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Påstande om 
fremtiden
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Megatrends
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Formål + mening

Relationer + netværk

Flere generationer

Diversitet i ledelse

Radikal bæredygtighed

Globalisering + urbanisering

Teknologi + digitalisering

Ny adfærd

Ny teknologi

Nye forventninger

Nye vaner



40% af Fortune 500 virksomhederne vil være væk om 10 år

Hvilket problem løser du?

- Babson School of Business, Washington University

Hvilken værdi skaber du?



Halvdelen af vores arbejde og opgaver automatiseres

- SCENARIO, Centre for Futures Studies

Findes dit job i en app store?

Vores børns jobs er ikke opfundet endnu



Vil du ledes 

af en 

roboboss?



Robot som støtte?
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Analysen blev gennemført af DARE2 og Bloch&Østergaard i august 2016 med 3x300 repræsentativt udvalgte respondenter i hhv. Danmark, England og USA. 

Dele af undersøgelsen er en videreudvikling af en analyse foretaget i Canada af Intensions.co og futurist Nicolas Badminton.

”Jeg ville foretrække, at min 

arbejdsplads blev styret af en 

kombination af et objektivt 

computerprogram* og et 

menneske, i stedet for kun af en 

menneskelig leder.”

* Med "objektivt computerprogram" mener vi en softwarerobot, der træffer 

beslutninger eller kommer med forslag til beslutninger baseret på data fra 

f.eks. HR, økonomiafdelingen eller på baggrund af markedsanalyse. 

Softwarerobotten er objektiv på den måde, at den ikke er påvirket af 

personlige, sociale eller kulturelle faktorer, der påvirker mennesker, men 

kun tager stilling baseret på data.

Nej: 54%

Nej: 26%

Nej: 30%



Om 10 år vil der være 500 mil. freelancers

Ræk ud – og skab relationer

- IFTF, Institute For The Future

Skab tryghed



Millennial mindset

- Jobvite, 2016

Løbende vejledning – løbende samtale

Mulighed for at tage et lederskab

Plads til at eksperimentere

Bruge sine faglige evner



2017 Deloitte Global Human Capital Trends
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Bæredygtigt lederskab er i fokus

Sustainable 

Leadership

Purpose

Planet

Profit

People



Fremtidens ledelse
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En ny form for arbejdsplads
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Mindre

• Mennesker er ressourcer

• Topstyring

• Planlægning

• Repetitivt arbejde

• Simpel opgaveløsning

• Hemmelighedskræmmeri

• ”Jeg er på arbejde”

Mere

• Mennesker og kultur

• Delegering og mandat

• Eksperimenter

• Digitalisering

• Kompleksitet, kreativitet

• Transparens

• ”Jeg hører til her”



1. People First

2. Formål, mening og værdiskabelse

3. Altid innovation og eksperimenter

4. Et umætteligt drive efter resultater

5. Alle har mulighed for at tage et lederskab

5 principper for fremtidens arbejde



Coach og 

mentor
Entreprenør

White space

management

Bygger 

økosystem

En leders rolle

5. Alle har mulighed for at tage et lederskab



Ledelsesadfærd
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Sikrer formål og 

mening

Udfordrer

status quo

Sikrer dialog og 

delegering

Fokuserer på 

samarbejde og 

innovation

Fokuserer på roller 

og netværk

Måler

de rigtige ting

Er en rollemodel 

på følelsesmæssig 

intelligens

Trives med 

usikkerhed



Fremtidens
organisation
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Fremtidens organisationer

Command-and-control Command-of-teams Team-of-teams

Sociocracy/Holacracy

Agile

Lean startup

Teal



Din reelle organisation

22



23

Organisationen er en platform – et økosystem

Advisory Board

Formålsdrevet organisation,

som en platform

Rytmer

Selv-ledende

leveranceteams

Netværk

Distribueret lederskab,

distribueret beslutningsrum

Kultur og

fællesskab

Personlig coaching 

og ‘stewardship’

‘White Space

mastery’



Afslutning

24







Opsøg

forskellighed

Vær

nysgerrig

Vær

modig

Skab

fremtiden

4 gode råd til fremtidens leder



Creating organizations where people want to show up!


