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FORESTIL DIG, AT DU 
KAN FORUDSE FREMTIDEN

(Psst, vores hjerne forudser fremtiden hele tiden)

HVAD SER DU?
HVAD MÆRKER DU?
HVAD TROR DU PÅ? Er der "spilleregler" der ændrer sig? Hvis ja, 

hvad er ved at ændre sig?

Hvilke strømninger og bevægelser kan du få øje på?



Den traditionelle Employer Branding erstattes af “Corporate influencers". 
De bliver repræsentanter for brandet - vil fungere som talerør for virksomhedens formål og 

vision, undervise kollegaerne, lave podcasts etc.

EMPLOYER BRANDING                   CORPORATE INFLUENCER

Trends
Gl. vs nye spilleregler
Hvad betyder det for HR?



En udvikling, en bevægelse eller observation, der har potentiale 
til at transformere og påvirke den måde vi tænker, føler, 
arbejder, forbruger eller oplever verden på. 

TREND 



De nye "bølger"

GAME CHANGERE

Dem, der ændrer "spillets regler"



Brexit Sikkerhedskrise

ArbejdskriseKlimakrise Sundhedskrise

CRISIS BETYDER: Vendepunkt!

TILLID
TECH
INNOVATION



Frygt Interessant?
Metodisk nysgerrighed = innovationsevne

Brug irritationer til at skabe en ny fremtid!

Ja hat
Nej hat



Autopilot er nemt. At skabe nyt er svært.
Vi skal turde ikke at kunne.





Dick Fosbury ændrede i 1968 spillets regler

med en lille justering i teknikken



Din tro/intuition er den der 
får dig til at handle eller 
tvivle.

Husk, at tro kan flytte 
bjerge!

Her mærker, fornemmer og 
føler du hvad der er på vej. 
Du mærker, hvad der er 
rigtigt og forkert.

DET RATIONELLE
Dit mind forholder sig til 
fakta og virkeligheden, 
som den er. Den er den 
del af dig, der kan træffe 
bevidste og fornuftige 
beslutninger.

DINE FØLELSER DIN TRO

"TÆNK” MED HELE KROPPEN

mind body soul+ +
tanker følelser intuition

• Organisationen har en MBS
• Mennesker har en MBS



1: BÆREDYGTIGHED. 2: TEKNOLOGI. 3: MENNESKELIGHED.

DE 3 TEMAER

PARAT START..



BÆREDYGTIGHED
TEKNOLOGI
MENNESKELIGHED
ORGANISATION. KULTUR. LEDELSE. UDVIKLING. SUNDHED...



De gamle
spilleregler

De nye
spilleregler



GL. "FREMTIDSBILLEDER"



NYE "FREMTIDSBILLEDER"

Et opgør med de “velopdragene” 
borgere/medarbejdere



MEKANISK ORGANISK



GAMLE SPILLEREGLER
Få vindere, mange tabere

Mennesker

NYE SPILLEREGLER
Du vinder, når de andre vinder

Mennesker + robotter

Et problem kan være: 
Enkelt / kompliceret / komplekst



HUMAN RÅVARE HUMAN RELATIONHUMAN RESSOURCE HUMAN REVOLUTIONARIES

Brug og smid væk Få et job Skabe et job Mening og værdi
- ændre verden = Formål

De nye spilleregler og
fremtidens arbejdsmarked



We want the world to work with 
robots, not like robots.
Universal Robots



MERE                          BEDRE
Succes er ikke “mere” men “bedre”.  Fra at måle alting i mere, større, flere eller hurtigere, 

til at måle på bedre,  på kvalitet, og reel positiv påvirkning på os selv og vores omverden.



MILJØ

SAMFUND

ØKONOMI

ØKONOMI FØRST              BÆREDYGTIGHED FØRST
Sundt miljø. Sunde mennesker. Sund økonomi.



FRA: Pyramiden (Maskine)
(Hierarkisk struktur )

Lederens Motivation
Magthaver + klar retning + overskud på én bundlinje
Bliver set som stærk profil

TIL: Kompas (Organisme)
(Organisk struktur)

Lederens Motivation
Navigator + fremtidsdesigner + overskud på alle bundlinjer

Bliver set som “Attractive character”

CEO

Medarbejderens motivation
Karriere = flere indtægter + sikkerhed i egenskaber

og netværk + placering i globalt spindelvæv

Medarbejderens motivation
Karriere = 1 indtægt + sikkerhed i
profession + op ad stigen

LAV                        HØJ
KOMPLEKSITET

MELLEMLEDER

MEDARBEJDER



Karriere
Sundhed
Fritid
Relationer
Udvikling
Spiritualitet

Den cirkulære organisation

FORMÅL

Rytme – Foranderlighed - Forbundethed

Organisation
Livsbalance Opgave
Menneske Roller

Relationer
Beslutninger

Tech
Træning



HIGH TECH       &       HIGH TOUCH
Jo mere tech vi får, jo mere har vi brug for touch – og omvendt.

For fremtiden skabes ikke af tech, men ordentlighed, menneskelighed, plads til sårbarhed
– fællesskab og samarbejde.



KULTUR
Trivsel

ORGANISATION
Hierarki plus tværfaglig 
koordinering

BÆREDYGTIGHED
Compliance- og profit drevet

MASKINE ØKOSYSTEM
Human Beings

FAMILIE
Human Resources Human Relations

KULTUR
Human Ressource 

ORGANISATION
Hierarki 

BÆREDYGTIGHED
Velgørenhed 

Kultur
Formål 

ORGANISATION
Cirkulær og selvregulerende

BÆREDYGTIGHED
Ydre og indre bæredygtighed 
i balance + samfundsansvar

HRs rolle – de tre trin


