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Shanghai 

Vi lever i en spennende tid 



To megatrender  

Fremtiden er elektrisk 

Raskere og raskere utvikling i 

vitenskap og  teknologi 

Bærekraft blir megatrend 



Eksempel: Energirevolusjonen 
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Bærekraft blir megatrend 



Fremtiden er elektrisk 

Kostnadsreduksjoner  
Solcellepaneler 1970 - nå > 99 % 

… store anlegg 2008 - 2015 64 % 

Vindkraft på land 1980 - 2015 96 %  

… 2008 - 2015 41 % 

Batterier elbiler 2008 - 2015 73 % 

Brenselsceller (H2) 2008 - 2015 95 % 

LED-lys 2008 - 2015 94 % 

Teknologioptimistene 

tok feil… 

De var altfor 

pessimistiske! 

Energirevolusjonen 



Det store bildet  

– de lange linjene 

Fremtiden er elektrisk 



Informasjon            

Vitenskapelige artikler: 

dobling hvert 9. år  

 x160 fra 1950 
 

«90 % av alle forskere som 

noen gang har levd lever nå» 
 

Kina > EU-landene 

 
 

Befolkning 

1850: 1,25 mrd 

1950: 2,50 mrd 

2017: 7,50 mrd 

2040:   > 9 mrd 

 

 
Forventet levealder 

 + 25 år fra 1950 

 

Analfabetisme 

1970 – 2015 

 37% – 15% 

Produksjon 

10-doblet fra 1950 
 
 

2,8% årlig vekst gir ny 

10-dobling til 2100 
 

1950-2100: x100 

Stadig raskere utvikling og vekst 



Raskere og raskere vekst i 

informasjonsteknologi 

   70.000 år    Avansert talespråk utvikles 

      5000 år    Skriftspråk 

        560 år    Boktrykkerkunsten utvikles 

        167 år    Telegrafi England – Frankrike * 

          75 år    Starten på dataalderen 

          25 år    Internett for allmenheten 

          10 år  Den første iPhone. Nå 2,1 mrd. brukere 
 

 Fremtiden er elektrisk 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_telegraph


Tre selvforsterkende 

mekanismer forklarer raskere 

teknologiutvikling og vekst 

Fremtiden er elektrisk 



Økonomisk 

vekst 

Utvikling av vitenskap 

og teknologi 

Innovasjon 

 Ressurser 
• Forskning 

• Utdanning 

 Motivasjon 

 Innovasjon 

mer lønnsomt 

 Learning by 

doing 

1. Innovasjon  Vekst  Mer innovasjon 



2.  Innovasjon som fremmer  

 innovasjon 

• Briller økte intellektuell arbeidskapasitet 

 

• Mikroskop og teleskop åpnet nye områder 

for forskning 

 

• Trykkekunsten ga billigere spredning av 

kunnskap 
 



IKT endrer nesten alt 

• Mer effektiv produksjon  

• Nye eller forbedrede produkter 

• Nye forretningskonsept og endret organisering 

• Enklere spredning og innhenting av kunnskap 

• Økt global utveksling av ideer og kultur 

• Mer effektiv forskning og raskere teknologiutvikling 



IKT stimulerer forskning og innovasjon 

• Kunnskap: Lettere søking og spredning 

• Mer effektiv forskning 

• Forskning på nye områder 

• Simuleringer - datamaskinen blir kreativ 

• Kunstig intelligens 

• Solve intelligence 

• Use it to solve everything else 

• Demis Hassabis, DeepMind Technologies 



3. Omstilling Vilje til omstilling 

• En gang sto verden 

nesten stille 

 

• Omstillingsevne blir et 

ideal 
 



Driverkreftene bak teknologirevolusjonen 

Bioteknologi 

Materialteknologi
  

 

 
Mindre motstand mot 

omstilling    

  
 

Stor 

økning i 

global 

FoU-

innsats 

 
X 160 fra 1950 

 

 

Bedre  

verktøy: 

IKT ++ 
Raskere utvikling av 

vitenskap og teknologi 



Drivkreftene 

Materialteknologi 
 Materialenes genom 

Bioteknologi 
 Genteknologi ++ 

 

 

3. Bredere støtte til 

innovasjon og omstilling    

  
 

1. 

