




JEG KAN TAGE FEJL 



 4 grunde til at jeg kan tage fejl: 
  
1.  Deleøkonomien flader ud, med Uber og AirBnB, som de eneste  

 vindere, fordi det er lettere at købe end at dele de små ting i livet. 
  
2.  Moore’s Law tager fejl, og det bliver ikke muligt for teknologien  

 at doble i kraft og halvere i pris hvert år fremover. 
  
3.  Opsvinget vender tilbage som altid, og jeg var bare en mørkemand,  

 der ikke kunne se lyset for enden af tunnelen efter krisen i 2009. 
  
4.  Jeg er så fokuseret på at få ret, at jeg bliver blind for dét,  

 der ikke passer ind i min mønstergenkendelse. 
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Hvis jeg har ret: 
 
Den 4. industrielle revolution,  
Den 3. internetbølge,  
Den 2. andelsbevægelse,  
Den 1. eksponentielle revolution. 
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IOT/IOE I DAG 

“We are 
connected!” “I don’t care!” 



IOT/IOE I MORGEN 

“Breakdown in T 
minus 23 hours” 

“Roger that.  
Repair on its way” 



GRATIS ENERGI 



OVERFLOD AF MAD OG VAND 



SELVKØRENDE BILER 



MÅLET 









 
“Vi har et problem. Staten må løse det” 

 
 



TILBAGE TIL FREMTIDEN 



+ viking 



WILL	POWER	
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Jord 

Jord 



Danmark opfandt deleøkonomien 



Danmark opfandt delekulturen 



Deleøkonomi er aftalernes internet, som giver overblik  
og adgang til menneskers viden, arbejdskraft og ting.  

 



Smartere ressourceforbrug        Stærke fællesskaber              Vækst til alle 

Energiens internet 

Internettet 

Tingenes internet 

Transportens internet 

Aftalernes internet 



 
“Vi har et problem. Staten må løse det” 

 
 



Tænk som vores forfædre: 
“Vi har et problem. Vi må gå sammen om at løse det” 

 
 





REDDE  
PLANETEN 

STYRKE  
FÆLLESSKABET 

SKABE 
VÆKST TIL 

ALLE 

UNGDOMSOPRØR? 


