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Jag har ett förflutet som entreprenör inom Upplevelseindustrin och IT. 
Har varit design- och affärsområdeschef under ett par år på 
innovations- och IT-konsulten HiQ, och driver nu Eicorn AB 
(www.eicorn.com) –en privat inkubator och innovations-accelerator 
för storbolag i Norden. På något sätt har jag också hunnit med att 
pendla till Oxford, Bangalore, Shanghai och Palo Alto de senaste 2 
åren för att ta en Executive MBA examen med inriktning mot Big Data 
och Global Threats and Opportunities.  
 

 
 
Jag har byggt min presentation på amerikanen Todd Zenger’s 
uppmaning: ”Start with a theory, not a strategy” där han menar att alla 
framgångsrika bolag bygger på 3 fundamentala analyser:  
Insight – Insikt om den egna organisationens och branschens styrkor 
och svagheter, tillgångar och förmågor. Detta kan ju byggbranschen 
mycket bättre än mig. 
Cross-sight – Förståelse om hur närliggande branschers utveckling och 
kompletterande förmågor inom den egna organisationen påverkar. 
Det vi i dagligt tal brukar kalla synergier. Här är nog branschfolk också 
bäst på egna ben, men kanske kan jag bidra med något uppslag. 
Foresight – Förmågan att blicka framåt och förstå hur stora 
samhällstrender skapar både utmaningar och nya möjligheter för både 
branschen och enskilda företag. Detta handlar om att lyfta blicken för 
ett ögonblick, se ett större sammanhang där vår framtid tar sitt 
avstamp i både historia och samtid. Detta är mitt fokus i denna 
presentation, i mycket av det jag jobbar med dagligdags… 



 

 
 
En första reflektion som jag numera är noggrann med att förmedla är 
att det explosivt expanderande digitala universum som jag spenderar 
mycket av min tid åt att både utforska och utveckla, sedan flera år 
tillbaka är helt omöjligt att överblicka. För fem år sedan kunde man 
som digitalt orakel mer eller mindre föreläsa om digitaliseringens 
samlade framfart, åtminstone om man avgränsade sig till internet och 
större digitala tjänster. Idag är det fullständigt otänkbart, man måste 
begränsa sig till några få intressanta områden. Jag tänkte att vi skulle 
börja med att spela lite Minecraft! 
https://www.youtube.com/watch?v=WcajqaVvLAM  
 

 



Här har ni mig utanför IQ samhällsbyggnads huvudkontor i Minecraft-
världen ”Titan city”. Jag skall promenera omkring lite i stan tänkte jag, 
medans jag berättar lite mer om Minecraft. Den här staden är förövrigt 
byggd block för block av en 19-årig konststudent, Duncan Parcell, som 
spenderade all sin fritid under 2 år med att placera ut 4.5 miljoner block 
för att bygga replikor av riktiga hus så väl som nya byggnader i 
Minecraft.  
 
Minecraft har över 100 miljoner spelare världen över, främst barn och 
unga vuxna, både killar och tjejer. Spelet har ingen direkt handling, 
men erbjuder nästan obegränsad kreativ frihet i 3 dimensioner. Man 
spelar själv eller online med andra, antingen mot varandra eller i 
samarbete. Det är det mest streamade spelet i YouTubes historia med 
45 miljoner filmer uppladdade. Minecraft är också det näst vanligaste 
sökordet på YouTube idag, efter ”Music”, och Minecraftfilmer har 
tillsammans setts omkring 50 miljarder gånger.  
 
Jag kommer att återkomma till Minecraft och varför det här spelet 
sannolikt är centralt för framtidens smarta samhällsbyggnad.  
 

 
 
Men innan vi blickar framåt skall vi blicka lite bakåt. Redan på 1500-
talet förstod man att det kunde vara en bra övning för att skapa 
Foresight.  
 
 



 
 
Why the west rules -For now… är en nagelbitande tegelsten om 
samhällets utveckling från den senaste istiden fram till idag. Ian Morris 
är historiker, arkeolog och professor vid Stanford University i Kalifornien, 
och han har utvecklat ett numeriskt index för att mäta social utveckling 
vid olika tidpunkter i historien. Applicerat på de 12000 år som flutit 
sedan senaste istid så framträder följande kurva. 
 

