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Magnus Lindkvists budskab er tydeligt. Han mener, det er vigtigt at lave fejl, og prøve igen for at finde frem til nye
måder og anderledes måder at gøre tingene på. 

BLIVER VI ERSTATTET AF ROBOTTER?
Har robotterne en dag overtaget alle vores jobs? Både ja og nej, en robot kan ikke løse alle udfordringer.
Telemarketing er en af de brancher, hvor man kan se robotter kan gøre en forskel, og her forventer men flere
såkaldte 'Robot callings'.

Tandlæger forudsiges til at være dét job, det mindst sandsynligt vil blive erstattet af robotter, fordi præcision og
tillid er helt afgørende. Præster kan heller ikke erstattes, fordi de netop kan svare på alt det, Google ikke evner,
og dét er kernen i hvad det er mennesket kan, som robotter aldrig vil kunne.

FREMTIDEN SET FRA 1967
Futurister fra 1967 fik ret mht. overvågning og online handel - men de havde ikke medregnet det sociologiske
aspekt. Til gengæld var det i 1967 helt utænkeligt, at kvinder kunne blive ledere. Når vi ser ind i fremtiden er vi
nødt til at se på de bløde værdier også - Hvordan udvikler vi os SAMMEN med teknologien?

THE FUTURE OF BUSINESS
EKSPERTEN
Magnus Lindkvist, fremtidsforsker og forfatter 
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27



17 MINUTTER MERE I DØGNET SIDEN 1961
Tendensen er, at vi flytter til de store byer og dermed bliver der færre, der bor på landet. Undersøgelser har
vist, at mennesker, der bor i storbyerne rent faktisk går hurtigere end de, der bor udenfor byerne. Ironisk, når
man samtidig tænker på, at vi har fået hele 17 minutter mere livstid pr. døgn siden 1961 målt på længere
levetid! Hvad bruger vi de 17 minutter på? Alt er blevet lettere, vi kan binge serier på Netflix en hel måned for
prisen af en DVD.

FREMTIDENS UDDANNELSE
Skolen er indrettet for firkantet – man tror, man kan sætte fart på undervisningen. Når de unge kommer ud af
grundskolen efter 10 år, skal de direkte videre til næste uddannelse for at få hældt endnu mere viden på.
Magnus udfordrer tankpasser-pædagogikken, og vender sig mere mod gamification og hvad vi kan få ud af
at tænke andre elementer ind i vores undervisning. Ifølge Magnus er ..."viden ikke noget, jeg skal betale for -
en service er ikke noget, jeg behøver at få andre til at yde. I dag kan jeg hente viden på YouTube, og ”how
to” film er stukket helt af. Jeg kan finde en video om hvordan jeg reparer mit eget toilet eller min bil eller min
cykel mm. Kort sagt, så henter jeg den viden, jeg skal bruge, når jeg skal bruge den."

Med den viden, kommer Magnus med 6 bud på, hvad vi skal kunne i fremtiden.
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Look Elsewhere   

X-periment 

Be a Loser! 

Have an Open Relationship with Rules! 

Seek Creative Friction 

Survive Three Sorrows 

6 BUD PÅ HVAD VI SKAL
KUNNE I FREMTIDEN
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'Success is a long series of failure'

Hvis du vil skabe noget nyt, skal du være villig til at

blive misforstået i lang tid!

SURVIVE THREE SORROWS

6 BUD PÅ HVAD  VI SKAL
KUNNE I FREMTIDEN

Tænk i helt andre baner end dine konkurrenter. Da det

gik dårligt for Nintendo, kiggede de på bilindustrien i

stedet for at efterligne deres konkurrenter og endte

med at anvende en airbag-teknologi til at udvikle

Nintendo Wii. 

X-PERIMENT

At være en holdspiller kan betyder to ting - man kan have fælles
værdier, og spille sammen som et hold, men man kan også 'søge
friktionen' og altså udfordre hinanden og på den måde spille
hinanden bedre i et team.
Der kan være værdi i at være uenige, fordi det betyder, at man tror
på noget og er autentisk og tro mod egne værdier.
Wedeas fremfor Ideas - 'Innovation happens when ideas have
sexual intercourse!'

SEEK CREATIVE FRICTION
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Succes er som gift! Den gør folk dovne og arrogante.

En taber er derimod ydmyg, åbensindet og nysgerring!

BE A LOSER

Led steder, hvor andre ikke leder, 'don't just surf online'

LOOK ELSEWHERE

Se på regler som dansepartnere, vi kan blive inspireret af

- tænk ud af boksen!

Det, at mennesker ikke altid følger reglerne, adskiller os

fra maskinerne og gør os netop menneskelige.

HAVE AN OPEN RELATIONSSHIP WITH RULES



IDEER TIL OPGAVER
Bliver vi erstattet af robotter: Kom med andre ekspempler på jobs, som I tror bliver erstattet af robotter, og

hvilke jobs, der aldrig bliver taget væk fra os mennesker, og diskutér hvorfor.

Fremtiden set fra 1967: Hvordan kan det være, at det er lettere at spå om fremtidens teknologi, end det er

at spå om den menneskelige udvikling? Kan vi blive klogere på, hvordan vi i fremtiden udvikler os SAMMEN

med teknologien? 

17 minutter mere i døgnet: Sikke en gave, vi har fået. Hvordan kan det så være, at vi løber stærkere end

nogensinde før, og føler, at vi mangler tid? Har SoMe og begrebet FoMo noget at gøre med den

problemstilling, eller er det noget helt andet, der er på spil?

Fremtidens uddannelse: Hvordan ser I fremtidens uddannelse - er I som elever mere krævende end elever

var i 1960'erne? Hvad er der sket?

Look elsewhere: Hvor kan man finde ideer, hvis man ikke skal gå 'den nemme vej' online, som alle andre

også gør?

X-periment: Hvordan kan man tænke helt ud af boksen? Find eksempler på virksomheder, der har gjort

det. 

Be a loser: Gør op med perfekthedskulturen - hvorfor er det flovt at fejle?

Have an open relationship with rules: Hvad betyder det? Kan man bare kaste reglerne i papirkurven,

eller kan man bøje reglerne til sin fordel? Hvornår kan man ikke?

Seek creative friction: Hvordan er man den bedste holdspiller? Handler det om, at friktion og

spændinger mellem to eller flere i et team faktisk kan skabe noget godt? Hvordan? 

Survive three sorrows: Hvordan kan det at begå fejl styrke dig i dit fremtidige arbejde? Hvorfor tror du,

at man bliver bedre af at fejle?

        

DE 6 BUD
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MAGNUS' SLIDES
Download slides direkte her

FLERE RESSOURCER 

THE FUTURE OF
BUSINESS

GENSE OPLÆG MED MAGNUS
The Future of Business

Oplæg tilgængeligt indtil d. 31.01.2021 - brug koden "ahead20"
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http://ahead20.dk.linux16.dandomainserver.dk/wp-content/uploads/2020/02/Ahead20-LINDKVIST_compressed-1.pdf
https://vimeo.com/486007047


Tilmeld nyhedsbrev

Følg på LinkedIn

Vi ses til AHEAD21!
TAK FOR DENNE GANG!

Tilmeld nyhedsbrev

Følg på LinkedIn

37

http://eepurl.com/dlQbYH
https://www.linkedin.com/company/videncenter-for-digital-handel/
http://eepurl.com/dtpr9n
https://www.linkedin.com/company/videnomdata/

