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Vi må forholde oss til fremtiden nå!
Digitalisering, automatisering og robotisering er blitt en del av samfunnsdebatten 
fordi vi blir utfordret av ny teknologi og nye måter å gjøre ting på, f.eks. av den 
såkalte delingsøkonomien
Eksisterende forretningsmodeller, reguleringer og forretningspraksis blir satt 
under press
Det pågår en harmonisering av regelverk innen EU
Arbeidslivet blir utfordret av nye rollemodeller samt automatisering 
Finansnæringen er berørt gjennom en stor grad av digitalisering. Flere bedrifter i 
bransjen tatt i bruk roboter. Nye teknologiselskaper lanserer nye tjenester 
(FinTech)
I sin ytterste konsekvens kan velferdsstaten bli utfordret
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Teknologisk utvikling påvirker 
rammebetingelser

q Teknologisk utvikling påvirker hvordan bransjen utfører sine 
tjenester, kundenes forventninger, og skaper muligheter for 
disruptive tjenestetilbud og forretningsmodeller. 

q Lov- og regelverk samt næringens forretningspraksis (”rules
of the game”) er på etterskudd.
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Hvem ”eier” kundegrensesnittet i fremtiden?

Forbruker

Hvem vet hva om betaler og betalingsmottager?
Hvem vet hva om transaksjonen og dens innhold?
Hva er neste steg etter enkle betalinger?
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Hvem kjenner kunden best?
Finansbransjen kjennskap til en kunde og dens økonomiske situasjon er basert 
følgende datakilder:

qOversikt over eget kundeforhold
qTredjepartskilder som f.eks. Kredittopplysninger
qOffentlige registre; folkeregistret og ligningsattest

Nye disruptive aktører har andre kilder som gir bedre innsikt i:
qKundens preferanser og adferd (valg) i en lang rekke situasjoner (Doubleclick osv.)
qTransaksjoner i denne kontekst (f.eks. E-handel og betalingstransaksjoner)
qKommunikasjonsmønstre (f.eks. Google, Facebook og Twitter) som utrykker eller formidler relevant 

informasjon.
qAggregatorer (f.eks. Moven)
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Hvordan påvirkes eksisterende aktører?

Tjeneste-
katalog

Intelligente og 
selvlærende 

systemer

Roboter overtar 
arbeidsoppgaver

Digitale kanaler med 
multikanalstøtte

Automatisert datafangst og digitale 
prosesser

Teknologisk 
utvikling

"Big Data" og 
"analytics"

Digitalisering

Drivkrefter Påvirkning Konsekvens

Reguleringer

Endret 
kundeadferd

Kampen om 
kundegrensesnittet

Forretnings-
praksis

Bransjeglidning

Nye aktører 
(FinTech)

Forretningsmodell

Kognitiv 
computing

Forbrukervern
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Teknologisk utvikling – oppsummert (1)
Teknologisk utvikling går stadig fortere og har passert et ”knekkpunkt” der 
eksponentiell vekst tar fart. Vi kan ikke lenger ”planlegge” teknologi, men 
forholder oss til det som kommer. 
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Tempo i teknologisk utvikling – ”vi er på 
andre halvdel av sjakkbrettet”

§ Ny teknologi som endrer hverdagen kommer stadig hyppigere – fra 
mobiltelefon med GSM til smarttelefoner og nettbrett

§ I 2004 ble det sagt at en datamaskin aldri kunne kjøre en bil i trafikken – i 
2010 hadde Google kjørt 140.000 miles på veiene i California. Tesla har 
lansert autopilot (2015) og mange bilprodusenter har egne prosjekter. 
Freightliner har fått godkjent en selvkjørende lastebil i Nevada (2015).