 



 
Låt mig ge en liten kort förklaring kring hur det numeriska indexet 
fungerar: Morris mäter vid varje given tidpunkt samhällets förmåga att 
skapa energi per capita, att organisera sig, att sprida information, och 
erövra anda civilisationer. Han har ställt öst och väst emot varandra 
mest eftersom det är en kraftigt debatterad fråga bland historiker 
vilken civilisation som varit mest framstående vid olika tidpunkter.  
 
Vad man kan se på den här kurvan är att den är exponentiell, men en 
kraftig förändringsfaktor mot slutet. Låt oss titta på samma kurva fast 
med en exponentiell skala istället. 
 

 
 
Det intressanta med den här grafen är att den är exponentiell på en 
exponentiell skala, vilket i praktiken är omöjligt för den mänskliga 
hjärnan att förstå vad det innebär. Vad man kan utläsa är i alla fall att 
år 1 i vår tideräkning så hade man nått omkring 50 poäng på Morris 
skala, Romarrikets förfall syns tydligt de kommande 400 åren, sedan så 
väl Kinas som det Bysantiska imperiets uppgång under omkring 1000 år. 
Men världen är mer eller mindre kvar på 50-60 poäng när man går in i 
renässansen.  
 
Så under andra hälften av 1700-talet så börjar det hända grejer när 
ångmaskinen gör entré, och industrialismen som följer innebär att en 
explosiv utveckling av så väl den västliga som den östliga civilisationens 
förmågor leder fram till dagens omkring 1000 poäng på skalan.  
 



Hur är då detta relevant för IQS kickoff? Jo, med ett numeriskt index 
förankrat i historien så kan man göra uppskattningar om samhällets 
framtida förmåga. Vi skall kika på ett kort videoklipp från Morris. 
https://www.youtube.com/watch?v=wnqS7G3LmMo  
 

 
 
Personligen är jag inte så värst intresserad av hurvida väst eller öst 
ligger först i samhällsutvecklingen, enligt Morris sätt att mäta. Det jag 
tycker är spännande med den här forskningen är att konstatera att det 
tog i runda slängar 10 000 år att nå 50 poäng, 250 år att gå från 50 till 
1000 poäng, och om Morris antaganden stämmer: mindre än 100 år att 
gå från 1000 poäng till omkring 5000 poäng!  
 

 
 



Hur skall vi nå dit? Det kommer ju inte att ske av sig självt, vi måste 
aktivt få det att hända. För att svara på det skall vi hastigt ta en lite 
närmare titt på de senaste 250 åren, och försöka sammanfatta dem i 
två ord. 
 
Industrialismen som helhet kallas ibland för den första maskinåldern, 
och just i dag är det ett passande perspektiv för att försöka förstå dess 
övergripande påverkan på människans utveckling. Om man skulle 
försöka sammanfatta industrialismen i två ord, vad skulle ni säga då? 
 

 
 
Syntetisk muskelkraft. Det är naturligtvis så att industrialismens intåg i 
historien innebar mycket mer än att bara syntetisera muskelkraft, men 
det är just denna förmåga i samhällsbyggandet som möjliggör den 
explosiva utveckling vi ser under dessa 250 år.  
 
Om precis detta skriver dessa två herrar, Andrew McAfee och Erik 
Brynjolfsson, i sin excellenta bok The second machine age. De tar 
också upp en del av Ian Morris forskning, och faktum är att om man 
inte orkar läsa 700 sidor historia och arkeologi så kan varmt 
rekommendera 300 sidor hi-tech istället.  
 
 



 
 
The second machine age handlar om precis det mänskligheten håller 
på att åstadkomma för att nå 5000 poäng på Morris numerical index of 
social development. Om den första maskinåldern handlade om 
syntetisk muskelkraft så handlar den andra maskinåldern om…  
 
Syntetisk tankekraft! Att syntetisera våra mentala förmågor. Och inte 
bara det, utan också att syntetisera vår perception och förmåga att 
processera intryck. En del sådana syntetiserade mentala förmågor har 
vi sedan länge redan vant oss vid: som att räkna på en miniräknare, att 
lista ut den kortaste körsträckan mellan två adresser, eller att sortera 
och visualisera data. Över lag så låter vi datorer redan idag sköta 
strukturerade mentala uppgifter åt oss, men utvecklingen går allt mer 
åt att få datorerna att förstå och reda ut ostrukturerade problem och 
data.  
 
