
arbeidere som nå går sammen. 
Det skal bli ett felles konsept 
og én felles gruppe, men vi skal 
bruke noe tid på hvordan det vil 
se ut, forteller FSN-rådgiveren.

Mens Dicom har base i Stock-
holm og Zetup i Göteborg, har 
Office-IT Partner en mer nasjo-
nal svensk tilstedeværelse. Fel-
les er at de retter seg i hovedsak 
mot mellomstore og noen mindre 

kunder pr. i dag.
På sedvanlig private equi-

ty-vis vil selskapenes gründe-
re bli med på eventyret videre 
ved å reinvestere noe av ge-
vinsten fra salget nå.

– Dette blir en sterk utfordrer 
i det svenske IT-markedet, og 
hvis ting går etter planen i det 
nordiske markedet etterhvert, 
sier Bruzelius.
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Kryptovaluta har foreløpig ikke 
helt slått til, og mens vi venter 
på gjennombruddet kjempes en 
synlig kamp om å bli domineren-
de. Men teknologien bak krypto-
valuta, blockchain, er mindre vo-
latil, og er i en unik posisjon til å 
påvirke store deler av verden slik 
vi kjenner den.

Det er fort gjort å bli litt frem-
medgjort og stille seg litt på siden 
av alt som har med blockchain å 
gjøre. Det er lett å forstå. Men 
som vi sa om internett for 20 
år siden: denne teknologien er 
kommet for å bli. Det 
skyldes at blockchain 
har et fantastisk po-
tensial. Teknologien 
er egnet overalt der 
en transaksjon krever 
tillit, der en transak-
sjon skal kunne ve-
rifiseres som gyldig 
av programvaren selv, og der lik 
informasjon delt raskt på tvers 
av en gruppe er viktig.

 
Det opplagte eksempelet er be-
taling. Alt som er knyttet til beta-
ling kan erstattes av blockchain. 
Verdipapirhandel (et marked 
verdt 20 billioner dollar), uten-
landsoverføringer (550 milliar-
der dollar), og ikke minst tradi-
sjonelt vareoppgjør (28 billioner 
dollar) er attraktive mål for bruk 
av teknologien. Men for effektivt 
å kunne bruke teknologien til 
transaksjonsintensive formål 
må den jobbe raskere og billigere.

En transaksjon på Ethere-

um-nettverket, et kommersielt 
blockchainnettverk, koster i dag i 
snitt 1,32 dollar og tar 9 minutter. 
Det er for dyrt, og slike tall setter 
derfor fart i utviklingen. Selska-
per som The Lightning Lab gjør 
store fremskritt for å drive kost-
nadene ned.

 
Men teknologien har en egen-
verdi som noe mer enn grunnla-
get for kryptovalutaer og beta-
ling, og den finner derfor sin vei 
inn på helt andre områder. Nasa 
ønsker å utvikle en selvflyvende 

rakett basert på at 
teknologien kan 
verifisere trans-
a k sjoner s e lv. 
Transportsekto-
ren, og særlig den 
internasjonale 
shippingbransjen, 
bruker allerede 

blockchain. Smarte kontrakter 
reduserer antallet mellommenn 
og byråkrati. Facebook holder på 
å vurdere blockchain for å heve 
sikkerheten i sine systemer både 
gjennom kryptering og tillit.

Registrering av verdifulle gjen-
stander, som for eksempel dia-
manter, skjer nå på EverLedger, 
som i praksis er en distribuert 
hovedbok. All informasjon om 
diamanten ivaretas uendret 
over tid, også når diamanten får 
nye eiere. Teknologien er egnet 
for veldedighet, der avsender 
vet at mottager får pengene. 
Blockchain brukes til elektronisk 

stemmeavgivning slik Estlands 
e-Residency plattform blir brukt. 
I Dubai brukes teknologien for å 
registrere eierskap til land, og det 
finnes flere aktører som blant 
andre Ubitquity, som leverer ei-
endomsmeglertjenester basert 
på blockchain.

Blockchain egner seg også til 
kontroll av medisinske tester og 
utvikling av nye medisiner der 
sporbarhet er en viktig faktor. 
Den kan i tillegg brukes som 
grunnlag for fremtidens pasi-
entjournal der ingen ting strykes, 
bare ny informasjon legges til.

 
Blockchain er teknologien som 
stort sett kan benyttes overalt. 
Mulighetene er nesten uendelige, 
og derfor vil teknologien i stadig 
større grad tvinge seg frem. Det 
er bra, for med blockchain får vi 
både en bedre og sikrere verden.

 
��Jon oluf BRoDeRsen

Seniorrådgiver i Miles

Med blockchain får vi både en bedre og sikrere verden, 
skriver Jon Oluf Brodersen i Miles.

Kommet for å bli

I Dubai 
brukes 

teknologien 
for å registrere 
eierskap til land

uTen sTYRInG: Nasa ønsker å utvikle en selvflyvende rakett basert på at teknologien kan verifisere transaksjoner selv, 
skriver artikkelforfatteren. Her fra en oppskyting ved Vandenberg Air Force Base i California i mai. Foto: NtB SCANPIX

Jon oluf Brodersen. Foto: MIleS
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FSN skjøt gullfuglen i dansk 
IT – nå er Sverige neste

sATseR 
VIDeRe I IT: 
FSN Capital og 
Frode Strand-
Nielsen gjorde 
en kule i Net-
company, og 
eier fortsatt 
20 prosent av 
børsraketten 
som har hop-
pet 37 prosent 
i løpet av syv 
handelsdager. 
 
 Foto: ANdreAS 
 KleMSdAl

�� Netcompany ble grunnlagt i 2000 og har 
hovedkvarter i København. Selskapet 
leverer forretningskritiske IT-løsninger.
�� Selskapet har over 1.700 ansatte, og 

har de siste årene vokst også gjennom 
oppkjøp av norske Mesan i 2016 og 
britiske Hunter Macdonald i 2017. Net-
company har i tillegg virksomhet i Polen 
og Vietnam.
�� Selskapet ble børsnotert 7. juni, og har 

nå en markedsverdi på 10,65 milliarder 
danske kroner.
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Tjente vanvittige 4,4 mrd. på to år i Netcompany


