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Volatile Uncertain Complex Ambiguous

Verden er VUCA...



Produkter, virksomheder, processer udvikler sig 
eksponentielt i disse dage



Verden ændrer sig…
• Nye teknologier, IoT, deleøkonomien, VR, AI, robotter vil 

ændre vores produkter, arbejdsmetoder og -måder, 
processer, samarbejdsmønstre mv.  

• Hvordan forbereder vi os og deltager i udviklingen? Måske 
endda skubber til den?  



Vi bliver mere og 
mere forbundne - 
eller hvad? 



Vi er ihvertfald 
digitalt forbundne 

meget af tiden...



Fremtidens organisation er digitaliseret 
(PWC, 2016)

• Det blå område. Der måles - på hvor meget, der bruges af penge 
og ressourcer, af hvem, hvornår, hvor ofte osv. Tilfredshed, behov, 
ønsker måles også. 

• Det orange område. Man sørger for, at alt, der kan outsources, 
outsources. Vi lejer os til ting og har adgang mere end ejerskab. 
Freelance arbejde dominerer - arbejde efter behov - og med 
forskellig bemanding fra dag til dag.

• Det grønne område. De virksomheder, der har et tydeligt FORMÅL 
- og formår at  samle ansatte, frivillige, pårørende og andre 
omkring organisationen om at trække i den samme retning - klarer 
sig bedst (økonomisk, branding-mæssigt osv)



The Green World
WE CARE

• Alt kan gøres bedre af en robot – bortset fra 
compassion and care

• The ones who cares are the ones who wins

• Det er disse virksomheder vi ønsker at arbejde 
for og købe af - det højere formål/MTP´en er 
den afgørende forskel 

USER EXPERIENCE IS KEY



Millenials Ønsker

• At arbejde for et højere FORMÅL
• Løbende og livslang læring og udvikling 
• Et inkluderende, samarbejdende, 

flkesibelt, engagerende digitalt 
arbejdsmiljø 

• Autoritet og mulighed for at træffe egne 
beslutninger baseret på tilgængelig og 
transparent information

• Frihed/selvbestemmelse
• At have det sjovt!

(don´t we all?)

Gallup, 2017, Deloitte, 2016



Og hvad med de millenials - der 
bare ønsker et job...

http://www.youtube.com/watch?v=pyI7pwbtNBo


I en VUCA og eksponentiel verden har vi 
brug for et kompas/værdier til at guide 

os...



Det er værdierne, der driver værket...

Måden vi “gør det, vi 
gør” på:

At vi er ordentlige, 
fagligt stærke, sjove, 
ansvarlige, bevidste 
el.lign. 

De “værditilbud”, vi 
har/det særlige ved os:

Fx. at vi tilbyder 
opfølgningssamtaler som en 
naturlig del af pakken, at vi 
er transparente, får gode 
ideer, ingen har tænkt på før, 
har en anderledes 
ansættelsespolitik  el.lign. 
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Viking Ledelse
Vikingerne var:
Eventyrlystne - ude efter nye ideer, materialer, måder at 
arbejde på...
Gode til at fordele arbejdet og trække på forskellige 
styrker - og kvinderne var med
På forkant med mange ting, f.eks. hvordan man 
byggede et skib, der både kunne klare havet og at 
lægge til i vig´e. 
Parat til at drage videre, når det gamle ikke duede mere



nine noble virtues of Nordic mythology.



Viking Ledelse - eller Nordisk ledelse

Hvad er det vi kan her i Norden? Her er:

• Høj tillid
• Lav magtdistance
• Lang tradition for demokratisk deltagelse - i debatter (alla folkemødet), borgermøder 

mv
• Vi bliver trænet i teamwork og kritisk, selvstændig tænkning allerede i folkeskolen
• Høj grad af lighed - mellem sociale lag, mellem køn
• Organisatorisk erfaringer med fællesskaber - alla andelsbevægelsen, partnerskaber 

mv
• Velfærdssamfund - vi løfter i flok 

VI VÆRDSÆTTER INKLUSION, DEMOKRATI, INNOVATION, AKTIV DELTAGELSE, LYTNING - 
vores samfund bygger implicit på disse værdier



Danske værdier...
Lighed for loven

Frihed

Den kristne kulturarv

Hygge

Foreningsliv og frivillighed

Det danske sprog

Tillid

Velfærdssamfundet

Kønsligestilling

Frisind

...tillid, lav korruption, tryghed, lykke

… under ansvar

...næste kærlighed, arbejdets betydning, personligt ansvar 

...langsommelighed, afslappethed, jovialitet

...demokrati, medbestemmelse, hjælpsomhed

...historie, traditioner - fx. det maritime liv og landbolivet

...troværdighed, fælles interesser, lav korruption

…lighed, beskyttelse, støtte, lethed

...samme rettigheder, muligheder, priviligier, 

...åben, fordomsfri, tolerant, 



Hold godt fast i fokus omkring jeres værdier

- de guider jer - hver dag
- de hjælper jer til at blive konkurrencedygtige
- de står, når alt andet falder :-)

SÅ FØLG MED I ALT DET NYE, TRENDS, FORSTÅ DEN 
NYE GENERATION (både de dygtige og dem, der har 
brug for hjælp) - og glem ikke jeres udgangspunkt 

og det, der gør jer særlige :-)

Tak!