För ett par år sedan vann IBMs flaggskepp Watson Jeopary med 
hästlängder framför USAs två främsta stormästare genom tiderna. 
Watson var tvungen att förstå programledarens frågor precis som de 
var ställda på vanlig engelska, men sedan tilläts datorn att i realtid 
söka information på internet för att svara. Låt oss titta lite närmare på 
hur IBM själva beskriver Watson. 
 



 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6aKg_0t_zms  
 
Watson är alltså en dator som förstår mänskligt tal, och inte bara det, 
utan till och med mänsklig intension i frågor och påståenden. Watson 
blir också smartare och smartare genom att lära sig rätt och fel i både 
sina tolkningar och sin analys, kombinerat med ett perfekt minne. IBM 
har applicerat Watsons syntetiska mentala förmåga på en rad 
områden, inklusive cancerdiagnostik. Och i ett sånt 
applikationsområde blir den syntetiska mentala förmågan ännu 
tydligare. Watson läser varje vecka in sig på nya forskningsresultat inom 
onkologi, motsvarande omkring 240 timmars läsning för en människa. 
Vilken cancerläkare skulle ha tid med det, upptäcka nya 
sammanhang, och samtidigt praktisera?  



 
 
Det blir naturligtvis en livlig samhällsdiskussion av detta och vårt 
arbetes-centrerade samhälle sätts på prov när datorerna blir smartare 
än oss. Vissa saker kommer vi som människor dock förmodligen få lov 
att hålla för oss själva. 
 

 
 
 



 
 
Hur kommer vi att nås av framtidens allt smartare tjänster, och 
interagera med dem? Termen ubiquitous computing är inte helt enkel 
att översätta till svenska, men man skulle kanske kunna säga sömlös 
data eller sammanvävd datoranvändning eller något åt det hållet. Vi 
skall kika på vad Microsoft har för vision för vårt datoranvändande 
2020. 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=55p3vNCF4JQ  



Dataåldern är inne på sin tredje våg, och vi känner alla mer eller 
mindre till historien. Den första vågen byggde på så kallad main-frame 
computing, eller stordator på svenska. Varje stordator hade många 
användare som samsades om dess kapacitet. I den andra vågen 
hade varje användare varsin dator! Just det, PC-boomen med först 
IBM och sedan Microsoft som pådrivande. Den tredje vågen startade 
på allvar med introduktionen av smarta telefoner, och kallas för just 
ubiquitous computing. I denna våg har varje användare flera datorer 
som samverkar med varandra och utför specialiserade uppgifter.  
 
Inom ubiquitious computing talar man ofta om tiles, som är små device 
som en klocka eller en telefon; boards, som är lite större smarta 
enheter, exempelvis en ipad; och panels som kan vara hela väggar 
eller andra arkitektoniska element.  
 
En egen reflektion runt just ubiquitous computing som jag ofta belyser 
är hur avståndet mellan människa och dator går mot noll. Idag 
opererar vi in RFID-chip under huden för att uträtta vissa typer av 
uppgifter, som exempelvis att komma in på kontoret: 
https://www.youtube.com/watch?v=cOvPFlFWtI4  
 

 
 
Här är en bild på mig när jag sätter in mitt chip. Detta är i dagsläget 
mer ett experiment än speciellt funktionellt revolutionerande, men likväl 
ett tecken på hur människor som jag söker sätt att komma allt närmare 
smart teknologi.  
 
Jag tänkte nu återvända till Minecraft och utveckla lite mer varför jag 
tror denna lek och rörelsen bakom kommer spela en central roll i 
framtidens samhällsbyggande. Man kan tycka att Minecraft är 
osofistikerat och alldeles för begränsat för att man skall kunna prata 



om arkitektur eller dra några som helst paralleller till GIS eller BIM och 
visualisering i byggbranschen. Och så är det naturligtvis, men man får 
inte missa det fundamentala paradigmskifte som Minecraft trots sin 
osofistikerade yta trots allt driver.  
 

