
den fjerde 

vendingen

SE DE NYE POLITISKE TRENDENE

Tverrpolitisk enighet om at miljø- og 
fordelingsspørsmålene må håndteres. – 
Utfordringene har tvunget oss til handling. Vi 
kan ikke overlate framtiden til tilfeldighetene, 
uttaler en samlet politisk ledelse. Les de fi re 
visjonene om et bærekraftig samfunn.  

LES OM DEN NYE HVERDAGEN 

Vår hverdag og våre holdninger har endret 
seg.  Møt iPål, FinnHansen, CosmopoBritt og 
NAIV.Rosa – fi re mennesker av sin tid – og se 
hvordan de takler utfordringene.  

VERDEN 2031
ALT OM DE DRAMATISKE ÅRENE 2007-2031

Fra Kristi fødsel tok det 1500 år å fordoble kunnskapen i verden. Nå dobles 
kunnskapen i verden hver 18. måned og endringstempoet øker eksplosivt. 
Verdensbildet ditt kan komme til å endre seg i samme tempo.

Sommerprosjekt 2007 

WWW.STATKRAFT.NO
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FORORD     

I innledningsfasen av prosjektet dro vi god 

nytte av den kompetansen og 

nytenkningsviljen som preger Statkrafts 

innovasjonsavdeling. For hvordan skulle vi 

angripe oppgaven? Hva ønsket Statkraft at vi 

skulle rette blikket mot? Hva ville vi fokusere 

på? Spørsmålene og diskusjonene var mange, 

men innovasjonsavdelingens oppfordring var 

hele tiden klar: «Ta utgangspunkt i deres egne 

tanker. Gi oss noe vi ikke har tenkt på før.»

Vår gjennomsnittsalder er 24 år. Hvorfor ikke 

tenke oss 24 år fram i tid? For hvordan ser 

verden ut i 2031, når vi styrer departementer 

og næringsliv, når våre holdninger setter 

standarden for hvilken retning samfunns-

utviklingen tar? Dette er samtidig å spørre 

etter hvordan vi ønsker at verden skal være. 

De framtidsbildene vi presenterer har form 

som drømmebilder, likevel er de uttrykk for det 

vi mener er reelle utviklingsmuligheter. De er 

ekstreme varianter av holdnings- og verditrekk 

man allerede kan spore i dagens samfunn, og 

de vil prege framtidige forbrukere.  

Kan så Statkraft lære noe av disse bildene? 

Hvilke nye spilleregler kan man tenke seg, og 

hvilke nye muligheter dukker opp i 2031? Vi 

diskuterer ikke produksjon og distribusjon av 

energi. Vi kommer ikke opp med tekniske 

løsninger. Det overlater vi til fagfolket i 

Statkraft. Vi beskriver noen framtidsbilder 

Statkraft kanskje må forholde seg til. Vi 

indikerer hvilke perspektiver og verdier som 

gjelder i år 2031, og det gir føringer for hvilke 

løsninger det vil være mulig å sette ut i live.

Dette dokumentet tar som sagt utgangspunkt 

i våre egne holdninger og synspunkter. Fire 

forskjellige karakterer pekte seg tidlig ut. For 

å fange så mye som mulig forlot vi våre egne 

standpunkter og lot personene ta form på 

egen hånd. Ved å dyrke fram arketypene har vi 

vært tro mot våre egne grunnstandpunkt, men 

samtidig etablert et persongalleri som favner 

så bredt som mulig. De personene du vil møte 

er både oss og ikke oss – de er ekstreme 

representantene for våre drømmer.   

Personene er til dels svært ulike, men deler 

én grunnleggende felles holdning. Alle lever i 

en verden hvor man har vært og fortsatt er 

avhengig av å ta aktivt stilling til miljø- og 

fordelingsspørsmål. De lever med andre ord 

ikke i en verden hvor disse to utfordringene er 

to blant mange, men hvor disse spørsmålene i 

stor grad styrer samfunnslivet.  

Vi håper scenariene kan gi Statkraft noen nye 

perspektiver i sitt strategiarbeid. Vårt ønske 

er at arbeidet vi har nedlagt både kan gi 

Statkraft en pekepinn på hvordan verden kan 

bli, og inspirere Statkraft til selv å fortsette å 

delta i endringsprosessene.

Sommerprosjektet 2007

FORORD
Årets sommerprosjekt har vært 

utført av elleve studenter, 

alle med svært ulik bakgrunn. 

Vi er økonomer, ingeniører, 

journalister, fi losofer, 

matematikere, fysikere, 

endog bulgarere, kinesere og 

frankofi le. Statkraft formulerte 

en svært bred oppgave, 

og valgte derfor å satse på 

mangfold i valget av studenter. 

Vår oppgave var å «Legge 

en energistrategi for Norge 

AS», noe som har vært en 

inspirerende utfordring. 
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Først og fremst har gruppen vist stor grad av 

selvstendighet og evne til å strukturere eget 

arbeid. De fattet oppgaven og prinsippene bak 

framtidstenkning raskt og framstår som en meget 

kompetent gruppe av dyktige enkeltindivider.

Fra et faglig ståsted er oppgaven svært krevende. 

Det vanskeligste er å oppfylle kravet til 

Innovasjonsdirektør Sverre Gotaas: «Tanker som 

er tenkt er allerede tenkt - vi ønsker oss nye 

tanker». Dette har krevd en varsom veiledning og 

en bruk av metodikk som ikke forankrer studien i 

historiske data eller strategier. Vi har ikke kunnet 

benytte fagfolk i Statkraft, men har søkt 

inspirasjon utenifra fra folk vi vet tenker 

annerledes. Blant disse Dr. Erik Reinert som har 

mange spennende tanker innen globalisering og 

økonomi.

Metodikken vi har anvendt kalles Future Mapping. 

Her har arbeidsgruppen fått frie tøyler til å 

beskrive noen klart forskjellige framtidsbilder uten 

å knytte dem til historiske drivere. Scenariene har 

basert seg på gruppas løse tanker og ønsker for 

fremtiden. Etter at scenariene ble beskrevet, har 

vi forsøkt å fortelle historien om hvordan disse 

kan bli virkelighet. Vi har søkt etter struktur 

mellom de fire framtidsbildene som ble etablert, 

og til slutt lykkes i å identifisere to akser som 

scenariene kan systematiseres rundt. Vi har 

samtidig svært bevisst forsøkt å unngå at vår 

strukturelle tilnærming skulle forårsake at vi 

mister spontaniteten og nytenkningen.

Scenariene er «drømmebilder» - verdener 

studentene mener at mange vil strebe etter å 

oppnå – ikke minst basert på egne følelser. Vi har 

bevisst unnlatt å diskutere mange 

problemstillinger verden kan bli tvunget inn i. 

Studien må derfor ikke forveksles med 

beslutningsscenarier hvor vi søker en helhetlig 

beskrivelse. Denne rapporten fokuserer på 

hvordan nye tanker og handlingsmønstre kan 

oppstå.

Det er interessant å observere at «ungdommen» 

forutsetter fire viktige drivere fram mot år 2031;

1. Vi lever med store miljøproblemer

2. Problemstillingen mellom rike og fattige land 

søkes løst i alle scenariene

3. Globaliseringen øker i omfang 

4. Bruken av informasjonsteknologi øker, men har 

forskjellig anvendelse avhengig av 

framtidsbildet

I mange andre framtidsstudier – ikke minst i 

Statkrafts egen studie «Future Perspectives 

towards 2025, The European Power Market» - er 

det nettopp disse driverne det blir satt spørsmål 

rundt. Vil miljøfokuset fortsette, eller er det en 

«døgnflue»? Vil globaliseringen fortsette eller vil vi 

oppleve et større nasjonalt fokus? Studentene 

stiller ikke disse spørsmålene, men vurderer dem 

som sikre krefter. Dette er interessant å 

observere for oss som har diskutert emnet i 

mange år.

Det som skiller scenariene fra hverandre er 

nettopp disse to tingene: (1) hvilket verdensbilde 

/ perspektiv menneskene har og (2) hvilke verdier 

de forfekter. Hoveddimensjonene er «gode» fordi 

de representerer grunnlaget for svært mange 

beslutninger. Et helhetlig globalt perspektiv vil gi 

store, globale løsninger. Mennesker som ser ut på 

verden fra sitt eget lille, lokale perspektiv vil velge 

småskala løsninger. På samme måte vil 

forskjellige verdigrunnlag bidra til forskjellige 

løsninger. Jeg berømmer studentene i valget av 

hoveddimensjoner samtidig som jeg vet at det 

ikke var uten smerte, da de føler at ikke alt favnes 

inn under denne strukturen.

Kjære leser – for å sitere min kollega Tom Karp: 

«Målet med framtidstenkning er å flytte huer». I 

denne sammenheng; «ditt hue». Studentene deler 

med oss sine tanker og perspektiver. Du er 

kanskje uenig, men det får deg til å tenke.

Jeg ønsker studentene – hver og en av dere – 

lykke til videre. Takk for alle spennende og 

givende diskusjoner.

Helge Bollæren Hasvold

VEI-
LEDEREN 
HAR 
ORDET
Statkraft ønsker med denne 

studien å utforske nye tanker 

og idéer som unge studenter 

kan bidra med knyttet til 

framtidens forbruker av energi. 

Jeg har hatt gleden av å være 

veileder i denne prosessen, og 

ønsker med dette å si noen ord. 
Foto: iStockphoto
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INNLEDNING    

Det raske endringstempoet har gitt deler av 

menneskeheten enorm velstand. Vekstens 

skygge er en stadig sterkere skjevfordeling, og et 

økende press på naturressursene. 

Miljøproblemene har gjennom siste halvdel av 

1900-tallet blitt et viktig tema, og nye 

konfliktområder mellom menneskelig atferd og 

det økologiske system har avløst de problemene 

menneskeheten allerede har håndtert. Når en 

stadig større andel av verdens ressurser samtidig 

konsentreres på en stadig mindre andel av 

befolkningen, kan det synes som at utviklingen 

på et tidspunkt må snu. Våre framtidsbilder for 

2031 etterlater ingen tvil: vi går inn i en fase hvor 

utviklingen innen miljø og global fordeling blir 

styrende. Hvordan og hvorfor disse spørsmålene 

behandles er imidlertid forskjellig i de ulike 

scenariene.

