
Fremtidssansen
Henrik Good Hovgaard

Vi vejleder til en fremtid vi ikke kender, hvorfor der er brug for

1

Kursen på den lange bane
Afhængighed - Uafhængighed - Samhørighed
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Fremtidssans
Bruge fremtiden som kompas for de vigtigste handlinger

Egenskab

Spotte bevægelser og designe fremtiden

Få andre med 
Venner, familie, community

Få mig med 
Mit Eget fremtidsperspektiv

Få organisationer med 
Uddannelser, kommuner, virksomheder, stat

Få Verden med 
Bøger, bevægelser, dagsorden
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FRA TIL
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Tidsaldre i overblik
• Jæger/samler 

(millioner af år) 
• Landbrug 

(Tusinder af år) 
• Industriel 

(Århundreder) 
• Information 

(Årtier) 
• Augmented (optimeret) 

(År)
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En plantebaseret burger der smager som ægte kød - nu med den rette tekstur også

EnGadgets “Best of Tech” I LEC 2019

Modtrend: HIGH TECH / HIGH TOUCH
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Robotterne blev fyret!!
Japan første robot assisterede hotel fyrer 1/2  af robotterne - de skabte mere arbejde for menneskerne
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 Choluteca broen i Honduras  
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 Efter Hurricane Mitch . 
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Landbrugsøkonomi

Industriel 
Økonomi 

(19+20 århundrede)

Ide 
Økonomi

Jæger/samler

(21
 år

h.)

Fra industriel økonomi til ide økonomi
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En strøm  
af indtægt

Mange strømme  
af indtægt

Vi er ét klik væk fra 4 
milliarder brugere og 

forbrugere
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Fra udannelsesystem til pick-and-mix systemer
Unge bevæger sig i stigende grad væk fra det ordinære uddannelsessystem og ønsker i stedet selv at forme 
deres uddannelse/liv gennem onlineuniversiteter, internetkurser, Ted Talks, YouTube, private kurser mfl.

16



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 

Penny: Geografisk overblik over indtægt

Fra “A.I.” til “A.I.+Mennesker”
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Cogito kan spotte menneskelige signaler og give hjælp til support interaktion 

Case: Cogito
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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
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Opsøg irritation
Og lær at hacke din autopilot

Egenskab
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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
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Øvelse
Med din sidemand - 2 min. 

Hvad irriterer dig max? 
(Husk at sige interessant:-)
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Gamle spilleregler/bro: MERE
Eje mere, være nr. 1, vækst for væksten skyld, lineær produktion, én bundlinie, “dem og os”

“Mere” har skabt mange gode ting, men spillereglerne trænger til at blive opdateret…
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Mere, mere?

28



29

De nye spilleregler: “Bedre”
Mening som drivkraft , forbedre spillet,  udvikling-herefter vækst,  cirkulær produktion, mange bundlinier,  planetær tankegang

Bedre er hårdt!! det kræver blandt andet at vi kan udfordre “business as usual”
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Romeriget
Tal, Daglige nyheder(avis), bogen, akvadukt, kloak, cement, bygninger, 
lejligheder, veje, luftkøling, kirurgisk udstyr, lovgivning, basal velfærd 

(for Romerne) kalenderen, post væsenet…. Og masser af krig

Vi står foran en lignende udviklings periode, hvis vi vælger det…
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Planetær udvikling: Fokuser på de “gode” problemer
Og de egenskaber der skal til for at løse dem
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Hvad er et “bedre” spørgsmål?
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• Dygtighed (knæk koden, igen og igen) 
Vigtige Egenskaber i Det 21.Århundrede
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teknik

metode

vedholdenhed

resultat

Dygtighed
Knæk koden igen og igen

Egenskab
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• Fremtidssans (Fremtidsperspektiver, retning & initiativ) 
• Opsøg irritation (få nyt input) 
• Ideudvikling (gnist) 
• Eksperimenterende mindset (udvikling) 
• Buddyteams (feedback & forpligtende fællesskab) 
• Digi_tale (mestre it) 
• Profil design (Synlighed & værdiskabelse) 
• Håndværk (ikke det grove, men det sjove) 
• Skaberkraft & give slip (konstruktion/destruktion) 
• Mestre eget liv sammen med andre (Find din kerne og “at kunne sige fra”) 

• Dygtighed (knæk koden, igen og igen)
Vigtige Egenskaber i Det 21.Århundrede
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Præstationssamfundet gennemsyrer vores kultur. Folk bliver mere stressede, sårbare, ensomme og kommer oftere med psykiske 
diagnoser. WHO forudser nu, at stress og psykiske lidelser vil blive den største sundhedsudfordring i hele verden i 2030.  

