha en god dag» til Kari og forsvinner ned i heisen til transporten som står og venter utenfor. 

Idet Ola kommer ut av inngangsdøren roper bilen «her» slik at Ola setter seg inn i rett transport. Det 
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står 4-5 andre biler utenfor og venter på andre fra samme hus. Bilen kjenner igjen Ola ut fra 

ansiktsgjenkjenning. Bilen er en selvkjørende transport uten sjåfør. Det er mange år siden det var lov 

å kjøre manuelle biler i Oslo, kun transport som er selvkjørende. De fleste trafikklys er for lengts 

slukket ettersom bilene koordinerer sin kjøring seg imellom. De eneste lysene som er igjen er ved 

fotgjengeroverganger. Trafikkulykker i storbyene var redusert med 70 % etter at det ble forbudt med 

manuell styrte biler og bare i Norge var dermed over tretti menneskeliv spart hvert år i tillegg til flere 

tusen alvorlig skadde. Også på de store europaveiene er det forbudt med manuelt styrte biler, mens 

det på mindre lokalveier og privatveier er lov.   

Ola trengte ikke å komme til kontoret hver dag, men de skulle feire at en ny rekord var satt og da var 

det hyggelig å treffes fysisk, hele avdelingen. Etter at Microsoft laserte VR-AR versjonen av Skype for 

business for åtte år siden var det stadig flere som gjorde jobben utenfor kontoret. Noen hjemme og 

noen på satellittkontorene som hadde dukket opp overalt. Dermed ble behovet for transport til og 

fra kontoret nærmest borte. De fleste kontorbyggene, slik som Barcode, var nå bygget om til 

leiligheter. Med den nye Skype var det nesten som å sitte ved siden av kollegene slik som i gamle 

dager, men med fordelen av at man kunne blokkere dersom man ønsket å være alene for å 

konsentrere seg om en oppgave.      

Vel hjemme igjen sjekker Ola «MineData» dashbordet og ser at de 

i løpet av dagen har solgt passive datapunkter for 23 Verdi. I 2020 

norske kroner er det 167 kroner. Samtidig har de kjøpt 17 verdi, og 

det er sentralassistenten som sto for 82 % av kjøpene, 65 % av det 

i forbindelse med transport både av Kari og Ola. Ola driller ned i 

datagrunnlaget og ser at kjøleskapet har kjøpt melk og smør, som 

de sikkert var i ferd med å gå tom for. Disse ble levert av rett-

hjem-og-rett-inn tjenesten som leverer med droner i hele Oslo og 

det meste av Akershus. Dronene sender et signal til 

kjøkkenvinduet som åpnet seg opp og deretter til kjøleskapet som 

også åpnes, så settes melk og smør på rett plass før dronen flyr ut 

igjen og kjøleskapsdøren og vinduet lukkes. Betaling gjør 

sentralassistenten selv fra Kari og Ola sin felles wallet.    

Denne kvelden er det møte i Bispevika velforening og både Kari og 

Ola møtte opp, det er hyggelig å en gang iblant å møte de andre i 

huset, ikke bare passere på vei inn eller ut. Det er et fysisk møte 

som holdes i det som en gang var garasjeanlegget i kjelleren. Ettersom nesten ingen har biler lenger 

er parkeringsplassene bygget om til ulike fellesrom. Øverst på agenda denne kvelden er forsikring og 

finansordningen. De hadde blitt enige om å være kompisforsikret for mange år siden, som betyr at i 

stedet for å benytte hvert sitt forsikringsselskap for husforsikring opprettet de det i Google 

