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Er vi 
klare for 
5G-samfunnet?
ADM.DIR. I TELENOR NORGE OG LEDER FOR TELENOR SKANDINAVIA, BERIT SVENDSEN 

Norsk økonomi må omstilles, og teknologien utvikler seg raskere enn noen gang.  
Skal Norge beholde den digitale ledertrøya vil det kreve en digital infrastruktur i 
verdensklasse, et omstillingsdyktig næringsliv og en mer offensiv offentlig sektor. 

Berit Svendsen
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Årets utgave av Status Teknologi-Norge handler om neste 
generasjons mobilnett. 5G kommer med unike egenskaper 
som muliggjør helt ny bruk av teknologi, og vil være en driver 
for at digitaliseringen skyter fart i norsk næringsliv og offentlig 
sektor. Smarte byer, autonome kjøretøy og automatisk indus-
triproduksjon er noen eksempler på hva vi kan forvente oss 
med det nye mobilnettet. 

Digital infrastruktur i verdensklasse
Norge har et fantastisk utgangspunkt for å lykkes med digital 
omstilling, fordi vi har infrastruktur i verdensklasse. Vi har 
verdens raskeste mobilnett og de fleste nordmenn har tilgang 
til høyhastighetsbredbånd hjemme. Vi har en befolkning som 
er nysgjerrige og som raskt tar i bruk ny teknologi. Vårt høye 
lønnsnivå stimulerer til å finne løsninger som gir mer effektiv 
drift, og omstillingen fra en oljesmurt økonomi gir insentiv til 
å finne nye vekstmuligheter. En stadig aldrende befolkning 
gjør at vi må finne bedre løsninger for å ta vare på de eldre, 
og ønsket om å ta vare på miljøet baner vei for bærekraftige 
forretningsmuligheter. 

Digitaliseringen gjennomsyrer samfunnet. Overalt hvor vi 
ferdes har vi tilgang til alle verdens tjenester gjennom mo-
biltelefonen. Bilen, som før bare var en bil, er nå i praksis en 
avansert datamaskin – alltid koblet til. Selv i de næringene vi 
forbinder mest med rene råvarer, er digitale løsninger med på 
å forklare suksess. Se bare på oppdrettsnæringen. Anleggene 
er fulle av moderne teknologi. Videokameraer som følger med 
på fisken, og sensorer som følger med på temperatur, fôring 
og mer slik at laksen kan produseres mest mulig effektivt, og 
med så lite avtrykk på miljøet som mulig. 

Ved å ta i bruk ny teknologi kan bedrifter skape nye vekst-
muligheter, øke effektiviteten og øke kvaliteten på tjenestene 
sine. Den økonomiske verdiskapingen vi som teleselskap 
står for, spenner med andre ord mye bredere enn vår egen 
virksomhet. Samfunnsbidraget ved å legge til rette for digi-
talisering er enormt. Som en grunnmur i digitaliseringen ligger 
velfungerende, robuste og trygge nett i verdensklasse. 

5G kommer
Nå er 5G på trappene, og kommer med unike egenskaper. 
Det handler om stor båndbredde, lav forsinkelse, rom for 
enormt antall enheter koblet til nett og trygg deling av nettet. 
I år starter Telenor pilotforsøk av 5G, og i 2020 venter vi å 
lansere kommersielt. Det er ikke lenge til. Det bør gjøre mange 
utålmodige: enten det er regioner som vil skape vekst hos 
næringslivet sitt, myndigheter som vil forbedre offentlige 
tjenester eller bedrifter som sitter på innovative løsninger. Å 
finne de lønnsomme bruks- og investeringsområdene vil være 
kritisk for utbygging av 5G-teknologi i mobilnettet, og kreve 
nye partnerskap.

Det vil også kreve at vi tenker nytt. For oss i Telenor betyr det 

at vi må tenke nytt rundt bruksområder og forretningsmodel-
ler. Norske bedrifter må forstå hvilke muligheter teknologien 
har for deres virksomhet. Sist, men ikke minst – myndighetene 
må forstå omfanget og behovet for handling. Når vi skal ha 
selvkjørende biler på veiene vil de være nødt til å snakke med 
omgivelsene – og hverandre. Det kan vi få til med 5G. Men 
ingen private aktører vil ha muskler til å bygge 5G-dekning 
langs hele Norges veinett. Her må vi tenke nytt sammen 
med myndighetene. Det som er sikkert, er at utbygging av 
den digitale motorveien blir vel så viktig som utbygging av 
europaveiene i årene som kommer. 

Vi må omstille oss
Både fra spørreundersøkelsen vi presenterer i denne pub-
likasjonen og fra andre kilder får vi det samme bildet: Norge 
har kommet langt i digitalisering, og nordmenn mener det har 
vært positivt for oss. De er optimistiske for hva det betyr for 
fremtiden, og tror næringslivet vårt vil klare seg bra. Det er et 
godt utgangspunkt, men ingen grunn til å hvile på laurbærene. 
Suksessene vi har hatt, har ikke kommet av seg selv.

Som samfunn står vi overfor tre grunnleggende utfordringer å 
løse i årene som kommer: 
1) Vi må utnytte mulighetene som kommer med teknologien  
 slik at vi kan bevare velferdssamfunnet vårt.
2) Vi må sikre at norske teknologibedrifter klarer hevde seg  
 internasjonalt og at konkurransekraften vår er høy. 
3) Vi må fortsette å bygge en digital infrastruktur i verdens- 
 klasse, for i det hele tatt å ha en sjanse til å nå møte de to  
 første utfordringene. 

Gjennom fire generasjoner med mobilnett har Norge vært 
et verdensledende teleland. Når neste generasjon nå er på 
trappene – og bringer med seg et hav av nye muligheter – er 
det ingen grunn til at vi skal være dårligere. Da må vi alle dra i 
samme retning; teknologibedriftene, myndighetene og resten 
av norsk næringsliv. 

Berit Svendsen



5G gir deg raskere og bedre 
bredbånd og muliggjør tilpassede 

kommunikasjonsløsninger for 
bedrifter i offentlig og privat sektor.  
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Hva er 5G?
Vi har hatt en utvikling av mobile nettverk med nye generasjo-
ner omtrent hvert tiende år siden analogt NMT (1G) kom i 1981, 
2G i 1992, 3G i 2001 og 4G i 2010. Rundt 2020 kommer 5G.

5G vil gi oss to hovedtyper kommunikasjonsløsninger: Den 
første gir oss et mobilt bredbåndsnettverk med høyere kapa-
sitet og forbedrede brukeropplevelser. Den andre hovedtypen 
gir et 5G-nettverk som vil muliggjøre spesielle nettløsninger 
for mange forskjellige formål med ulike krav til funksjonalitet. 
Det vil bli tilrettelagt for milliarder av ting som kobles til 
nettet, for svært raske responstider, og for økt sikkerhet 
og pålitelighet.

Den store forskjellen mellom 5G-nettverket og tidligere  
generasjoner er altså at 5G er designet for å tilby nettverk  
og tjenester til ulike industri- og samfunnsdrevne utstyrs- 
enheter, i tillegg til tjenester og nettverk til smarttelefonen. 

Hvordan vil du oppleve 5G?
5G vil i tillegg til mobilt bredbånd bli tilbudt som fast bred-
båndsaksess til husstander og bedrifter i områder uten fiber- 
nett.  Det vil også bli tilrettelagt for kringkasting av radio og 
TV. Nødetatene vil få egne sikre og effektive løsninger for 
krisesituasjoner, blant annet for samordning av kommunika- 
sjon med lyd, video, kart, posisjonering, førstehjelp, styring av 
droner mm. Bedrifter, offentlige etater og husholdninger vil 
kunne lage sine egne «private» nett av sensorer og maskiner 
som kan kontrolleres og styres via nettet. Kjøretøyer vil bli 
koblet opp og sammen for sikrere og mer effektiv trafikkav-
vikling. Innen helsesektoren vil 5G kunne brukes til telemedisin 
for diagnostisering og behandling av pasienter der de er. Innen 
energisektoren vil 5G kunne brukes til måling og styring av 
produksjon, distribusjon og forbruk på mer miljøvennlige og 
kosteffektive måter. Innen matvareindustrien vil 5G mulig- 

gjøre mer effektiv og miljøvennlig produksjon og distribusjon 
med bruk av sensorer som overvåker og kvalitetssikrer hele 
næringskjeden fra hav, åker og fjøs til middagsbordet.

5G forventes å være en driver i den digitale transformasjonen 
til fremtidens IKT-samfunn, for eksempel med sensor- og 
kommunikasjons-løsninger for smarte byer, autonome trans-
portløsninger og nødnett. Privatpersoner vil oppleve nye og 
forbedrede digitale tjenester på sin smarttelefon levert over 
5G. Disse tjenestene vil være mye raskere, mer tilgjengelige og 
sikrere enn dagens tjenester. Privatpersoner vil også dra nytte 
av sensor- og kommunikasjons-løsningene for smarte byer, 
autonome transportløsninger og nødnett. Andre 5G-tjenester vil 
utnytte den tilgjengelige hastigheten og forbedrede sikkerheten 
for overføring av virtuell eller tilpasset virkelighet for eksempel  
til «sykehus i ambulanse» eller «støttesystemer for brannmenn».

Når kommer 5G?
Fra start av vil 5G bygges gradvis på toppen av 4G-nettet. 
5G-teknologien standardiseres i to faser, i 2018 og 2019 med 
godkjenning internasjonalt i 20201 2, men det er vanskelig å 
fastslå når 5G blir allment tilgjengelig. 

Dette 
er 5G

DR.ING. OG FORSKNINGSSJEF TEKNOLOGI, TELENOR ASA , PATRICK WALDEMAR 

5G betyr et enormt antall ting koblet til nettet, høye hastigheter, minimale 
forsinkelser, økt pålitelighet og helt nye muligheter for bruk av nettet.

1 https://www.itu.int/md/R15-IMT.2020-C-0002/en
2 http://www.3gpp.org/specifications/67-releases

Patrick Waldemar
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5G er under utvikling og piloteres både i Europa, Asia og USA. 
Telenor starter med pilot på Kongsberg for utprøving av bl.a. 
selvkjørende busser i 2018. Under OL i Sør-Korea ble det testet 
bl.a. 360-graders TV-tjenester og bruk av roboter basert på 
5G. Det er forventet at kommersiell utbygging starter i 2020 
etter behov, men det vil ikke bli en massiv utrulling som vi har 
sett for 3G og 4G. I de kommende årene vil internasjonal for-
skning og innovasjon innen 5G ha fokus på evaluering av 5G 
KPI’ene («nøkkeltallsindikatorer») og pilotering av løsninger 
for ulike bruksområder i forskjellige industrier.

Hva er unikt med 5G?
5G vil komme med en rekke nye og unike egenskaper,  
sammenlignet med det 4G-nettverket vi har blitt vant til.

Tre viktige eksempler på områder som vil ha glede av 5G, 
såkalte industrivertikaler, er autonome transportløsninger, 
energisektoren og mediebransjen. En tenkt transportløsning 
kan være samkjøring av biler (eng. «platooning») med 
kommunikasjon mellom bilene og fra bilene til nettverket 
som krever ekstremt lav forsinkelse og sterk robusthet. Dette 
vil gjøre det mulig å synkronisere biler og trafikksignaler for 
optimal kjørehastighet og tetthet av biler under alle forhold. 
For energisektoren kan derimot et massivt IoT-system med 
store mengder sensorer som stadig gir ny informasjon og data 
for overvåkning, kontroll og stordataanalyse være det kritiske. 
Innen medieverden kan ønsket være at forbrukerne skal ha 
tilgang til et 5G-nettverk med ekstreme hastigheter, som gjør 
det mulig å strømme i høy kvalitet i sann tid, gjerne med en 
AR-opplevelse i tillegg.

Det er særlig fem egenskaper ved 5G som gir et stort poten-
sial for nye bruksområder, og er med på å drive frem det 
hyper-tilkoblede samfunnet og muliggjør mye av den 
revolusjonerende teknologien vi hører om ellers:

1. Skivedelte nettverk
5G muliggjør operasjon av et mer fleksibelt og programmer-
bart nettverk. Dette blir mulig gjennom bruk av ny teknologi 
for logiske eller skivedelte nettverk («network slices»). Ulike 
logiske nettverk vil opprettes på toppen av denne ekstremt 
fleksible infrastrukturen, og vil levere så forskjellig innretning 
på nettverket, som bruksområdet krever. Dette betyr i praksis 
at det vil oppleves som tjenester med svært ulike behov, 
som helsetjenester, industriområder og soner for autonome 
kjøretøy, får hvert sitt eget nettverk, innenfor det samme 
nettet - tilpasset deres behov, og uten at de går på bekost-
ning av hverandre. 

2. Robusthet og kvalitetsgarantier 
Denne skivedelingen gjør at man også kan tilby garantert 
tjenestekvalitet (QoS) til ulike industrier, tjenester og bruks-
områder – som er særlig viktig for kritiske funksjoner (som 
helse og nødtjenester, transport og industriproduksjon), og 

også gjør det tryggere å bli mer digitale. Det sikrer en robust-
het i nettet, som gjør at tjenester med nulltoleranse for utfall, 
feil og forsinkelser, kan ta i bruk nettbaserte tjenester og 
systemer på en helt ny måte.

3. Ekstremt lave forsinkelser
5G vil tilby langt lavere forsinkelser i nettet enn tidligere, noen 
anslår ned til 1 ms. I et 4G-nettverk er forsinkelsen om lag 25 
ms. Som nevnt over, vil dette særlig være viktig for selvkjøren-
de biler – som da kan kommunisere for både tryggere og mer 
effektiv transport, når en bil vet at bilen foran bremser i det 
den gjør det, er man både sikret mot en potensiell kollisjon, og 
kan unngå kødannelser ved synkroniserte bevegelser. Også 
innen helse kan man se for seg lave forsinkelser som essen-
sielt, for eksempel med bruk av fjernstyrt robotkirurgi – som du 
ikke vil skal ha noen forsinkelser, men ha nær perfekt respons-
tid fra maskin og pasient på ett sykehus, til legen som styrer 
operasjonen fra et annet sykehus. 5G tilbyr ultra pålitelighet 
i disse forsinkelsene, uRLLC (ultra Reliable Low Latency 
Communication), også takket være skivedeling.

4. Mulighet for massive volumer av ting koblet til nettet
5G-teknologien vil også gjøre det mulig å ha et stort antall 
ting koblet til nettet, det som kalles massiv maskintype 
kommunikasjon (mMTC). Vi ser allerede at de fleste har en 
smarttelefon, men den store veksten av tilkoblinger er sensor-
er, maskiner og ting som er koblet til nettet – såkalt tingenes 
internett eller Internet of Things (IoT). Disse tingene har også 
svært forskjellige behov: noen vil utveksle bittesmå mengder 
data og sikre lang batteri-levetid (som en parkeringssensor 
gravd ned i asfalten), mens andre, som en selvkjørende bil, 
har rikelig med strøm, men vil overføre store mengder data 
til skyen. Skal all den teknologien som nå forventes innen det 
brede IoT-begrepet kunne tas i bruk, må man ha et nett som 
kan håndtere slike massive volumer av ting på samme 
nettverk. Det tilbyr 5G, som muliggjør en million tilkoblede 
ting på samme nettverk, per kvadratkilometer. 

5. Høye hastigheter
Det minst radikalt forskjellige fra 4G til 5G, men likevel bemerk-
elsesverdige, er utviklingen i hvor stor hastighet i nettet vi vil 
kunne tilby. Dette er ikke bare nødvendig for å møte den sterke 
veksten i datatrafikk i nettet som vi allerede ser, der stadig mer 
innhold krever store datamengder. Et eksempel her er om 
stadig flere skal strømme 4K-kvalitets video. Det betyr også 
at helt nye bruksområder trer frem. For eksempel kan langt 
mer avanserte funksjoner og operasjoner gjøres i «skyen», 
fordi data overføres raskt i nettet og trenger ikke lagres eller 
behandles lokalt. Det gjør at mobile enheter kan bli mer avan-
serte, og gjøre mer krevende ting enn vi har vært vant til. De 
store hastighetene vil også være en driver for å få en raskere 
utvikling i såkalt augmented reality (utvidet virkelighet), AR 
(se egen artikkel), og kunstig virkelighet, VR, der store gjen-
nombrudd er mulige om kapasitet i nettet tillater det.



5G
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Fra én G til en annen
Vi nærmer oss nå femte generasjon mobilnett. Jevnt kan man si at det har vært et skifte 
omtrent hvert tiende år. Hvorfor det? Fordi hver «G» på sett og vis opplever en utløpsdato. 

Ikke som en matvare, som man vet blir dårlig – men, heller at vi ser at teknologien i 
samfunnet utvikler seg på en måte som nettverket ikke klarer å holde tritt med å betjene. 

Slik for eksempel 3G åpnet for data til mobilen, men ikke var tilpasset den revolusjonen som iPhonens inntre-
den i 2007 medførte for datatrafikk og bruksområder for mobiltelefoner. Det var 4G som et dedikert datanet-
tverk, som fikk smarttelefonene til å skinne. Skiftene er ikke drevet av behov alene, men også av hva som kan 
tilbys. Teknologien på nettverkssiden forbedres hele tiden. Da trengs det nye standarder. 

For en G er altså ikke én teknologisk løsning, men en standard bestående av en rekke teknologier, som beskriv-
er hvor bra et nett skal minst være og hvordan det skal bygges opp – blant annet. 

Dynamikken er sånn sett enkel: Vi trenger mer, og vi kan tilby mer. Det er det samme som driver løpet mot 5G. 