§ IBM lanserer Watson og kognitiv computing – Jeopardy som PoC – nå 
ser vi de praktiske anvendelsene innen olje og gass, medisin (bl.a. 
kreftforskning) samt finanssektoren. IPSoft lanserer Amelia

§ Nye løsninger innen kundeservice: I 2011 lanserer Lionbridge
oversettelse av samtaler i ”sanntid”. Skype translator demonstreres 
våren 2014. I 2014 kom den digitale assistenten Amelia som erstatter 
behovet for oversettelse...
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Et eksempel: Smarttelefonen

Smarttelefonen er mulig pga. av utvikling på følgende 
områder:
§ Mikroprosessorer (kapasitet, ytelse, størrelse, 

strømforbruk)
§ Batteriteknologi (kapasitet, størrelse)
§ Skjermteknologi (berøringsskjermer, strømforbruk)
§ Lagringsteknologi (kapasitet, størrelse, ytelse)
§ Programvareteknologi (funksjonalitet, 

utviklingsverktøy, distribusjon)

§ Har muliggjort en innovasjon i form av nye funksjoner 
og tjenester gjennom bl.a. app’er

§ Forutsatte en tilsvarende utvikling i mobil 
kommunikasjonsteknologi (fra GSM til 4G og ”snart” 
5G)
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Teknologisk utvikling – oppsummert (2)
Teknologisk utvikling går stadig fortere og har passert et ”knekkpunkt” der 
eksponentiell vekst tar fart. Vi kan ikke lenger ”planlegge” teknologi, men 
forholder oss til det som kommer. 
Automatisering har hittil påvirket arbeidsintensive oppgaver, men i 
fremtiden vil det sammen med maskinlæring også påvirke 
kunnskapsintensive oppgaver.
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Hva med fremtidens jobber i finansnæringen? 
Sannsynlighet for automatisering innen 20 år

ISCO-08 Tittel Sannsynlighet*

3311 Finansmeglere 0,046
1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet 0,114
2412 Finans- og investeringsrådgivere 0,405
2413 Finansanalytikere 0,460
3312 Kundebehandlere lån og kreditt 0,510
3321 Forsikringsagenter 0,662
4211 Kundebehandlere, bank og postkontor 0,965
4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere 0,968
4110 Kontormedarbeidere 0,970
* En sannsynlighet på 0,97 tilsvarer med 97% sikkerhet. En ny svensk bok viser at estimatene 

treffer ganske bra.
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Automatisering og maskinlæring støtter både arbeids- og 
kunnskapsintensive oppgaver

Kilde: Accenture, Turning Cognitive
Computing into Business Value. 
Today
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Teknologisk utvikling – oppsummert (3)
Teknologisk utvikling går stadig fortere og har passert et ”knekkpunkt” der 
eksponentiell vekst tar fart. Vi kan ikke lenger ”planlegge” teknologi, men 
forholder oss til det som kommer. 
Automatisering har hittil påvirket arbeidsintensive oppgaver, men i fremtiden vil 
det sammen med maskinlæring påvirke kunnskapsintensive oppgaver.
Når ”alt” blir instrumentert (IoT) genereres enorme datamengder 
med detaljer. Sammen med Analytics (Big Data) kan ”alt kobles 
med alt” gi alternative muligheter for analyse i ”sanntid”. 
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”Alt” blir instrumentert, og ”alt kobles med alt”
Alle data samles og analyseres i ”sanntid”
Evne til å utveksle data i ”sanntid” blir en nødvendighet; utstrakt 
bruk av API-er internt og eksternt for integrasjon og datatilgang

qEUs nye betalingsdirektiv (PSD2) stiller krav ekstern integrasjon 

Eksterne aktører kan både være leverandører og brukere av data. 
Andre bygger tjenester på toppen av dine (f.eks. Moven-konseptet)
Eks. Styrtregn i smart by: Detaljert værmelding fra yr, kunnskap om 
hvor folk befinner seg fra mobilmaster, og oversikt over hvor 
transportmidler (taxi m.m.) kan brukes til å dirigere 
transportkapasitet dit regnet er på vei.
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Teknologisk utvikling – oppsummert (4)
Teknologisk utvikling går stadig fortere og har passert et ”knekkpunkt” der 
eksponentiell vekst tar fart. Vi kan ikke lenger ”planlegge” teknologi, men 
forholder oss til det som kommer. 
Automatisering har hittil påvirket arbeidsintensive oppgaver, men i fremtiden vil 
det sammen med maskinlæring påvirke kunnskapsintensive oppgaver.
Når ”alt” blir instrumentert (IoT) genereres enorme datamengder med detaljer. 
Sammen med Analytics (Big data) kan ”alt kobles med alt” gi alternative 
muligheter for analyse i ”sanntid”. 
I kombinasjon med nye disruptive forretningsmodeller og førerløse 
biler har teknologien kraft til å endre samfunnsstrukturer. Om 
antall biler i storbyer kan reduseres med 80-90% ”forsvinner” 
behovet for bilfinansiering og forsikring.
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Vil førerløse biler løse trafikk- og 
forurensingsproblemene i storbyene?

