
MATERIEL VELSTAND                INDRE VELSTAND
I fremtiden handler det gode liv ikke om, hvad vi ejer og har, men om at hvile i os selv. 

Vi søger indre fred, flow, kreativitet og produktivitet, som gør os modstandsdygtige overfor den ydre stress. 
Investering i os selv og vores personlige forandring kommer før materielle ting. 



ARBEJDSPLADS                 ARBEJDSOPGAVE
Arbejde er ikke noget vi "går på" i fremtiden, det er en opgave vi løser.  Det fælles kontor bliver en 
”hub”, der faciliterer møder, sparring og events og bliver det sted, vi tager hen, når vi har brug for 

at sparre med vores kollegaer. 



FRA MILLENNIALS                  *TIL PERENNIALS
Det er ikke alderen, der er relevant, men personligheden, kompetencerne

og værdierne. Perennials er dem, der er relevante – uanset alderen. De ved, hvad der sker i 
verden, holder sig opdateret med teknologi og har venner i alle aldre.

*
Begrebet “perennials” refererer til den tidsløse (aldersløse) generation. I 
planteriget er ”perennial” det engelske ord for staude, som betegner en flerårig 
plante, som vokser år efter år.



CULTURE FIT CULTURE ADD
Fremtidens organisationer skabes af en mangfoldighed af kompetencer, 

der sammen udvikler innovative løsninger. Vi vil se et opgør med en uniformeret kultur, 
hvor det handler om at passe ind. Ligesom naturen har brug for biodiversitet, har organisationen brug 

for diversitet i kompetencer, alder, køn, etnicitet, etc., for at vokse og "blomstre".



GAMMEL FRYNS                      NY FRYNS
Fremtidens frynsegoder er ikke massageordninger eller firmabil. Organisationen skal understøtte det gode 
(familie)liv - hele livet igennem, f.eks at kunne få fri til velgørende arbejde eller gå på barsel med sin hund. 

“One size fits all” medarbejdergoder erstattes af individuelle tilbud, som passer til den enkeltes liv. 



FRA HOVEDET                        TIL  HELE KROPPEN
De mange krav, den store kompleksitet og usikkerhed udfordrer vores værdisystem 

- og konsekvenser af vores handlinger kan være sværere at forstå logisk. 
I fremtiden har vi brug for et stærkt indre navigationsredskab - vores krop. Vi skal både 

kunne se, mærke og bruge vores intuition. 



KONTROL                        TILLID
På industriens hierarkiske arbejdspladser fik vi produceret mere, når alt var ensartet og 

optimeret. På fremtidens arbejdsplads løses opgaverne af mennesker, der har frihed til at 
gøre brug af deres kompetencer og hvor klare principper er det bærende 

- ikke kontrol & styring.



I fremtiden handler lederskab om personlighed, mod til at kigge indad og investere i egen
udvikling for at kunne udvikle andre. Det kræver personlige valg og stærke værdier at 

sætte sig selv i spil - og på spil.

STÆRK LEDERPROFIL                     STÆRK PERSONLIGHED