En fascinerende historisk analyse som også 

indikerer at de neste 24 årene kan bringe store 

holdningsmessige 

endringer, finner vi 

hos historikerne 

Neil Howe og 

William Strauss. 

I 1997 utgav de 

boken The Fourth 

Turning, hvor det 

dokumenteres en 

syklisk menneskelig utvikling som «gjentar» seg 

omtrentlig hvert 80 år. Howe og Strauss har gått 

igjennom historien fra tidenes morgen og i detalj 

fra år 1750 for å se om det finnes en solid 

struktur. De fant en slik syklisk utvikling i fire 

faser, en utvikling man med en viss sannsynlighet 

kan anta at også vil gjelde framover i tid.

Årsaken til denne utviklingen ligger i konflikter 

mellom generasjonene. Forfatterne tror vi 

mennesker er programmert til å være i konflikt 

med foreldregenerasjonen. Ungdommen forkaster 

foreldrenes verdisyn og ønsker å leve livet 

annerledes. Dette påvirker menneskers 

handlingsmønster.

Den første vendingen – de første tjue årene – 

karakteriseres som våren fordi den er preget av 

utvikling og oppblomstring. Andre vending er 

sommeren, tredje er høsten og fjerde vinteren. 

Vinteren er perioden hvor ting skal dø for å gi 

plass til det som skal spire neste vår.

Som bokens tittel antyder går vi nå inn i den 

fjerde vendingen, en tidsperiode historikerne 

sammenlikner med vinteren. Det er en periode 

preget av krise og store endringer. Den unge 

generasjonen som preger denne perioden kalles 

«heltegenerasjonen» og gjenkjennes ved at de tar 

tak i de store, overordnede 

problemstillingene. I vår samtid er 

disse problemene den globale 

miljøkrisen og 

fordelingsproblematikken.

Forfatterne beskriver vinteren som 

en periode preget av konflikter og 

uenighet. Dette er en vanskelig 

periode hvor foreldregenerasjonen ønsker å 

fortsette i høstens suksessfylte spor. Løsningen 

for dem er gjerne «more of the same», mens 

ungdommen velger nye veier. Howe og Strauss 

mener at krisen til slutt skaper så stor smerte at 

man blir tvunget til å tenke nytt.

Under følger fire ulike «fourth turnings», som hver 

bruker ett unikt sett av verdier og perspektiver til 

å skape ulike bærekraftige framtidssamfunn. 

Scenariene tar utgangspunkt i trender vi ser i 

dag, og tegner idealtilstander hvor disse trendene 

har fått globalt gjennomslag. 

De siste 24 årene har verden opplevd enorme endringer innen globalisering, kommunikasjon, 
teknologi og miljø, og tempoet øker stadig. Historiske studier av kunnskapsproduksjon kan 
fortelle at fra Kristi fødsel tok det 1500 år å doble kunnskapen i verden. Den neste fordobling 
kom på 250 år. Deretter ble de neste doblingene nådd i år 1900, i 1950, og i 1960. I dag fordobles 
kunnskapen i verden hver 18. måned. Dersom endringstakten fortsetter å øke i det tempoet vi 
opplever i dag, er det god grunn til å anta at samfunnet i 2031 være radikalt forskjellig fra dagens.

FRA HØST 
TIL VINTER

KUNNSKAPENS TRE. I dag dobles 
kunnskapen i verden hver 18. måned
Foto: iStockphoto

Våre framtidsbilder for 2031 
etterlater ingen tvil: vi går 
inn i en fase hvor utviklin-
gen innen miljø og global 
fordeling blir styrende. 



    SCENARIENE
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NAIV.Rosa

iPÅL

CosmopoBritt

FinnHansen

Perspektiv-aksen er knyttet til spørsmålet om personens verdenssyn. 

Ytterlighetene har vi valgt å kalle innenfra-ut og utenfra-inn. Utenfra-inn 

karakteriserer synet til de som ser på hele verden som sitt hjem og er 

bevisste sin egen posisjon i verden, mens innenfra-ut karakteriserer et 

lokalt og selvrefererende verdensbilde. Innenfra-ut representerer 

således et tilbaketrukket og passivt forhold til «den store verden», 

mens utenfra-inn uttrykker en offensiv holdning til det globale og de 

mulighetene verden gir.  

Verdiaksen deler seg mellom individualisme og kollektivisme. I de 

individualistiske scenariene er dagens teknologiske og finansielle 

virkemidler raffinert. Individene er følgelig ikke avhengige av å yte stor 

egen innsats, de er heller ikke avhengige av å gjøre store personlige 

ofre. De kollektive scenariene representerer på sin side et brudd med 

dagens utvikling. I disse står fellesskapet høyt. Den grunnleggende 

holdnings- og handlingsendringen som preger samfunnet, betinger en 

kollektiv snuoperasjon. 

Selv om scenariene spriker, kan de systematiseres etter to akser. Den ene 
aksen angir ytterpunktene i hva vi har valgt å omtale som personenes 
perspektiv. Den andre angir tilsvarende punkter for personenes verdier. 

 

HOLDNINGSKART 2031



Forbruk og energi; «Nygammel»-huset bygger på 

selvtilstrekkelighet, og har teknologi som omgjør 

alt biologisk avfall (inkludert menneskelig) til 

kompost, som spyles ut i hagen. En «folie» 

på taket omgjør ulike værtyper til energi, og 

i takrenna har Rosa en liten turbin som skal 

være en modell av den gamle 

måten å produsere elektrisitet på 

(vannkraft). Til tross for ønsket 

om autonomi, står trygghet og 

komfort høyt hos Rosa. Hun er 

derfor knyttet til sentrale nett 

for både vann, strøm og kloakk. 

«Det viktigste er følelsen», er 

Rosas mantra. Mat og klær handler hun i all 

hovedsak økologisk på bondens marked og i 

småbutikker i Sandefjord. Rosa er motstander 

av genmanipulert mat, og svært opptatt av et 

sunt og variert kosthold.

For øvrig: Rosa er engasjert i lokalpolitikken, 

og tar som regel turen hvis det kommer et 

oppblåsbart parlament til nærmiljøet grunnet 

en viktig lokal sak. Hun synes ofte det er 

vanskelig å ta standpunkt, men for Rosa er 

lokaldemokratiet en viktig sosial møteplass. Hun 

liker ikke at hverdagen holder et høyt tempo, 

endringer må ikke skje for fort. Som Rosa selv 

sier det: «heller bokklubb og tupperwareparty 

enn webforum og blogg.»

REDE-
BYGGEREN
Navn: NAIV.Rosa

Alder; 46

Utdanning; Førskolelærer fra UiO

Boform; Bor i et hvitt, «nygammelt» trehus i Sandefjord. «Nygammel»-husene 
likner på dem man hadde i 2007, bortsett fra at teknologiske nyvinninger har endret 
måten man lever på betraktelig. Grunntanken i «Nygammel»-bevegelsen, er at 
teknologien skal benyttes for å vise vei tilbake til naturen og tradisjonen, og for å bedre 
mellommenneskelige relasjoner. Hologramteknologi for kommunikasjon med familie 
og venner er en nyvinning som Rosa setter stor pris på. Hun kan da, på få sekunder, få 
besøk av fjerne slektninger og ha et virtuelt teselskap i hagen.

Familie: NAIV.Rosa er lykkelig gift med Haakon. De to var barndomskjærester fra tiden på 
Vesterøya ungdomsskole. Med unntak av et halvt år fra hverandre da Rosa jobbet som 
au pair i Danmark, har de holdt sammen i tykt og tynt. Rosa har i ettertid hevdet at det 
halvåret hun ikke bare var borte fra Haakon, men i tillegg befant seg utenfor Sandefjord 
kommune, er de seks verste månedene i hennes liv. 

Rosa er mor til tre gutter på 4, 7 og 10 år. Hun ønsker seg fælt en liten jente, så et fjerde 
barn er til vurdering. Barna oppfordres til kreativ aktivitet, og spiller hvert sitt instrument 
(tverrfl øyte, fi olin, triangel). Selv spiller hun piano.

Transport: Rosa har ingen problemer med å avstå fra reiser i miljøets navn. For Rosa er 
ferie synonymt med fritid til å stelle i hus og hage. En gang reiste familien med hurtigtog 
til Hellas, og siden har hun ikke vært i tvil: «Borte er bra, men hjemme er nå best»! 
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SCENARIO  NAIV.Rosa     

“Teknologien skal 
benyttes til å vise vei 
tilbake til naturen og 
tradisjonene



Hovedprinsipper:

1. Menneskelige verdier skal styre samfunnet

Lykke oppnås ikke primært gjennom materielle 

goder. Det er våre relasjoner med andre som er 

viktigst. 

2. Et økonomisk system som stimulerer 

sjenerøsitet, ikke egoisme

Det økonomiske systemet bør stimulere 

menneskenes naturlige ønske om å 

samarbeide og hjelpe hverandre i stedet for 

konkurranse og rivalisering mellom individene. 

Det gamle kapitalistiske pengesystemet er 

historie, og det idealistiske poengsystemet 

med Kudos er verdensvaluta. Kudos inntjenes 

ved nytteskapning for samfunnet. Produkter og 

tjenester verdsettes av de som mottar dem. 

Dermed skjer verdiskapningen i de områdene 

der samfunnet ønsker det. Eiendomsmeglere 

og fotballspillere tjener ikke lengre mer enn 

sykepleiere. Det at man vil tjene på å hjelpe 

andre fører til at flere transaksjoner og ytelser 

som gir positiv nettogevinst i nytte, blir 

gjennomført.

3. Lokale og nasjonale løsninger fungerer best

Nasjonal sjølråderett er viktig. Beslutningene 

skal tas av nasjonale representanter som har 

god kontakt med grasrota. Det er bedre med 

lokal kontroll enn med overnasjonalt styre, fordi 

man har selv bedre oversikt over sine behov. 