Tenk deg et konsept der Googles selvkjørende biler møter 
forretningsmodellen til Uber. Begge er beriket mht. utvalg av 
kjøretøy og transportkonsepter.
Beregninger fra henholdsvis BCG og McKinsey viser at et slikt 
konsept har potensiale til å redusere antall biler i storbyer med 80-
90% selv om den totale trafikken forventes å øke.
I tillegg til endring i trafikksituasjonen vil det ha effekt på 
ønsket/behovet for å eie en bil, og markedet for bilfinansiering kan 
bli desimert.
Antall uhell vil bli desimert, med store konsekvenser for 
bilforsikringsmarkedet.
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Teknologisk utvikling – oppsummert (5)
Teknologisk utvikling går stadig fortere og har passert et ”knekkpunkt” der 
eksponentiell vekst tar fart. Vi kan ikke lenger ”planlegge” teknologi, men 
forholder oss til det som kommer. 
Automatisering har hittil påvirket arbeidsintensive oppgaver, men i fremtiden vil 
det sammen med maskinlæring påvirke kunnskapsintensive oppgaver.
Når ”alt” blir instrumentert (IoT) genereres enorme datamengder med detaljer. 
Sammen med Analytics (Big data) kan ”alt kobles med alt” gi alternative 
muligheter for analyse i ”sanntid”. 
I kombinasjon med nye disruptive forretningsmodeller og førerløse biler har 
teknologien kraft til å endre samfunnsstrukturer. Om antall biler i storbyer kan 
reduseres med 80-90% ”forsvinner” behovet for bilfinansiering
Delingsøkonomien spesielt og nettverksøkonomien mer generelt 
vil kunne påvirke eierskap og dermed finansieringsbehov.
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Delingsøkonomien
Delingsøkonomien er betegnelsen på en økonomi der vi har en 
effektiv formidling av ressurser. 
De mest kjente eksemplene er Airbnb og Uber; men i prinsippet er 
ikke disse veldig forskjellig fra andre markedsplasser som f.eks. 
Finn.no
Andre konsepter:

qNabobil.no – en norsk løsning for å ”dele” bilen din med andre. Har forsikringsavtale med If
qLeieting.no og Plendit– utleie av ting
qAudi Unite – ”Join a circle – Share an Audi” er et Stockholsbasert konsept for å kjøpe en 

Audi sammen med andre
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Teknologisk utvikling – oppsummert (6)
Teknologisk utvikling går stadig fortere og har passert et ”knekkpunkt” der 
eksponentiell vekst tar fart. Vi kan ikke lenger ”planlegge” teknologi, men 
forholder oss til det som kommer. 
Automatisering har hittil påvirket arbeidsintensive oppgaver, men i fremtiden vil 
det sammen med maskinlæring påvirke kunnskapsintensive oppgaver.
Når ”alt” blir instrumentert (IoT) genereres enorme datamengder med detaljer. 
Sammen med Analytics (Big data) kan ”alt kobles med alt” gi alternative 
muligheter for analyse i ”sanntid”. 
I kombinasjon med nye disruptive forretningsmodeller og førerløse biler har 
teknologien kraft til å endre samfunnsstrukturer. Om antall biler i storbyer kan 
reduseres med 80-90% ”forsvinner” behovet for bilfinansiering
Delingsøkonomien spesielt og nettverksøkonomien mer generelt vil kunne 
påvirke eierskap og dermed finansieringsbehov.
Blockchainteknologi for transaksjonsjournaler