Noen av disse egenskapene vil også kunne innarbeides helt 
eller delvis i 4G-nettverket, som er i stadig utvikling (såkalt 
4,5G). Det betyr at de blir tilgjengelige også der det ikke vil 
komme 5G-dekning, men man fortsatt vil basere seg på 4G. 
Det er derfor en stadig utvikling av 4G-nettet også, som 
kommer til å være med å drive digitaliseringen av samfunnet.

5G vil muliggjøre helt nye bruksområder for teknologiene vi 

allerede har, og være nødvendig for å ta i bruk teknologiene 
vi forventer vil komme. Den praktiske konsekvensen av dette 
er at om vi skal klare å ta i bruk alle de mulighetene som ny  
teknologi gir oss, er vi avhengige av en bedre digital infra-
struktur enn den vi har i dag. Derfor handler 5G om langt 
mer enn bare å lage et nytt nett, men også om å legge til 
rette for utvikling av et samfunn og næringsliv som allerede 
er i gang med å omstille seg til en mer digital hverdag.

SUPERRASK TRÅDLØS BREDBÅND 

SELVKJØRENDE TRANSPORT

AUTOMATISERT INDUSTRI

E-HELSE

MASSIVE SENSORNETTVERK

DRONESTYRING
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Alt på 
nett, 
alltid 
DIVISJONSDIREKTØR FOR BUSINESS, TELENOR NORGE, OVE FREDHEIM 

Det er infrastrukturen 
som muliggjør det digi-
tale skiftet - som driver 

innovasjon, forbedrer 
samfunnet og legger 
grunnlag fordigitali-
sering og omstilling.

Vi er på vei mot et hypertilkoblet samfunn. Norsk næringsliv og offentlige tjenester 
må se hvordan neste generasjons nettverk vil gjøre omstilling og digitalisering mulig 
på en helt ny skala.
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De fleste bedrifter og sektorer ser nå hvordan teknologi kan 
revolusjonere hvordan de driver – eller utkonkurreres. Det 
gjelder ikke bare dem selv, men er nødvendig for hele omstill-
ingen norsk økonomi står ovenfor. Sentralbanksjef Øystein 
Olsen sa klart i sin årstale: «Den teknologiske utviklingen 
gir muligheter som det er opp til oss å utnytte. Omstilling av 
økonomien må fortsette.» Der kan 5G bidra. 

Det er ingen grunn til å vente og se hva det betyr. Allerede i år 
starter 5G-piloten vår i Kongsberg, nye funksjoner legges inn 
i dagens nett for å teste potensial og allerede i 2020 starter 
kommersiell utbygging. Nå må offentlig sektor, næringsliv 
og myndigheter forstå hvordan – mulighetene det gir, og 
hvordan vi får realisert dem. Nøkkelen er nye partnerskap.

5G angår oss alle
Neste generasjons mobilnett, 5G, er mer enn bare en ny G. 
Det er infrastrukturen som muliggjør det digitale skiftet - som 
driver innovasjon, forbedrer samfunnet og legger grunnlag for 
digitalisering og omstilling. Det er ikke teknologiene isolert, 
men kommunikasjonen mellom dem, og plattformene bygd på 
dette, som utløser det radikale.

For mobilnettet er ikke lenger bare for mobiltelefoner, om 
noen trodde det var det. Vi er på vei mot et samfunn der alt er 
koblet til nett, alltid. Vi er nå kommet til æraen der alle som la-
ger produkter, må bry seg om nettet og nettverkstilkoblingen. 

Før var en bil bare en bil. Nå er bilen en avansert datamaskin 
– fylt av programvare, som hele tiden sender og mottar data 
over mobilnettet. Skal vi få selvkjørende kjøretøy, vil utviklin-
gen eksplodere.

Det gjelder også andre produkter: Klokken din, sensorer i 
maskiner, bilen din, logistikk-kjeder, fabrikklinjer, trygghetsal-
armer, merdene laksen svømmer i og dronene som flyr i lufta. 
Nå må både næringsliv og det offentlige tenke nettverks-
tilkobling i alt de gjør. Neste generasjons mobilnett skal 
bære neste generasjons verdiskapning.

Fremtiden er hypertilkoblet
5G kommer med unike egenskaper, som gjør at ny teknologi 
kan tas i bruk, og gi helt nye ideer, tjenester og løsninger for 
både næringsliv og offentlige tjenester: 

1. Superraskt nett og større båndbredde for dataoverføring  
 betyr at prosessorkraft kan ligge i skyen, og flere tjenester  
 og avanserte operasjoner kan leveres som en tjeneste – 
  og muliggjør bl.a. at billigere roboter kan gjøre mer avan- 
 serte operasjoner, fordi de kan styres fra skytjenesten.  
 Båndbredde intense tjenester som VR og AR blir mer   
 tilgjengelig.
2. Minimale forsinkelser: Fra en beskjed gis til den mottas tar 
  det ned mot ett millisekund. Selvkjørende biler kan kom- 

 munisere superraskt, som gir trygg og effektiv trafikk- 
 avvikling – samt tillate fjernstyring av ting som krever   
 umiddelbar respons.
3. Pålitelige tjenester gjør at funksjoner avhengig av stabile 
 nett, som en produksjonslinje på en fabrikk, kan gå   
 trådløst, mer fleksibelt og mer effektivt.
4. Massivt tingenes internett (IoT) kan gjøre smarte byer til  
 en realitet, med enorme mengder sensorer, fjernstyrte  
 tjenester, databasert innsikt og tilgang til digitale inn- 
 byggertjenester.
5. Skivedeling av nettet gjør mobilnettet trygt for funksjoner 
 som helse og nødtjenester, som trenger dedikerte funk- 
 sjoner og kvalitetsgarantier, med muligheten for egne 
 deler av mobilnettet, upåvirket av andres bruk.

Omstilling i praksis
Noen sektorer vil kunne revolusjoneres som følge av femte 
generasjons mobilnett. Teknologier vi allerede ser utvikles, 
men ikke vil komme til sin rett med dagens nettverk – og kun 
vil realiseres om full 5G bygges eller elementer fra 5G-stand-
arden innarbeides i utviklede 4G-nett, er for eksempel: 

• Droner: Det er et enormt potensial for bruk av droner i 
 alt fra overvåkning av ulykkesområder, inspeksjon av 
 anlegg og infrastruktur, til levering av varer og tjenester.  
 Sikkerhetsrisikoen er imidlertid stor. Et nett som tillater 
  droner å koble seg på, vil både gi økt kontroll og bedre  
 kommunikasjon, samt flere bruksområder som bl.a. live  
 overføring av video i større skala.

• Jordbruk: Dagens utvikling i jordbruket vil gi stadig flere 
 autonome eller fjernstyrte maskiner som utfører arbeid.  
 Sensorer vil gi data for optimalisering av drift, for eksem- 
 pel for vanning, foring og høsting. Mer data fra maskiner  
 og kjøretøy vil også muliggjør prediktivt vedlikehold – inn- 
 sikt som forebygger skade og feil.

• Industri og produksjon: Fremtidens industriproduksjon 
 vil med enorme sensornettverk bli smartere, muliggjøre

Ove Fredheim
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  AI og analytisk innsikt som bedrer produktivitet. Prediktivt  
 vedlikehold basert på ny innsikt i risiko vil begrense feil.  
 Små sensorer vil også gjøre det mulig å følge produksjons- 
 kjeden tettere, og digitalisere logistikk. Raske og pålite- 
 lige nett vil muliggjøre trådløs automatisering, som er mer  
 fleksible enn mange av dagens kablede maskiner1. 

• Smarte byer: Den smarte byen, full av digitale løsninger,  
 automatiserte prosesser, sensorbasert analyse og mobil- 
 baserte tjenester, kan bli en realitet. Smarte byer vil kreve 
 enorme nettverk av sensorer som måler luftkvalitet,
 tette avløp, vekt på søppelkasser og feil på lyssystemer. 
 IoT-løsninger er også basen for mye digitale tjenester –  
 som vet hvor langt unna bussen er, hvor parkeringsplassen  
 er ledig, hvilke skiløyper som er kjørt opp, og hvordan   
 været er for astmatikere. 5G vil håndtere hele antallet  
 ting koblet til nettet som smarte byer og kommuner vil  
 innebære, og få fraktet de datamengdene alt dette vil  
 generere – og muliggjøre langt mer automatisering og  
 optimalisering av drift.

• Transport: Fremtidens transportsystem handler om langt  
 mer enn selvkjørende biler og busser. Moderne biler er fulle 
 av sensorer og sender data fra dem til skyen, som mulig- 
 gjør rask analyse av feilkilder – som minsker risiko. Flåte-
 kjøring av biler, der en bil som bremser uten forsinkelse, og 
  forteller det til andre biler som umiddelbart gjør det samme, 
 kan hindre kødannelser. Oppkobling av kjøretøy muliggjør 
  intelligente transportsystemer, som gir bedre planlegging 
 og effektiv transport. Med mer data vet vi mer om når og 
 hvor folk reiser, og kan gi akkurat det tilbudet folk viser at 
 de ønsker. Med datakapasiteten i 5G kan potensielt også 
 AR-løsninger integreres i biler, for å forbedre og forenkle 
 kjøreopplevelser. 

• Helse: Personlige data i helsetjenesten vil trygt overføres 
 over avgrensede nettverk. Ikke minst vil høye hastigheter 
 gi ambulansepersonell som kommer først til en pasient 
 mulighet til å vise høykvalitets video av situasjonen til  
 medisinsk ekspertise langt unna, og få bedre oppfølgning, 
 og raskere og mer presise vurderinger. Bruk av sensorer,  
 implantater og wearables vil gi enorme datamengder som  
 gir kunnskap og innsikt, og kan integreres med andre sens- 
 orer i hjemmet og data fra samfunnet rundt. Innen tele- 
 medisin, e-konsultasjoner og fjernbehandling/oppfølgning  
 av pasienter, vil 5Gs dedikerte skivedelte nett, bety at man 
 kan ivareta integritetskrav fra helsetjenesten – og med  
 minimale forsinkelser er det også potensial for fjernkirurgi,  
 der ekspertisen sitter langt unna robotene som opererer.

• Fiskerinæringen: Oppdrettsnæringen har vært et even- 
 tyr for Norge, som også bidrar til en verden med mer sunn 

 og bærekraftig mat. Fiskerinæringen blir stadig mer digital, 
 og har et enormt teknisk potensial – som bare kan real- 
 iseres om de har nettverk som gjør det mulig å ta ny   
 teknologi i bruk.  Det gjelder både sensorer og videotjen- 
 ester som overvåker fisk, foring og utstyr – dette er ofte 
 områder der man har liten tilgang til fast bredbånd (fiber)  
 og er avhengige av stabil nettilkobling med høy båndbred- 
 de for å håndtere store datamengder. Alt dette vil 5G   
 kunne tilby, med høyere pålitelighet enn dagens nett.

• Nødkommunikasjon: Teknologi basert på 5G vil kunne 
 muliggjøre skivedelte nett med kvalitetsgarantier, som  
 gjør at nødkommunikasjon kan bli mer avansert – innen  
 brann, helse, politi og mer. Live video fra hendelsessteder  
 kan gi raske vurderinger og oppfølgning. AI kan integreres  
 for å støtte personell i felt, f.eks. med risikovurderinger og  
 analyse. Slik kan også operasjonell ledelse i felt forbedres.  
 Nødkommunikasjon vil rett og slett med 5G få den nød- 
 vendige sikkerhet og pålitelighet, til at det kan ta i bruk  
 den mest moderne datadrevne teknologien.

Nye partnerskap
At 5G har potensial, betyr ikke at det blir enkelt å realisere 
det. Skal 5G rulles ut kommersielt, må det være basert på en 
lønnsom investering. Nå må vi finne de rette bruksområdene, 
og de rette finansieringsmodellene. Muligens betyr det nye 
samarbeidsformer mellom det offentlige, bedrifter og telekom.

For 5G kommer ikke over alt, men vil bygges ut der det er mest 
bruk for det. Utbyggingen vil skje gradvis. Bedrifter og offent-
lige tjenester som vil ta mulighetene i bruk, må kaste seg rundt 
nå – og se hvilke piloter de kan sette i gang, både for å gjøre 
seg attraktive for investeringer, og vite hvilket potensial de 
kan realisere.

Det er slik vi må tenke fremover, og som også ligger til grunn 
for piloten av 5G som Telenor skal gjennomføre i Kongsberg: Vi 
starter med å utvikle partnerskap med alle som kan interessere 
seg for hvilke nye muligheter som kommer – og går i dialog 
med alle som vil: kommune, sykehus, transport og industri.

5G handler om mer enn store bedrifter og offentlige virk-
somheter – selv om prospektene kan virke overrumplende 
for mange mindre. Små- og mellomstore bedrifter, inkludert 
start-ups, spiller en helt sentral rolle i verdikjedene i digitale 
økonomier. Derfor må det også tenkes bredde i bruk av 5G – 
og flere bedrifter må se hvilke potensial de kan realisere med 
avanserte nettverksfunksjoner.

Det som blir viktig å følge med på videre, er hvordan telekom-
selskapene ender opp med å levere en langt større del av de 
digitale verdikjedene, enn nettverk alene. Vi må forvente å bli 

1Ifølge Nokia bruker om lag 90 pst. av dagens industrielle konnektivitet tradisjonell kablet kommunikasjon.



Status Teknologi-Norge 15

en integrert del av bedrift partnerne våre sine forretningsmod-
eller, der vi er med som partnere og leverandører hele veien.

For å gå tilbake til sentralbanksjefen. Han påpekte også at 
tross massiv innovasjon og mye ny teknologi som er klar og 
synlig, ser vi ikke resultatet på produktivitetsstatistikken. Da 
får vi ikke hentet ut effektene det kan gi. Én forklaring, sa han, 
kan være at noen få ledere bruker nye teknologi, mens andre 
henger etter. Skal vi lykkes med å realisere potensialet i digital-
iseringen 5G muliggjør, må flere enn de flinkeste hekte seg på. 

Bedrifter og det offentlige må kaste seg rundt
En studie blant store bedrifter globalt, utført for Ericsson, viser at 
5G-bevisstheten har økt vesentlig i alle sektorer det siste året. 
I 2016 sa hele 6 av 10 at 5G ikke ville være på radaren deres 
på minst fem år. I 2017 var det kun 1 av 10 som sa det samme2. 
Næringslivet våkner. Offentlig sektor må gjøre det samme.

Kommuner og regioner som vil tiltrekke seg nytt næringsliv, 
må se hvordan 5G-nettverk kan gjøre dem attraktive, eller de 
kan bidra til utvikling av nye piloter. Offentlige tjenester som 
vil ta ny teknologi i bruk, må se om de har tilgang til nettverk 
som gjør det mulig å lykkes. Og bedrifter, nye og gamle, må 

se hvordan deres produkter, tjenester og innovasjoner kan 
utnytte seg av de nyeste mulighetene i mobile nettverk.

Ikke minst gjelder det også Norge som land: Det foregår nå 
et globalt kappløp om å være tidlig ute med 5G, for å sikre 
seg investeringer, næringsutvikling og et mer produktivt, og 
innovativt næringsliv. Det estiske formannskapet i EU beskrev 
5G som essensielt for å sikre Europas rolle som en nøkkelhub 
for internasjonalt næringsliv. Vi håper norske myndigheter 
tenker det samme.

Dagens Næringsliv siterte nylig Intel-sjef Sandra Rivera på at 
«5G vil sannsynligvis bli den viktigste teknologitransformasjonen 
vi får se i våre liv.» Det er store ord, men poenget er ikke at 5G 
alene er en transformasjon: Poenget er all annen innovasjon vi 
ser, som vil kreve mer av mobilnettverket enn vi i dag kan levere. 

Norsk økonomi må omstille seg, og det må også offentlig sektor. 
Det er dette som er grunnlaget for ikke bare bedre tjenester, men 
et mer produktivt samfunn – som vil utnytte ressursene mer effek-
tivt, gi vekst i økonomien og sikre bærekraft for velferdssam-
funnet. Nøkkelen er teknologi – og plattformen bygger vi nå.  

Den fjerde industrielle revolusjon
Vi står rett ovenfor, eller allerede midt i, den fjerde industrielle revolusjon – 
eller Industri 4.0 som det også kalles, etter Tysklands program for å håndtere denne omstillingen.

Klaus Schwab, tidligere leder for World Economic Forum og forfatter av boka The Fourth Industrial 
Revolution, beskriver det slik: 

Den første industrielle revolusjon mekaniserte produksjon gjennom vann og damp. 
Den andre muliggjorde masseproduksjon med elektrisitet. 
Den tredje brukte elektronikk og informasjonsteknologi til å automatisere produksjon. 
Den fjerde industrielle revolusjon er den vi allerede står midt i: den digitale revolusjonen som gjør at alt kobles 
sammen, automatiseringen skyter fart og skillet mellom fysisk, biologisk og teknologisk utviskes. 

Poenget er ikke at teknologi er noe nytt, for det er det ikke. Det nye er hvordan utviklingen skyter fart, 
med radikale endringer på rekke, i et tempo vi ikke har sett før. Det krever helt nye ting fra politikken.

Industri 4.0-tenkningen fra Tyskland har også sterkt inspirert den norske regjeringen, som refererer til dette 
flere ganger i sin egen stortingsmelding om industripolitikk fra i fjor.

Helt sentralt i Industri 4.0 er tingens internett, IoT, automatisering og spredningen av kunstig intelligens – 
alle teknologier som kan løftes av 5G, infrastrukturen for et samfunn der alt kan kommunisere.

