
Framtiden



Inspiration



Framtiden i Sverige







18 år

2 patent

25 länder

+30 000 Idéer

4 kreativitetsböcker

Nästan 2 000 uppdrag
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”Smart stad”:

Kunskap & Kreativitet!



Kreativitet är kunskap som krockar
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Landsbygden har alltid varit smart.

Trots, eller kanske tack vare, 

värdelösa förutsättningar.



Hur smart kan 

landsbygden bli?



För att utvecklas ännu mer 
måste vi utveckla vår 
förmåga att utveckla!



Dags att krossa myten om 

kreativa storstäder.



”Kreativa storstaden Stockholm”



Aldrig haft bättre 
förutsättningar för att 

bygga en smart landsbygd.















”Universitets-staden Stockholm”





En före detta fördel



Internet har demokratiserat 

möjligheterna att vara kreativ!











DIN KREATIVA POTENTIAL

Skillnaden mellan hur kreativ du är idag, och hur kreativ du kan vara! 



LANDSBYGDENS KREATIVA POTENTIAL

Skillnaden mellan hur kreativ den är idag, och hur kreativ den kan vara! 



Idag avgörs inte din kreativa potential av 

VAR du väljer att leva.



Idag avgörs inte din kreativa potential av 

VAR du väljer att leva.

Utan av HUR du väljer att leva.

























För MYCKET intryck!
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Vad kan DU göra för att underlätta 

för en smartare landsbygd?



Bygg kreativt självförtroende



Ge dig själv nya intryck



Skapa fler kluster



Ordna fler möten



2:a TEDx:et i världen



Gå på det som ordnas



Bjud in ”Stockholmare” i utvecklingen



Anamma ny teknik   





1 – Beskriv verkligheten som den är. 

Inte som den var.

2 – Stärk det kreativa självförtroendet.

3 – Ge dig själv nya intryck.

4 – Använd det nya som kommer.



“Ask not what your countryside can do for you.

Ask what you can do for your countryside”!



Tack teo@creativecountryside.cc



Välkomna



Vilka jobb?

• Läkare på kry.

• Reklambyrå

• Programerare?



https://www.spreadshirt.se/designa-sjalv?product=150669643&view=1
https://www.spreadshirt.se/designa-sjalv?product=150669643&view=1


Föreviga idéer

• Man hjälper varandra på landet

• Man vet vem som är bäst

• Positivt att ”man får göra det själv”









PROBLEM



Argument emotlandet

Restider- poddar någon?

Färre möten / mingel - Hur minglar du?

- Resa till staden – de reser till landet.





Jag gillar städer



Åker 

TILL 

staden för 

vadå?



SLUT





Utslaget per capita

• Uniorn = I mirjard kr / 1 m människor = 1000 
kr

• 15 000 = 15 Mkr i leksand…





De reser inte lika gärna

Bjud in ich förklar varför de ändå skall göra det

Hur jag planerar mitt reande.



När Radion kom 

• Vasaloppet på plats?

• När TV kom fyrkantiga ögon

• Alla har inte facebook?

• Alla har inte www / bredbandsfrågan

• Det är INTE hur snabbt internet du har- det är 
hur bredd bredband du har i skallen-



E-handel är nytt- hur ser det ut om 5 år+

För fem år sedan hade vi inte apotek, inte bra 
frakt, virituella affärer du går omkring i.



Samma hur det ändarde
förutsättningarna för kreativtet

• Det pratas inte om det

• Vad leder det till?

• Hur det rapporteras- Spotiy.

• Vilka val folk tror de har ( exempel)





Pub. 