Stor 

økning i 

global 

FoU 
 

160X fra 

1950 

2.  

Bedre  

IKT  
+  

bedre  

instrumenter  

Øk 

Økonomisk 

vekst 

Raskere utvikling av 

vitenskap og teknologi 



Men veksten presser 

ressurser, klima og miljø 

Fremtiden er elektrisk 



•Global oppvarming 

•Raskt tap av biologisk mangfold  

•Ressurser presses 

•Helse 

Utslipp per produsert enhet må ned fort  



Ressursknapphet og politikk kan 

gi utviklingen en annen retning 

Fremtiden er elektrisk 

 

Ressursbegrensninger

Miljøproblemer 

Økonomisk vekst

Bærekraftig vekst
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Ressursbegrensninger

Miljøproblemer 

Økonomisk vekst

Bærekraftig vekst

Fem faktorer som øker presset 

for en mer bærekraftig politikk 

1. Økte miljøproblemer og bedre vitenskapelig forståelse 

2. Urbanisering. Storbyer må løse lokale miljøutfordringer. 

Det bidrar til globale løsninger 

3. Rikere verden  større evne og vilje til å handle 

4. Økt folkelig forståelse av behovet for å handle 
 Forståelse på ett område letter aksept på andre. 

5. Suksess avler suksess. Fornybar energi + elbiler  

Forståelse av at innsats kan gi svært gode resultater 
 

 

 



Energirevolusjon viser mulighetene 

Fremtiden er elektrisk 



Energirevolusjonen 

Fremtiden er elektrisk 



Fremtiden er elektrisk 

IKT, 

materialer 

biotek.  

Mål-

rettet 

FoU 

Utbygging 

+ industri-

alisering 

Energirevolusjonen: Hva har skjedd? 

Kostnadsreduksjoner  
Solcellepaneler 1970 - nå > 99 % 

… store anlegg 2008 - 2015 64 % 

Vindkraft på land 1980 - 2015 96 %  

… 2008 - 2015 41 % 

Batterier elbiler 2008 - 2015 73 % 

Brenselsceller (H2) 2008 - 2015 95 % 

LED-lys 2008 - 2015 94 % 



Fremtiden er elektrisk 

IKT, 

materialer 

biotek.  

Mål-

rettet 

FoU 

Utbygging 

+ industri-

alisering 

Mye mer kommer… 

Mission Innovation dobler innsatsen for ren energi 

Prognose Bloomberg New Energy Finance: 

 

 Solceller 60% billigere til 

2040 

 

 Vind 41% billigere til 

2040 
 

 

NEW ENERGY OUTLOOK 2016  

Powering a Changing World 

http://www.bloomberg.com/company/new-energy-outlook/
http://www.bloomberg.com/company/new-energy-outlook/
http://www.bloomberg.com/company/new-energy-outlook/


Fremtiden er elektrisk 

McKinsey: 

Winds of change? 

Why offshore 

wind might be the 

next big thing 

 

Energirevolusjonen 

http://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/winds-of-change-why-offshore-wind-might-be-the-next-big-thing
http://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/winds-of-change-why-offshore-wind-might-be-the-next-big-thing
http://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/winds-of-change-why-offshore-wind-might-be-the-next-big-thing
http://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/winds-of-change-why-offshore-wind-might-be-the-next-big-thing
http://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/winds-of-change-why-offshore-wind-might-be-the-next-big-thing


Implikasjoner for 

økonomisk 

tenkning? 

Fremtiden er elektrisk 

Raskere og raskere utvikling i 

vitenskap og  teknologi 



Implikasjoner 

• Raskere endringer  Bedre teknologiovervåking 

• Mer usikkerhet  Økt vekt på realopsjoner 

• FoU og innovasjon viktigere i en større verdensøkonomi 

• Trolig mer faste kostnader og mindre variable 

• Fordelingsutfordringer? Arbeidskraft mindre verdt? 

• Sosiale og politiske utfordringer ved raske omstillinger  

Fremtiden er elektrisk 



Takk for oppmerksomheten 

Fremtiden er elektrisk 

og velkommen til en spennende fremtid! 