Blockchain-as-a-service. Hver overfører litt Verdi hver måned, som samlet seg opp over tid til en stor 

verdi som blir brukt dersom noen får en skade i leiligheten. Resultatet er selvsagt at alle hjelper alle 

for å unngå skade, og alle betaler langt mindre enn tidligere når forsikringsselskapene skulle tjene 

penger på andres risiko. Noe av verdien i «fondet» blir brukt til skadeforebyggende investeringer i 

huset. Ola tar tidlig ordet og foreslår at ordningen er så suksessfull at velforeningen bør utvide med 

kompislån slik mange andre velforeninger har gjort de siste 4-5 årene. Etter at rentene ble senket 

etter finanskrisen i 2007 har innskuddsrenten vært under 1 % frem til nå, og det er lite som tyder på 

at den skal øke med det første, derfor har kompislån blitt populært. Dermed har flere tatt penger ut 

av banken og investert med stor risiko for å få avkastning. Ingen på møte har noe imot det og de 

avtaler at Ola og Petter setter opp et forslag til hvordan en slik kompis-bank kan realiseres. Ettersom 



 side 19  © Finansit as 

tilbudet ikke gis til andre enn beboere, trenger man ikke søke konsesjon hos 

reguleringsmyndighetene, men kun informere. Med innføringen av PSD2 i 2019 og fragmentering av 

finansielle tjenester de etterfølgende årene hvor knytningen til hver sin bank forvitret, har det de 

siste årene vært en bevegelse mot «gjør-det-selv-og-kortreist».     

 

Mai 2030 - Per kjøper leilighet 
 

Per er 25 år og ble ferdig på BI for en måned siden, men har allerede fått en jobb med god lønn. Han 

har kjøpt en leilighet like ved Operaen til 8 millioner. Det var på markedsplassen BoMark han kjøpte 

leiligheten. BoMark lanserte markedsplassen alt i 2025 og basert hele verdikjeden på DLT 

(Distributed Ledger Technology). Per valgte å la BoMark tokenisere leiligheten hans, noe som 

medførte at han ikke trengte å ta opp lån i banken. BoMark har tokenisert nær 760 leiligheter for 

nær 6 milliarder kroner. De har så sørget for at disse token er registrert på flere kryptoaktiva-børser 

slik som USA baserte Coinbase, svenske Saffelo, norske BitGate og et par andre. Resultatet av det er 

at det er gjort på noen sekunder å kjøpe eller selge disse token, 24 timer i døgnet.  

Per kjøper token i sin egen leilighet for 300 000 kroner som er det beløpet han har spart opp.  Så 

planlegger har å kjøpe token i egen leilighet for 20 000 kroner i måneden frem til han eier sin leilighet 

100 %. Det er en gammeldags måte å tenke på, men hans far sa alltid at det er bra å bli gjeldfri. Det 

kan selvsagt være smartere å kjøpe noen token i leiligheter i San Fransisco eller Singapore fordi 

husprisene stiger sannsynligvis mer der enn i Oslo, men gjeldfri er prioritert nummer en.    

Tokenisering av leiligheter fungerer nærmest som et 

gammeldags eiendoms-fond. Hver mynt eller token 

stiger i verdi når prisene på leiligheter stiger verdi. De 

som kjøper slike token er dermed med på 

verdistigningen til leilighetene. To ganger i året blir 

alle leilighetene taksert av en godkjent takstmann og 

kursen/prisen på token blir distribuert. Men dersom 

BoMark sine leiligheten oppfattes bedre enn andre vil 

prisen på BoMark token være høyere enn den 

takserte verdien skulle tilsi, ettersom det forventes 

bedre prisstigning i fremtiden.  

For Per medfører tokenisering at han slipper å ta opp 

lån i banken og han slipper derfor å betale renter. Det 

han ville brukt på renter kan han nå kjøpe token i 

egen leilighet for. Den eneste ulempen er at han ikke 

er med på hele verdistigningen i leiligheten sin annet 

enn for de token han selv eier. 

Det er ikke behov for å pantsette noe ettersom han 

ikke har lån. Det er heller ikke behov for en sentral 

registrering av eierretten til leiligheten som tidligere i 

den sentrale grunnboken. Eierforholdet ligger i Per’s 

wallet. 
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Den eneste taperen her er banken som ikke lenger har lånekunder, noe spesielt de store bankene 

som DNB, Nordea og Handelsbanken har merket. DNB hadde i 2018 mer enn 70 % av sine inntekter 

fra lån, forbrukslånsbankene nær 100 %.  