2Ericsson (2018): The Industry Impact of 5G.
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5G kommer neppe overalt og vil bygges der det er mest 
bruk for det. Det vi derimot har nærmest overalt allerede, er 
4G (også kalt LTE, på stammespråk). I dag dekker Telenors 
4G-nett over 99 prosent av befolkningen. Verdien av dette 
forsvinner ikke når man begynner prate om 5G. Tvert i mot: 
5G-løpet bidrar til et stadig mer avansert 4G-nettverk.  

Også det vi kaller 4G er hele tiden i en rivende utvikling –  
og tjenestene du som norsk mobilkunde får i dag, er langt  
mer avanserte, og bedre, enn hva 4G var da nettet først ble  
skrudd på i Norge. 4G er en stadig utvikling, og vårt fantastiske 
4G-nett vil vi ha glede av i mange år – og på stadig nye måter.

For 5G er ikke én teknologi, men en standard som beskriver 
krav til hvilke egenskaper og teknologier som må tas i bruk for 
å kvalifisere til å kalles 5G. Mange av disse nye innovasjonene 
vil også kunne innarbeides i 4G – eller 4,5G, 4G+ og LTE-A(ad-
vanced) som det også kalles når det blir mer avansert.

For eksempel tar vi i bruk teknologier som gir stadig høyere 
hastigheter i 4G-nettet, og i 2018 vil vi prøve hastigheter på 1 
Gb i sekundet over 4G. I oktober skrur vi på NB-IoT, et nettverk 
basert på 4G for store nettverk av små sensorer. Og skivede-
ling av nettet, en viktig innovasjon i 5G, vil også kunne innføres 
på 4G-nettverk – en kritisk del av et nytt nødnett i Norge, for 
å sikre trygg kommunikasjon der.

Det er ingen standard for hva 4,5G er, men følgende 
smakebiter på 5G er blant det Telenor for seg å  
innarbeide i 4G over tid, og noe allerede i 2018:
• Topphastighet i nettet på over 1 Gbps
• Støtte til IoT nettverk for hhv. små og store  
 databehov (såkalt NB-IoT og LTE-M)
• Støtte for skivedeling i nettet,  
 med avgrenset nett til bestemte funksjoner
• Støtte for kritisk nødkommunikasjon,  
 såkalt mission-critical push to talk 

4G har en lang 
fremtid, og blir 
litt mer som 5G

2012 ca. 2020

5G vil bli en stegvis utvikling fra 4G

2015 2017
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Nordmenn er positive til digitalisering
Stadig flere ting kobles til nett, tjenester utføres digitalt og arbeid blir automatisert.
Flertallet mener digitaliseringen er positiv for samfunnet, norsk økonomi og egen arbeidsplass. 

Beslutningstakere i 
offentlig og privat sektor

Digitaliseringens betydning for samfunnet vårt er.. 

Positivt 
50 %

Nøytralt 
28 %

Negativt 
18 %

Vet ikke 
4 %

Befolkningen

Digitaliseringens betydning for norsk økonomi er..

Positivt 
56 %

Nøytralt
28 %

Negativt 
8 %

Vet ikke
 8 %

Digitaliseringens betydning for arbeidsplassen er.. 

Positivt 
54 %

Nøytralt
25 %

Negativt 
11 %

Vet ikke 
10 %

Digitaliseringens betydning for samfunnet vårt er.. 

Positivt 
52 %

Nøytralt 
29 %

Negativt 
17 %

Vet ikke 
3 %

Digitaliseringens betydning for norsk økonomi er..

Positivt 
56 %

Nøytralt
28 %

Negativt 
9 %

Vet ikke 
7 %

Digitaliseringens betydning for arbeidsplassen er.. 

Positivt 
61 %

Nøytralt
26 %

Negativt 
9 %

Vet ikke 
4 %
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Helseteknologien er i rask utvikling og teknologiske nyvin-
ninger gjør det i dag mulig å diagnostisere og behandle 
pasienter for svært mange sykdommer fra hjemmet, i 
ambulansen eller på lokalsykehusene. Nøkkelen for få de 
nye teknologiene til å spille på lag med oss og pasientene 
er sikker tilgang til robuste høyhastighets kommunikasjonsløs-
ninger. Derfor er det svært spennende å teste ut mulighetene 
5G kan gi for oss på Kongsberg sykehus. 

Vil gjøre lokalsykehusene bærekraftige
Selv om verdien av å være nær der folk bor er stor, så er det 
i dag vanskelig å få tilgang til spesialister og tyngdekraften 
drar oss inn mot de store sykehusene. Det trenger ikke å være 
slik. Ny teknologi og teknologiske nyvinninger vil trolig endre 
måten vi ser på lokalsykehusene i nær fremtid. Vårt mål er at 
Kongsberg skal bli Norges smarteste lokalsykehus, og vi håper 
vi kan teste ut mulighetene med diagnostisering over 5G i 
høstens pilot. Vi tror at ny teknologi og kommunikasjons-
løsninger som 5G kan være med på å gjøre lokalsykehusene 
bærekraftige for fremtiden.

Eksempler på livreddende diagnostisering
Vi ser for oss at ultralydundersøkelser eller hjerte-ekkografi 
kan være undersøkelser man kan få utført her på sykehuset, 
mens spesialistene deltar via videolink fra et annet sykehus. 
Et annet eksempel er at ambulanse kan utstyres med en CT-
maskin (Computer Tomography) som setter sammen et bilde 
på grunnlag av en serie gjennomlysninger av kroppen. Bildene 
kan sendes fortløpende til en spesialist som kan avdekke om 
pasienten har blodpropp i hjernen som muliggjør behandling 
direkte i ambulansen. Slik kan dyrebare minutter spares og liv 
reddes. 

Gjør helsesjekken hjemme
Et scenario er at robotkirurgi som i dag gjøres av kirurger som 
styrer roboten noen meter fra pasienten, også kan utføres fra 
mye lenger avstander – grunnet lav forsinkelse og pålitelig 
overføring. Mulighetene som nå åpner seg opp kan kanskje 
være vanskelige å forestille seg. 

Men for pasientene handler det om å gjøre livet bedre der de 

er. Hjemmemonitorering gir pasienter muligheter til enkelt å 
foreta egne målinger som sendes til lege, uten at man trenger 
å reise til et sykehus. Teknologien i dag er så enkel og bruk-
ervennlig at det ikke trenger å være så vanskelig. Vi skal i alle 
fall gjøre vårt for at Kongsberg sykehus skal ligge helt i front 
på å ta i bruk ny teknologi. 

Vil gjøre Kongsberg sykehus 
til Norges smarteste 
lokalsykehus 
KLINIKKDIREKTØR KONGSBERG SYKEHUS, VESTRE VIKEN HF, STEIN ARE AGLEDAL 

Kongsberg sykehus er en klinikk innen Vestre Viken 
Helseforetak som leverer sykehus- og spesialist-
helsetjenester til om lag 500.000 innbyggere i 
26 kommuner.  

Vestre Viken HF består av Bærum sykehus, 
Drammen sykehus, Kongsberg sykehus,  
Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu.
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Kongsberg blir Norges første 5G-pilot
Kongsberg blir den første byen hvor Telenor skal teste 5G-teknologi, i tett samarbeid med gode partnere. Selv-
kjørende busser, droner, nødkommunikasjon og e-helse er noen av bruksområdene som kan bli aktuelt å teste.

Deltakerne i piloten er i første omgang Telenor, Kongsberg Kommune, Applied Autonomy og Kongsberg Innovasjon. 
Flere aktører vil ha mulighet for å koble seg på etter hvert.

På Kongsberg vil vi teste ut helt konkrete operasjoner og teknologier som skal styres via 5G-nettet. Testeksem-
plene vi planlegger i første omgang er en selvkjørende buss som skal få et dedikert 5G-nett fra togstasjonen til 
industriparken (se egen artikkel). 

Kongsberg er langt fremme med innovasjonsarbeid knyttet til teknologi, derfor er det naturlig at dette skjer akkurat 
her – med masse spennende bruksområder for 5G som kan utforskes, som også gir nye muligheter for innovasjons-
virksomheten i området.

Piloten viser også viktigheten av å tenke partnerskap for utbygging og utvikling av 5G-teknologiens bruksområder, 
der telebransje, industri og næringsliv, innovasjonsmiljøer og myndigheter går sammen.

Plan for 5G-pilot på Kongsberg

1. Første halvår 2018: Planlegge avtalte pilotprosjekter 
2. Andre halvår 2018 – første halvår 2019:  
 Gjennomføre pilotprosjekter
3. Andre halvår 2019: Oppsummere læringen fra 
 pilotprosjektene

Noen aktuelle bruksområder for 5G er:

• Autonome kjøretøy
• Droner
• AR/VR
• Nødkommunikasjon
• eHelse
• Bredbåndstjenester til private og bedrifter
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Kongsberg er en industriby med mange spennende jobber. 
Rundt 5000 har i dag arbeidet sitt i Kongsberg teknologipark. 
Kun 2,2 kilometer skiller teknologiparken på Kongsberg og 
togstasjonen, men de aller fleste velger bilen når de skal på 
jobb. Vi vil nå fri til de teknologifrelste på Kongsberg om å 
ta det første skrittet inn i en annen transportfremtid ved å 
parkere bilen, og teste ut miljøvennlig og førerløs transport. 

For en ting er klart. Vi er overbevist om at mange ikke har 
sin egen bil i løpet av få år, og velger å benytte selvkjørende 
transportløsninger. Teknologien for fullt selvkjørende løsninger 
kommer til å være tilgjengelig både i byene og bygde-Norge. 
Langs mange motorveier kommer vi også til å se tjenesten 
levert. I 5G-piloten på Kongsberg skal vi teste hvordan folk 
opplever det. Er dette et bra alternativ i stedet for å kjøre bilen 
hele veien til jobben? Fungerer overgangene godt? Teknolo-
gien som gjør det mulig er en ting, men det handler vel så 
mye om å endre folks vaner. 

Selvkjørende biler uten ratt og pedaler vil være tilgjengelig på 
markedet i 2022 i større omfang enn i dag. Bilene blir stadig 
smartere, og nettverksteknologiene kraftigere og mer robuste. 
En viktig driver er tilpasning av regelverket og utvikling av gode 
forretningsmodeller. Derfor er 5G-piloten på Kongsberg utrolig 
viktig for standardiseringsarbeidet som må til, før det å sette 
seg inn i en førerløs bil eller buss blir en helt naturlig ting å gjøre. 

Bussen vil være fullt oppkoblet til 5G-nettet og vil overvåkes 
fra et kontrollrom i Kongsberg. Her vil man kunne gripe inn ved 
behov, men bussen skal lese omgivelsene sine fortløpende og 
selv finne veien. 

Folk flest synes dette høres ut som science fiction. Det er klart 
det er vanskelig å forestille seg. Men fremtiden kommer nok 
raskere enn folk tror og det man kan se det tror man på. 
Allerede fra våren setter vi en selvkjørende buss i trafikk i 
Kongsberg, og da tror jeg holdningene endres ganske fort. 
Vårens kjøring av selvkjørende buss vil styres over 4G-nettet. 
Da vil det være en vert i bussen som kan ta kontrollen ved 
behov. Først når 5G-nettet er på plass vil overvåkningen 
kunne gjøres fra et eksternt kontrollrom.

I 2017 kom regelverket for testing av selvkjørende kjøretøy på 
plass. For oss er det utrolig viktig å være del av 5G-piloten for 
å få fortgang i standardiseringsarbeidet knyttet til autonome 
kjøretøy i Norge. Applied Autonomy håper at piloten på 
Kongsberg skal gi tilstrekkelig med erfaring til å få på plass 
regler og standarder for kommersialisering fra 2020 – når 
5G-nettet skal bygges ut i Norge. 

Målet er en total omlegging av transportløsningene i samfunnet. 
Vi tror dette er første skritt på veien mot en stor utbredelse av 
selvkjørende biler og busser, som også vil endre måten vi 
forholder oss til biler som noe vi eier. Vi tror at transport i stadig 
større grad vil leveres som en tjeneste. Vi står foran en trans-
portrevolusjon som vil frigjøre masse parkeringsplasser, vi vil 
redusere antall ulykker og øke antall passasjerer som kjører 
sammen per kilometer fra fattige 1,1 person som er dagens 
nivå. I 2025 bestilles transport som en tjeneste og den 
transportrevolusjonen som vi ser konturene av i dag vil 
være en realitet. 

Bilen blir en 
bestillingstjeneste 
i 2025
ADM.DIR. APPLIED AUTONOMY, OLAV MADLAND

Olav Madland
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Raskere vei mot selvkjørende biler
Digitaliseringen har kommet langt innen transportnæringen, og i dag konkurrerer alle aktørene om å være den rask-
este til å omstille seg for en transporthverdag preget av elektriske kjøretøy. 

Ifølge vår undersøkelse er det mye som tyder på at nordmenn ikke er helt forberedt på hvor raskt omstillingen innen 
transportnæringen vil gå. Over halvparten av respondentene tror det er usannsynlig at førerløse biler blir introdusert 
på norske veier innen fem år. 

Det er riktig at mye må på plass for at systemene skal kunne rulles ut i stor skala, men piloter og prosjekter er kommet 
lenger enn skepsisen skulle tilsi, og utviklingen har allerede vært raskere enn mange forutså.

1 Financial Times 21.3.2017: “Our utopian, dystopian future with self-driving cars”
2  Bob Lutz (2017): ”Everyone will have 5 years to get their car off the road or sell it for scrap” Automotive News.

Men, 
hvor trygt 
er det?

Selv om sikkerhetsrisiko står høyt i bevisstheten, må de selvkjørende bilene ikke måles mot 
en perfekt standard, men mot høyst imperfekte mennesker – som stadig gjør feil på veiene 
våre. I Financial Times1 har det blitt vist til at én bilprodusent nå anslår at 99,7 prosent av 
ulykker på veien kan unngås med autonome kjøretøy. Det er ikke faktadebatten, men den 
psykologiske som blir vanskelig: Å overvinne behovet for en følelse av kontroll, blir den store 
bøygen. Så, når tar de selvkjørende busser og biler helt over? Bob Lutz, en nestor i bilbran-
sjen, bl.a. fra General Motors, har sagt det slik: «Vendepunktet kommer når 20 til 30 prosent 
av kjøretøyene er helt autonome, og myndighetene ser på ulykkesstatistikken at mennes-
kelige sjåfører står for 99,9 prosent av ulykkene.»2 

Befolkningen
Hvor sannsynlig er det å se førerløse biler på norske 
veier innen fem år?

Hvor sannsynlig er det at du selv kjører førerløs bil innen 
fem år?

Svært 
usannsynlig 

15 % 

Ganske 
usannsynlig 

39 %

Ganske 
sannsynlig 

32 %

Svært 
sannsynlig 

7%

Vet ikke 
6 %

Svært 
usannsynlig 

56 % 

Ganske 
usannsynlig 

28 %

Ganske 
sannsynlig 7 %

Svært 
sannsynlig 3 %

Vet ikke 
6 %
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Teknologi-
trender 
for 2018

Store endringer skjer når lovregulering, brukerpreferanser og teknologi 
sammenfaller. I 2018 vil vi se viktig utvikling i alle tre dimensjonene. 
Telenor Research fremhever seks trender det er lurt å ligge i forkant av.

FORSKNINGSDIREKTØR TELENOR ASA, BJØRN TAALE SANDBERG 
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1: Folk vil faktisk lese vilkår og betingelser på nett
I mai 2018 trer EUs nye personvernforordning (GDPR) i kraft. 
Et spesifikt element er at formålet med innsamling og bruk av 
personlige data må forklares slik at brukerne skjønner hva de 
sier ja til. Når det blir overkommelig å lese og forstå vilkårene 
for bruk av en tjeneste før du installerer den, tror vi flere i 
større grad vil ta jobben med å sjekke dem. Dette gir hver 
enkelt av oss en bedre mulighet til å bestemme om vi ønsker 
å ta i bruk en ny tjeneste når den krever mye data, og vil virke 
positivt for tillit mellom bedrift og kunde.

2: Kunstig intelligens og dyp læring når massemarkedet
Flere bedrifter i stadig nye sektorer vil begynne å nyttiggjøre 
seg av kunstig intelligens -  spesifikt dyp læring. Dyp læring 
(deep learning) er et område i kunstig intelligens som handler 
om å bygge modeller inspirert av hvordan hjernen er bygd opp 
og lære disse opp til å forstå sammenhenger mellom input og 
output ved hjelp av store mengder data. Dyp læring står bak 
revolusjonerende gjennombrudd som at maskiner nå forstår 
bilder, tekst og tale. Teknologien kommer til å bli adoptert i 
en rekke industrier, som helse, energi, transport og telekom-
munikasjon. De som lykkes vil gjøre det gjennom hardt arbeid, 
god innsikt i hvilke problemer som kan løses av maskinlæring, 
rikelige mengder treningsdata, og ferdigheter og kunnskap i å 
trene modeller. De som feiler kan skylde på for høye forvent-
ninger til hva dyp læring kan oppnå, umoden datahåndtering, 
og ikke minst antagelser om at dyp læring kan kjøpes fiks 
ferdig og ikke må trenes opp innad i selskapet.

