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Andreas Ekström

Alltid aktuell, men nu extra så med en ny
föreläsning, "Kraften i både och", där han går till
storm mot tankesätt som begränsar oss från att
göra en digital revolution. Andreas har egen studio
där han gör sändningar av hög kvalitet.

Andreas spanar med stor skärpa om samhället och
människorna, tekniken och framtiden.

Spana in i framtiden
Tema framtid/omvärld

Vad är det som väntar i form av teknisk utveckling? Hur kan vi mentalt förbereda
oss för förändringarnas vindar, och hur påverkar utvecklingen oss människor?

Allt detta och mycket mer finner du hos några skarpsynta berättare och
föreläsare.

Journalist och författare

Per Naroskin

Med proffskarriär som spanare i P1 och med
psykolog som yrkesroll kan Per Naroskin hjälpa oss
att både spå och spana om framtiden. I sin nya
föreläsning "Konsten att inte umgås" talar han om
psykologin i tider av sociala distansering. En
medkännande och inspirerande föreläsning om hur
vi påverkas - och lite om vad vi kan göra åt det. 

Psykolog, författare och spanare



Sofia Rasmussen

Alltid med en fot i forskningen bidrar Sofia
Rasmussen med värdefulla kunskaper och insikter
om framtidens arbetsliv. Hon kan föreläsa på ett
brett visionär plan utifrån omvärlden, den nya
generationen och det nya ledarskapet, eller på ett
mer praktiskt plan, med råd och konkreta verktyg
att använda i vardagen. 

Tema framtid/omvärld

Omvärlds- och trendanalytiker, VD

Mustafa Can

Mustafa är en underbar berättare. Med ett både
inspirerande och berörande språk berättar han om
hur vi inte ska slösa bort en kris. För är det något
pandemin påminner oss människor om, så är det
hur sköra vi är. En föreläsning om hopp,
framtidstro och om hur människan är människa
endast i kraft av en mängd beroendeförhållanden.

Författare och journalist

Robin Teigland

Vad krävs för att överleva som företag,
organisation och region i en tid av oöverträffad
förändring? All ny teknik innebär nya
förutsättningar och möjligheter. Robin Teigland är
längst fram i den utvecklingen med
innovationskraft och ny sysselsättning. Som
föreläsare bidrar hon med stor energi och
blixtsnabba tankar.

Professor i digital transformation och entreprenör



Per Schlingmann & 
Kjell A . Nordström
Pandemin som en tidsmaskin. Vad har Corona-
pandemin fört med sig när det gäller utveckling,
digitalisering och förändring? Och vilka
förändringar kommer vara varaktiga och vilka
kommer klinga av? I sin föreläsning "Corona
Express" svarar Per och Kjell på de här frågorna,
samtidigt som de ger inblickar och spaningar kring
framtiden. 

Tema framtid/omvärld

Märtha Rehnberg

Som grundare till den Köpenhamnsbaserade
tankesmedjan DareDisrupt drivs Märtha Rehnberg
av att skapa bättre och tydligare visioner för
framtiden. Med utgångspunkt i decenniets tekniska
framsteg och  affärsmodeller, utmanar hon dig att
kika in i framtiden med nyfikenhet, mod och en
vilja att agera. För om vi agerar vid rätt tidpunkt, så
kan vi skapa verkligt positiva förändringar.

Nationalekonom och entreprenör

Johan Norberg

Genom människans historia har tider av öppna
utbyten mellan kulturer och samhällen alltid följts
av slutenhet. Följderna har varit omvälvande.
Varför upprepar vi hela tiden detta mönster?
Varför lär vi oss inte av öppenhetens kluvna
historia? Johan Norberg berör i sin nya föreläsning
den öppenhet och filosofi som påverkar allt ifrån
världspolitiken till näringslivet. 

Författare, idéhistoriker och dokumentärfilmare
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