 

Juni 2030 - Jenny på «mine data» senteret.  
 

Mange trodde det skulle bli Facebook eller Google, eller muligens de kinesiske Alibaba eller Tencent. 

I Norge regnet mange med at myndighetene eller muligens Brønnøysundregistrene skulle ta rollen. 

Men det ble JP Morgan, den store internasjonale banken med 250 000 ansatte i 2019, en årlig 

omsetning på størrelse med et norsk statsbudsjett og kontorer i de fleste land - også i 

Tordenskjoldsgate i Oslo. Sikkert som banken, ble slagordet.   

Det hele startet egentlig like etter finanskrisen i 2007/2008. Jamie Dimon ble sjef i 2004 og startet en 

voldsom digital transformasjon som eskalerte rundt 2013. Banken hadde rundt 2010 et 

teknologibudsjett på nesten 100 milliarder kroner årlig, hvorav minst 20 % gikk til helt ny teknologi, 

kunstig intelligens og Blockchain, noe som økte frem mot 2020 til nær 30 %. Til sammenligning 

brukte de nordiske storbankene, som DNB, bare noen veldig få prosent til ny teknologi. I 2018 hadde 

JP Morgan flere programmerere enn Facebook og Twitter til sammen, likevel økte de investeringer i 

ny teknologi til 50 % i 2021. JP Morgan investerte mellom 2016 og 2018 mer alene enn alle bankene i 

Europa til sammen i Fintech selskaper. Til tross for at Jamie sommeren 2018 annonserte at han 

mente de som investerer i Bitcoin er idioter som fortjener å få sparken, startet JP Morgan allerede 

like etter Ethereum utviklerkonferansen i 2015 arbeidet med en plattform på toppen av Ethereum 

(en Blockchain teknologi) som de 

kaller Quorum. Quorum ble 

presentert på SIBOS i 2016 og var 

da det andre Blockchain 

prosjektet JP Morgan 

presenterte, Juno var det første. I 

februar 2019 presenterte JP 

Morgan JPMCoin er kryptovaluta 

for bedriftskundene for raskere 

og billigere betalinger mellom 

kunder av JP Morgan basert på 

Quorum, på et tidspunkt der JP Morgan hadde registrert hele 67 patenter på ulike Blockchain/DLT 

teknologier. Men det skulle vise seg senhøsten 2020 i forbindelse med presidentvalget i USA at dette 

bare toppen av isfjellet. President Trump hadde lykkes med å true sentralbanksjef Powel til 

nullrenter i USA, og resesjonen var et faktum. Lave renter fostrer lav økonomisk aktivitet, noe Japan 

hadde erfart etter 20 år med lave renter. Prosjektet COIN (COntract INtelligence) ble presentert 

våren 2017 og de som fulgte med burde nok har oppfattet hva som var i emning. COIN er et system 

basert på kunstig intelligens som utvikler og skriver kontrakter som advokatene i selskapet tidligere 

hadde gjort manuelt. COIN er både mye raskere og med mindre feil enn menneskene, og dermed ble 

nær 1 500 advokater erstattet av en håndfull dataprogrammerere over natten.  

Med lavere renter og mindre rentemargin ble rentenettoen til JP Morgan 484 milliarder kroner i 

2019, ned 4,5 % fra 2018, noe de annonserte allerede sommeren 2019. Dermed økte Dimon 

hastigheten i den digitale transformasjonen for å erstatte inntektsbortfallet. Når inntektene fra utlån 
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reduseres kraftig, må noe annet kraftig opp, og det noe annet må være en digital tjeneste. En av 

utfordringene til en bank som er strengt regulert og i mange land er KYC/AML/CTF (Know Your 

Customer, Anti Money Laundring, Counter Terror Finance) på tvers av landegrensene. JP Morgan 

hadde i 2019 nær 30 000 ansatte som arbeidet 

med disse oppgavene, etter å ha ansatt 3 000 

bare i 2012 etter den såkalte «London Whale» 

hendelsen. Bare det året investerte JP Morgan 

9 milliarder kroner ekstra i AML og KYC.  Det få 

visste sommeren 2019 var at JP Morgan 

utviklet «MyJPMData» prosjektet, med bruk av 

kunstig intelligens, Blockchain/DLT og andre 

nye teknologier. Både COIN og JPMCoin var 

bare tester på at det som skulle komme 

fungerte. Dimon og Trump var aldri bestevenner, selv om Dimon satt rundt rådgiverbordet til Trump. 