20.04.2016 Fondsdagen 2016 - RSannes19



Blockchain – en forenklet beskrivelse
Blockchain er en distribuert, åpen og kryptert transaksjonsjournal (ledger) uten 
en sentral database. Teknologien brukes bla. med Bitcoin, men må ikke 
forveksles med denne.
Journalen består av en kjede med blokker, og hver blokk består av et antall 
transaksjoner.  Alle har innsyn i journalen, men ingen kan endre den.
Medlemmer av et nettverk kan utføre transaksjoner seg imellom uten noen sentral 
myndighet eller mellomledd (tiltrodd tredjepart).
Integriteten til journalen, og nye transaksjoner som tilføres, ivaretas gjennom 
konsensus, dvs. at flere versjoner av journalen er like.
Blockchainteknologi har potensiale til å erstatte alle systemer der det foregår 
transaksjoner
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Teknologisk utvikling – oppsummert (7)
Teknologisk utvikling går stadig fortere og har passert et ”knekkpunkt” der 
eksponentiell vekst tar fart. Vi kan ikke lenger ”planlegge” teknologi, men forholder oss 
til det som kommer. 
Automatisering har hittil påvirket arbeidsintensive oppgaver, men i fremtiden vil det 
sammen med maskinlæring påvirke kunnskapsintensive oppgaver.
Når ”alt” blir instrumentert (IoT) genereres enorme datamengder med detaljer. Sammen 
med Analytics (Big data) kan ”alt kobles med alt” gi alternative muligheter for analyse i 
”sanntid”. 
I kombinasjon med nye disruptive forretningsmodeller og førerløse biler har 
teknologien kraft til å endre samfunnsstrukturer. Om antall biler i storbyer kan 
reduseres med 80-90% ”forsvinner” behovet for bilfinansiering
Delingsøkonomien spesielt og nettverksøkonomien mer generelt vil kunne påvirke 
eierskap og dermed finansieringsbehov.
Blockchainteknologi for transaksjonsjournaler
Bank og finans er en næring som i liten grad har møtt ”digital 
disrupsjon” – hittil. ”Spillet” har såvidt begynt...
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Mulige konsekvenser for bransje og FinAut
Kort sikt
”same rules, same game”

Lang sikt
”new rules, same game” og ”New rules, 
new game”

Distribusjons-
kanaler

• Selvbetjening og mobile løsninger
• Kanalintegrasjon og samspill menneske-maskin på 

begge sider
• Drevet Analytics og sosiale medier

• Virtuelle (ikke-fysiske) kanaler overtar
• Integrert i hverdagen
• Globalisering
• Aggregatorer og agenter

Kundeadferd • Enkelt, selvbetjent, digitalt, positiv brukeropplevelse
• Stadig høyere forventninger til effektivitet og kvalitet
• ”Gamification” 

• Endret forhold til personlig økonomi – mer 
”her og nå” enn langsiktighet?

• ”Delingsøkonomien” fører til 
ressursdeling, man eier mindre (som skal 
finansieres)

Konsepter • Dagens modell videreutvikles, små endringer gir 
kvalitative forskjeller over tid

• Finansrådgivning ”as a service”
• Blockchain; ”open ledger”

FinAut • Den ansatte som autoriseres, nedgang i behov pga
økende selvbetjening.

• Krav til prosess i dagens digitale tjenester 

• Autorisasjon av digitalisert prosess 
(systemer, algoritmer og datakilder)
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”Spillet” er i endring
”Spilleregler” Kjennetegn Logikk
Same rules, 
same game

Høy forutsigbarhet, lav 
usikkerhet. Kan predikere 
”målbildet”

Tradisjonelle modeller 
fungerer, kausal logikk

New rules, same 
game (dvs. at 
noen ”jukser”)

Tvetydighet og uklarhet 
reduserer forutsigbarhet og 
øker usikkerhet. Vanskelig å 
predikere ”målbildet”, det er i 
bevegelse

Tradisjonelle modeller 
fungerer dårlig, 
eksperimentering, 
prøving og feiling kan 
hjelpe

New rules, new
game

Lav forutsigbarhet, høy 
usikkerhet. ”Målbildet” er 
ukjent, formes underveis

Kausal logikk fungerer 
ikke, ”effectual logic”, 
eksperimentering
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«I Feel Fine» - Gjør du?

Ragnvald Sannes
Førstelektor, Institutt for Strategi

ragnvald.sannes@bi.no
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