3: 2018 vil utvide virkeligheten din
Pokémon Go populariserte og gjorde Augmented Reality (AR) 
kjent for de fleste av oss. AR betyr at digitalt innhold «blander seg»
med virkeligheten du filmer med kameraet på mobilen din (eller 
et annet kamera). Slik kan du se for eksempel veibeskrivelser, 
informasjon om historiske bygninger eller måle lengde og høyde 
på veggen i stua di og få råd om hvor mye maling du trenger. 
I 2018 tror vi AR vil ta et hopp. I den siste versjonen av iPhones 
operativsystem har Apple bygd inn AR-støtte. Dette betyr at 
mye av kompleksiteten blir fjernet for programmerere og at AR 
plutselig er innen rekkevidde for hundre-tusener utviklere. Akku-
rat hva de ender opp med å lage skal ikke vi spå, men teknologi-
en vil nok ta oss fra spill til hverdagsløsninger og arbeidsliv.

4: Lommebok blir avleggs
I år trer EUs nye betalingstjenestedirektiv, PSD2, i kraft. Det 
pålegger banker å tilrettelegge for tilgang til bankenes kunde-
data for eksterne aktører – som oppstartsbedrifter innen finans-
teknologi, såkalt fintech. Dette åpner for mer konkurranse og 
større innovasjon innen bank – og finanstjenester, men skaper 
også utfordringer for de nåværende forretningsmodellene og 
økosystemene rundt mobilbetaling. I 2018 vil lommeboken for 
alvor bli avleggs, da flere av enhetene vi omgir oss med i hver-

dagen, som smarttelefoner, sportsklokker, oppkoblede biler, og 
mange fler, vil kunne få innebygde betalingsløsninger. Dette er 
både drevet av ny regulering og av teknologiutvikling. 

5: Kan blockchain vokse ut av kryptovaluta-vuggen?
Bitcoin er en digital valuta som ikke har et sentralt styrende or-
gan som garanterer for transaksjoner, men er desentralisert og 
bruker kryptografi for å sikre transaksjonene. Teknologien bak 
heter blokkjede (blockchain), og det spås mye om nye områder 
der den kan tas i bruk. Vi tror at teknologien trenger å modnes 
mer og at det fortsatt er stor usikkerhet om den vil lykkes på 
andre områder enn kryptovaluta. Det er flere uavklarte meka-
nismer i teknologien som for eksempel manglende feiltoleranse 
og hvordan en skal håndtere vedlikehold og videreutvikling. 
Kan utfordringene løses så er potensialet stort, men i 2018 vil vi 
se flere debatter en revolusjonerende implementasjoner

6: Vinter-OL og virtualisering tar et stavtak for 5G
Det er mulig at historiebøkene vil si at 2018 var året da 5G ble 
lansert, takket være vinterolympiaden i Sør-Korea hvor vi fikk 
en første sniktitt på 5G i aksjon. De første 5G spesifikasjonene 
ble implementert i flere forskjellige typer utstyr og nettverks-
virtualisering var en viktig del av løsningen. Eksempler på hva vi 
fikk se var blant annet strømming av video fra bobsleigh, 360 
grader videokameraer for å vise kunstløp, testing av selv-
kjørende busser og avansert bruk av droner. Erfaringene fra 
5G testene under vinterolympiaden gav oss ny kunnskap om 
hvordan teknologien kan bli brukt for å styrke industrivertikaler 
innen transport og helse, og gav verdifull innsikt i 5Gs ytelse.

Bjørn Taale Sandberg
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Norske kommuner står foran store utfordringer,  
samtidig som de pålegges stadig flere oppgaver.  
En stadig aldrende befolkning betyr økte krav til gode helse- 
og omsorgstjenester. Innenfor skole og oppvekst endres krav-
ene til kompetanse og ferdigheter – både hos lærere og elever. 
For teknisk etat og andre driftsoppgaver er det ønskelig å fjerne 
tidstyver og kunne jobbe mer effektivt. Både innbyggere, nær-
ingsliv og ansatte har dessuten stadig høyere forventning til et 
forbedret og mer digitalt tjenestetilbud fra sin kommune. Med 
dette bak bildet er det derfor et sterkt ønske fra både storting 
og regjering, og deres innbyggere, om at norske kommuner 
jobber smartere – for å sikre både bedre og mer effektive tjenester.

Kommunereformens mål om mer robuste kommuner skal svare 
på noe av utfordringen. De største gevinstene, for både små og 
store kommuner, ligger i bruk av ny teknologi – med digitaliser-
ing av sentrale kommunale arbeidsoppgaver og prosesser.

Noen har kommet langt, mens andre har en svært lang vei 
å gå. Hva skiller de beste fra de som henger etter? 

Det første svaret er ledelse. Kommuner som er kommet 
langt i sin digitale reise har gjerne en tydelig ledelse, ikke bare 
politisk, men også administrativt, som legger premisser og tett 
følger digitaliseringsarbeidet. Ildsjeler lenger ned i systemet er 
fint å ha, men ikke veien til vellykket omstilling.

Ofte står rådmannen i spissen, og har også enten en digitali- 
seringssjef eller et digitaliseringsprosjekt som jobber på tvers av 
kommunale sektorer og -etater. Disse tar fram og rapporterer 
strategier, tiltak og gevinstrealisering til kommunens ledelse. 
IT-siden er vanligvis delaktige i prosjektene, men er normalt 
ikke de som leder arbeidet. Ledelsen på toppen må ta ansvar.

Det andre svaret er strategi. En tydelig og toppforankret – 
politisk og administrativt – digital strategi kjennetegner mange 
av de kommunene som lykkes best. Strategien legger ramme-
ne, og gir marsjordren. Deretter vil operasjonalisering gjerne skje 
gjennom delprosjekter. Konkrete tiltak og gevinstrealisering 
skjer da innenfor mer avgrensede og håndter bare områder.

I tillegg: en digital grunnmur må være på plass. 
Digitalisering handler om kommunikasjon, og kommunikasjon 
krever gode og tilgjengelige nett. Det krever både faste nett-
verk (fiber og bredbånd), trådløse nett og et solid 4G-mobil-
nett. Digitale løsninger er lite verdt om folk og ansatte ikke får 
koblet seg på dem. 

Noen sektorer peker seg ut som særlig fruktbare for å se gode 
effekter, der vi allerede har en rekke gode eksempler å vise til:

• Et område som er høyt prioritert i de fleste kommun  
 er er anvendelse av digitale løsninger innenfor helse-   

Smarte kommuner og byer 
tar i bruk teknologi og 
jobber smartere
LEDER FOR SMART KOMMUNE I TELENOR NORGE, STEIN C. TØMMER

Kaja E. Drønen, rådmann, 
Sel kommune: 

«Digitalisering må være forankret, 
det må være strategier, sett 
milepæler og kryss ut gjennom-
førte tiltak før man går på neste. 
Og ta ut effekter - for det må tas 
ut effekter!»

Hallgeir Sørnes, assisterende 
rådmann, Vardø kommune: 

«Mine råd til andre kommuner: 
Vær tette på og ‘hands on’ - og 
bli skitne under neglene! 
Standardisering, standardisering 
og standardisering, ikke skredder-
sydde løsninger. Og ta ut gevinster 
– ikke feig ut!»

Simon Flack, digital prosjekt-
leder, Bodø kommune: 

«Vi i Smart Bodø er opptatt av hvor 
folk, turister og ting til enhver tid 
er, og her er analyse av publikums 
bevegelsesmønstre viktig innsikt. I 
tillegg er vi avhengig av en god IoT 
infrastruktur, og ikke minst ensolid 
mobil infrastruktur for å realisere 
våre digitale ambisjoner.»



 og omsorgstjenseten. Spesielt innenfor hjemmesyke  
 pleien gir velferdsteknologi både betydelige effektivi-
 seringsgevinster og gode mulighet for at stadig flere   
 pleietrengende kan bo lenger i eget hjem. Digitale trygg-
 hetsalarmer, fallsensorer, elektroniske pilledispensere  
 og digitalt tilsyn er eksempler på slike teknologier.

• Også på infrastruktursiden er det et stort potensial for  
 å tenke nytt. Blant annet kan kommunens vann og  
 avløpssystem, kommunale bygg og transportløsninger  
 digitaliseres og effektiviseres gjennom bruk av tingenes  
 internett (IoT) og sensorbaserte løsninger. For eksempel  
 kan sensorer i vann- og avløpssystemet automatisk  
 oppdage og rapportere om lekkasjer. 

Kommuner som lykkes med digitalisering og hentet ut effekt-
iviseringsgevinster fra sine prosjekter kjennetegnes gjerne av 
noen sentrale suksesskriterier. De må ha tydelige mål, og en 
klar strategi. Ikke bare politisk, men også administrativ ledelse 
med rådmannen i spissen, må gå foran. Gevinstene må måles 
– de må vite om resultatene kommer som forventet. Mange 
starter gjerne med lavthengende frukt, og starter der det er 
lett å få ting til, før de går videre på de tyngre områdene. Og, 
ikke minst, de lytter til innbyggerne og de ansatte. Har man 
ikke brukerne med, har man en tøff jobb – og antagelig en 
dårlig plan. 

En annen lærdom er denne: Kultur og organisasjon er en større 
utfordring enn mangel teknologi. Tvert i mot ser vi at en rekke 
tekniske løsninger i de fleste kommunale ansvarsområder 
ligger klare til å tas i bruk. 

Det er å sette i gang, og å lykkes med endringer av organis-
asjon, opplæring av ansatte og implementering av systemer, 
som er det virkelig vanskelige. Derfor handler digitalisering om 
så mye mer enn teknologien alene, og de som tror det finnes 
enkle løsninger – og dem er det en del av – vil ikke klare å 
lykkes.
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Kultur og organisasjon 
er en større utfordring 
enn mangel på teknologi.

Svein C. Tømmer
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Tingenes 
internett 
i praksis
Q-FREE, IDUNN BJELLAND 

Tingenes internett, eller IoT (internet of things), handler om at fysiske ting kobles til 
nettet. Stadig flere produkter og tjenester har nå innebygget internettilkobling, som 
gir helt nye mulighet for datafangst, fjernstyring og digitale løsninger. IoT genererer 
et mangfold av muligheter og nye produkter som forenkler og forbedrer både 
hverdagsliv og forretningsdrift. Her er et knippe eksempler på neste side.

Datek leverer Smart 
belysning med 

moderne teknologi 
og innovative løsninger
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ADDSECURE

IoT plattform
Med et stadig mer oppkoblet samfunn øker også risiko 
for hacking, tyveri av sensitiv informasjon mm. AddSe-
cure har jobbet med sikker overføring av kommunika-
sjon siden 70-tallet, og leverer nå en sikker plattform 
som lar deg få kontroll over dine IoT-enheter. Målet 
er å sikre kommunikasjo-nen fra kritiske systemer, 
og sende dette til rett mottaker, hver eneste gang 
– eksempelvis ved overføring av brann-, tyveri- og 
heis-alarmer, eller andre typer IoT-kommunikasjon. 
Vi hjelper våre kunder med å bidra til et sikrere 
samfunn gjennom å sikre kritisk kommunikasjon.

GSGROUP 

Datafangst
Objektene dine er mobile, og det er du også. 
GSGroups smarte sensorer kan plasseres i alle slags 
gjenstander og kjøretøy. Derfra rapporteres konti-
nuerlig data som posisjon, bevegelse og temperatur. 
Moderne sensor-teknologi og digitale verktøy bidrar 
derfor til trygg og sikker frakt av det mest verdifulle 
i verden, enten det er mennesker, medisiner eller 
uerstattelige kunstverk.

WATTWORLD

Mobility Park
Smarte mobilitetsløsninger er en nødvendig del av 
en smart by. Økt syk-kelbruk er bra for miljø og folke-
helse, men elsykler er ikke noe alle inves-terer i. Med 
hjelp av IoT teknologi kan Mobility Park hjelpe virk-
somheter og organisasjoner å stille elektriske sykler 
til disposisjon for ansatte, inn-byggere eller kunder. 
Hver eneste en er koblet til mobilnettet gjennom 
Telenors teknologi. Det gir trygghet for syklene 
og oversikt over hvor de er, som gjør det lett å 
ha kontroll og planlegge for både bruk og drift. 
Systemet kan også omfatte bildeling.

TELENOR E-HELSE

Digitalt tilsyn
Digitalt tilsyn øker livskvaliteten og tryggheten til 
hjemmeboende eldre. Gjennom digitale kamera 
erstattes bl.a. fysiske tilsyn på natt i hjemmebaserte 
tjenester. Det gir økt ro og søvnkvalitet for brukerne. 
Kameraene styres via Telenors IoT plattform for helse- 
Shepherd. Digitalt tilsyn i kom-binasjon med digital 
trygghetsalarm og andre sensorer muliggjør god av-
standsoppfølging; som igjen bidrar til at flere eldre 
kan bo hjemme lengre, samtidig som kommunens 
ressursbruk reduseres.

DATEK 

Smart belysning
Med moderne teknologi og innovative løsninger 
leverer Datek styringssystem for utendørs belysning 
– langs veier, i byer, med mer. Data kommuniseres 
gjennom skytjenester, og systemet kan fjernstyres og 
automatiseres. Systemet er utviklet for å optimalisere 
energibruk, effektivisere drift og vedlikehold samt 
minimere uønsket lysforurensning. Det gir en moderne 
og robust infrastruktur for lysstyring. IoT-teknologien 
gjør at løsningen kan integreres sammen med annen 
informasjonsteknologi i en bedrift eller virksomhet. 
Det leverer korrekt lys på rett sted til riktig tid.
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Mens enorme mengder data transporteres raskere og knytter 
flere mennesker, byer og verdensdeler tettere sammen, har 
urbaniseringen satt infrastruktur og transport i tettbygde strøk 
under stort press. Flere kjøretøy og økende kompleksitet har 
ført til lengre køer og hardere kamp om plassene på vei- og 
parkeringsområder. 

I 2016 kastet amerikanerne alene bort 8 milliarder timer i kø. 
Gjennomsnittsinnbyggeren i Mexico City må regne med å 
bruke opp mot 97 prosent mer reisetid i rushtiden. I en verden 
hvor tid er en av våre mest dyrebare ressurser viser disse tal-
lene at det er et uhorvelig potensial i å frigjøre tiden vi kaster 
bort i trafikken, og benytte den på mer verdifulle og nyttige 
måter.  Ny teknologi og en stadig mer digitalisert begfolkning 
med store forventninger til fremtiden, gir oss et fantastisk 
fremtidsperspektiv for implementering av nye løsninger. 

Ett av de mange spennende prosjektene Q-Free i dag jobber 
med er den nye Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) 
parkeringssensoren som i fjor ble testet i samarbeid med 
Telenor – og det med stor suksess. 

Konseptet er enkelt: Sensorer plasseres under asfalten på 
parkeringsplasser, og gir informasjon om når plassen er opp-
tatt og når den ikke er det. Det gir rom for både planlegging og 

analyse, og praktisk informasjon til bilførere. Sensorene skal 
ha lang levetid, stabil dekning over tid og skal kun sende små 
mengder data. De er derfor perfekte for å bruke NB-IoT-
teknologien.

Ved å plassere en robust sensor i bakken kan vi samle 
høykvalitetsdata i vår offentlige skyløsning som er under 
utvikling. Disse dataene, sammen med kunstig intelligens, 
algoritmer og dataprogrammer åpner opp for mange nye 
muligheter som vil gjøre det enklere for operatører å drive 
parkeringsplassene sine, og for bilister å parkere. 

Tradisjonelt har parkeringsutfordringer blitt sett på som en 
plassutfordring, men Q-Free er overbeviste om at det i 
større grad handler om en informasjonsutfordring. 

Med nye applikasjoner vil reisende kunne planlegge turene 
sine definert på parkeringsmønstre i definerte områder eller 
dirigeres til ledige plasser der de ferdes. Kanskje det også er 
mulig å utnytte bedre plasser for spesialparkering som ofte 
står tomme. 

Resultatene vi håper på er å bidra til å redusere både køer og 
utslipp, og ikke minst frustrasjon hos bilførere som er lei av å 
lete til et sted å sette bilen.

NB-IoT: En stor nyhet for de minste tingene 
Du har hørt om bredbånd, men kanskje ikke om smalbånd. 

Det er imidlertid akkurat det som gjemmer seg bak forkortelsen NB-IoT: narrowband Internet of Things. En 
sensor kan være liten og nett og fange opp kjempespennende data, men av liten verdi om den ikke er koblet til 
et nett som lar den sende alt den vet videre. NB-IoT er en nettverksteknologi laget for å koble store mengder 
sensorer og ting på nettet, der målet ikke er å bruke mest mulig, men minst mulig data. 

Her snakker vi om sensorer som skal sende små mengder data og ha minst mulig batterislukende bruk av nett-
verkstilkoblinger. For eksempel en parkeringssensor nedgravd i asfalten, som kanskje skal ha en levetid på ti år. 
Den skal ikke sende tunge videofiler, men kun noen få byte data når en bil parkerer over den, og når den drar. 
Huawei har anslått at så mye som 150 millioner enheter og ting kan være koblet til et NB-IoT-nettverk i løpet av 2018. 

Eksempler er vannmålere, parkeringssensorer, lysstyring, brannalarmer, dyresporing, postboksmåling, smarte 
låser og luftsensorer. I oktober åpner Telenor sitt NB-IoT nett overalt hvor vi har 4G-dekning, og vil dermed leg-
ge til rette for utbygging av tingenes internett og smarte systemer over hele landet – og gi en forsmak på hva 
5G-teknologier har å by på.

Q-Free løser trafikkutfordringer med NB-IoT sensor
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Effektiviteten øker, men vil det vare?
Digitale verktøy i arbeidslivet vil fortsette å utvikle seg, med stadig nye programmer, effektive kommunikasjons-
løsninger, elektroniske skjemaer, og forenklende teknologi. Dette fører til et mer effektivt arbeidsliv. Men flere 
respondenter er usikre på hvor lenge det vil vare. 