Lokal kontroll sikres med oppblåsbare 

parlamenter. De samles når man må avgjøre 

viktige lokale saker, og blir deretter oppløst. 

Parlamentene består av lokalbefolkningen, 

eksperter og folkevalgte politikere.

Bilde: Oppblåsbart parlament. 

4. Ta vare på miljøet på en enkel og nær måte  

Kudos-systemet vil internalisere miljø-

kostnadene fordi miljøskadelige varer koster 

mange Kudos både på produksjons- og 

konsumentsiden. Miljøvennlige, sunne og 

samfunnsnyttige produkter er derimot 

lønnsomme å produsere og lett tilgjengelig for 

forbrukeren. Dette er en enkel og effektiv måte 

å beskytte miljøet på. Det er lokale politiske 

institusjoner som skal løse miljøproblemer på 

lokalt nivå. 

5. Fornyet demokrati: økt informasjon 

til borgerne

Det er folket som skal styre. Vi har et 

demokrati der man stemmer på tema, og ikke 

lenger på parti slik som i 2007. Finansierings- 

og koordineringsdepartementet bevilger penger 

til de ulike tematiserte departementene. 

Formålet er et mer dynamisk system hvor det 

er lettere for folket å observere at det faktisk 

utrettes ting. Det skal også være lett å 

gjennomføre folkeavstemninger over lokale 

vedtak.

6. Mennesket skal styre teknologiutviklingen

Vi skal ikke utvikle teknologi som går på 

bekostning av menneskelig kontakt. Vi skal 

selv velge hvilken teknologi vi satser på, og vi 

velger den teknologien som har størst verdi for 

samfunnet som en helhet. Effektivitet skal ikke 

gå foran alt. Vi er imot å utvikle kunstig 

intelligens opp til et bevissthets- og 

følelsesnivå. Automatisering på forbrukernivå 

er begrenset til å omhandle trafikksikring. 

Teknologisk utvikling skal skje i takt med 

menneskers evne til å ta i bruk den nye 

teknologien. 

7. Et ansvarlig og fornuftig forbruk 

- Less is more

Forbrukerne er svært opptatt av produktenes 

opphav og samfunnsnytte, og mindre av å eie 

det nyeste av det nye. Funksjonalitet, kvalitet 

og varighet styrer forbruket. Produkter som ikke 

fremstilles i Norge, som for eksempel medisin 

fra Latin-Amerika og energi fra Afrika, «kjøpes» 

ved overføring av Kudos til produksjonslandet. 

Bruk-og-kast-mentaliteten er forsvunnet. For å 

gjøre det enda lettere for folk å være ansvarlige 

forbrukere er det nødvendig med en 

gjennomsiktig verdikjede og energimerking av 

alle produkter som selges i butikken. De 

forferdelige, døgnåpne kjøpesentrene er endelig 

avskaffet.

8. Utvikling innenifra lokalt

På verdensbasis vil fordeling skje ved at hvert 

geografiske område får frihet til å utvikle seg 

selv innenfra. U-landene kan komme på banen 

fordi de selv har noe å lære industrilandene. 

Ved innføringen av poengsystemet (Kudos) vil 

man oppdage at dagens utviklingsland har 

enorme ressurser når det gjelder menneskelige 

verdier og verdsetting. Mange av disse vil bli 

forbilder for den vestlige verdens nye livsstil.

9. Beskytte økonomien for økt levestandard

Økonomien skal være delvis beskyttet med 

sikte på å ivareta det lokale næringsliv og 

jordbruket. Vi ønsker å bevare mangfoldet og 

lokalkulturens særpreg.

PRINSIPPROGRAM FOR 
NAIV.ROSA «NEW SHIT, 
SAME WRAPPING?» 

«Økonomisk utvikling bør skje på lokalt nivå. En delvis beskyttet økonomi skaper en høyere 

levestandard. Dagens verdikriterier er gale og bør erstattes av et nytt verdisettingssystem, der 

samfunnsnytte avgjør varer og tjenesters verdi.»

NAIV.Rosa, 20. juli 2007
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De positive, omtenksomme sidene ved den 

menneskelige natur oppmuntres i altruistisk 

økonomi. Teorien bygger på en antakelse om 

at folks velvære er avhengig av at de nær-

meste har det bra. På linje med klassisk øko-

nomi, antar altruismen at aktører vil 

maksimere sin eget velvære, eller nytte, men 

i motsetning til den klassiske teori er enkelt-

personens velvære avhengig av empati for 

andre.  Det er mange innovative trekk i altru-

ismen, blant annet ett flerdimensjonalt verdi-

system som gir alle berørte parter i en 

transaksjon mulighet til å uttrykke sine følel-

ser ved bruk av et verdimålingssystem. 

Dagens økonomi fjerner mye informasjon ved 

at pris som eneste parameter skal uttrykke 

verdi. Siden altruismen er et plussum-sys-

Enkelt, koselig og fornybart.

www.blomgardinar.se 

lager klær av gardiner, 

og www.mikagu.se 

selger vesker laget av 

drikkekartonger

Lokal mote  

«Jeg tror på en mote som er mer lokal. Ellers 

tror jeg vi i større grad kommer til å leie og 

låne klær. Det finnes mange klær, for eksem-

pel party-topper, som ikke har så sterk affek-

sjonsverdi et man må eie dem.»

Mathilda Tham, Forsker på trender, mode og 

bærekraft ved Goldsmith University i 

London, 2007.

Årsaken til at man velger å innføre slike valutaer er at 

de nye pengesystemene egner seg spesielt godt 

innen helse og omsorg, et område der de nasjonale 

pengesystemene er utilstrekkelige. De nye valutaene 

er ikke rentebærende. Problematikken med rentebæ-

rende systemer er at de (1) fremmer konkurranse, (2) 

virker sentraliserende på rikdommen og (3) krever 

vekst. Disse egenskapene ønsker man ikke innen 

helse og omsorg, og kanskje heller ikke innen miljø? 

Andre mekanismer enn rente kan enkelt innføres – 

for eksempel at verdien på pengene minskes hvis 

man sitter på dem og ikke setter dem i sirkulasjon. 

En slik form for oppbevaringskostnad gjør at penge-

systemet stabiliserer seg (logaritmisk utvikling) i mot-

setning til rentebærende pengesystemer som utvikler 

seg eksponentielt og derfor er ustabile i natur.

Et eksempel er Fureai Kippu. Fureai Kippu (på 

engelsk «Caring Relationship Tickets») er en japansk 

valuta som ble opprettet i 1995 av Sawayaka Welfare 

Foundation. Den gjør det mulig for folk å tjene poeng 

ved å hjelpe eldre. Måleenheten er en time med hjelp 

til et eldre menneske. Eldre kan også hjelpe hveran-

dre for å tjene poeng, og familiemedlemmer kan tjene 

poeng og overføre dem til foreldrene sine.

Eksempel: Det er en eldre dame i blokken din som 

ikke lenger klarer å kjøre bil. Hvis du handler for 

henne får du poeng for det. Poengene spares på en 

konto. De kan bli tatt i bruk til å kjøpe nødvendige tje-

nester når du selv blir syk eller gammel. 

Mange eldre i Japan liker bedre den hjelpen de får 

ved bruk av Fureai Kippu enn ved vanlig kjøp med 

yen. Dette kan komme av det spesielle forholdet som 

etableres mellom brukerne av FK. 

FUREAI KIPPU

I boken The Future of Money; Creating New Wealth, 

Work and a Wiser World, forteller økonom Bernard 

Lietaer om hvordan svært mange samfunn i dag finner 

det verdifullt å skape nye valutaer parallelt med de 

nasjonale valutaene. Mer enn 3.000 slike lokale, paral-

lelle valutaer finnes i dagens verden.

ANTALL LOKALE VALUTAER I VERDEN 

tem, tillates vinn-vinn-transaksjoner, i mot-

setning til dagens system som baserer seg 

på vinn-tap. Altruists International 

(altruists.org)

«Organisations which pursue real relations-

hips with their customers can expect to do 

well. As for power generation, well an 

Altruistic Economy would favour solutions 

that relied on positive feedback from peo-

ple (…) As I understand it, this means lots 

of smaller, local power stations based on 

renewable energy, possibly even down to 

the household level.»

Robin Upton

Altruists International

«Altruistisk økonomi» – et system som belønner generøsitet, ikke egoisme.

VINN-VINN ØKONOMI

THE FUTURE OF MONEY

«Kommunane kan påverka så mykje som ein tredjedel av det norske klimagassutsleppet. 
Eg åtvarer sterkt mot å løfta miljøansvaret frå kommunar og privatpersonar for 
klimagassutslepp» 

Carlo Aall, Klimaforsker ved Vestlandsforskning, 6.aug. 2007

«Reduksjon av biologisk mangfold og utslipp av CO2 og andre klimagasser, er i ferd med å 
endre levekårene på jorda. Skal utviklingen snus, må det skje endringer i alle lokalsamfunn.»

Kristin Bjelke, Askers Grønne Venner, 6.aug 2007
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2007 - 2015
Spådommer om global miljøkrise

En rekke miljøproblemer melder seg verden over. I Norge blir det slutt på oljen, isbreene 
smelter, godt skiføre er unntaket, tjukk tåke ligger ofte over fjordarmene og flere elver forandrer løp. 

Den ville naturen som har vært Norges fremste merkevare, står i fare for å bli kraftig degradert. Flere andre 
land opplever lignende tilstander.

Manglende løsning på problemene
Klimaproblemene forsøkes løst både nasjonalt og internasjonalt ved hjelp av finansielle og tekniske instrumenter, men de viser seg 

for lite effektive. I mange land øker følelsen av apati og hjelpeløshet. Globale institusjoner løser ikke problemene.

2015-2023
Teknologisk «take-off»

Store sprang innen utvikling av kunstig intelligens og roboter. 
Mennesket føler økt fremmedgjøring, og ser ikke sin plass i verden. Ny «hippie»-bevegelse, som boikotter ny teknologi, brer om seg. 

