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Hvordan var det da jeg vokste opp?

• Mødrene var hjemmeværende

• Telefonen hang fast i veggen

• NRK dominerte på TV-skjermen

• Det var mange bønder og industriarbeidere 

• Faren til Pippi var negerkonge

• Vi utdannet oss for resten av livet

• Lærerne var samfunnets støttepillarer – 17.mai mm

• Er du over 30 år har du opplevd noe av dette …











endringer i samfunnet
• Delingsøkonomi – plattformøkonomi -2-sidige markeder

• 3D-print 

• Robotisering – generelle roboter

• Kunstig intelligens /maskinlæring / algoritmer

• Tingenes internett

• Digitale arbeidsprosesser - nettverksorganisering

• Migrasjon, makroøkonomi – sosiale endringer

• Nye typer organisasjoner



MIT ledelsesmodell

• Adekvat analysemodell

• Visjon

• Gode relasjoner

• Handlingsdyktighet
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Kilde: http://digitaltmuseum.no/011021745540/gallery



Kilde: http://www.businessinsider.com/xerox-growth-in-bill-gates-favorite-book-business-adventures-2014-7





Reduserer transaksjonskostnader ved å bruke

Registre

Kataloger

Sentraler
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I 2030 skal 1 av 4 nye bygninger i Dubai 3D-printes.











https://www.youtube.com/watch?v=UWOVvSfSjCM















HHvem faker smerte ?





https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=ojzCYgli1t0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=ojzCYgli1t0


Kanskje Samantha West ringer deg?
http://newsfeed.time.com/2013/12/17/robot-telemarketer-samantha-west/



















Bilsalg synker 25 %
Fra bil som produkt 
til transport som 
tjeneste.



























Adaptiv læring kommer









Ja, ja – Det var vel slutt på ungkarslivet da
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DELINGSØKONOMI

PLATTFORMØKONOMI

SIRKULÆR ØKONOMI

COLLABORATIVE CONSUMPTION

2-SIDIGE MARKEDER

FLERSIDIGE MARKEDER

GIG ØKONOMI TILLITSØKONOMI

ACCESS ØKONOMI

HVA SKAL DYRET HETE ?



Plattform består av
• Profiler som viser ressurser

• Matchingmekanisme

– Tid, sted, type etc.

• Bookingmotor

• Betalingsløsninger

• Ratingsystemer

• Div features … (eks guide for 
profil)



billige å lage
&

globale





plattformer og 
flersidige markeder 

er de nye 
organisasjonene















UTVIKLING AV TILLIT I SAMFUNNET

TILTRODD 
3.PART

LOKAL DISTRIBUERTINSTITUSJONELL





KONSEKVENS:

GLOBALE DIGITALE TJENESTER MED LOKAL VRI



Tillit er som et viskelær, 
det blir mindre og mindre
for hver feil vi gjør.





Ubers ratingsystem



tiltrodd 
3. part

Kunde tjenesteyter

Tillit til institusjon i stedet for til hverandre

SENTRAL
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Kjøpere

Kjøpere

Kjøpere

Kjøpere

Kjøpere
Kjøpere

Kjøpere
Kjøpere

Regler for samhandling
Plattformkultur
Ulike typer interaksjon
Spilleregler m.m.

full åpenhet om

transaksjoner









nabokone.no









ULEMPER MED PLATTFORMØKONOMIEN

• Alle er sine egne virksomheter

• Ustabile arbeidsforhold / oppdrag

• Må forvente flere oppdragsgivere

• Relasjoner i nettverk blir viktigere enn før

• Blir presset på pris og leveranse i åpne 
markeder

• Må ordne pensjon – forsikringer etc selv

• Må være digitalt kompetent
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og Den norske digitalmisjonen

Du var vitne til 
….

kontakt: arne@krokan.com
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