Så, noen uker før valget annonserte JP Morgan «MyJPMData» med brask og bram. Et av resultatene 

ble at Trump tapte med klar margin ettersom løgnene hans nå ble avslørt i sanntid i rulleteksten 

under, mens han snakket. «MyJPMData» er ganske enkelt alle dine data samlet på ett sted og i tillegg 

et tykt lag med intelligens som analyserer historiske data basert på superraske prosessorer fra IBM, 

som var først til å kommersialisere Quantum computing (kvantemaskiner) våren 2019. I eksemplet 

med Tweeten her var det ingen problemer for MyJPMData å dokumentere at Dimon har mye høyere 

IQ enn Trump og langt bedre evne til å ta rasjonelle beslutninger. Utover i 2021 og 2022 ble 

MyJPMData rullet ut til alle JP Morgan kontorer og deres millioner av kunder. Ettersom MyJPMData 

tilfredsstiller alle krav fra tilsynsmyndighetene i de fleste land startet flere banker å benytte dette 

som en on-bording tjeneste, også i Norge hvor BankID ble byttet ut av bankene, og dermed fulgte det 

offentlige etter. En av fordelene var også at AML og CTF nå var en proaktiv prosess hvor betalinger 

for eksempel tilknyttet korrupsjon og terrorfinansiering ble stoppet på veien og ikke som før 2021 en 

reaktiv prosess basert på rapportering av betalinger som allerede var gjennomført.  Med partnerskap 

med de 15 største bankene i verden ble også data lagret distribuert verden over, i tillegg til at 

prosessorkapasitet også var distribuert for å forhindre «single point of failure», slik at tjenestene ble 

det meste stabile verden noen gang hadde opplevd.  MyJPMData sammen med JPMCoin betalingene 

utgjør nå (i 2030) 71 % av inntektene til JP Morgan Chase. 

I Norge startet JP Morgan selskapet «Mine Data» i 2023 og Jenny ble ansatt som daglig leder. 

Selskapet har nå i 34 ansatte, derav 12 programmerere, noen matematikere og resten i 

administrasjonen eller support. Mine data leier også sky og kortreist edge kapasitet i Norge slik at 

privat informasjon om norske statsborgere ligger lagret innenfor landets grenser, noe den gjør i de 

andre landene også. Det som distribueres i nettverket er lenker til originaldata som kan fraktes 

globalt. Hver person og selskap har sitt eget 

informasjons-hvelv hvor all informasjon er 

lagret. Det gjelder pasientjournaler fra sykehus 

og leger, tannlege journaler, transaksjoner og 

aktiviteter i banker og forsikringsselskaper, all 

data fra vegmyndigheter (førerkort) og politi 

(bl.a. pass), informasjon fra NAV og 

arbeidsgiver, informasjon fra sosiale medier 

som Facebook, Google og Instagram, 

informasjon om familie og venner, utdanning, 

arbeidserfaring og hvilke sertifikater, hobbyer, 
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sport og interesser, hvilke tjenester personen hadde gitt samtykke til og mye mer. Enkelte sosiale 

medier lagrer også data selv, slik som Facebook, og det Mine Data har er derfor kopi av originalen, 

med henvisning til originalen.  