Motstand mot globalisering
Troen på lokalmiljøet vokser sterkere fram som et opprør mot globaliseringen av miljøkampen, og fremveksten av teknologien. Det nære 
kommer i fokus. I Bogstadveien presses kjedene ut, små forhandlere av lokalproduserte klær, mat og møbler vokser fram. Bondens marked 
etableres. Man prøver ut et alternativt pengesystem. Varer og tjenester byttes lokalt.

Fornyelse av politiske systemer
Den norske folkebevegelsen går inn for et fornyet politisk system der personer velges inn for å håndtere avgrensede politiske temaer. 

Man ønsker folkeavstemminger om flere av de lokale sakene, og større bevissthet rundt beslutningsprosesser og økt valgoppslutning 
– «The revival of democracy». Lokal kontroll over miljø, teknologi og utvikling gjennom oppblåsbare parlamenter.   

Ny type forbruker
Fokuset på det nære skaper en ny type forbruker. Markedet for økologiske produkter eksploderer og det er stor bevissthet 

rundt produktenes historie. Økt mengde småskalaprodusenter og -forhandlere vokser fram. Det er stor tro på kunsten 
og kulturens rolle. Østlige verdier, som familie, harmoni og syklisk tidsforståelse, blir mer utbredt.

 
Fremvekst av alternativt verdisystem

Varer og tjenester byttes lokalt, og begrepet Kudos (der gode handlinger gir avkastning) 
innføres. Staten jobber med å utarbeide samfunnets sentrale verdier. Med dette opprettes 

det nasjonale etikkutvalget som angir retningslinjer for hvordan ulike grupper skal 
belønnes med Kudos.

2023-2030  
Spredning av Kudos og østlige verdier

Kudos sprer seg i hele verden, og blir et alternativ til den eksisterende 
valuta.
Kinas vekst fortsetter, men med en retro-trend. Landet finner tilbake til 
kulturelle røtter, og blir den dominerende verdenskulturen. 

Mennesket styrer teknologien
Man har tatt et oppgjør med den teknologiske utviklingen, og nå er det 
mennesket og ikke teknologien som settes i fokus. Kunstig intelligens 
brukes først og fremst i transportsektoren og spiller ellers liten rolle i 
hverdagen.

2031
Kudos har endret verdisynet

Alle bruker Kudos, noe som gjør nasjonal valuta overflødig. Folk over hele 
verden innser at Kudos er et bedre verdisettingssystem.

Tidslinje

Naiv.Rosa
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Forbruk og energi: Britt er opptatt av at famili-

ens forbruk ikke skal overskride det globale 

middelforbruket som set-

tes av Verdensunionen. Til 

tross for at 

Verdensunionen åpner for 

kjøp av miljøkreditt hvis det 

økologiske fotavtrykket 

overskrider globalt middel-

forbruk, synes Britt hun har 

et moralsk ansvar for å holde seg under gjen-

nomsnitt. Britt bruker GlobalEnergys energi-

pakke som hjelper henne å dekke sine 

energibehov med et globalt middelenergifor-

bruk, til en pris justert etter Britts inntekt. For 

prisen Britt betaler, sørger GlobalEnergy også 

for å dekke globalt middelenergiforbruk for tre 

sudanske familier.

For øvrig: Britt bruker mye tid på samfunnsde-

batt og «politisk formgivning», som hun kaller 

det, på www.worldunion.org. Plattformen sikrer 

demokratisk deltakelse i Verdensunionens poli-

tikk, gjennom web 4.0 løsninger. 

VERDENS-
BORGEREN
Navn; CosmopoBritt

Alder; 48

Utdanning; Statsviter. Bachelor fra universitetet i Bologna, master fra UC Berkeley.

Boform; Britt bor i et kollektiv sentralt i Nordmarka i Oslo, og hun benytter fl ittig de 
store grøntarealene i byen. Oslo, som nå rommer 80 % av Norges befolkning, har blitt 
voldsomt utbygget. Likevel har man klart å bevare en rekke grønne arealer. Britt er 
svært fornøyd med å ha nedoverbakke til jobb, slik at hun kan velge å sykle på det nye 
sykkelnettet som er utviklet fra gamle bilveier. 

Felleskapsfølelsen står sterkt og CosmopoBritt har ingen problemer med å dele fl iser 
med «fremmede» mennesker. Som hun selv sier, og alltid har sagt; «man er ikke 
fremmed før man kommer fra Mars, vi er da alle barn av Moder Jord?». Hun bruker mye 
tid på prat og hekling hjemme i «verdensstua», hvor hun lever side om side med sine 
vennskapsfamilier i Mosambik, Nicaragua og Laos, via toveis veggskjerm.  

Transport: Britt reiser mye, i påvente av at verden skal bli en by. Transportnettet er 
velfungerende, med personlige kupéer som kobler seg på ulike løsninger som vei, tog 
og båt, alt ettersom hvor du skal. Ofte skulle hun ønske hun hadde mer tid til å benytte 
naturen i «gamlelandet», som kan oppleves gjennom elbilparken og veinettet utenfor 
byen. Transporttilbudet i distriktene opprettholdes i regi av Turistforeningen. I byen 
velger Britt en gammeldags «treningssykkel» uten el-motor. Den nye liggesykkelen 
hennes har god bagasjeplass, men er likevel så smal at den er godkjent på sykkelnettet 
i hele byen.

Familie: Britt kommer fra et kulturelt hjem. Hennes far, August, var ivrig steinhugger 
med spesialisering innen marmor og gråstein. August var gift med en fransk kvinne 
som het Amélie. Britt er enebarn, noe som har gjort henne til en selvstendig kvinne med 
ben i nesen. I tillegg er det viden kjent at Britt, som mange andre enebarn, er sta og til 
tider litt vanskelig. Hun kan debattere til langt på natt om hvor viktig det er å være en 
ansvarlig forbruker, og er svært opphengt i å være prinsippfast. CosmopoBritt bor i et 
kollektiv med fl ere familier i Nordmarka. Hun har inngått samboerskap med Marek, en 
polsk håndverker hun ble kjent med på turisthytta Torfi nnsbu i Jotunheimen sommeren 
2007. De har to adopterte barn, en gutt fra Etiopia og en jente fra Kina.

“Moderne forbrukere 
klarer seg med begrenset 
bruk av naturressurser og 
handler miljøvennlig



PRINSIPPROGRAM FOR 
COSMOPOBRITT
«EN FOR ALLE, ALLE FOR EN!» 

«Vi må ta radikale grep på verdensbasis for å skape en økologisk økonomi og en mer rettferdig 

fordeling av rikdom. Vekst i dagens utviklingsland krever at dagens rikeste land reduserer eget 

forbruk av materielle goder.»

CosmopoBritt, 17. juli 2007

Hovedprinsipper:

1. Vi er alle verdensborgere og har et globalt 

ansvar for fordeling og miljø

Hele verden er vårt hjemland. Nasjonalstaten 

består, men mange borgere kjenner sterkere 

tilhørighet til det globale fellesskapet enn til 

nasjonalstaten. Takket være global 

kommunikasjon er vi i dag knyttet til mennesker 

over hele verden. 

Vi har et individuelt ansvar for å løse de globale 

problemene verden står overfor. Nøkkelen til 

forandring ligger i spenningsfeltet mellom det 

kollektive og det individuelle.

2. Ansvarlig forbruk for rettferdig fordeling

Fordi fellesskapet står høyt bør hver borger være 

bevisst sitt eget forbruk og økologiske fotavtrykk 

(*). Tilstrekkelighet er et vesentlig begrep i vår 

verdensforståelse. Moderne forbrukere klarer 

seg med begrenset bruk av naturressurser og 

handler miljøvennlig. 

Gjennomsiktighet har gjort det mulig å skaffe 

seg oversikt og kontroll over det man forbruker. 

Vekst i økonomien finner sted gjennom utvikling 

av ny kunnskap, kultur, teknologi og tjenester.

3. Et nytt politisk system kan løse problemene 

verden står overfor

Politiske systemer kan endre samfunnet til det 

bedre. Nye politiske rammer må til.

Det er opprettet et overnasjonalt organ kalt 

Verdensunionen. Verdensunionens mål er 

håndteringen av de globale miljø- og 

fordelingsspørsmålene. 

Sakene som omhandler lokale forhold 

behandles nasjonalt eller kommunalt. 

4. Balanse mellom lokale, nasjonale og globale 

institusjoner

Verdensunionen ivaretar nasjonenes suverenitet 

fordi den bygger på nasjonalstatenes frivillige 

delegering av sin makt. Videre kan borgere i 

nasjonalstaten stille til valg i Unionsparlamentet 

og nasjonalstatens regjering utpeker 

representanter til Fagministeriet i 

Verdensunionen. 

5. Samspill mellom demokratiske 

representanter og eksperter

Politiske representanter og eksperter deler på 

makten. Et ekspertpanel med kunnskap om 

hvordan verden kan bli et bedre sted for alle 

samarbeider med de folkevalgte og påvirker 

viktige beslutninger. 

Det demokratiske elementet sørger for at 

unionen har legitimitet og forankring hos den 

enkelte borger, det teknokratiske sørger for at 

rasjonelle begrunnelser for fellesskapets beste 

legges til grunn for politikken.

6. Innføringen av miljøkreditt-systemet : 

miljøbelastning skal prises

Alle produkter skal ha en miljøpris, ved siden av 

konvensjonell økonomisk pris. Det innføres en 

parallell valuta, «Environmental Credits 

(EC)»(**). Alle verdensborgere får en lik inntekt 

av EC, og dermed lik kvote for økologisk 

fotavtrykk. EC kan kjøpes og selges etter behov.

7. En åpen økonomi styrt av globale regler for 

lønn og HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet)

For at den globale økonomien skal være 

rettferdig må det settes globale krav i hensyn til 

bærekraftig lønn, sikkerhet og arbeidernes 

rettigheter. 

8. Sterke fellesskap

Fellesskapet er viktigere enn individene. 

Verdensunionen, som skal ivareta fellesskapet, 

tar avgjørelser for å bevare miljøet og sikre 

rettferdig fordeling, og nasjonalstatene vil bli 

nødt til å respektere disse vedtakene.