Hvordan tror du digitale løsninger vil påvirke jobben du 
gjør i tiden fremover?

Beslutningstakere i 
offentlig og privat sektor

Hvordan har digitale løsninger påvirket jobben du gjør?

Hvordan tror du digitale løsninger vil  
påvirke jobben du gjør i tiden fremover?

Hvordan har digitale løsninger påvirket  
jobben du gjør?

Blir mer 
effektiv 
59 %

Blir mindre 
effektiv 

5 %

Ingen 
endring 

21 %

Vet ikke 
14 %

Er mer 
effektiv 
62 %

Er mindre 
effektiv 

8 %

Vet ikke 
10 %

Befolkningen

Er mer 
effektiv 

71 %

Er mindre 
effektiv 

8 %

Ingen 
endring 

18 %

Vet ikke 
3 %

Blir mer 
effektiv 

61 %Blir mindre 
effektiv 

5 %

Ingen 
endring 

24 %

Vet ikke 
9 %

Ingen 
endring 

21 %



Status Teknologi-Norge30

Tiden da de beste hodene 
satt i kjelleren bak låste 
dører med hvite frakker 

og forsket seg fram til 
bedriftens nye produkter og 

tjenester er lengst forbi.
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I løpet av de fem siste årene har vi opplevd en markant 
endring i holdninger hos næringslivet. Fra å være helt 
uinteresserte i å prate med startups, søker deler av det 
etablerte næringslivet nå et tett samarbeid med gründere.  

Det er mange grunner til det: Startups jobber ofte med den 
nyeste teknologi.  De er tett på markedet og fanger raskt opp 
hva som beveger seg. Og, de jobber ofte mye raskere enn 
store bedrifter – de kan ta snarveier, kaste seg rundt og tør 
å ta risiko. Ikke minst kommer man i kontakt med noen av 
de mest kompetente hodene vi har. 

For tiden da de beste hodene satt i kjelleren bak låste dører 
med hvite frakker og forsket seg fram til bedriftens nye pro-
dukter og tjenester er lengst forbi. Nå er det åpen innovasjon 
som gjelder. 

I StartupLab har vi i dag 82 oppstartsbedrifter. De ønsker å 
forandre verden på hver sin måte. Felles for alle er at de har 
tung teknologi i bunn og at Norge bare er en testarena før 
de satser internasjonalt.  Mange av dem trenger partnere i 
det etablerte næringslivet. Der har mange åpnet døren for 
å tenke nytt, men for ofte er døren bare så vidt på gløtt. 
Det må endres. 

For startups kan det være helt avgjørende. Ofte gjelder det 
å få seg en første betalende kunde. Det er ikke bare en god 
bekreftelse på at man er på rett vei, og en referanse mot nye 
kunder, men også en partner som kan gjøre en tjeneste eller 
et produkt bedre. Det gir en god plattform for å hente nye 
kunder, eller finansiering. Store bedrifter kan også være den 
investoren du trenger, for å gi kapital, støtte og nettverk. 
I blant går man hele veien, og lander et partnerskap – 
så hver bedrift, den nye og den etablerte, utnytter sine 
respektive styrker.

Kulturkrasj
Begge parter har stor glede av å jobbe sammen, men hvorfor 
er det så lite av det? Fordi det er vanskelig. For begge sider. 
Det er to helt forskjellige kulturer som møtes.  

Gründere har et helt annet tempo enn store bedrifter. De kan 
snu seg rundt på en femøring.  Både produkt og forretnings-
modell kan endre seg over natten. I store bedrifter så skal selv 
den minste beslutning ofte gjennom store interne prosesser.

Gründernes største frustrasjon over å jobbe med store 
selskaper, er nettopp at det tar så lang tid.  Det er nærmest 
umulig for å en gründer å forstå hvordan store selskaper tar 
beslutninger – og ikke minst hvem som tar beslutninger.

Åpen innovasjon 
krever tett samarbeid 
med gründere
PARTNER STARTUPLAB, ROLF ASSEV 

Innovasjon er verken noe store industrilokomotiv eller dynamiske startups har 
monopol på, og lykkes best i et økosystem preget av samarbeid og samspill. 
Det krever ryddige prosesser, klare forventninger og tydelige regler.

Rolf Assev
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Som gründer kommer du ofte inn på et relativt lavt nivå i en 
stor bedrift.  Du møter topp engasjerte medarbeidere.  Du tror 
at du i nærheten av å få en avtale.  Så får du et nytt møte, 
og et til. Du treffer mange, men ikke den som kan ta en beslut-
ning. Det er tid tapt, og frustrasjon skapt.  Bedre samarbeid 
krever kanskje at gründere forstår hvorfor ting kan ta tid, 
en vel så viktig er at bedrifter forstår hvorfor gründere ikke 
alltid har den tiden.

Mange måter å jobbe med gründere på
Det er flere måter å samarbeide. Det enkleste er et kunde-
fokusert samarbeid – enten som ren kunde, eller en som aktivt 
bidrar i utviklingen. Å bli partner krever noe mer – i alle fall 
dersom partneravtalen skal være noe mer enn noe som står 
på et papir og som man skryter av i media.  Her er det viktig 
å etablere en vinn-vinn løsning. Prat om investeringer er ofte 
det som blir vanskelig. Investeringer betyr eierskap – eierskap 
kan bety føringer og kontroll, og undergrave mye av det som 
gjør gründerbedrifter unike. Det er i dette landskapet mange 
går feil, misforstår hverandre og ulike motiver håndteres for 
dårlig – og det er her det ofte ender i store overskrifter i 
media med misfornøyde gründere som føler seg lurt.

I løpet av de siste årene så har StartupLab koblet flere hundre 
startups med næringslivet.  Vi har sett hva som har fungert 
og hva som ikke har fungert. En nøkkelerfaring var denne: 
Det trengs klare spilleregler fra dag 1.

Rules of Engagement - klare spilleregler
Sammen med ledende selskap i næringslivet og med våre 
gründere har vi derfor utviklet et sett med kjøreregler for 
hvordan et slikt samarbeid best skal fungere, såkalte Rules 
of Engagement. Det skal skape gode partnerskap, gjensidig 
gevinst og unngå de uheldige situasjoner kulturforskjellene 
tidvis skaper – med tapte muligheter som resultat.

For eksempel må etablerte selskaper være ryddige om egne 
planer, når de går i dialog med gründere – som om de plan-
legger en konkurrerende tjeneste. Man må ha klarhet i gjen-
sidige forventninger. Interessekonflikter må formidles umid-
delbart, fortrolighet må forankres i avtaler og det bør ikke 
være noen direkte rekruttering av nøkkelkompetanse fra 
partnere.

Kjøreregler setter rammer og gir forutsigbarhet, og det bygger 
tillit. For det er fanastiske resultater å hente, om samspillet 
mellom de store og små lykkes, om de nye kan samarbeide 
med de etablerte, og bedrifter med vilt ulike fortrinn og 
kulturer klarer spille hverandre gode. 

Les våre Rules of Engagement på http://startuplab.no/
rulesofengagement/ 
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Offentlig sektor – 
propp eller 
propell?
ADMINISTRERENDE DIREKTØR I ABELIA, HÅKON HAUGLI

Femte generasjons mobilnett (5G) forventes å komme i 2020, 
ifølge Telenor. Det betyr raskere nedlastingsfart og svartid, 
lavere strømforbruk, og mulighet for langt flere tilkoblede 
enheter. Det nye mobilnettet vil dermed åpne for store 
muligheter, ikke minst innen tingenes internett (internet of 
things). Gartner har anslått at innen 2020 vil over 20 milliarder 
enheter og sensorer være koblet til internett. Men hit kommer 
vi ikke, med mindre det offentlig-private samspillet endres.
 
I februar lanserte den italiensk-amerikanske økonomen Mari-
ana Mazzucato, kanskje mest kjent for den omdiskuterte boka 
The Entrepreneurial State, en rapport om oppdragsdrevet 
teknologiutvikling. Hun har, på bakgrunn av sine nyvinnende 
forslag til hvordan det offentlige og private kan samarbeide 
bedre, fått i oppdrag av EU å lansere en helt ny tankegang  
bak hvordan vi organiserer den felles europeiske forskningen 
og dens fokusområder. Hennes forslag er hovedsakelig myntet 
på finansieringen av forskningsprogrammet FP9, men tanke-
gangen er like relevant for hvordan vi utvikler teknologi her 
hjemme i Norge. Tanken om oppdragsdrevet teknologiut-
vikling, eller “missions” som Mazzucato kaller det, kan enkelt 
oversettes til at felles innsats legges ned i å løse et felles 
problem. Berørte aktører samler kreftene rundt utfordringene 
man står overfor, fremfor å løse oppgaver hver for seg. Eldre-
bølgen, plast i havet og smartbyutvikling er eksemplene som 
trekkes frem i rapporten som tverrgående utfordringer, 
hvor samspillet mellom offentlig sektor og privat næringsliv 
må tenkes nytt om, dersom vi skal få utløst potensialet.  

I en norsk kontekst, kan det forklares slik: Skal vi få realisert 
smart-by-satsinger i Norge, så trenger vi utviklede mobilnett, 
og 5G vil være en viktig driver. Men først må alle involverte 
etater og direktorater, enten det er vann, transport, avfall 
eller energi, sammen utarbeide en løsning basert på opp-
draget som skal løses fremfor å løse oppdraget i hver sin silo, 
slik det i for stor grad gjøres i dag.

Vi må danne helt nye partnerskap for å finne områder der ny 
infrastruktur skal bygges ut med hjelp av 5G: Det offentlige 
kan ønske å stimulere 5G for å sikre næringsutvikling, men 
også for å bruke det i egne tjenester som sykehus, kollektiv-
tilbud og sikkerhet. Samtidig vil bedrifter ha ønske om 5G for 
å ta i bruk ny teknologi i sin virksomhet eller for at tjenestene 
skal fungere. Det krever nye partnerskap mellom det offentlige 
som forvaltningsorgan, offentlige tjenester, private bedrifter 
og utbyggere av digital infrastruktur. 

Abelia utfører hvert år et Omstillingsbarometer. Tallene fra 
2017 viser at norsk næringsliv henger greit med i bruk av ny 
teknologi, men hemmes ved at de må samhandle med en off-
entlig sektor som sakker akterut. Innføringen av 5G vil gjøre 
det enda tydeligere hvilket betydelig taktskifte vi trenger i den 
offentlige digitaliseringen. World Economic Forums Global 
Information Technology Report slår fast at Norge har verdens 
beste digitale infrastruktur. Skal vi fortsette å ha det, må det 
offentlige gå foran og legge til rette for investeringer i 5G, utvik-
ling av nye bruksområder og løsninger som utløser investerings-
vilje i privat næringsliv, slik at utbygging av 5G blir lønnsomt. 
Det vil gi næringslivet et forsprang i den globale konkurransen 
når vi kan prøve ut nye løsninger i et modent digitalt marked, 
der vi kan være tidlig ute. Offentlig sektor kan så dra nytte av 
verdens beste digitale infrastruktur og befolkningens teknologis-
ke ferdigheter til å tilby bedre og mer effektive velferdstjenester. 

Da kan Norge realisere store gevinster og samtidig skape 
bedre tjenester for innbyggerne. Det er vinn-vinn, dersom vi 
klarer å sørge for at et bedre samspill får løsnet proppen og 
heller får fart på den offentlige propellen.

De store samfunnsutfordringene vil 
kreve et helt annet offentlig-privat 
samspill. Det offentlige må gå foran. 

Håkon Haugli
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Kompetanse-
bristen

 LEDER IKT-NORGE, HEIDI AUSTLID

Norge vil mangle mer 
enn 10.000 personer 

med avansert IKT-
kompetanse i 2030
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1Respons Analyse for IKT-Norge (2017)
2Rambøll Management Consulting og IKT-Norge (2017): IT i Praksis
3Damvad og Samfunnsøkonomisk Analyse (2013): Dimensjonering av avansert IKT-kompetanse 

4Menon Business Economics (2015): Den norske IKT-næringens verdiskapingsbidrag

Når landet nå skal ombygges, er byggesteinene noe annet 
enn i Gerhardsens prosjekt. Nå skal vi bygge landet med 
kompetanse for fremtiden - for å skape nye type arbeids- 
plasser og ny vekst for landet.

Alt som kan digitaliseres skal digitaliseres og vil gi oss mulig- 
heter for forbedring i vekst- og levekår. Til det trenger vi arbeids-
takere som kan skape, omforme og ta i bruk ny teknologi. Det 
går en digitaliseringsvind over Norge. Det er bra for Norge.
Men i omstillings- og digitaliseringsiveren glemmer vi et sen- 
tralt element: hvordan løfter vi vår kollektive digitale kapasitet 
og kompetanse til å stå i omstilling og kapitalisere på mulighet-
ene. Teknologi skaper muligheter, og grunnleggende infra-
struktur er avgjørende for å skape ny vekstplattform for Norge. 

Vi er verdensmestre i infrastruktur, og vi har en befolkning som 
er mer enn modne for å ta i bruk ny teknologi. Samtidig vet vi 
at vi har store kompetanseutfordringer. En av tre arbeidstak-
ere svarer at de opplever å ha utilstrekkelige digitale ferdig- 
heter i jobben sin1, og kun 40 prosent av toppledere og 30 
prosent av mellomledere har nødvendig digital kompetanse2. 
Når det gjelder behovet for arbeidstakere med avansert IKT- 
kompetanse er vi allerede i manko, og med dagens utdan-
ningstakt vil det offentlige og næringslivet mangle mer enn 
10.000 personer med avansert IKT-kompetanse i 20303. 
Mangelen på kompetanse vil få konsekvenser. 

De vanlige markedsmekanismene virker i arbeidsmarkedet for 
IT-eksperter. Når det er mangel på denne kompetansen vil lønn 
presses opp. På kort sikt vil det øke tilbudet litt ved at disse 
arbeidstakerne jobber mer (overtid) og arbeidstakere med nær-
liggende kompetanse kan lettere mobiliseres til å skaffe seg 
den resterende kompetansen. Men dette er ikke nok for å skaffe 
balanse mellom tilbud og etterspørsel. På lengre sikt klareres 
markedet dels ved at de økte lønningene slår ut i økte priser som 
reduserer etterspørselen etter IT-prosjekter, dels ved at de 
økte lønningene vil få flere til å skaffe seg IT-kompetanse, om 
nødvendig utenfor de norske utdanningsinstitusjonene. Dette økte
tilbudet av IT-kompetanse vil i sin tur svekke lønnspresset igjen.

Disse markedsmekanismene vil skaffe oss tilstrekkelig IT- 
kompetanse, men det vil ta mange år. I mellomtiden vil vi gå 
glipp av muligheter og innen vi er klare kan det digitale toget 
ha dratt fra oss. Det er derfor bedre om Stortinget bevilger 
penger til flere studieplasser med en gang, og at Regjeringen 
sikrer at utdanningsinstitusjonene følger opp. Det er allerede mer 
enn nok studenter som ønsker seg en teknologisk utdanning. 

En annen konsekvens er at behovet for å sette ut arbeids- 
oppgaver til utenlandske arbeidstakere vil øke. Det ligger 

uansett an til en vekst i bruken av arbeidstakere med høy 
teknologisk kompetanse fra andre land. Vi kan ikke regne 
med å være selvforsynt på all kompetanse.
 
Økt lønnsnivå i kombinasjon med fortsatt sterk priskonkur-
ranse vil øke behovet for outsourcing, som lett kan komme  
i konflikt med en skeptisk opinion. I den grad beslutningstak-
erne lar være å sette ut oppgaver vil det bremse digitaliser-
ingstakten i næringsliv og det offentlige ytterligere.

Begge konsekvenser, økte priser og/eller brems i outsourcing vil 
trekke i retning av samme effekt: Færre digitale prosjekter 
blir gjennomført. Folk får dårligere digitale tjenester enn de 
ellers ville fått. Norge kan komme for sent til det digitale bordet.

Alle prognoser peker i retning av at det må ansettes langt 
flere lærere, omsorgs- og helsearbeidere i mange år fram-
over for å holde tritt med etterspørselen etter disse tjenest-
ene. Kampen om ungdomskullene blir hardere. Tilgangen på  
unge som kan begynne å jobbe i det brede næringslivet vil bli 
redusert, gitt at offentlig sektor vil ha samme lave produkt-
ivitetsvekst i framtiden som den har hatt før.

Men slik trenger det ikke å være! Digitale løsninger kan tilby 
bedre tjenester med mindre bruk av arbeidskraft per bruker 
både innenfor stell av eldre, helsebehandling og utdanning. 
Slike gevinster risikerer vi å miste med knekk i kompetanse  
og slakkere digitaliseringstempo.

En svekket norsk IKT-næring vil gi klare velferdstap for Norge. 
Mens gjennomsnittlig, årlig vekst i verdiskaping per ansatt for 
fastlands-Norge sett under ett var på 1,1 prosent fra 2000 
til 2013, var den på 6,2 prosent for IKT-næringen4, altså over 
fem ganger større i IKT-næringen enn “normalen”. På grunn 
av slike veksttall vil vi skape større verdier og trygge velferden 
bedre om IKT-næringen får en større andel av arbeidsstyrken. 

Vi må altså bygge landet med kompetanse, og det betinger 
at politikerne tar ansvar for å bygge kapasitet, ved å innføre 
koding i skolen, sikre flere studieplasser, og gjøre sin innsats 
for å gi dagens ledere og arbeidstagere digital kompetanse. 
I tillegg må vi som næring være 
delaktige i samarbeid med 
utdanningssektoren for 
å sikre at utdanningene 
blant annet svarer på
framtidige behov. 