 
 
För första gången i världshistorien har vi mer än 100 miljoner unga 
människor runt om i världen som utvecklat och tränat upp en spatial 
intelligens och förmåga långt innan man ens funderat på yrkesvalen 
arkitekt, konstruktör eller designer. Faktum är att många barn idag har 
en långt utvecklad orienterings-, planerings- och placeringsförmåga i 3 
dimensioner innan de ens lärt sig räkna eller skriva. 
 
Finns det bra exempel från en annan bransch där en liknande 
beteendeutveckling har lett till fundamentala förändringar för 
branschen, på gott och ont?  
 



 
 
Napster var en fildelningstjänst för musik som, vid sin peak, gav 80 
miljoner användare tillgång till miljontals låtar genom ett 
datorprogram, och förändrade på så sätt alla dessa unga människors 
sätt att konsumera musik. Resten är som man brukar säga –historia. 
Men Minecrafts påverkan på VDC och framtidens samhällsbyggnad 
kommer givetvis att ta sig helt andra uttryck.  
 

 
 
Det här citatet av Thomas Kuhn, som för övrigt är hämtat från en av 
innovationsvetenskapens mest läsvärda böcker enligt min mening, är 
nyckeln till att försöka förstå hur en ny generation av 3D-fritänkande 
människor kommer påverka branschen. 



 
Minecraft innebär ett storskaligt paradigmskifte i utvecklingen av barns 
hjärnor, framför allt spatiala intelligens, men världen är den samma för 
det. The scientist, dvs. våra barn, lever dock i en annan värld i och med 
detta paradigmskifte.  
 
De företag som idag har både foresight och cross-sight tar tillvara på 
de möjligheter som detta paradigmskifte och explosiva utveckling av 
branschnyttig talang erbjuder.  
 
Ett sånt bolag är givetvis Microsoft som på ett föredömligt sätt tidigt 
förstod att Minecraft inte alls bara handlar om lek och underhållning, 
och köpte spelbolaget Mojang för 2.5 miljarder dollar. Då, alltså för 
ganska precis ett år sedan, tyckte många att det var en hårresande 
prislapp. I dag anser de flesta analytiker att det var rena fyndpriset. 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xgakdcEzVwg  
 
Nyligen visade man upp Minecraft tillsammans med sin nya Holo Lens. 
Ser roligt men opraktiskt ut för att spela spelet Minecraft. Ser däremot 
enormt spännande ut som ett design- och visualiseringsverktyg för de 
supertalanger som kommer födas ur denna nya paradigm. Oklart 
exakt när detta kommer finnas på marknaden. 
 



 
 
Ett bolag på lite närmare håll som förstått den här dynamiken är 
Svenska Dreamler.  
 
www.dreamler.com  
 
https://www.youtube.com/watch?v=YO0nAi31r5M  
 
Dreamler är ett projekt-management verktyg byggt som ett online 
multiplayer spel. Det finns många intressanta saker att säga om 
Dreamler. För det första så tar man till vara på att de som, så att säga, 
är födda med digitaliseringen i blodet inte alls drivs av effektivisering 
som främsta mål för nya digitala tjänster, vilket ofta är industrins 
huvudsyfte. Effektivisering är idag inte mer än en hygienfaktor för de 
flesta digitala entreprenörer, och för teamet bakom Dreamler handlar 
det istället om att skapa förutsättningar för att hålla liv i visioner och 
drömmar, även genom megastora projekt. I verktyget ser man 
varandra utveckla delar av projektplanen i realtid. Man styr verktyget 
med samma tangenter som i Minecraft och andra spel, och 
speldynamik genomsyrar hela plattformen på ett sätt som gör att en 
van spelare omedelbart känner sig hemma. Dreamler är för den sakens 
skulle inte svårare att förstå för en oinvigd, snarare tvärt om.  
 



