
May the Work-Force be with you 
Fremtidens arbejde, uddannelse, pendling og interaktion

Fremtidstræner - Henrik Good Hovgaard

Kursen på den lange bane
En ny måde at tænke Fællesskab og Identitet



Tidsaldre i overblik
• Jæger/samler 

(millioner af år) 
• Landbrug 

(Tusinder af år) 
• Industriel 

(Århundreder) 
• Information 

(Årtier) 
• Augmented (optimeret) 

(År)

Smart data 
Internet of things 
Kunstig intelligens 

Robot/Bots 
VR+AR+Mixed reality 

Blockchains 
Nano 

3D print 
Skærme og visualisering 

Digital presence 
Droner og elektrificering

AUGMENTED TIDSALDER

Hardware  
(langsommere)

Software  
(Hurtigere)



Hvor er vi i dag…



Optimerer trafik, sikkerhed og kommer med forslag til nye ruter, veje og forbedringer

City brain
Delebiler, Rideshare, transport på abonnement, kombiner mulighederne

Mobility As A Service

Hybrid-teknologi, Elektrificering,mfl.

Ny fremdrift
Adgang til information, viden, spil, connections, telepresence - on the go, eller on the fly

En app for alt

Fysik pendling/møde - (mix) - Digital pendling/møde



Fremtidsansen

Bruge fremtiden som kompas for de vigtigste handlinger

At have et fælles sprog om fremtiden

Egenskab



 Choluteca broen i Honduras  

 Efter Hurricane Mitch . 



Pension til Pauser
Vi lever længere, arbejder anderledes og mindre fysisk 
belastende og tager i stedet pauser igennem hele livet

En Game Changer

Næsten 60 pct. flere selvstændige på 67 år og derover end i 2008, viser en 
opgørelse foretaget af Finans på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistik.

Bevægelsen er i gang…



En strøm  
af indtægt

Mange strømme  
af indtægt

Vi er ét klik væk fra 4 
milliarder brugere og 

forbrugere

Landbrugsøkonomi

Industriel 
Økonomi 

(19+20 århundrede)

Ide 
Økonomi

Jæger/samler

(21
 år

h.)



“Open education”
Ingen undervisere, bøger, pensum eller karakterer + det er gratis

’42'

Når nogen/noget ændrer spillereglerne…



Øvelse
Med din sidemand - 2 min. 

Hvad er de gamle“spilleregler”  
for jeres område? 

(Den bro som har tjent jer igennem mange år)

De nye spilleregler: Ingen ved det endnu…
Hyper complexity & hyper connectivity. Design dine egne spilleregler



Siri: Personlig assistent 
Alexa: Hjem assistent 

Watson: Stiller diagnoser 
Ross: Ordner jura 

Quill: Laver journalistik 
Gordon: Laver kaffe 

Bishop: Er projektleder 
Aric: Kan spotte svindel+ludomani 
Maya: forsikring & sandhed / løgn

En game changer

Fra “A.I.” til “A.I.+Mennesker”



Cogito kan spotte menneskelige signaler og give hjælp til support interaktion 

Case: Cogito

Hvad verdensmesteren i GO lærte af at tabe til en A.I.
Its not just about winning the game  

- its about improving the game!



Hvor er vi bedre sammen?
Ex: Skak

1. Human league 2. AI league 3. Centaur league

( Ai forslår et træk - Mennesker kan acceptere eller overrule)

Produktivitet 
Effektivisering 
Standardisering 
Automatisering 
Ingen fejl 
Beregnende

Originalitet 
Lege, opdage 

Kunst 
“Hånd”værk 

Fejle, for at udvikle 
Eksperimenterende 

Her er “Bots” og A.I. bedst Her er mennesker bedst



AI’en opfører sig som træner for 60.000 ansatte

Ud med mellemlederne - ind med én kunstig intelligens

Case: Rainforest QA

Fra Butler til Bot*ler
Hver person vil abonnere og træne sin egen Bot*ler - Den vil kuratere og 
oversætte informationer og arbejde til oplevelser og træning



Men det går hurtigt

Kunstig Intelligens er stadig i sin barndom

Vi skal træne os selv til at være mere 
glade - For at “programmere” 
algoritmerne og A.I. til at være glade 

Case: Riverbend skolen / Indien
Fokus på fællesskaber og glæde som det primære - ikke karakterer



VR - AR - MR + Gamification

Bestå tandbørste testen



Assassin's creed
The Discovery Tour DLC - Spil virksomhed laver historie undervisning

World of Work´craft
Højt tempo - teams - kompliceret - udfordringer (quests), Co-Creation, Alle i teamet skal samarbejde 
ellers mister de deres plads i teamet - den spiller der bidrager bedst bliver lederen + hver er backup 
leder - (indtil en anden gør det bedre)

Tænk i communities der binder os sammen - og community master-teams



Hvorfor skal vi mødes?

Jo mere teknologisk og online verden bliver jo mere får vi behov 
for det sanselige, det nære, det fysiske og at være sammen.

Modtrend: HIGH TECH / HIGH TOUCH



Lyt højere

Case: Frossent brød…
Når du ikke engang ved, at du ikke ved, hvad du skal spørge efter



Forstyrre agendaen
Bryde reglerne, stille bedre spørgsmål, åbne op for lukkede perspektiver



Opsøg irritation

Universet forsøger at fortælle dig noget - LYT HØJERE!

Og lær at hacke din autopilot

Egenskab



GLAD

SUR

DU SER NYE VINKLER 
og muligheder

DU SER KUN TING DER 
STYRKER DIT EGET 
PERSPEKTIV

➡FORSTÅENDE 

➡KREATIV 

➡INTERESSERET 

➡NYSGERRIG

➡SKEPTISK 

➡DØMMENDE 

➡USIKKER 

➡bloKKERET

BRUG D
IN

 IR
RITA

TI
ON TI

L A
T B

LI
VE

 M
ERE…

BRUG DIN IRRITATION TIL AT BLIVE MERE…

Step 1 
TRÆK VEJRET DYBT.. 
FALD NED

Step 2 
sIG 
“INTERESSANT?!”

Step 3 
HVAD HAR DE 
RET I?

Step 4 
HVILKEN budskab 
LIGGER BAG

Irritation!!!

Opsøg irritation
Egenskab

 Case: Musikindustrien rammes af “Napster”

 Det fanme irriterende!!!!



Kursus i Fremtidssans 
Check de nye datoer for 2018

Fremtidsforsker og træner - Henrik Good Hovgaard 
hh@futurenavigator.dk - +45 3110 0255

www.futurenavigator.dk/iff