9. Miljø- og samfunnsvennlig teknologi

Teknologien i verdenssamfunnet i 2031 skal 

muliggjøre fornuftig og demokratisk bruk og 

forvaltning av naturressursene, samt god 

kommunikasjon og sammenknytning av 

mennesker på tvers av landegrensene.
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«Økologisk fotavtrykk måler hvor mye av jordas areal som går med til å produsere de varer 

vi forbruker, og til å absorbere forurensingen vi skaper. Gjennomsnittlig ØF i verden i dag er 

2,2 ha/pers. Jorda tåler ikke mer enn 1,8 ha/pers. Vi har dermed et overforbruk som gjør 

det vanskeligere (kanskje umulig) å opprettholde en god levestandard og miljøtilstand i 

framtiden.» (www.framtiden.no)

Alle mennesker skal ha like rettigheter til å 

forbruke naturressurser. En mer rettferdig 

fordeling i verden forutsetter da at Norge 

reduserer sitt økologiske fotavtrykk, slik at Kina 

og Sierra Leone kan øke sitt uten at Jorden 

ødelegges. 

Framtiden i våre hender, september 2006

«Unge Venstres visjon er en fullstendig 

demokratisk verden. Et vilkår for en slik 

verden er at verdensborgernes stemmer 

teller like mye. Unge Venstre går inn for en 

demokratisk verdensføderasjon med et 

representativt verdensparlament og en 

verdensregjering der ingen har vetorett. 

Overordnede globale spørsmål knyttet til 

miljø, sikkerhet, handel og fordelingspolitikk 

skal ligge innenfor en global kompetanse.»

Unge venstre, 2007

(**)Miljø- og ressurskomiteen i Verdensunionen setter miljøpriser på utslipp av ulike miljøskadestoffer, samt forbruk av naturressurser. Miljøpåvirkningene systematiseres 

i kategorier (global oppvarming og arealforbruk) og enheter (CO2 og m2).

Enhetene prises «tekno-demokratisk» i EC. Kostnaden betales av forbrukeren. Kostnadene revurderes årlig etter samfunnsøkonomiske betraktninger. Ved kjøp av ett pro-

dukt skal forbruket av de ulike enhetene tallfestes ved livssyklusanalyse, og en miljøpris oppgis i EC.

Verdensborgernes månedlige inntekt av EC settes ved å ha et fast tak på Globalt MiljøProdukt (GMP), og dividere på antallet verdensborgere (GMP pr capita). Miljø- og 

ressurskomiteen regulerer dermed samlet total miljøpåvirkning. Alle forbrukere har en elektronisk konto som registrerer forbruk av naturressurser og utslipp av forurens-

ning knyttet til ens private forbruk. Det kan handles med EC, og her vil tilbud og etterspørsel avgjøre prisen som ved vanlig valutahandel. Man kan altså tjene penger på å 

avstå fra å forbruke sin tilmålte miljøkvote. 

ØKOLOGISK FOTAVTRYKK VERDENS-
DEMOKRATIET

  Norge    Kina Sierra Leone

CO2-utslipp (tonn/innb) 12,2 2,7 0,1

Økologisk fotavtrykk(ha/
innb)*

6,2 1,5 0,9

Kilder: CO2-tall 2002. Økologisk fotavtrykk-tall 2001 (Globalis 2006)
* 1 hektar= 10 mål = 10 000 kvadratmeter

 

«For å beskytte miljøet skal statene ut fra egne forutsetninger gjøre utstrakt bruk av føre-var-
prinsippet. Der det er trusler om uopprettelig skade, skal mangel på full vitenskapelig sikkerhet 
ikke brukes som grunn for å utsette kostnadseff ektive tiltak for å hindre miljøforringelse.» 

Rio-erklæringen, 1992

 «En grønn matbølge skyller over landet. Omsetningen av økologiske produkter økte med over 
40 prosent i første halvår i år, viser tall fra Coop.»

Dagsavisen, 18.juli 2007
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2007 - 2012 
Klimaproblemene eskalerer 

Varmere og mer ustabilt klima, flom, orkaner, etc. Problemene får 
alvorlige konsekvenser med dårligere avlinger, sult og vannmangel. Humanitære 

katastrofer, hyppigere bruk av unntakstilstander. Folket forbereder seg på katastrofe, 
og rasjonerer.

Kyoto 2 i 2012
Mindre kutt vedtas med USA på laget. India og Kina regnes ikke lenger som utviklingsland, men motsetter 

seg stramme nasjonale kutt fordi de to vekstøkonomiene ikke vil redusere sine utslipp før veksten er stabilisert.  

Oppblomstring av «Non-Governmental Organizations» (NGO`er)
Stadig sterkere krav om handling fra motbevegelser. Web-baserte World Parliament Experiment (WPE) vokser, og 

har i 2012 1 mrd deltakere og er plattform for debatt av en alternativ og bærekraftig verdensunion. WPE avføder 
organisasjonen Verdensunionen. Stadig større global motstand mot nyliberalismen - «There is such a thing as a society». 

2015-2022
Hyppigere ekstremvær
Ekstremværet gir enorme kostnader over hele verden, som er umulig å bære. Statene øker skattepresset for å bøte på 
kostnader, og forsikringsindustrien går under. I Norge må oljepenger tas i bruk for å betale regningen. Sterkt nasjonalt fokus 

i politikken. Stadig flere land setter i verk proteksjonistiske tiltak. 

Verdensunionen (VU)
VU allierer seg med eksisterende maktstruktur og samarbeider med politikere lokalt og nasjonalt. Folk er 

engasjerte, og det pågår en omfattende debatt om hvilke grep som kan og bør tas. Strengere kvoteordinger 
settes i verk, men i allerede sårbare økonomier blir forslag om store kutt til politisk selvmord.   

2022
Økonomisk kollaps

Den 29.oktober starter det globale børskrakket. På ett døgn faller det globale 
markedet 17 prosent. Krakket fører også med seg et politisk sammenfall og kaos. 

Flere land i Sør-Amerika og Asia blir utsatt for kuppforsøk. Stor møteaktivitet i 
VU, EU og FN, men uten de nødvendige politiske handlingene.  

En ny generasjon politikere med støtte i store lag av befolkningen 
lanserer teorien om at Verdensunionen skal realiseres materielt. Ny 

tro på de store fortellingene – man forferdes over den tidligere 
generasjonens mangel på visjoner. Store lag av befolkningen 

støtter tanken om at et nytt globalt politisk system må bygges 
fra grunnen av. Krakket etterfølges av gryende tendenser til 
gründer-ånd og fremtidstro. 

2023-2030 
Verdensunionen del II 
VU blir offisielt organ og overtar mye av nasjonalstatenes 
makt. Nedfeller Unionstraktaten som binder 
medlemslandene til en ny politisk æra med vekt på 
bærekraft og fordeling. 

2031
Verdensunionen del III 

Verdensunionen og miljøkredittsystemet er oppegående

Tidslinje
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Forbruk og energi: FinnHansen er ikke 
interessert i å redusere sitt forbruk for at andre 
skal ha det bedre, dersom 
dette innebærer å overføre 
velferd og midler direkte fra 
rike til fattige. Han mener 
at markedet belønner alle 
som fortjent. Imidlertid er 
han interessert i å ha et 
fungerende system der alle 
har like muligheter til å jobbe 
seg opp og tjene penger med hard innsats og 
stå-på-vilje. Alle produkter, energi inkludert, har 
en rettferdig pris der også miljøkostnader er tatt 
hensyn til. Finn får mesteparten av sin energi fra 
miljøvennlige og fornybare kilder. Denne energien 
er nemlig billigere og mer lønnsom å produsere, 

som følge av at miljøkostnader og andre 
eksternaliteter er integrert i økonomien.

For øvrig: Finn er 
svært glad i å jakte. 
Han drar på to årlige 
gutteturer med jaktlaget 
«I skuddet». Her spøkes 
det om mye og mangt, 
og det er ikke så rent 
sjeldent at guttene 

måler muskler ved å sammenlikne klokker og 
penner. Finn sverger til Rolex og Mont Blanc, men 
ønsker seg en Jager LeCultre til 50-årsdagen.

KONKURRENTEN
Navn: FinnHansen

Alder: 48 år

Utdanning: Bachelor fra NHH, samt en MBA fra Harvard, USA innen fi nans og fi nansiering

Boform: FinnHansen bor i en stor enebolig på Slemdal, en forstad like utenfor Oslo. Her 
bor overklassen og den øvre middelklassen, mens sentrum er forbeholdt studenter og 
andre som ikke har råd til store hus og daglig bruk av kollektiv transport. 50 % av Norges 
befolkning bor i Oslo, hele 90 % bor i byer. 

Transport: I byen benytter Finn dør-til-dør kollektiv transport. Denne løsningen 
eksisterer i alle store byer og kombinerer den kollektive transportens effektivitet og 
privattransportens komfort. Hansen har også stort behov for å reise internasjonalt. Til 
denne anledningen er det utviklet fl y som kun bruker miljøvennlig energi. Supereffektive 
solceller og veldig godt utviklede batterier tillater dette teknologiske spranget. Når Finn 
drar på hytta en gang i året, bruker han sin miljøvennlige personbil. Den er forsynt med 
vannkraft og er designet som en foss. Dette er et slags miljømerke som er synlig for alle 
og bidrar til å ivareta eierens image. 

Familie: Sønn av Erik og Cecilie Hansen, begge utdannet siviløkonomer fra NHH. Finn 
vokste opp som eldstemann i en søskenfl okk på tre. Eneste jente i søskenfl okken heter 
Christine, og ble farens store skuffelse da hun satte kursen mot kunsthøyskolen i Agder 
etter to år på folkehøyskole. Christine har alltid vært i opposisjon til farens konservative 
tankesett, og hun ser på ham som «en konservativ tørrpinn, uten sans for humor eller 
mellommenneskelig kontakt.» Finn har senere giftet seg med Cornelia, en juridisk 
utdannet vestkant-frue med interesse for tennis og vin. Da Finn og Cornelia fi kk sitt første 
barn, ble de raskt enige om at Cornelia skulle fi nne sin plass i hjemmet. 