 
 
Jag tror att det är omöjligt att utveckla och digitalisera ett smartare 
samhällsbyggande utan att ta hänsyn till en hel generation med 
gamers preferenser, unika förmågor och inte minst oförstörda sätt att 
se på branschen. Men det måste ju också finnas andra trender som 
driver förändring, både genom digitalisering och nya beteenden?  
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ND4bztcCxl0  
 



Drönar-teknologi använder man ju redan i branschen, och i just det här 
exemplet ser vi en LIDAR skapa 3D-avbilder av sin omgivning och 
byggnader. Parallellt med den professionella utvecklingen drivs också 
många hobbyprojekt, både för att utveckla drönar-hårdvara och 
mjukvara. Exempelvis så finns nu program som ”Schematics to 
Minecraft” som gör det möjligt att överföra såväl scannade 
konstruktioner som CAD-ritningar till Minecraft. Personligen undrar jag 
givetvis när vi för första gången får se det omvända? 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JnkMyfQ5YfY  
 
Jag tror också att man i högre utsträckning behöver förstå att det som 
ser ut som lek och experimenterande i ett rasande tempo håller på att 
utvecklas vidare till extremt smarta lösningar. Exempelvis så såg jag 
häromdagen att man skapat ett positioneringssystem med drönare för 
att guida automatiserade fordon och maskiner. Drönarna ersätter helt 
och hållet behovet av master och annan infrastruktur för övervakning 
och styrning, de avlöser varandra när de behöver ladda batterierna, 
precis som i den här videon.  
 



 
 
Räkna med andra ord med att se betydligt mer av drönarteknologi de 
närmaste åren. 
 
Drönare för oss på ett naturligt sätt vidare till nästa viktiga trend att 
hålla koll på: Robotutbredningen.  
 

 
 
Försäljningen av industrirobotar ökade med hela 29% i världen under 
2014, och spås fortsätta öka dramatiskt under kommande år.  
 



 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Rebqcsb61gY  
 
Och vi ser allt fler specialiserade och fantastiska robottar, som 
exempelvis den här australiensiska Hadrian som påstås kunna lägga 
1000 tegelstenar i timmen. Än så länge finns bara den här animationen 
samt en rad patent att titta på, samt stillbilder på en färdigställd 
maskin. Men jag tror att Hadrian kommer finnas i kommersiell drift inom 
ett par år.  
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=pZNTzkAR1Ho  
 
Andra robottekniker under utveckling innefattar de här 
friformssvetsande ABB-robottarna som just nu håller på att bygga en 



liten gångbro i Amsterdam. Och det är klart att om man löser 
hållfasthetsproblem och andra barnsjukdomar med den här tekniken 
så är det ett extremt tilltalande sätt att uppföra konstruktioner där det 
är farligt att jobba, eller rent av omöjligt att utföra konstruktionsarbete 
med traditionella teknologier.  
 

 
 
Är det någon som känner till den här villan?  
 

 
 



Den har något gemensamt med det här huset.  
 

 
 
Bägge två finns att beskåda i Kina, i Shanghai-området närmare 
bestämt. Men mest intressant är att bägge kåkarna är 3D-printade i 
betong.  
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=g6u5FPdPMWE  
 
Så här går det till när stommen till ett hus printas. Det enda som görs 
manuellt här är att armering tillsätts samt bryggor över gap när så 



krävs. Den här tekniken som vi ser i filmen utvecklades i garaget 
hemma hos en ryss bosatt i USA, där tillstånd att bygga hus på detta 
sätt inte tilläts av gällande byggnormer. På gott och ont, förmodligen. 
På andra ställen i världen såg man inte med samma kritiska ögon på 
detta, och nu uppförs världens första 3D-printade hotell i Manilla.  
 

 
 
Man kan följa arbetet på Twitter och här ser vi ett våtrumsutrymme 
med en jacuzzi ta form. Här ser man tydligt hur de översta lagren håller 
på att torka. Och här en bild till på jacuzzin.  
 

 
 
 
 
 



Jag blir själv väldigt glad över att man från statligt håll men även i 
branschen ser behovet av att vara med i utvecklingen. De här grejerna 
händer ju inte i någon stor utsträckning i Sverige idag, men skulle 
absolut kunna göra det. Och nu hoppas jag att min presentation har 
bidragit lite till insikt och idéer om framtida stordåd, och självklart också 
att jag som lite udda fågel i sammanhanget får möjlighet att vara med 
i några av era kommande projekt!  
 
Kontaktuppgifter: 
 
Linus Bille 
0709-756 175 
linus.bille@eicorn.com 
www.eicorn.com  
 
Tack!   
 
 

 


