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Tekniken flyttar in i människan…



AI

Body hacking

Bio hacking

Genomics

Blockchain

IoT

Brain Computer 

Interface

Bio engineering

Human Technology

Brain Organoids

Biogeometry

Organ Regrowth

… och anpassas efter vår kropp och våra sinnen



Slaget om vår tid och uppmärksamhet trappas upp och 
målet är att vinna ALL tid…

Social 

interaktion

E-handel Betalningar Sök

Meta 

Tiktok

WeChat

Hårdvara & 

appar

Apple

Xiaomi

Amazon

Alibaba

Walmart

Paypal

Tencent

Google

Baidu

Media & 

underhållning

Apple

Disney

Netflix

AI i flödetAI i skärm AI i köp AI i transaktioner AI i klick AI i intresse

…via AI på sin egen plattform



Ny hårdvara och AI ger oss ökad 
precision och effektivitet

Vi ger 

kommandon 

genom röst, 

tankar och 

rörelser

AR och VR är 

AI’s visuella 

kanaler – en 

värld byggd av 

data

Virtuella 

assistenter 

hjälper oss att 

planera och 

boka

AI kommer att 

verka mest i 

bakgrunden

AI hjälper oss att 

planera 

trafikbelastning och 

gå från peakar till 

utjämnad 

resursanvändning



Var är den högsta graden av innovation?
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Source: McKinsey, Silicon IT Hub



STAMMAR
Små företag

KUNGADÖMEN
Företag

DEMOKRATIER
Decentraliserade Autonoma Organisationer

The Future of Work - Professor Thomas Malone

Nästa våg av digitalisering förändrar helt vår mobilitet



Tänk om jag kunde 

vara var som helst 

när jag ville?

Tänk om jag alltid 

visste vad som var 

rätta valet utifrån 

mitt eget 

välbefinnande och 

planetens bästa?

Tänk om jag kunde 

leva för alltid?

”We can not solve our problems with

the same level of thinking that created

them

Tänk om jag kunde 

välja egenskaperna 

hos mitt barn?

Tänk om jag aldrig 

behövde oroa mig för 

hur jag ska 

finansiera mitt liv?
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