Barna blir sjeldent eller aldri satt krav til, og det skinner igjennom at de ser altfor lite 
til sin far. Spesielt gjelder dette eldstemann Niklas. Niklas er et sjeldent balltalent, som 
allerede i en alder av 14  vant U16 NM i tennis. Imidlertid har Finn kun sett sønnen i 
aksjonen en gang, noe han faktisk har ganske dårlig samvittighet for. 
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“Alle produkter, energi 
inkludert, har en rettferdig 
pris der også miljøkost-
nader er tatt hensyn til



Hovedprinsipper:

 

1. Frihet må gjelde overalt, for alle

Friheten er vår viktigste rettighet, og den må 

beskyttes. Frihet gir alle mennesker mulighet til 

å skape sitt eget liv. 

2. Samhandel gir samhandling

Global kontakt og kommunikasjon har til alle 

tider vært drevet av global handel. Handel gir 

tosidige relasjoner mellom mennesker, og det 

globale markedet vil avføde en mer 

sammenvevd verden.

3. Lik rett gir like muligheter

Vi ønsker en verden som gir alle like 

muligheter. Rettferdighet er lik tilgang til å 

skape sitt eget liv. Hardt arbeid, styrke og 

tilpasningsevne skal være alt som behøves for 

å kunne ta sin plass i verden. 

4. Stabilitet og forutsigbarhet garanterer utvikling

Sterke handelsnettverk forutsetter og bidrar til 

en stabil verden. Handelen er en plattform for 

en felles global forståelse av frihet, vekst 

og utvikling.

5. Konkurranse gir fornuftige valg

Liberalisering er å foretrekke på de fleste 

områder. Økt konkurranse medfører bedre 

tilbud og mer effektivitet. 

6. Økonomisk rasjonalitet styrer samfunnet

De økonomiske markedsmekanismene som 

samfunnet bygger på er de som er best egnet 

til å håndtere problemene samfunnet møter. 

Nasjonale og internasjonale politiske systemer 

må bygge på kontinuitet og forutsigbarhet, ikke 

omveltende endringstiltak.

7. Sterke individer driver verden framover

Utvikling og endring drives best av individer 

med like muligheter i fri konkurranse. Et 

demokratisk politisk system og et fritt marked 

er to sider av samme sak og fremmer en 

effektiv utvikling.

8. Tradisjon og nyskapning

Nasjonalstaten er et forankringspunkt for 

borgernes identitet. Tradisjoner må ivaretas, da 

de representerer verdier som har vist seg 

bestandige over tid. Innovasjon og utvikling må 

imidlertid skje raskt og globalt for å sikre en 

tilpasningsdyktig verden.

9. Virkemidler for miljø

World Environmental Organization (WEO) tar 

globalt ansvar for forutsigbar regulering av 

miljøkvotesystemer og miljømerkeordninger. 

Markedet, på sin side, orienterer seg etter 

miljøvennlige løsninger og få vil etterspørre 

produkter som ikke etterlever standardene. 

PRINSIPPROGRAM FOR 
FINNHANSEN «WHY FIX IT, 
IF IT AIN’T BROKE?»

«Det globale og frie marked kombinert med et åpent demokrati har hjulpet oss ut av tidligere kriser. 

For å sikre det samfunnet vi har bygd opp og for å møte nye utfordringer, må vi legge til rette for 

videre vekst gjennom stabilitet og forutsigbarhet. » 

FinnHansen, 31. juli 2007     
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«Formålet med CDM er å redusere utslipp av klimagasser (eventuelt binde karbon) og fremme 
bærekraftig utvikling. I motsetning til bistand, er denne type prosjekter hovedsakelig fi nansiert 
fra privat sektor. Prosjektene kan for eksempel fremme en mer eff ektiv produksjon og forbruk 
av energi, skape alternative energikilder og binde karbon i skog. Utvikling av denne type 
prosjekter har spesielt skutt fart i 2002. CDM-prosjekter vil representere en ny form for nord-
sør samarbeid som ikke er basert på bistand, men på mer gjensidig interesse.»

«Klima-tiltak mot fattigdom», JENS B. AUNE, NORAGRIC, i Bistandsaktuelt 04/2003.

«Det er et stort gap fra holdning til handling. Det er 
lommeboka som styrer. Miljøtiltak er lette å gjennomføre 
hvis folk sparer penger på det.»

Mekonnen Germiso
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«Kvotesystemet er drivkraften til miljøteknologisk utvikling. I 2031 vil kvotemarkedet være det 
største råvaremarkedet. Hvis jeg skulle si noe til sjefen i Statkraft så måtte det være at Statkraft 
kommer til å eksponeres for slike globale markeder i mye større grad.»  

Henrik Hasselknippe, Director EU Emissions Trading, Point Carbon, Oslo, 25. juli 2007

 Skattesystem:
«Vi må snu skattesystemet på hodet: legge skatter på det vi vil ha mindre av, det vil si 
miljøskadelige produkter, fjerne skatt på det vi vil ha mer av, for eksempel sysselsetting. 
Arbeidsgiveravgiften er absurd. På kort sikt bør vi ha gebyr på miljøskadelig atferd.»

Mekonnen Germiso, forskningsleder Framtiden i Våre Hender 26.juli 2007

«Vi legger opp til at staten skal bidra til 
utslippsreduksjoner i andre land gjennom 
kjøp av kvoter fra prosjekter under den 
grønne utviklingsmekanismen (CDM) og Felles 
gjennomføring (JI).»  

Stortingsmelding nr. 34, 2006-2007



Tidslinje

FinnHansen

2007-2015
Økende klimautfordringer

I første del av perioden øker klimaproblemene, og man fremskynder 
Kyoto II til 2009. Markedmessige og teknologiske endringer foreslås og de 

miljøvennlige løsningene viser seg mest lønnsomme. Dette muliggjør store fremtidige 
miljøgevinster, og alle land går inn i avtalen. Kvoteprisene skyter i været i 2010, og fører til 

lønnsomhet for investeringer i fornybar energi.

Global enighet
Verdenspolitikken går inn i en fase preget av mer enighet om de overgripende mekanismene. Politikerne legger 

nasjonale og internasjonale rammebetingelser som gir langsiktighet og stabilitet. Grunnideen er at problemene kan løses 
under veis.  

Økonomiske endringer
Markedene i vesten stagnerer noe mens mikrofinans i utviklingsland er i stor vekst med høy avkastning. 

Faktorprisutjevningsteoremet sørger for rettferdig fordeling ved hjelp av internasjonal handel. Unntaket er naturressurser, men denne 
faktoren blir også mindre viktig. Arbeidskraft er den viktigste faktoren og står for 70-80% av verdiskapingen. Kunnskapssamfunnet 
forsterker dette.

2015-2023
Miljøet i fokus

Storstilt omlegging til fornybar energi i hele verden. Store havmølleparker. Elektrisitet utveksles lett og tapsfritt på et 
internasjonalt supergrid. WEO (World Environmental Organization) opprettes som følge av den voksende miljøøkonomien. 

Miljøregelverket samkjøres med frihandelsprinsippene i WTO, i første omgang med fokus på CO2.

Endring av maktbalansen
I årene etter 2015 skjer en sakte endring av maktforholdene i verden. Østen blir hovedsete for teknologisk 

utvikling og finans. Enkelte land i Midtøsten sliter med omstillingen fra oljeøkonomien, og 
endringstempoet er lavt. Regionen vokser ved hjelp av de grønne vekstprinsippene. Veksten i 

den vestlige økonomien har jevnet seg ut, men vestlige land besitter for tsatt rollen som 
premissleverandør. Motstand mot frihandelsprinsippene i grasrotbevegelser. Mange 

opplever for tsatt maktstrukturene som skjeve.

Kyoto III
Klimaproblemet anses i Kyoto III-perioden som løst. Kvotesystemet 

videreføres og ved utgangen av Kyoto III er klimagassutslipp nede i 
10 % av 2007-nivå. CO2-utslipp ved energiproduksjon blir minimale 

grunnet nye investeringer.

2023-2030
Vannmangel
I årene etter 2020 stilles verden over for nye miljøutfordringer, 
i første omgang knyttet til vannmangel. Problemene 
innlemmes og håndteres ved hjelp av WEOs politiske 
og økonomiske prinsipper. Man har fått økt tiltro til 
økonomiens og teknologiens evne til å løse problemene, 
slik at man har vilje til å sette i gang kraftigere tiltak 
tidligere.

Fusjonskraftanlegg
Det første fusjonskraftanlegg etableres. Utover i perioden vil 

all nyetabler t kraftproduksjon være dominer t av fusjonskraft. 
Verdensorganisasjonene og økonomer har akkurat rukket å stille 

seg spørsmålet: «Hva gjør vi om strøm blir gratis?».

2031
Bærekraftig utvikling

Alle miljøkostnader er integrer t i økonomien. Bærekraftig utvikling er 
standard. Som følge av helt fri internasjonal handel, synes man å gå sakte 

men sikker t mot en utjevning av de største forskjellene mellom rik og fattig.
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Forbruk og energi: I iPåls verden har man et nokså 

uortodoks forhold til forbruk og energi. Ingen bekymrer 

seg for at det skal bli for lite strøm eller for lite mat, 

man har en blind tro på at dette 

kan løses ved hjelp av teknologi. 

Noe av grunnen til at denne 

holdningen har utviklet seg er 

at fremstilling av energi har blitt 

ekstremt miljøvennlig og ikke 

minst billig. 

Kjøp av produkter foregår online. Skal man kjøpe 

en genser kan man klikke på den og få informasjon 

om hvor den er produsert, lønn til arbeider, hvilke 

materialer den er laget av og hvordan disse rangeres 

på en miljøvennlighetsskala(*). Økt informasjon fører 

til at bedriftene er nødt til å bli både mer etiske og 

miljøvennlige, samt at risikoen 

ved å investere og handle aksjer 

reduseres kraftig. Kapital allokeres 

kun til levedyktige prosjekter, og 

markedet er således supereffektivt.

For øvrig: iPål har alltid blitt ertet 

for sin gammeldagse musikksmak. 

Yndlingsbandet hans er Datarock, et bergensband med 

stor suksess rundt årtusenskifte. 