Heidi Austlid
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Ved inngangen til 2018 var næringslivsledere og andre sam- 
funnstopper samlet på NHOs årskonferanse. Temaet var verdi-
en av arbeid, og stemningen var lett og god. Da helte den kjente 
svenske samfunnsøkonomen Stefan Fölster isvann i blodet  
på publikum, basert på en ny rapport han har skrevet for NHO :

- Her oppstår det et gap, sa professoren.

Fölster viste til beregninger som viser at Norge sliter med å 
erstatte jobbene som forsvinner med like mange nye jobber. 

Nye jobber kommer, flere forsvinner
Hvert år forsvinner rundt 40.000 jobber på grunn av auto-
matisering og digitalisering i Norge, viser rapporten Fölster 
utarbeidet for NHO. Over en tjueårsperiode automatiseres om 
lag en tredjedel av alle jobbene i det norske arbeidsmarkedet. 

Samtidig skaper teknologiutviklingen også nye jobber. Både 
direkte teknologijobber, men også jobber som dekker behov 
og får teknologien til å fungere bedre, som rådgivningstje-
nester, juridiske tjenester og jobber innenfor vedlikehold og 
drift av teknologi. Flere jobber skapes også som en følge av 
velstandsøkning. Dette er arbeidsintensive jobber, særlig in-
nenfor tjenesteyting som turisme, sikkerhet, personlig service 
og helse. 

Samlet sett er det likevel ikke nok, skal vi tro Fölster. 
Befolkningsveksten i Norge vil være høyere enn veksten i 
antall jobber, og fallet i sysselsettingen vi har sett de siste 
årene, kan komme til å fortsette.

- Om da ikke Norge gir seg selv et lite dytt, sa Fölster.  
Og det er nettopp det vi bør gjøre.

Blir det plass til  
alle i fremtidens 
arbeidsliv?
AVDELINGSDIREKTØR AVD. ARBEIDSLIV I NHO, KRISTINA JULLUM HAGEN 

Pessimistene står mot optimistene: Gir automatisering og digitalisering bare tap av 
jobber, eller nye muligheter for flere? La oss ikke sitte rolig og vente på fasiten. Norge 
må selv gjøre de riktige valgene for å sikre at det blir mange nok jobber fremover.

1Stefan Fölster (2018): Norway’s new jobs in the wake of the digital revolution.

Kristina Jullum Hagen

Et lite dytt
Norge bør se til andre land som har lyktes med å øke syssel-
settingen i nyere tid. Selv vi, med et selvbilde som verdensme-
stre i høy sysselsetting, har noe å lære av andre land.

• I Sverige er det skapt omlag tre ganger så mange nye  
 jobber som følge av digitalisering som i Norge. Nabo- 
 landet vårt er nummer én i Europa når det gjelder andel  
 kunnskapsintensive jobber, mens Norge er på sjuende  
 plass. Trolig henger dette sammen med at Norge har en  
 lavere andel studenter som tar avanserte teknologiut- 
 danninger. Vi ligger på 15 prosent, mens snittet for Europa  
 ligger på over 25 prosent. Det bør vi ikke slå oss til ro med.   

• I Tyskland gjennomførte sosialdemokratene store reformer  
 i arbeidsmarkedet på starten av 2000-tallet som økte  
 incentivene til å jobbe for hver enkelt. Resultatet har 
 vært flere i jobb og vekst i økonomien. Her hjemme 
 har regjeringen nylig oppnevnt et ekspertutvalg, 
 Sysselsettingsutvalget, som skal foreslå tiltak som kan  
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Forventet utvikling i arbeidsmarkedet
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Hvert år forsvinner rundt 40.000 
jobber på grunn av automatisering 
og digitalisering i Norge. I Sverige 
skapes omlag tre ganger så mange 
nye jobber som følge av digitalisering.

Denne figuren fra Fölsters rapport er ikke en prognose i tradisjonell 
forstand, men en prediksjon som viser hvordan digitalisering kan på-
virke norsk arbeidsmarked. Den viser hvordan noen jobber forsvinner 
fra automatisering, mens noen nye skapes fra ny teknologi. Samtidig 
viser den hvordan gapet vokser mellom en stabil sysselsetting og en 
voksende befolkning.

 bidra til at flere kommer i jobb. De har en viktig jobb. En  
 særlig viktig utfordring blir å ta tak i den store veksten i  
 helserelaterte ytelser som vi har sett de siste årene. Både  
 trygde- og skattesystemet må bygge bedre opp under  
 deltakelse i arbeidslivet.

Hvilke valg gjør vi?
- Historien forteller oss at teknologiskifter ikke er bølger 
som løfter alle båter samtidig, minte Fölster om på NHOs 
årskonferanse. Noen land lykkes bedre enn andre. Og om 
et land lykkes godt eller dårlig med å skape nye jobber i 
møte med digitaliseringen, avhenger av valgene vi gjør.

Norge har et godt utgangspunkt. Vår velferd er bygget på 
en kompetent arbeidsstyrke som har klart å utnytte landets 
mange naturressurser og hittil skapt store verdier. For å sikre 
at arbeidsplasser fremdeles er grunnlaget for verdiskaping og 
velferd, må Norge satse på kompetanse, og sørge for at 
så mange som mulig kan arbeide helt eller delvis. Nå trenger 
vi debatter som handler om de vanskelige spørsmålene og 
som gir oss andre løsninger enn vi har klart til nå. Og vi trenger 
modige politikere som samarbeider på tvers av partilinjene.
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De færreste frykter kunstig intelligens
Bare fire prosent av den norske befolkningen tror stordataanalyse og kunstig intelligens vil føre til at de mister jobben. 
De aller fleste sier de ikke er redde for å miste jobben som følge av digitaliseringen. 

Beslutningstakere i 
offentlig og privat sektor

Hvordan tror du stordataanalyse og kunstig intelligens 
kan påvirke din arbeidsplass?

Hvordan tror du stordataanalyse og kunstig intelligens 
kan påvirke din arbeidsplass?

Påvirkes 
ikke vesentlig 

37 %

Viktige 
aspekter ved 

jobben min blir 
glemt 16 %

Vet ikke 
13 %

Befolkningen

Vet ikke 
5 %

Blir mer 
effektiv 

31 %

Jobben min kan bli 
overflødig 4 %

Påvirkes 
ikke vesentlig 

37 %

Viktige 
aspekter ved 

jobben min blir 
glemt 16 %

Blir mer 
effektiv 

31 %

Jobben min kan bli 
overflødig 4 %



Status Teknologi-Norge 41

  https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
  http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-risk-of-automation-for-jobs-in-oecd-countries_5jlz9h56dvq7-en
  https://www.mckinsey.com/global-themes/future-of-organizations-and-work/what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages

Vi aner ikke
Det er i det minste svaret MIT Technology Review landet på, 
etter et forsøk på å gå gjennom alle studier og analyser de 
kunne finne på temaet. Tross ulikhet i metodikk og perspektiv, 
var de likevel klare: Resultatene spriker i alle retninger. 

Samtidig er alle enige om at digitalisering, automatisering og 
kunstig intelligens har noe å si. Vi ser allerede at mange jobber 
kan erstattes, og at nye forretningsideer – ikke minst platt-
formøkonomien – utfordrer etablerte næringer og arbeids-
livets strukturer. Uenighetene handler om hvor, hvor mye, 
når og hvem som utfordres. 

De mest siterte studiene som MIT Technology Review 
trekker frem viser bl.a.: 
• 47 pst. av amerikanske jobber kan automatiseres de  
 neste tiårene (Oxford )
• 9 pst. av jobbene i de 21 OECD-landene kan  automati- 
 seres, om man ser på oppgaver i arbeidet (OECD )

• 400 til 800 millioner jobber kan automatiseres   
 globalt innen 2030 (McKinsey )

Samtidig må man også se på hvor mye som potensielt vil 
skapes av nye arbeidsplasser. For er det noe historien har  
lært oss, er det at nye arbeidsplasser, forretningsmuligheter 
og tekniske innovasjoner dukker opp på områder vi aldri kunne 
spådd i forkant. En analytisk tilnærming er bl.a. å ekstrapolere 
fra tidligere ny vekst – selv om vi ikke vet om sammenlign- 
ingen er gyldig.

Dilemmaet er imidlertid dette: Vi vet en del om hvilke jobber 
som forsvinner, men vi vet ikke så mye om hvilke nye som vil 
skapes – fordi de nettopp er helt nye. Vi vet heller ikke om 
jobbene som skapes, vil komme der andre jobber forsvinner, 
eller om de kan sysselsette dem som har mistet jobben.

Det verste vi kan gjøre er å ta usikkerheten som tegn på at 
intet trenger gjøres. 

Kommer 
robotene 
virkelig og 
tar oss?
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Hvordan ser teknologiekspertene i landets to viktigste tankesmier 
på teknologi og digitaliseringens effekt på hvilket samfunn vi får? 
Er de pessimister eller optimister?

På hvilken måte forventer du digitaliseringen kan påvirke 
forholdet mellom offentlig og privat sektor?

Ny teknologi trenger ny politikk. Myndighetene må legge til rette 
for at teknologien kan skape verdier og muligheter, må selv ta 
i bruk teknologi i forvaltningen, og må gjøre mer for å sikre at 
gevinstene av ny teknologi fordeles. Vi trenger ny skattepolitikk, 
ny konkurransepolitikk, ny regulering og enda bedre omfordeling 
som følge av endringer teknologien bringer med seg.

På hvilken måte forventer du digitaliseringen kan påvirke 
forholdet mellom offentlig og privat sektor? 

Faren er at privat sektor effektiviserer, mens offentlig sektor ikke 
gjør det i samme grad. Ettersom vi vil trenge stadig mer eldre-
omsorg, helsehjelp og utdanning, for å nevne noe, kan det føre 
til at vi får en stadig større og dyrere offentlig sektor. 
I kombinasjon med den demografiske utviklingen hvor vi blir 
stadig færre yrkesaktive per pensjonist, kan det blir vanskelig  
å finansiere velferdsstaten.

Tror dere økt automatisering gjennom robotisering, 
AI og digitale løsninger vil påvirke arbeidsmarkedet i 
Norge positivt eller negativt? 

I stor grad positivt. Det norske arbeidsmarkedet er eksep-
sjonelt godt rustet for digitalisering, derfor er vi mye mer digi-
tale enn de fleste andre land allerede. Den norske arbeidslivs-
modellen med relativt høye lønninger nederst på lønnsstigen 
gjør at arbeidsgiver alltid har tatt i bruk all teknologi som 
tenkes kan, og en godt utdannet befolkning har evnet å ta 
teknologien i bruk på arbeidsplassen. Vi ser også at et organi-
sert arbeidsliv er med på å gjøre store og vanskelige omstill-
ingsprosesser mulig. Bekymringen er at mange oppgaver 
endrer seg raskere nå enn før og vi risikerer å presse ut dem 
som ikke har nødvendig kompetanse. Det blir dyrt for alle.

Tror dere økt automatisering gjennom robotisering, 
AI og digitale løsninger vil påvirke arbeidsmarkedet i 
Norge positivt eller negativt? 

Jeg tror arbeidsmarkedet vil tilpasse seg, slik det har gjort 
gjennom mange store teknologiske skifter tidligere. Men det 
vil ikke skje av seg selv, det vil ikke skje over natten, og det 
vil ikke være like enkelt for alle grupper. Tidligere revolusjon-
er i landbruk og industri har gjort det nødvendig med store 
endringer i utdanningssystemet og vårt sosiale sikkerhetsnett. 
Det kan bli tilfellet også denne gangen.

Teknologien endrer 
samfunnet – bør det 
glede eller bekymre?

Sigrun Gjerløw 
Aasland 
Fagsjef i tankesmien 
Agenda

Anne Siri Koksrud 
Bekkelund  
Politisk økonom 
i tankesmien Civita
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Er du bekymret for hvordan et digitalt næringslivs dyna-
mikk driver ulikhet i samfunnet? Hva kan forventes, og er 
det positive eller negative trender som vil dominere?

Ja. I boka Capitalism without capital av Jonathan Haskel og 
Stian Westlake, viser de at ikke bare teknologi, men også 
andre immaterielle faktorer, bidrar til å konsentrere invest-
eringer og avkastning i noen få store virksomheter. Vinneren 
tar alt, i mye større grad enn før. Teknologisk endring kan øke 
ulikhetene på flere forskjellige måter: Den ene er gjennom 
konsentrasjon av markedsandeler. Den andre er gjennom 
svekket skatteinngang fra nye typer virksomheter som vårt 
internasjonale skattesystem ikke er rigget for. Det tredje er 
gjennom risiko for at vi støter noen ut av et arbeidsmarked der 
krav til kompetanse endrer seg raskt.

Er du bekymret for hvordan et digitalt næringslivs dyna-
mikk driver ulikhet i samfunnet? Hva kan forventes, og er 
det positive eller negative trender som vil dominere? 

Jeg er middels bekymret. Særlig vinneren tar alt-fenomenet 
kan true en velfungerende markedsøkonomi.  Vi må være vil-
lige til å tilpasse reguleringen av markedet og konkurransen til 
virkeligheten vi opplever. Men, digitalisering gir samtidig gode 
muligheter for å bekjempe noen av ulikhetens utfordringer. 
For eksempel vil god utdanning kunne bli rimeligere, og 
enorme mengder fagkunnskap er lett tilgjengelig på nettet.

Enkelte store globale selskaper sitter etter hvert med 
enorm makt. Hva, om noe, bør bekymre politikken her?

Det er en viktig bekymring, og selv representanter for 
teknologinæringen selv tar nå til orde for at myndighetene 
bør splitte opp de store gigantene som sitter på et tilnærmet 
monopolposisjon. Vi bør også vurdere bedre regulering av for 
eksempel åpenhet om algoritmer

Enkelte store globale selskaper sitter etter hvert med 
enorm makt. Hva, om noe, bør bekymre politikken her?

For at markedsøkonomien skal fungere, må det være mulig å 
konkurrere på rimelig like vilkår. Vi trenger et internasjonalt 
samarbeid om skattlegging av de hypermobile, globale sels-
kapene. Samtidig må vi sørge for å gjøre det enkelt og attrak-
tivt å starte, drive og finansiere næringsvirksomhet. Det er i det 
private næringslivet de nye jobbene vil og må finnes. Heldig-
vis har Norge gode forutsetninger for å konkurrere globalt.

Hvordan opplever du bevisstheten i det politiske miljøet 
om sammenhengene mellom ny teknologi, effekt på 
samfunnet og deres rolle i å forme dette?

Jeg synes politikken over lengre tid har vært for passiv. Det er 
ikke så rart kanskje. De siste tiårene har vi – av mange gode  
grunner – vært mest opptatt av å deregulere. Nå må vi regu- 
lere, og det i en global økonomi der de som skal lage regler og 
institusjoner, ikke selv fullt ut forstår teknologien de skal regu- 
lere. Men i stort mener jeg teknologisk endring gjør at vi i årene 
som kommer må regulere og styre mer igjen. Jeg tror det er en 
gryende bevissthet om dette, men politikken ligger nok litt etter.

Hvordan opplever du bevisstheten i det politiske miljøet 
om sammenhengene mellom ny teknologi, effekt på 
samfunnet og deres rolle i å forme dette?

Bevisstheten virker å være tiltagende. Om ikke annet er det 
stor oppmerksomhet om slike spørsmål. Flere partier har satt 
ned utvalg som skal utrede både hva som er utfordringene, 
og hva som eventuelt er svarene.
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Skal Norge lykkes med å 
utnytte mulighetene med ny

 teknologi og digitalisering, 
er vi avhengige av den 

digitale infrastrukturen.
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I internasjonale rangeringer av digitalisering kommer Norge 
høyt opp – som hos OECD1, EUs DESI-indeks2 og World 
Economic Forum3. Vi har verdens beste mobilnett, bredbånds-
dekning i det meste av landet og effektive digitale løsninger. 
IKT-industrien og telebransjens store investeringer i utvikling 
av nye nett og tjenester bidrar til omstilling og nye arbeids-
plasser. Det er et viktig bidrag til digitaliseringen av Norge. 

Skal Norge lykkes med å utnytte mulighetene med ny tekno-
logi og digitalisering, er vi avhengige av den digitale infrastruk-
turen som sørger for at mennesker, bedrifter og det offentlige 
er koblet på et bra nett i hele landet. Vi må ha et nett som når 
alle, som er raskt nok til å levere tjenester og som er trygt.

En reise fra telegraf og telefonlinjer, til fiber
Fra den første telegraflinjen mellom Christiania og Drammen 
i 1855, har nettet vært i utvikling. Kobbernettet var lenge 
kjernen i telefoni- og internettilbudet frem til fiberteknologien 
utover 2000-tallet kapret stadig flere kunder. Kobbernettet 
som dekket alle husstander i hele Norge, blir nå valgt bort til 
fordel for fiberløsninger. Antall kunder blir stadig færre, mens 
størrelsen på kobbernettet består og kostnadene øker. For 
å spare driftskostnader og skape rom for nye investeringer, 
vil Telenor begynne jobben med å fjerne gammelt utstyr de 
steder ny fiber- eller mobilnett kan gi fullverdige tjenester.

Harde fakta
99,98 prosent av norske husstander har bredbåndsdekning 
med minimum 4 Mbit/s nedstrøms kapasitet. Av disse dekkes 
om lag 94 prosent av faste kabelløsninger basert på kobber-
nett, fibernett og/eller såkalte HFC-nett (kabelnett). Markeds-

investeringene i elektroniske kommunikasjonstjenester og nett 
har økt betydelig gjennom flere år, fra 7,6 milliarder kroner 
i 2013 til 10,7 milliarder kroner i 2016 for hele bransjen. 
Telenor alene investerte 4,8 milliarder kroner i 2016. 