Bare dette med samtykke var en spagetti i 2019 etter at GDPR reglene i EU/EØS påla alle å be om 

samtykke før man la inn en informasjonskapsel 

for å benytte en tjeneste som en avis, magasin 

eller handel på nett. De fleste svarte ja på 

spørsmålet som dukket opp og med det fort 

mistet totalt oversikt over hvilke samtykker som 

var gitt. Hver person ble nå edderkoppen i sitt 

eget nettverk og eier sin egen informasjon. Hver 

person kan selge den informasjon man ønsker, 

anonymisert eller ikke, ingen har lov, uten aksept 

fra eier å bruke noe data til noe som helst. Hver 

person kan endre noen data, slik som adresse og 

telefonnummer. Men informasjon som pass, 

førerkort, karakterer fra skolen, må verifiseres av 

utsteder før endringen kommer til syne, og de 

fleste utstedere har dette som en enkel web 

service type tjeneste som verifiserer i løpet av 

sekunder, døgnet rundt.         

Mine Data kan benyttes på alle plattformer som 

kan kommunisere, slik som en gammeldags 

mobiltelfon, PC, 

nettbrett, klokker, 

smartbriller og 

andre warables. 

Ingenting blir lagret 

på enheten. 

Oppstart og logg inn 

skjer ved biometrisk 

identitet som ansikt, 

iris, stemme, 

fingeravtrykk, 

bevegelse og annet.  

Det gjør at brukeren 

ikke trenger annet 

enn seg selv og et 

hvilket som helst 

kommunikasjons verktøy. 

 

 

 

 

VG 28.febrar 06:12 - 2030 

Norsk familie i 30-årene omkom 

nesten i trafikkulykke ved Milano. 
 

De tre personene ble fløyet til sykehus med kritiske 

skader. Samtlige av disse betegnes nå som alvorlig, 

men ikke lenger livstruende, skadet, tvitrer politiet. 

 

Satt fastklemt 

Det var ved 15.30-tiden søndag at nødetatene nord 

for Milano rykket ut til en alvorlig ulykke. 

 

Vi har akkurat kommet dit. Det er snakk om en 

alvorlig ulykke, og livreddende førstehjelp er 

hovedprioritet, sa operasjonsleder Alfoso Ribola i 

Milano politidistrikt til VG. 

 

To personbiler hadde frontkollidert, og ytterligere 

to biler hadde kjørt av veien for å unngå de to 

opprinnelige bilene. 

Sperret vei 

Politiet opplyste natt til mandag at veien ville være 

sperret utover natten, og at det var skiltet 

omkjøring forbi ulykkesstedet. 

 

Klokken 05.00 tvitrer de at alle tre er utenfor 

livsfare. De vare alle beviste og kunne gi sykehuset 

tilgang til de norske pasientjournalene sine fra 

«Mine data» noe som var livreddende for to av de 

forulykkede, ettersom de hadde kroniske skader fra 

tidligere ulykker og spesialbehandling måtte til.  
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September 2030 - Trine fyller 18 
 

Trine vekkes av at noen synger «Happy birthday to you» sangen i soverommet hennes. Det er de tre 

søstrene hennes som står ved sengeenden og holder en mikrofon i hånden. Vel - egentlig er de ikke 

der fysisk, men hologrammet av dem står der og virker levende nok. Til tross for at Trine har på «ikke 

forstyrr» aksepterer assistenten hennes at 

bursdagshilsen fra familie slipper gjennom. 

Assistenten er en tjeneste fra Humanic.io en 

edge basert tjeneste som mange på hennes 

alder bruker. Den holder orden på alle 

aktivitetene hennes og hjelper henne gjennom 

hverdagen. Trine sier takk til søstrene sine og så 

forsvinner de.  

Trine ber musikken spille (stemmestyrt) og 

velger fra «god morgen» menyen og ber Spotify 

spille de tre første melodiene fra listen. Spotify 

endret forretningsmodellen etter at Facebook Libra ble lansert i 2021 og alle betaler nå 0,5 verdi for 

hver melodi, 0,5 verdi tilsvarer det som 2019 var 0,002 norske kroner. Norske kroner er veldig lite 

brukt som enhet for betaling lenger. Verdi er en internasjonal enhet som gjør det lettere for globale 

leverandører å selge globalt. Spotify måtte gjøre det etter mange år med gigantiske underskudd. 