Fra Fysisk til Psykisk slidt
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Mestre eget liv 
Betyder - Lære MIG selv at kende 

Vælge de ting som virkelig rager mig! 
Og sige “det rager mig ikke” til resten

Egenskab
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Destruktion><Konstruktion><Destruktion
At favne Skaberkraft & kunne Give slip gang på gang - hele livet igennem

Egenskab

Bonus: Jo mere du skaber dig - jo mere finder du din kerne
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Spil dine kort
fra “hold op med at skabe dig!” Til “sKab dig selv”  
- spille de kort du har på hånden så godt som muligt. 

Egenskabs kort 
Kan trænes 

Tegne, Lytte 
Håndværk, Salg 
Digi_tale, skrive  

historier mfl 

Trendkort 
fremtiden 

Den rette bølge 

Bad-dog 
mørkemanden 

Det kort som holder 
 os tilbage 

Dårlig fortid mfl

Talent kort 
Medfødte 

Messi fodbold 
Marilyn udseende 

mfl.

Mindset kort 
indstilling 

Fixed/growth 
positiv/negativ 

Disciplin 
Aldrig give op 

first mover 
mfl.
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Fremtidssans - 2 dages kursus 
Tjek de nye datoer 

 Henrik Good Hovgaard - hh@futurenavigator.com - 3110 0255

Klik Her!!

www.futurenavigator.dk/iff

Vil du gerne lære at Navigere i Fremtiden?
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Buddyteams

Egenskab
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Fra World of Warcraft til World of Workcraft
Fremtidens arbejdsmarked vil minde om spil dynamikken
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“Open education”
Ingen undervisere, bøger, pensum eller karakterer + det er gratis

’42'
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Assassin's creed
The Discovery Tour DLC - Spil virksomhed laver historie undervisning
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Vær klar til at ride “Oplevelses Universer” bølgen
Mixed reality universer har potentialet til at skabe utallige nye arbejdsområder
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2018 - Magic leap one 2019 - NReal light
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Tim Ferris - forfatter/podcaster
OCD - menneskelig forsøgskanin - lyttende - skaber -  entreprenør
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Arnold Schwarzenegger
Træning - businessforståelse - tykhud -  organiseret 

og vedholdende - langsigtet mål - skuespil
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Øvelse
Med din sidemand 

Hvilke egenskaber ser du  
som vigtige i fremtiden?
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Det skæve perspektiv
Løsningerne kan komme alle steder fra
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Lærer/trænerHånd´værker Data oversætter

Sælger Sælger
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“Hånd”værker Træner

Datalist/Digitalist Sælger
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En lille øvelse

Skab et vækkeur ud fra 
“mere spillereglerne”
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Skab et vækkeur ud fra 
“Bedre spillereglerne”

EN LILLE ØVELSE
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Det Planetære rige
Wired world og Meta intelligens, Klimakontrol, Universal basis income, A.I. 
som projektleder for planeten, rum, Overbefolkning styres, “Evolution by 

intelligent direction”, Optimerede mennesker, Rum forsking og orbit-travel, 

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

En Game Changer
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Næsten 60 pct. flere selvstændige på 67 år og derover…
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Fra tekst til billeder
Nye søgealgoritmer gør det muligt at søge i billedeindhold
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Egenskab

Design din Karakter til dem der skal elske dig

Egenskab
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Fra Monitorering 
til Hyper overvågning
Vi er på vej ind i det etiske årti…
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Ideudvikling
Bliver måske den bedste forsikring i fremtidens samfund

Egenskab

Kig efter “de gode” problemer
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At blive influencer…
Nr 1. På “hvad vil du være når du bliver voksen” i Asien
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Future Navigator Training 
Kommer til foråret 2019!!

 Henrik Good Hovgaard - hh@futurenavigator.com - 3110 0255

Klik Her!!

Gratis Introgruppe i Facebook 
Futurenavigatorcommunity.com
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Trendspotte
Lær at

Med Det Intensive Kursus i 

Oversæt fremtiden til Strategi, Ideer og 
Handling for dig og din organisation

Fremtidssans
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Trendspotte
Lær at

Med Det Intensive Kursus i 

Oversæt fremtiden til Strategi, Ideer og 
Handling for dig og din organisation

Fremtidssans
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 Håndværker ⇢ Håndværker 2.0
Kompleksiteten i det faglige arbejde stiger og vil i fremtiden kræve IKT egenskaber, som fx. 

samarbejde med bots og kunstig intelligens, online profildesign og synliggørelse af værdiskabelse.
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Musik - Dans - Sexappeal - Trendspotter+Stilskifter
Madonna

78



Mohammed Fahmi - Truemax Academy
Indvandrer - Tvungen Iværksætter mindset  - business forståelse + Trendkort = fra 2D til 3D
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Claus Holm - Kok
Håndværker - provokerende(fræk) - iscenesættelse
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