Ved utgangen av 1. halvår 2017 var det 818 000 fiberbaserte 
abonnement i privatmarkedet, en økning på nesten 127 000 
abonnement på ett år. Over 40 prosent av private bredbånds-
abonnementer var basert på fiber, en økning fra 34 prosent 
ett år før. Norske privatkunder og bedrifter kjøper fast bred-
bånd med stadig høyere hastigheter. Det er bra. Fibernettet 
er fremtidens bredbåndsteknologi.

Samtidig har bredbåndsutbyggingen til nye områder senket 
farten. NKOM-statistikk fra høsten 2017 viser at det bygges 
mer fiber, men at mye av denne bygges i områder som allere-
de har raskt bredbånd via kabel- eller kobbernett. Det er her 
det er mest kommersielt attraktivt å bygge.

Vellykket digitalisering 
med verdens 
beste nett
MODERNISERINGSDIREKTØR I TELENOR NORGE, ARNE QUIST CHRISTENSEN

Mange har store visjoner for hva teknologi kan levere i fremtiden, samtidig viser 
færre samme engasjement for den digitale infrastrukturen.  Vi må ha bredbånd 
til alle for å vinne det teknologiske kappløpet og unngå digitale klasseskiller.

1   OECD (2017): Digital Government Review of Norway –  
   Boosting the Digital Transformation of the Public Sector
2 EU (2017): Digital Economy and Society Index 2017
3 WEF (2016): Networked Readiness Index.

Arne Quist Christensen
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Nye regler vil hjelpe
Fra i år kom det nye nasjonale regler for fremføring av bl.a. 
fiberkabler. Gravekostnadene utgjør gjerne 70–80 prosent av 
kostnadene for fremføring av bredbånd i offentlig vei. Det har 
vært ulik praksis og gebyrregimer i kommunene, noe som har 
gjort det unødvendig tidkrevende og dyrt å bygge ut bredbånd 
og elektrisitetsnett. At regjeringen nå endelig har fastsatt 
nasjonale graveregler betyr at midlene som investeres i 
infrastrukturen vil rekke enda lenger.

Hva gjør vi videre? Skal alle være med?
Et nett som når alle, som er raskt nok til å levere fremtidens 
tjenester og som er trygt, blir stadig viktigere. En undersøkelse 
Kantar TNS har gjennomført for Telenor viser at et det nå 
er flere som mener digital infrastruktur er viktigst for norske 
bedrifter rammevilkår de neste årene, enn som mener fysisk 
infrastruktur er viktigst. Erfaringen da bl.a. ekstremværet 
Dagmar rammet Midt-Norge og deler av Vestlandet i 2011,
var også at da alt lå nede, var det mobildekning og internett 
som var viktigst å få på plass raskt. 

I Norge har regjeringen satt som mål at 90 prosent av befolk-
ningen skal ha tilgang til høyhastighetsbredbånd på minst 100 
Mbit/s innen 2020. Den deadlinen nærmer seg raskt. Samtidig 
har eksempelvis vårt naboland Sverige oppjustert ambisjon-
ene til å gjelde hele befolkningen4 innen 2025. 

Trenger offentlig medfinansiering
Nå er det 80 prosent som har dette i Norge. Det har vært en 
god vekst, men de neste ti prosentene kan bli vanskeligere å 
nå enn de foregående – og de siste ti prosentene for å nå fulle 
100 prosent, enda vanskeligere. For full bredbåndsdekning 
vil ikke være mulig å oppnå i Norge, uten betydelig offentlig 
medfinansiering av de minst kommersielt interessante utbyg-

gingsområdene. Det finnes en viktig tilskuddsordning for dette 
formålet, men midlene som er satt av dekker ikke behovet – 
og er langt under det kommunene søker om hvert eneste år.

Fremtidens kommuner vil være avhengige av teknologisk 
infrastruktur for kommunale tjenester, næringsgrunnlag og 
attraktive bomiljøer. Distriktskommuner med store geografiske 
avstander vil kunne ha mest å hente på digitale løsninger, men 
har samtidig størst utfordringer med å tiltrekke seg markeds-
baserte løsninger for utbygging av bredbåndsinfrastrukturen.

Vi må tenke nytt
Telenors målsetning er 40 prosent andel av fibermarkedet 
i løpet av 2020. Vi kommer til å investere tungt i årene som 
kommer, og tilby raskere bredbånd til enda flere. Utbygging 
vil også være avgjørende for å få på plass 5G. I overskuelig 
fremtid vil det samtidig være behov for bredbånd over kob-
bernettet, for eksempel til spredtbebygde strøk, der det er lite 
kommersielt grunnlag for nettutbygging. I disse områdene vil 
kobbernett gi et tilstrekkelig tilbud, men heller ikke mer – og 
ikke for all tid. 

Skal vi klare å nå alle, må vi tenke nytt.  Fiber kan ikke bygges 
over alt, men supplert av andre teknologier kan man tilby 
høyhastighetsbredbånd også til husstander og områder det er 
altfor dyrt å grave fiber til. Allerede kan mobilnettene levere 
bedre hastigheter enn hva mange får fra sitt faste bredbånd.

Men, bredbåndsjobben er ikke ferdig i 2020. Bredbånds-
ambisjonene bør oppgraderes til å gjelde hele befolkningen 
innen 2025. Til dette trengs offentlige virkemidler som bidrar 
til utbygging av høyhastighet også i ikke-kommersielle 
områder.  Ambisjonen må være full dekning.

Vi er ikke i mål
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen oppsummerte nylig  «Totalt sett er både mobil- og bredbåndstilbudet i 
Norge blant de beste i verden. Samtidig vet vi at tilbudet langt fra er godt nok flere steder i landet. Derfor skal vi 
fortsette den positive utviklingen, slik at vi kobler hele landet på den digitale infrastrukturen. Det betyr enda mer 
fiber i bakken og mer frekvenser til mobilnettene.»

4 Storbritannia: https://www.totaltele.com/499116/UK-government-claims-95-coverage-for-superfast-broadband
Sverige: http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/12/sverige-helt-uppkopplat-2025---en-bredbandsstrategi/
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Bredbånd viktigere enn vei for næringslivet
«Bredbånd er en nøkkel til fremtidig velferd og vekst i Norge, og er blitt like viktig som både vei og jernbane,» 
sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. Respondentene i vår undersøkelse er enige med ham. 

For norske bedrifter vil evnen til å koble alt på nett, overføre store datamengder og kommunisere på avstand, 
bli stadig viktigere. Uavhengig av hvor i landet bedriften er. Digital infrastruktur er også et bidrag til en desentralisert 
næringsstruktur som kan ta vare på arbeidsplasser i distriktene, fordi god tilgang til digital infrastruktur gjør avstander 
mindre, og forretningsmodellene mindre stedbundne. 

For første gang ser vi at flere nordmenn mener digital infrastruktur (som fiber og nettilgang) er viktigere enn fysisk 
infrastruktur. (som vei og jernbane) Mye tyder på at befolkningen nå ser hvordan digitalisering må til for at 
næringslivet skal lykkes fremover. 

Beslutningstakere i offentlig  
og privat sektor

Hva tror du blir viktigst for norske bedrifters rammevilkår 
fremover?

Hva tror du blir viktigst for norske bedrifters rammevilkår 
de neste årene?

Bedre fysisk 
infrastruktur 

41 %

Bedre digital 
infrastruktur 

45 % 

Vet ikke 
15 %

Befolkningen

Bedre fysisk 
infrastruktur 

46 %

Bedre digital 
infrastruktur 

44 %

Vet ikke 
10 %



Telenor ønsker en 
nasjonal strategi 

for kunstig intelligens.
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“Data er den nye oljen” sto det på forsiden av The Economist  
i mai 2017. De store internett-selskapene utnytter data for å 
få innsikter i kundemassen og tilby skreddersydde opplevelser 
for den enkelte kunde. Det er kunstig intelligens som mulig-
gjør dette. En maskin er i stand til å prosessere store mengder 
data, og generalisere basert på de underliggende strukturene.

Innsamling og bruk av personlige data kan innebære juridiske 
og etiske dilemmaer. Potensialet for betydelig samfunns-
gevinst må veies opp mot grunnleggende personvernhensyn.  
I mange tilfeller er det sensitive persondata som også har 
høyest verdi for private selskaper, siden de gir innsikt i opp-
førsel og preferanser. Samtidig vil feilaktig bruk av de mest 
sensitive persondataene, som genetisk sammensetning eller 
arvelige disposisjoner, bryte ned tilliten i befolkningen og 
hindre folk i å dele data. Dette vil igjen begrense forskere, 
private aktører og offentlig sektorer som kan utvikle kunstig 
intelligente tjenester for å løse viktige samfunnsproblemer. 

Derfor må personvern bygges inn i teknologien – vi må utvikle 
bedre rutiner, retningslinjer og etiske prinsipper for behan-
dling av personlige data som vil stimulere privatpersoner til 
å dele data for å skape innsikt gjennom forskning, innovasjon 

og næringsutvikling med utgangspunkt i nye teknologiske 
muligheter innen kunstig intelligens.

Etiske dilemma i praksis
Siden data brukes til å trene opp kunstig intelligente modeller, 
vil ikke modellen være bedre enn de dataene den får servert. 
Det vil si at hvis det er skjevheter eller fordommer i datasettet, 
vil den kunstig intelligente modellen også ha disse skjevhe-
tene. Historiske data vil ofte inneholde skjevheter, og utviklere 
av kunstig intelligens må være påpasselig for å redusere eller 
fjerne slike svakheter i datasettene. 

Dette er spesielt viktig ved bruk av kunstig intelligente 
modeller fordi det ofte ikke er så lett å forklare hvordan disse 
modellene resonnerer. I den metodikken som er omringet av 
mest hype nå for tiden, dyp læring, er selve modellen en stor 
mengde tall som påvirker hverandre. Kunnskapen er altså 
distribuert, og kan ikke enkelt forklares -  det kalles en svart 
boks. Det forskes på verktøy og metoder for å forklare de indre 
mekanismene i slike modeller, men inntil de er klare må man 
være ekstra nøye med at datasettet ikke inneholder skjev- 
heter eller andre svakheter som nevnt ovenfor. 

Kunstig intelligens 
og menneskelig 
etikk
FORSKER TELENOR RESEARCH, AXEL TIDEMANN, SENIORFORSKER TELENOR RESEARCH, SIGMUND AKSELSEN

 1 https://www.economist.com/news/leaders/21721656-data-economy-demands-new-approach-antitrust-rules-worlds-most-valuable-resource
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I USA er det et eksempel hvor rettsvesenet brukte kunstig 
intelligens for å lage risikoprofiler av domfelte, for å vurdere 
gjentakelsesfare. Ikke bare er skjulte algoritmer en trussel mot 
åpenhet, men det viste seg at de historiske dataene og de skjulte 
algoritmene reproduserte sosiale ulikheter - blant annet slik at
svarte menn vurderes urettferdig strengt, fordi dataene de bas-
erer seg på stammer fra et system sårbart for rasediskriminering.

Hensyn til svakheter i datasettene er spesielt viktig for mod-
eller som utvikles for å forutsi oppførsel, og som kan begrense 
friheten til enkeltindivider. Om en person viser seg å ha en vel- 
dig risikabel kjørestil kan det være greit av forsikringsselskapet  
å kreve høyere premie, men det kan være feil å nekte personen  
og ha førerkort. Slik kan altså sensitive data og det at model-
len er en svart boks spille inn på en persons rettigheter. Den 
nye GDPR (Global Data Protection Regulation) inneholder da 
også en klausul mot bruk av automatisert saksbehandling for 
områder som får konsekvenser for individet. Disse områdene 
trenger derfor forklaringsmodeller hvis dem skal ta i bruk  
kunstig intelligens basert på for eksempel dyp læring. 

Kunstig intelligens er spådd å få en stor innvirkning på arbeids- 
markedet. Mange overvurderer kunstig intelligens og ordlegger  
seg som om det skapes kunstig bevissthet, men feltet er i real-
iteten veldig langt unna å oppnå slike kognitive egenskaper. 
Likevel er teknologien moden nok til at mange rutinemessige, 
enkle oppgaver vil automatiseres. Dette vil kreve en kraftig 
omstilling i arbeidslivet, både på kort og lang sikt. Noen yrker 
vil bli nærmest overflødige, som for eksempel sjåfører, mens 
andre vil oppleve en effektivisering, for eksempel leger som 
kan støtte seg på kunstig intelligens for mer nøyaktig og opp- 
daterte diagnoser innenfor noen områder. Denne utviklingen 
er uunngåelig, og bør ikke hindres av regulering. I stedet bør 
fokuset være på videreutdanning og omstillingstiltak for å 
spesialisere arbeidsstokken på det mennesker er gode på - 
omsorg, kreativitet og tverrfaglighet. 

Ansvarlig innovasjon, myndighetenes rolle og anbe-
falinger
I Norge har befolkningen tradisjonelt hatt stor tillit til at 
myndighetene ivaretar enkeltmenneskets rettigheter. Ulike 
tilsyn og interesseorganisasjoner spiller en viktig rolle i denne 
sammenheng. Datatilsynet har nylig gitt sine anbefalinger til 
myndighetene i en rapport om kunstig intelligens og person-
vern. De trekker fram offentlig sektor som rollemodell med høy 
bevissthet rundt etikk og personvernkonsekvensene ved å an-
vende kunstig intelligens. Videre må midler bevilges til forsk-
ning som sikrer at teknologien håndterer personopplysningene 
i samsvar med personvernregelverket, tilsynsmyndighetene 
må utvikle nødvendig kompetanse for regulering, og lovgiv-
ningen må holde følge med den teknologiske utviklingen.

Anbefalingene er betimelige, men myndighetene har også et 
ansvar for å stimulere til forskning, innovasjon og næringsut-

vikling med utgangspunkt i nye teknologiske muligheter. 
Telenor har påpekt behovet for en nasjonal strategi for kunstig 
intelligens. En aksjon fra myndighetenes side vil kunne være 
utvikling av etiske retningslinjer og tiltak for å legge bedre 
til rette for åpenhet og deling av data innen viktige sam-
funnsområder som f.eks. helse og havbruk for forskning på 
kunstig intelligens (etter modell av Storbritannia og deres 
“Data Trusts”). Dette vil også være i tråd med den europeiske 
lovgivningen på området som åpner opp for tilgang til person-
data for vitenskaplig og næringsrettet forskning og utvikling. 
Vi er positive til at den utvidete regjeringen i sin politiske 
plattform slår fast at de vil “utvikle retningslinjer og etiske 
prinsipper for bruk av kunstig intelligens”, og vil følge spent 
med på dette arbeidet.

Konklusjon
Kunstig intelligens har stort potensiale for verdiskaping 
innenfor offentlig og privat sektor, og til å gi bedre og mer 
persontilpassede tjenester til nytte for privatpersoner og 
samfunnet som helhet. Som nasjon trenger Norge å utvikle 
mer egen kompetanse på kunstig intelligens for å ta del i 
verdiskapningen på våre data. Men vi må gjøre dette innenfor 
lovens rammer, og med etiske betraktninger som fundament. 
Dette betyr:

1) styrke bevisstheten rundt skjevheter i datasett for kunstig 
intelligens og hvordan omgå disse, 2) økt fokus på innebygd 
personvern for kunstig intelligens, 3) fokus på videreutdanning 
og omstilling for å redusere negative konsekvenser av  
effektivisering fra kunstig intelligens.

Axel Tidemann

Sigmund Akselsen
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I en fersk landsrepresentativ undersøkelse Kantar TNS har 
gjennomført for Telenor, svarer majoriteten at teknologi-
utviklingen har positiv effekt på norsk økonomi og arbeidsliv. 
Samtidig frykter mer enn fire av ti at digitaliseringen skaper 
et mer utrygt samfunn.  

Tingenes internett kobler sammen stadig flere av «dingsene» 
i hjemmet, på jobben og på veien til og fra. Dette skaper 
enorme muligheter for teknologinasjonen Norge. Samtidig 
vil den digitale avhengigheten gjøre samfunnet sårbart på 
nye måter. Det betyr ikke at samfunnet blir mer utrygt, men 
at vi som utvikler mulighetene må øke beskyttelsen og styrke 
evnen til å håndtere uønskede hendelser. 

For trusselaktørene utvikler seg stadig. Det gjør at vi som eier 
og drifter kritisk digital infrastruktur, må bruke nye metoder 
både for å forebygge, oppdage og håndtere hendelser i våre 
nett, systemer og tjenester. 

Angripes hver dag
Telenor Norge har de siste årene dedikert betydelige ressurs-
er, oppmerksomhet og investeringer i å forsterke forsvaret av 
vår samfunnskritiske telekommunikasjonsinfrastruktur.

Hver dag håndterer og avverger vårt sikkerhetsmiljø cyberan-
grep, fra avanserte forsøk på spionasje, sosial manipulering 
og lammelse av tjenester, til forsøk på innbrudd, tyveri og 
økonomisk bedrageri. Det skal være vanskelig for de som har 
uredelige hensikter å gjøre skade på vår infrastruktur, svindle, 
manipulere eller stjele informasjon. Det blir ikke mindre viktig 
fremover.

Det handler om å beskytte samfunnskritisk infrastruktur som 
bærer nesten 80 prosent av all landets datatrafikk. Derfor 
har vi en aktiv tilnærming til beredskap og hendelses- og 

krisehåndtering. Vi kjenner samfunnets avhengighet av våre 
tjenester og vi har en svært lav terskel for å bruke vår egen 
krise- og beredskapsorganisasjon, når noe har skjedd eller er i 
ferd med å skje. 