TEKNOLOGIOPTIMISTEN
Navn; iPål

Alder; 51

Utdanning; Programmerer fra Boston University of Technology and Stuff

Boform; iPåls drøm om at «en gang i fremtiden vil alle bo i kulehus» har nettopp blitt oppfylt. Husene 
er kuler som står på toppen av tre lange ben. På den måten kan husene uten problemer plasseres 
over vann hvor tomteprisene er lavere. I tillegg har kulene den egenskapen at de kan festes til 
hverandre og på den måten spare plass. Denne typen bosetting har kommet som følge av den økende 
befolkningsveksten. 

Transport: Innen langtransport fi nnes det hurtigtog mellom de største byene i Norge, og under havet 
mot England og Danmark. Som privat framkomstmiddel benytter iPål el-biler med sveveteknologi. De 
trenger ikke asfalt, men benytter et nett som er mye lettere å vedlikeholde. I byene kobles bilene til en 
bane som fungerer svært effektivt. I tillegg har banen redusert antall trafi kkuhell til 4 % av 2007-nivå. 

Har man behov for å tilbakelegge svært lange avstander, som Atlanteren, har bruken av såkalte 
lavtfl yvende WIG-transportfl y blitt kommersialisert. Dette var en ide som ble lansert allerede i 2007. 
Wing-In-Ground-fl yene fl yr bare to meter over havet, slik at man unngår drivhuseffekten fra vann-
damputslipp i troposfæren, et problem som hydrogenfl yene anno 2015 ikke kunne løse.

Den minst gradvise endringen vi har sett siden 2007 er imidlertid omleggingen av postsystemet. Nå 
fungerer alt elektronisk, også salg av aviser. Det betyr ikke at papiravisen har gått av moten, men i 
motsetning til tidligere, da man kjøpte en ny avis hver dag, så har dagens aviser den egenskapen at 
de endrer stoff med tiden. Systemet fungerer trådløst etter de prinsippene som nettavisene bruker. 
Papiravisen anno 2031 avgir fremdeles trykksverte.

Familie: iPål er født og oppvokst på Lillehammer. Hans far var spillutvikler for Funcom, og er kjent som 
en eksentrisk type med sans for det usannsynlige. De to hadde et godt forhold, og det falt iPål tungt 
for brystet da hans far fi kk et karrieretilbud han ikke kunne si nei til i Silicon Valley. iPål har også en 
storebror, iAdrinano. Han er spiller og hevder seg spesielt i bil- og idrettsspill. Nylig publiserte det 
anerkjente britiske spillmagasinet «Let’s play» en artikkel hvor de slo fast at iAdrinano har betydd 
like mye for spillidretten som David Beckham gjorde for fotball i USA tilbake i 2007. 

iPåls følelsesliv er i utgangspunktet noe avstumpet. Han ser menneskets forplantningsevne som en 
ren nødvendighet for å videreføre menneskearven. Folk legger ikke følelser i et parforhold. Parene 
velges ut av en forplantningsserver som sørger for at gode gener blir videreført. Dersom serveren ikke 
fi nner en make til deg, kan dette bety at du ikke har gener som er gode nok til å videreføre eller at du 
passer svært dårlig sammen med noen andre. På denne måten blir det født kun mennesker som er 
spesielt gode på sine områder. Forplantningsserveren ser fullstendig bort fra nasjonalitet.

“Ingen bekymrer seg 
for at det skal bli for lite 
strøm eller for lite mat



Hovedprinsipper:

 

1. For å redde jorden må vi satse på 

moderne teknologi

Vi skal ikke redusere forbruk for å beskytte 

miljøet. Det er teknologien som gir oss svar på 

den globale miljøutfordringen. Alle lønnsomme 

firmaer investerer mye i Forskning og Utvikling. 

De mange nye rene energiformene er et godt 

eksempel på hvordan teknologien kan bidra til 

å løse klimautfordringene. 

2. Mer makt til ekspertene

Politikere er for opptatt av å fiske velgere og 

ser for kortsiktig til at de kan klare å ta de 

rette avgjørelsene når det gjelder miljø og 

teknologi. De bør derfor rådføre seg med 

fagfolk som vet hvilke beslutninger som er 

best for samfunnet. 

De nasjonale teknologibevegelsene, som 

arbeider for deling av teknologi på 

verdensbasis, spiller også en helt sentral rolle 

for samfunnsutviklingen. De bestemmer hvilke 

områder offentlige forskningsmidler går til.

3. Fri deling av teknologi for rettferdig 

fordeling og framskritt

Teknologisk utvikling og økonomisk vekst i 

dagens u-land kan bare finne sted hvis vi sprer 

«Open Source» -konseptet til alle teknologier. Vi 

må dele på all teknologi for å skyte fart på 

veksten på verdensbasis. Dette kan oppnås 

gjennom en teamordning, der hvert i-land har 

ansvar for å utveksle teknologi med, og øke 

kulturforståelse for, et u-land. 

4. Den virtuelle verden gjør jorden til et bedre 

sted å leve

Mennesker har rett til å dra inn i den virtuelle 

verden «Dream World» for å bli lykkelige. Det 

virkelige liv er vanskelig for mange, og det er 

viktig å kunne slippe unna virkeligheten av og 

til. «Dream World» gir oss også den fantastiske 

muligheten til å møte igjen døde mennesker vi 

var glade i.  

5. Sikre roboters rettigheter

Roboter kan gjøre mye av det vi mennesker 

kan, og trenger derfor å bli beskyttet av et 

regelverk. De er tross alt en svært viktig del av 

vår samfunnsstruktur. Det er ikke lov å skade 

roboter, og man må vedlikeholde dem. 

 

6. Økonomisk samarbeid og nasjonal vekst

Teknologibevegelsen og Teamordningen sørger 

for utveksling av teknologi mellom i- og u-land. 

Det er dermed ikke rendyrking av egne 

konkurransefortrinn innenfor hvert land, men 

tett samarbeid innad i hvert team. For å sikre 

sin nasjonale økonomi har derfor de ulike 

teamene opprettholdt de handelsbarrierene 

som eksisterte i 2007.

7. Effektive virtuelle markeder og tilgang 

på informasjon

Fysiske penger har ingen funksjon, og vi må 

satse mer på å etablere et altomfattende og 

sikkert elektronisk betalingssystem. Virtuelle 

markeder vil erstatte fysiske butikker og fører 

til økt tilgang på informasjon. Forbrukerne skal 

ha full oversikt over varenes miljøpåvirkning.(*)

8. En sjanse til et verdig liv

Den formidable utviklingen av bioteknologi gjør 

at stadig flere kan leve lengre og bedre.

Det er en fantastisk mulighet å kunne reparere 

en skadet hjerne, og på denne måten gi nytt liv 

til hjerneskadede. Forplantningsserveren og 

kjennskap til genene gjør at ingen barn fødes 

med alvorlige sykdommer, fordi de kan leges 

under svangerskapet. Det skal ikke bremses 

opp mot denne utviklingen, vi må satse videre 

for å gjøre mulighetene enda større. 

9. EU skal sikre datasikkerheten

EU skal ta seg av datakriminalitet i alle EU-land 

og verne om bedrifters, individers og roboters 

rettigheter på nettet. EU kontrollerer i tillegg at 

all informasjon som ligger på nettet er riktig. 

Det skal også utøves press på at andre 

verdensdeler skal innføre liknende 

kontrollsystemer.

PRINSIPPROGRAM FOR 
iPål «THE TECHNICAL FIX»

«Teknologien er drivkraften i økonomien og løser også verdens miljøutfordringer. Verden vil spontant 

orientere seg mot miljøvennlig teknologi.» 

iPål, 25. juli 2007
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Vesker med integrerte 
solcellepaneler for å lade 
iPod eller mobiltelefon 
laget av Noon Solar: 

www.talk2myshirt.com

KLIMAGASSUTSLIPP MILJØVENNLIG

Vare Enhet Co2-ekv. 
(kg/enhet)

Eventuell kommentar

Bil 1 stk 7000 Personbil for bensin/
dieseldrift

Papir, avis 1 kg 0,7 Produsert i Sverige med 
atomkraft/vannkraft

Papir, magasin 1 kg 1,8 Produsert i Tyskland med 
mye kullkraft

Sko (lær) 1 par 2,2 Underestimert, ikke 
gummisåle og transport
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Teknokratibevegelsen startet i USA i 1920-årene. Den kjemper for et 

samfunn der folks velferd blir maksimert ved hjelp av vitenskapelige 

analyser og bred bruk av teknologi. Helst skal ekspertene styre. I dag 

eksisterer bevegelsen under navnet «Technocracy Incorporated.» 

Medlemmene deltar i diskusjonsgrupper og publiserer kvartalsvise 

tidsskrifter.

The Technocracy Monad representerer balansen mellom 
en nasjons produksjon og konsum og

«Automatisering er Moses og profetene. Det er mitt fremtidssamfunn. I det gode 
framtidssamfunn er hensikten med arbeid å gjøre produksjon uten hjelp av menneskehender. 
Jeg etterlyser [at man] automatiserer alt som kan automatiseres, uten motforestillinger av typen 
som at ’folk mister jobben’.»

Trond Andresen, Amanuensis i Reguleringsteknikk, NTNU. 

«Politisk endring, i fundamental betydning, kommer som følge av teknologiske muligheter.»
Trond Andresen, Amanuensis i Reguleringsteknikk, NTNU. 

«Jeg er og blir teknologioptimist og tror vi kan fi nne teknologi som kan bidra til å løse 
miljøproblemene (...) Vi kan løse drivhusproblemet ved å pumpe CO2-gassen ned i Nordsjøen»

Erik Lindeberg, sjefsforsker, SINTEF Petroleumsforskning. (Doktorgrad i fysikalsk kjemi)

«Mitt mål for fremtiden er at teknologi kan løse verdens utfordring når det kommer til 
energimangel og klimaproblemer, og dermed skape mer rettferdighet.» 