Trine står opp og går ut på badet for å ta en dusj, hun bor i et studenthjem drevet av OBOS. Hun 

betaler 0,7 verdi for hver liter varmt vann hun bruker i dusjen, så det blir en relativt kort dusj. Kaldt 

vann er gratis, enn så lenge.     

Ettersom hun regner med at de på skolen legger ekstra merke til 

henne i dag bruker hun mer tid enn vanlig med make-up’en. 

Studenthjemmet fikk endelig installert L’Oreals Modiface speil 

på badet for noen år siden. Modiface ble lansert i 2019 som 

mobilapp, men det tok noen år før leverandører av baderoms-

speil startet salget av speil med Modiface teknologien inkludert. 

Nå utgjør Modiface og andre digitale tjenester halvparten av 

L’Oreals globale inntekter. Trine lar den kunstige intelligensen gi 

henne forslag til make-up og frisyre som passer både den 

stemningen hun er i (fordi assistenten kommuniserer med L’Oreal tjenesten) og erfaringen som ligger 

lagret i datagrunnlaget bak algoritmene. Trine velger bort den standard algoritmen som L’Oreal 

bruker med en hun kjøpte på et digitalt marked på kinesiske Alibaba for litt siden. Siden hun har 

bursdag får hun dagens behandling gratis av L’Oreal, men må betale 1,3 verdi for å bruke en annen 

algoritme. 

I 2023 var det mye oppmerksomhet om algoritmene som vokste seg frem i de aller fleste bransjer, 

men egentlig startet det i 2018. Bankene brukte for eksempel en black-box algoritmer når noen søkte 

på lån, hvor den som fikk avslag oftest ikke var enig i forutsetningene algoritmene tok. Dermed ble 

det flere saker som ble sendt oppover i rettssystemet både om banker og andre tjenester fordi folk 

mente de ble urettferdig behandlet. Det endte i menneskerettsdomstolen som i 2023 konkluderte 

med at hver person skal ha lov til å velge andre algoritmer, og ikke minst få mulighet til å få innsyn i 

hvordan algoritmene fungerte. Dermed var det flere som gjorde sine algoritmer åpne og endrebare, 

https://www.loreal-paris.co.uk/virtual-try-on
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slik at man kan bytte dem ut til noe som passet hver enkelt, men som likevel var innenfor bedriftens 

retningslinjer. Begrepet «ansvarlige algoritmer» ble et moteord.     

Nå hadde Trine alt brukt opp 5,9 verdi i 12 betalingstransaksjoner, som utgjorde 0,23 kroner i 2019. 

Når hun sjekker dashbordet i sin wallet oppdager hun at venninnene hennes har gitt henne 200 verdi 

og foreldrene har gitt henne enda mer. Da kan hun bekymringsløst slå ut håret i kveld, selv om 

assistenten har gitt henne et strengt notat om at hun burde spare verdiene fra foreldrene for å 

betale skolepengene som skal betales innen 1. oktober. Hun hadde også solgt data om seg selv så 

langt i dag for 2,5 verdi i 27 ulike betalingstransaksjoner, sikkert noen som brukte data i en 

masteroppgave på et universitet eller forskning, så hun brydde seg ikke om å sjekke hver kjøperne 

var.  

  

 

 

Noen YouTube videoer av interesse: 

L’Oreal digital transformation 2019: https://www.youtube.com/watch?v=7v7JlTD-i-Q 

Hologram: https://www.youtube.com/watch?v=GjPWk0UhKDQ 

 

Noen dokumenter av interesse: 

Samsung KX50 er en analyse av livet i 2069 

https://news.samsung.com/uk/experts-predict-aquatic-highways-air-taxis-and-space-hotels-for-life-

in-50-years-time 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7v7JlTD-i-Q
https://www.youtube.com/watch?v=GjPWk0UhKDQ
https://news.samsung.com/uk/experts-predict-aquatic-highways-air-taxis-and-space-hotels-for-life-in-50-years-time
https://news.samsung.com/uk/experts-predict-aquatic-highways-air-taxis-and-space-hotels-for-life-in-50-years-time