Behov for formalisering
I juni 2017 kom stortingsmeldingen om IKT-sikkerhet (Meld. St. 
38 (2016-17)), med tittelen «Et felles ansvar». Det er et godt 
prinsipp, men et godt nasjonalt sikkerhetssamarbeid mellom 
mange aktører må formaliseres for å gi effekt. I dag er samar-
beidet mer dugnadsorientert, enn det er forpliktende.

Vår vurdering er at grensene kan være både uklare og 
uoversiktlige. I en større sikkerhetshendelse i cyberspace er 
det vanskelig å si om man står ovenfor en kriminell aktivitet 
som sorterer inn under politiets ansvar, eller et angrep som 
kan være rettet mot Norge som nasjon, som sorterer inn under 
Forsvarets ansvar.

Skal vi lykkes i å ta et felles ansvar må vi derfor ha en offentlig 
myndighetsaktør med politimyndighet, som under én ledelse 
kan etablere felles situasjons- og konsekvensforståelse, med 
mandat til å gripe inn når noe skjer. Vi står ovenfor trusselak-
tører som kan skape store konsekvenser i samfunnet. Vi kan 
ikke forsvare cyberspace sektorvis.

Sektorprinsippet må derfor ikke være et hinder for effektiv sty-
ring og ledelse. I cyber er reaksjonstid avgjørende og vi mener 
at det er vesentlig at justis- og forsvarssektoren sitter tett 
sammen for å ha felles situasjons- og konsekvensforståelse.

Tettere samarbeid
I 2018 har Cyberforsvaret og Telenor Norge forsterket et seks 
års langt samarbeid ved å inngå en avtale om å styrke nasjon-
al håndtering av digitale sikkerhetshendelser. Målet med

Beskyttelse 
av det som 
er sårbart
SIKKERHETSDIREKTØR I TELENOR NORGE, HANNE TANGEN NILSEN 

Når alt kobles opp på nett, øker behovet for å styrke sikkerheten. Samfunnet må 
beskyttes mot menneskelige og tekniske feil, så vel som bevisste handlinger utført av 
aktører som vil manipulere, paralysere eller ramme samfunnet. 
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avtalen er å øke den totale evnen til å beskytte kritisk infra-
struktur i et nasjonalt samfunnssikkerhets- og beredskapsper-
spektiv. Begge parter skal kunne støtte seg på den andre part 
i egne beredskapsplaner og skal gjensidig koordinere relevant 
beredskapsplanverk.

Dette er et eksempel på formalisert samarbeid, der vi har 
tydelig avklarte roller og forventninger til hverandre, samtidig 
som vi legger til rette for god beredskap i fredstid for å sikre at 
det også fungerer hvis den nasjonale krisen kommer.

Hanne Tangen Nilsen

Befolkning

Beslutningstakere i offentlig og 
privat sektor

I fremtiden vil stadig flere ting og maskiner kobles til 
nett, arbeidsprosesser automatiseres og tjenester digi-
taliseres. Hvilken påstand kjenner du deg mest igjen i?

Digitalisering 
gjør samfunnet 

tryggere 
24 %

Digitalisering 
er lite relevant 
for samfunnets 
trygghet 17 %

Digitalisering 
vil gjøre sam-
funnet mindre 

trygt 42 %

Vet ikke 
17 %

Digitalisering 
gjør samfunnet 

tryggere 
26 %

Digitalisering 
er lite relevant 
for samfunnets 
trygghet 21 %

Digitalisering 
vil gjøre sam-
funnet mindre 

trygt 39 %

Vet ikke 
14 %
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Barns 
sikkerhet 
på internett   
LEDER CORPORATE AFFAIRS, TELENOR NORGE, TORILD LID URIBARRI 

For å sikre barn både frihet, trygghet og rettigheter på nett må modige aktører gå 
sammen om å utvikle innovative løsninger som setter barna i sentrum. Men det er 
bare foreldre som kan være foreldre. Også på nett. 
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I den såkalte «Dark Room»-saken har Vest Politidistrikt så 
langt identifisert minst 300 barn som er blitt seksuelt misbrukt 
på det groveste. Over 80 menn er under etterforskning. 
I samme periode har Politiet opplevd en økning på hele 18 
prosent i antall anmeldelser i kategorien seksuell omgang og 
voldtekt av barn under 14 år. Ifølge Politiet at det er grunn til 
å tro at økningen både skyldes avdekking av mørketall og en 
reell økning. 

Virtuell kriminalitet, virkelige ofre 
I Norge i 2018 har seksuelle overgrep mot barn ofte en digital 
dimensjon. Overgripere som før måtte stå utenfor barnehager, 
får nå tilgang til samme barn på nett og kan benytte anonymi-
eten internett gir. Økt kapasitet og hastighet gjør deling 
lettere og man kan bestille live-overføringer av overgrep.  

Også såkalt egenprodusert overgrepsmateriale øker. Dette kan
være nakenbilder sendt kjærester imellom som kommer på 
avveie, og det kan være bilder og filmer av barn som blir presset 
til å utføre voldtektsdefinerte overgrep av seg selv foran kamera. 

Mange ofre sier at de  lærer seg å leve videre tross de fysiske 
overgrepene, men oppgir at det er en forferdelig belastning 
at bilder og video som dokumenterer overgrepene fortsatt 
sirkulerer. Hver deling og hvert nytt klikk oppleves for dem 
som et nytt overgrep, ifølge KRIPOS. 

Nye samarbeid med Politiet 
I 2004 utviklet derfor Telenor i samarbeid med Kripos et 
DNS-filter som hindrer spredning av overgrepsmateriale ved 
å blokkere tilgang til kjente sider med overgrepsmateriale. 
14 år senere utgjør filteret en viktig del av arbeidet med å 
hindre spredning av overgrepsmateriale på nett. Samtidig ser  
KRIPOS at kriminaliteten flytter seg, blant annet til fildeling og 
til det såkalte mørke nettet – deler av internett der man kan 
operere i det skjulte.

Telenor er jevnlig i dialog med både KRIPOS og Politidirekto-
ratet om hvordan vi sammen kan utvikle nye verktøy for å 
komme spredningen til livs. Målet for 2018 er å ta nye, modige 
grep innen lovens rammer for å sikre barn og unge økte 
rettigheter på nett. 

Videreutvikler Bruk Hue
Samtidig som vi jobber med tekniske løsninger for å stoppe 
spredning av og tilgang til overgrepsmateriale, jobber vi med 
samfunnsansvarsprosjekter som skal bidra til å forebygge at 
barn og unge havner i fortvilte situasjoner og misbrukes.

Siden 2009 har Telenor drevet Bruk Hue, en skoleturné mot 
nettmobbing og for nettvett, i samarbeid med Medietilsynet, 
Røde Kors’ Kors på halsen og Barnevakten. Sammen har vi besøkt 
over 1200 skoler og snakket med 290.000 elever og 60.000 
foreldre.  Tilbakemeldingene har vært gode, men vi vet også at 

det fremdeles er for mange barn og unge som lider av mobbing. 

Derfor vil vi utvide og digitalisere Bruk Hue-konseptet, for å 
kunne nå hele 300.000 nye barn og unge innen 2020. Dette 
vil vi gjøre i samarbeid med kommuner og skoler. Vi tror det er 
ved å sette barn og unges behov i sentrum at vi kan bidra til 
samfunnets overordnede nullvisjon mot mobbing. En sentral 
del av Bruk Hue handler om å utruste barn og unge med digi-
tal dømmekraft. En viktig satsning videre vil være å bevisst-
gjøre barn på risikoene ved bildedeling. 

Foreldre må logge seg på 
En viktig del av dette handler også om at foreldre må skjønne 
hvordan barna deres lever på nettet. Stadig færre foreldre 
kommer til foreldremøtene Bruk Hue-kampanjen arrangerer 
på kveldstid. Vi har stor forståelse for tidsklemma, men er 
redd mange foreldre ikke vet nok om hvordan de bør følge 
opp barna på nett.  Derfor utviklet Telenor i 2016 Den Digitale 
Foreldreskolen, en nettskole hvor barn og faglige eksperter er 
lærere, og foreldre er elever. Foreldreskolens mål er at foreldre 
engasjerer seg mer i barns digitale liv. Vårt pensum, som har 
passert 1 million visninger, kan inspirere og motivere, men den 
virkelige læringen skjer i dialog mellom foreldre og barn. 

Det kreves en landsby 
Hva enkelte barn og unge utsettes for av nettrelaterte over-
grep, er noe av det mest hjerteskjærende man kan høre om.  
Telenor ser at tilgang til internett bidrar til utvikling  og  
mestring hos unge, men vi ser også at nye problemer skapes. 

Bare foreldre kan være foreldre, men vi er flere som har og tar en 
digital oppdrager- og veilederrolle: myndigheter, skole, lærere, 
helsesøster, politi, næringsliv ogfrivillige organisasjoner. 

Derfor må alle aktører som bryr seg om barn på nett bli bedre til å 
samarbeide. Vi må gå sammen for å lære mer om hvordan sikker-
hetskultur og digital dømmekraft skapes og opprettholdes.
Det gjør vi best sammen med barna.

Torild Lid Uribarri
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Det handler om å gjøre enkeltmenneskenes hverdag bedre, 
smartere og enklere. Det handler om å bruke samfunnets 
knappe ressurser på best mulig vis, for å gjøre transporten, 
kollektivtrafikken og byene våre mer bærekraftige. Det han-
dler om å sette bedrifter i stand til å konkurrere og hevde seg i 
et stadig mer globalt marked. Det handler om å gjøre livsvik-
tige tjenester tilgjengelige for de mange menneskene, uansett 
hvor de bor eller hvilken livssituasjon de er i. Teknologien er en 
støtte for å leve gode og fullverdige liv. Slike endringer har vi 
vært med på siden Televerket ble grunnlagt i 1855.

Sterkere og mer inkluderende samfunn
I Telenor er vi teknologioptimister. Vi tror at samfunn blir 
sterkere og mer inkluderende jo bedre og mer effektivt vi 
kobles sammen. Vi jobber hver dag for å sikre at norske 
forbrukere, bedrifter og offentlige institusjoner nyter godt av 
verdens raskeste mobilnettverk med høy kapasitet og robust-
het. Det er en forutsetning for å lykkes med digitalisering, 
og det er et ansvar vi tar på største alvor. Her hjemme er 
det en viktig og på mange måter selvfølgelig samfunnsrolle. 

Rollen som samfunnsaktør er en vi har, eller tar, også i de 
elleve andre markedene vi betjener. Vår måte å drive forret-
ning på, investeringene vi gjør i mennesker og infrastruktur, 
og måten vil henvender oss til markedet på: alt er formet av 
en tro på at ved å koble sammen mennesker med det som 
betyr mest for dem, kan vi gjøre mer enn god forretning – 
vi kan utgjøre en positiv forskjell for samfunnet.

Krever kompetanseløft fra oss alle
Digitalisering og automatisering innebærer at enkelte 
oppgaver som i dag utføres av mennesker kan overtas av 
maskiner. Inntil videre betyr det at vi kan slippe å utføre jobber 
som er kjedelige, skadelige eller farlige. Men slike endringer in-
nebærer også at arbeidslivet endres: en arbeidstaker som op-
plever at oppgavene automatiseres bort, vil ikke umiddelbart 
kunne påta seg helt nye oppgaver. Digitaliseringen vil kreve at 

vi alle er forberedt på å ikke ha ett, men flere karriere-
løp. Kontinuerlig videreutvikling av kunnskap og ferdigheter 
vil være en forutsetning for å kunne forbli yrkesaktiv. 

I Telenor har vi vært åpne om hvordan digitaliseringen påvirk-
er vår virksomhet, men vi har også vært tydelige på hvilken 
kompetanse vi vil ha behov for i fremtiden. Ved å utfordre alle 
våre ansatte til å gjennomgå minst 40 timer videreutdanning 
årlig, forsøker vi å dyrke en kultur for læring og utvikling både 
blant ledere og ansatte.

Vi må dele og samarbeide
Det norske samfunnet er godt skodd for å takle omstillingene 
digitaliseringen krever. Vi har løftet i flokk før, og vi har en 
kultur for å dele og samarbeide – både i nærings- og sam-
funnslivet og i samspill mellom offentlige og private krefter. 
All erfaring fra tidligere teknologiskifter tilsier at det vil skapes 
ny verdi og nye muligheter. Hovedutfordringen for mange land 
fremover vil være å takle den samfunnsomveltningen som 
teknologien skaper på en fredelig og ordnet måte, og å sikre 
at de teknologiske fremskrittene kommer folk flest til gode.

Kunstig intelligens og tingenes internett
For å utnytte mulighetene må vi ha innsikt i og forståelse for 
teknologien som former den. Her er konkurransen hard: Kina 
ønsker å bli det fremste innovasjonssenteret i verden innen 
kunstig intelligens innen 2030. Ledende teknologiselskaper 
som Google, Amazon, Facebook og Apple endrer fokus fra 
«mobile first» til «AI first». Derfor har vi argumentert for at 
Norge trenger en nasjonal strategi for kunstig intelligens.

Telenor har investert i en forskningslab for AI i Trondheim 
sammen med NTNU og SINTEF, og ett år etter åpningen har 
flere norske bedrifter og offentlige institusjoner bidratt med 
data og problemstillinger, antall studenter som vokst kraftig, 
og den første prisen for fremragende masteroppgave blitt delt 
ut. Det er rom for flere partnere og vår ambisjon er å gjøre 

Det som 
betyr 
mest
KONSERNSJEF, TELENOR ASA, SIGVE BREKKE 

I alt snakket om digitalisering, automatisering og kunstig intelligens er det noen 
ganger lett å glemme det viktigste: Å koble deg til det som betyr mest.  
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AI-laboratoriet til kjernen i en nasjonal satsing. Kombinert med 
en satsning på tingenes internett (IoT) som gir gründere og 
studenter gratis tilgang til ressursene de trenger for å teste 
ut nyskapinger, håper vi at AI-lab’en også kan bli en driver for 
utvikling av nye og eksisterende selskaper i Norge.

Suverene nettverk er livsnerven i det moderne 
samfunnet
Grunnlaget for all utviklingen vi ser for oss, er tuftet på bred 
tilgang til raske og robuste nettverk. Telenor investerer hvert 
år om lag 12 milliarder kroner i videreutvikling av våre mobil-
nettverk. 

I februar i år lanserte vi vårt 4G-nettverk i Bangladesh, etter 
21 års virksomhet i landet. Allerede i fjor oppgraderte vi 

nettverket i Myanmar til 4G, etter mindre enn 1 000 dagers 
drift. I begge landene er nå mer enn 50 % av mobilkundene 
også internettbrukere. Selv om det norske markedet ligger 
langt fremme i å ta i bruk ny teknologi, er forskjellene mellom 
en kunde i Stavanger, Sofia og Sylhet stadig mindre. Mer 
enn en tredjedel av våre nettverksinvesteringer går til det 
norske markedet. Vi mener det er viktig å beholdet det norske 
forspranget med 5G.

5G er mye mer enn hastighet. Overføringsteknologien blir 
nå så avansert at kapasiteten og ytelsen kan designes 
for det brukeren trenger. Selvkjørende biler? Fjernkirurgi? 
Overvåkning av oppdrettsmerder til havs? Kun kreativiteten 
og skaperkraften setter grenser. Og som kjent; her ligger vi 
mennesker fortsatt mange skritt foran.

Sigve Brekke
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Om spørreundersøkelsen
Kantar TNS har gjennomført en spørreundersøkelse 
for Telenor Norge, der vi både har spurt et repre-
sentativt utvalg av befolkningen (1000 personer), 
og et panel av beslutningstakere på sin arbeidsplass 
i offentlig og privat sektor, med ansvar for innkjøp, 
IKT, økonomi og salg/marked. Både funnene fra 
befolkningsundersøkelsen og undersøkelsen av 
ansvarlige i offentlig og privat sektor er omtalt i flere 
artikler i publikasjonen. Spørreundersøkelsene er tatt 
opp i hhv. primo februar 2018 og primo januar 2018. 
Svarene kan være noe forenklet i gjengivelse i 
figurene her, se www.telenor.no\om\teknologi-
norge\ for eksakte spørsmål og svaralternativer.
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Telenor Norge AS er landets største leverandør av telekommunikasjon og digitale tjenester. 
Vår infrastruktur er grunnmuren i digitaliseringen av Norge  med dekning og hastigheter i 
verdensklassen. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt 
av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig 
med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for 
barn og unge på nett. 

Vi har 3400 medarbeidere fordelt på 23 kontorer i hele Norge, og vi er en del av Telenor 
Group, som har virksomhet i 12 land. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum. 



Er vi klare for 
5G-samfunnet?
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Norsk økonomi må omstilles, og teknologien utvikler seg raskere enn noen gang. 
Skal Norge beholde den digitale ledertrøya vil det kreve en digital infrastruktur i 
verdensklasse, et omstillingsdyktig næringsliv og en mer offensiv offentlig sektor. 
I årets utgave av Telenors Status Teknologi kan du lese mer om hvordan neste 
generasjons mobilnett, 5G, vil bidra til akkurat det – og hvorfor det vil angå oss alle.

Telenor Norge AS er landets største leverandør av telekommunikasjon og 
digitale tjenester. Vår infrastruktur er grunnmuren i digitaliseringen av Norge, 
med dekning og hastigheter i verdensklassen. Les mer om Telenor Norge på 
www.telenor.no