Inger Lise Hansen, leder i KrFU



2007-2015 Dreamworld
Bylivet blir mindre aktivt, da den virtuelle verden Dreamworld etableres som 

en arvtaker til Second Life. Flere sanser stimuleres. Starbucks legger ned sin 
virksomhet i den virkelige verden, og flytter inn i virtuelle kafeer. Fysisk materialisme 

får redusert betydning, da alt også finnes virtuelt. Samtidig påvirker veksten i den ikke-
utviklede delen av verden miljøet slik at klimaendringene fortsetter med uforminsket styrke. 

Demokratisk apati
Stadig større spenn mellom ekspertenes råd og politikernes handling. Den demokratiske apatien vokser i samme takt 

som oppslutningen ved valg synker.

2015-2023 Klimakrise
Krisen fører til store humanitære katastrofer, særlig i den lite utviklede delen av verden. Det er store materielle ødeleggelser verden over. Krisen 

truer også med å skake verdensøkonomien. Man klarer imidlertid å avverge de mest alvorlige konsekvensene. 

Politikerforakt
Klimakrisen avføder sterk kritikk mot den politiske ledelsen verden over. Ekspertene har spådd konsekvensene lenge, men få eller ingen politikere har villet ta 

ansvar. Tiltroen til ekspertkunnskapen øker. Det vokser frem ideer om at ekspertene bør ha makt til å implementere de tiltakene de mener er nødvendig slik at 
langsiktig tenkning sikres.

Gratis applikasjoner
Det er stadig vanskeligere for store bedrifter å henge med på teknologisk utvikling. Gratisapplikasjoner laget av idealister konkurrerer ut store IT-produsenter. 
Windows blir uinteressant i forhold til nye Open Source-løsninger. Microsoft blir utkonkurrert av WikiSoft.

Utviklingen av Dreamworld
Alt som er usunt (kaffe, alkohol, fast food, sjokolade) forsvinner fra den virkelige verden, alle uvaner leves ut i Dreamworld. Det samme gjelder for produkter som 
skader miljø og samfunn. Etterspørselen etter konvensjonelle luksusvarer går ned. Næringsstoffer fores inn intravenøst samtidig med spill. Følelsen er virtuell, 
næringen reell.

2023-2030 The technical fix
Den teknologiske utviklingen som ekspertene står for, gjør det mulig å senke forbrukets belastning på miljø. I tillegg øker folks vilje til å betale for teknolo-

gisk utvikling. Politikernes viktigste oppgave blir å sikre og tilrettelegge for utvikling og deling av teknologi. Økt bevissthet om etiske spørsmål i skjærings-
punktet mellom menneske og teknologi.

Fordelingsproblematikk
Etter at klimaspørsmålet kommer under kontroll, øker bevisstheten om at man må forsøke å løse fordelingsproblemet. 

Fordelingsproblemer gir store flyktningstrømmer. Man forstår at utvikling må finne sted i utviklingsland.
 

Teamsystemet
Teamsystemet blir innført og dette gir økt utveksling av kunnskap og teknologi over landegrensene. Internasjonale 

teknologiregimer opprettes, noe som avføder nasjonale bevegelser. Denne fungerer som vaktbikkje overfor myn-
digheter, og sørger for effektivitet og retningslinjer for forskning og teknologisk utvikling. All teknologi som deles 

bygger på tanken om en miljøvennlig utvikling. Delingen sikrer bærekraftig vekst i hele verden.

Open source
I digitale samfunn forstår man at kampen for åpen kildekode og fri informasjonsflyt har globale 

dimensjoner, og kan fremme utvikling. Etter flere tiår med tradisjonell utviklingshjelp som ikke har 
virket, blir det etter hvert klart at det er mer som skal til enn å dele ut penger. Man skjønner at 
man må dele på teknologien, og ikke beskytte den gjennom IPR (Intellectual Property Rights). 
Endringer skjer i et så hurtig tempo at man innser at det ikke er noe vits i å patentere en tekno-
logi. Utviklingen drives fram fra brukernivå – kompetente brukere tvinger selskapene til å legge 
nye forretningsstrategier. Alle har tilgang på samme basisteknologi. Politikerne henger etter, og 
gapet mellom virkelighet (økende grad av deling) og IPR-lovverket vokser. Dette gir enda sterkere 
mistro til politikernes legitimitet. 

2031 Felles front for utvikling
Allmenn aksept for at du kan tjene penger på en applikasjon, men kilden og bakgrunnen for pro-
duksjonen er tilgjengelig, slik at alle kan bygge videre på ditt produkt.

Teknokrati
Maktbalansen mellom politikere og teknologer er etablert. Mye teknokratisk makt, men grunnleg-

gende demokratisk kontroll. Hyperkonkurranse: det eneste du tjener på er kontinuerlig nyutvikling.

Tidslinje

iPål
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HVOR GÅR MAN?

Vi har skissert fi re personifi serte scenarier. Enkelte av dem overlapper hverandre, andre skiller seg så 

kraftig fra hverandre at det kanskje er vanskelig å forestille seg dem som beskrivelser av den samme  

mulige verdenen. Enkelte av scenariene foreskriver en raffi  nering av virkeligheten anno 2007, andre 

hevder at vi vil oppleve radikale brudd med den politiske, økonomiske og teknologiske virkeligheten vi 

kjenner i dag. Hvilket scenario skal man så feste lit til? 

Økonomi Politikk Teknologi

NAIV.Rosa Nytt verdisystem: Kudos. 
Kvalitative skiller mellom ulike 
typer vekst. 

Sterkt lokaldemokrati. 
Engasjement på grasrota 
fører til holdnings- og 
handlingsendring. 

Teknologien bringer oss 
nærmere naturen og våre 
medmennesker. Mennesket 
styrer den teknologiske 
utviklingen med antropologien 
som rettesnor.  

CosmopoBritt Miljøkreditt styrer økonomien, 
og begrenser forbruk. 
Økonomien innlemmer fl ere 
faktorer. Globalt regelverk 
justerer arbeidsliv.  

Verdensunionen opprettes. 
Overnasjonale organer har 
handlekraft til å mestre 
fundamentale utfordringer. 
Rasjonelle politiske tiltak 
vinner fram. 

Nyttig og miljøvennlig teknologi 
framdyrkes. Teknologien er et 
redskap til sunn utvikling. 

FinnHansen Frihandel og globalisering er 
drivere til økonomisk vekst. 
Tiltro til fi nansielle redskapers 
endringspotensial.  

Overnasjonale organer gir 
politiske rammer til økonomien. 
Nasjonalstatens makt 
innskrenkes lite. 

Positiv til alt som er lønnsomt 
og gjør livet enklere. 
Teknologien gir muligheter. 

iPål Åpen kildekode. Fri fl yt av 
kunnskap gir rettferdig, stabil 
og vekstdyktig økonomi. 
Hyperkonkurranse. 

Må stimulere til innovasjon og 
nyskapning. Økt teknokrati. 
Å styre fordrer høyt 
kunnskapsnivå. 

Bærebjelken i økonomien; 
løser alle problem. 
Teknologibevegelser blir 
utviklingens spydspisser. 

Vurderingen av scenariene må ikke kun basere seg på 
sannsynlighetsvurderinger, til det er tidshorisonten for lang. 
Til en viss grad vil det derfor være snakk om personlig smak og 
behag, men det vil også være snakk om hva man ønsker og hva 
man har tro på. 

Kan så scenariene være til nytte selv om man ikke har tro på at 
virkeligheten i 2031 blir slik våre personligheter foreskriver? Til 
dette vil vi svare et ubetinget ja. Vår primære påstand er ikke at 
en av våre skikkelser vil vise seg å være en fullskalaskisse av 
forbrukeren i 2031 – det ville i alle tilfeller være ren skjær fl aks. 

Vårt mål har tvert om vært å rette blikket mot de trendene og 
utviklingsmulighetene vi fi nner å være sterkest tilstede i våre 
hoder og i samfunnet rundt oss. Vi ønsker med andre ord å 
vise dere noen av de ideene vi mener har størst potensial til å 
prege framtiden, ikke å tegne opp et fullstendig koherent bilde 
av 2031. Vår påstand er med andre ord denne: I krysspunktene 
mellom FinnHansen, iPål, CosmopoBritt og NAIV.Rosa ligger 
noen av de ideene som utvilsomt vil prege framtiden. Framtidens 
mulighetsrom er uendelig stort. Vi mener at holdningene til våre 
framtidspersoner spinner et nett over sentrale deler av dette 
mulighetsrommet.
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Det må følgelig sies å være sannhet i det utslitte munnhellet om 
at framtiden er kompleks og sammensatt. Vi har ingen tro på 
at menneskene i 2031 vil være mer homogene enn i dag, heller 
peker trendene i dagens globaliserte informasjonssamfunn mot 
at dette mangfoldet vil bli stadig større. Mest sannsynlig vil vi 
se en verden hvor iPåls drømmer tvinges inn i rammeverket til 
CosmopoBritt, et rammeverk som på sin side må fi nne seg i å 
eksistere side om side med FinnHansens visjoner og NAIV.Rosas 
ønsker. Kanskje vil enkelte av de trendene vi har skissert vokse 
seg sterkere, kanskje vil enkelte av dem vise seg å bli realiteter 
så sterke at vi alle må ta stilling til dem. Samtidig vil enkelte av 
trendene vise seg å være døgnfl uer – de synes sterke nå, men 
overlever neppe Howe og Strauss` vinter.  

Vårt håp er at framtidsvisjonene kan bistå Statkraft videre 
i bedriftens strategi- og innovasjonsprosess. Kanskje kan 
scenariene tjene som bidrag til en fortolkningsramme som gir et 
bedre grunnlag for hvordan posisjonere seg i forkant av politiske 
endringer og endringer i forbruksmønstre?
 
Vårt viktigste budskap er likevel at endringer ikke skjer av seg 
selv. Vi har ønsket å illustrere menneskets påvirkningskraft, både 
som forbruker og som velger. Samfunnet dreies ved hjelp av 
visjoner og ønsker, det dreies av smerte og behovet for endring. 
Kanskje kan derfor våre fi re individer fungere som et veikart 
for hvilken utvikling Statkraft, som samfunnsaktør, ønsker å 
promotere og bidra til? 
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