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Velkommen til en
spritny udgave af
TID & tendenser

LEDER

Et nyt år, et nyt layout og ikke mindst en helt ny specialudgave med
fokus på fremtidens arbejdsmarked.
Vi har tidligere haft gode erfaringer med specialudgaver med fokus på
store emner, der kræver belysning fra flere vinkler. TID & tendenser har
således tidligere haft specialudgaver om Skandinavien, krisenavigation
og nu også om fremtidens arbejdsmarked.
De faste tænkere i pej gruppens Fremtidstank bidrager med hver deres
vinkel på fremtidens arbejdsmarked. Samtidig er en række gæste
skribenter inviteret med i denne specialudgave, som udkommer i et
ekstra stort oplag, idet emnet er interessant for en bred skare. Det
er derfor ikke kun abonnenter på TID & tendenser, men også andre
interesserede, der kan blive klogere på emnet.

TID & tendenser

Fremtidstænkerne er:
—
—
—
—
—
—
—

Samfundsforskeren Johannes Andersen
Bestyrelsesrådgiveren Poul Erik Jakobsen
Retaileksperten Henrik Libak
Livsstilseksperten Mads Arlien-Søborg
Reklame- og kommunikationseksperten Tom Elert
Fremtidsforskeren Anne Skare
Trendforskeren Louise Byg Kongsholm

Med disse syv personer plus flere andre superspændende skribenter
fremstår TID & tendenser nr. 1 2019 som et komplet værk med alle de
nødvendige og relevante vinkler på det arbejdsmarked, som vi alle er
en del af.
TID & tendenser har i øvrigt fået en ordentlig rystetur med hensyn
til layout og opbygning af indhold. Målet er at fremstå som et videns
spækket, inspirerende og perspektiverende tidsskrift, der følger med i
tidsånd, samfund, forbrug og livsstil.
God læselyst.

Louise Byg Kongsholm
Chefredaktør

Tidsånd, samfund,
forbrug & livsstil
Udgivet af pej gruppen
Marts 2019 — 24. årgang

KOLOFON

TID & tendenser
Udgivet af pej gruppen — scandinavian trend institute — marts 2019

pej gruppen
Bitsovvej 2, 7400 Herning

Find os online
tidogtendenser.dk

Abonner på tidsskriftet
support@pejgruppen.dk
Årsabonnement 2.995 kr. + moms for fire udgaver, e-pages version, artikelarkiv,
nyhedsmail med nye trends samt en billet til Kick Off-seminar i december/januar.
Abonnementsbetingelser: pejgruppen.dk/handelsbetingelser
Løssalg: 395 kr. + moms
Løssalg for studerende og abonnenter på TID & tendenser, TØJ eller 365DESIGN: 250 kr. + moms
Køb tidsskriftet på trendstore.dk

Redaktion
Louise Byg Kongsholm, chefredaktør
Helene Mathiasen, redaktør
Katrine Rosgaard Klemmensen, redaktør
redaktion@pejgruppen.dk

Salg
Bente Bitsch Nielsen og Line Kassentoft Johansen
salg@pejgruppen.dk

Layout
Anette Faarup og Anja Bloch-Hamre
produktion@pejgruppen.dk

Udgivelser
TID & tendenser udgives af pej gruppen og udkommer fire gange årligt.
Næste udgivelse: maj 2019

Tryk
ReklameTryk, ISSN 1396-2345, Oplag 1.800

Password

TID & TENDENSER — 01 — 2019

Password til e-pages, artikelarkiv og låste artikler. Abonnenter har adgang på: tidogtendenser.dk.
Har du glemt dit password? Kontakt support@pejgruppen.dk.

Tidsskriftets mission
TID & tendenser er et unikt og perspektiverende tidsskrift med fokus på tidsånd,
samfund, forbrug og livsstil på tværs af brancher. TID & tendenser er en del af
Nordeuropas største trend- og inspirationshus pej gruppen, som i mere end 40 år har
været livsstilsbranchens foretrukne sparringspartner.
Redaktionen påtager sig intet ansvar for manuskripter, fotos og tegninger, der uopfordret
fremsendes til bladet. Artikler og billeder i TID & tendenser må ikke benyttes ved anden
virksomhed uden tilladelse.
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Johannes Andersen peger på, at
arbejdet ikke længere kun handler
om karriere. Fokus er nu mere og
mere rettet mod at have et job,
og så ellers kaste sig over andre
aktiviteter i fritiden.

Er du villig til at lade dig ansætte
på nye og mere fleksible vilkår? Så
får du nemt ved at finde ansættelse
i fremtiden, mener Tom Elert.
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The future of work with
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Med fakta om det danske
arbejdsmarked og ord som
omstillingsparat, tilpasningsdygtig
og robust tager Louise Byg
Kongsholm greb om temaet
Fremtidens arbejdsmarked.

Fremtidstænker og detailekspert
Henrik Libak kommer med sit
bud på, hvad kravet om konstant
udvikling betyder for ledelse
og arbejdslivet.

Baseret på sin bog ’Bæredygtig
præstation’ argumenterer Jeppe
Lund Groth for, at medarbejdere
vil have fleksibilitet til selv at vælge
opgaver, kollegaer, arbejdstider
og ikke mindst fritid.

Kirsten van Dam undersøger,
om bæredygtighed, fleksibilitet
og lighed i arbejdslivet vil
forblive topprioriteter for den
næste generation.
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Hvem skal lave det kedelige
arbejde i fremtiden?

Team-hunting, bonus boostere,
dataetisk ledelse og hyper
feedback. Egenskaber, som
virksomheder bør notere sig,
hvis de vil tiltrække nye talenter,
mener Anne Skare Nielsen og
Liselotte Lyngsø.

Arbejdsløshed bliver aldrig
moderne, men frihed gør. Sådan
lyder budskabet fra Poul Erik
Jakobsen, der kigger nærmere på
udviklingen af arbejdsbegrebet.

De unge generationers opgør
med nutidens fastlåste
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Alt kan blive et job

Classical creativity is no
longer enough: What is the
future of creative work?

Hvordan skal vores kontor
se ud i fremtiden?
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I fremtiden har vi ikke brug for
flere, der leder efter job, men flere
der skaber jobs. Soulaima Gouranis
budskab er klart: Tænkt kreativt,
for alt kan blive et job.

Jill Hawkins påpeger, at fremtidens
kreative erhverv ikke skal frygte
teknologi og robotter. Fokus skal
i stedet rettes mod skolerne og
deres tilgang til det kreatives.

Ifølge Alexandra Krautwald vil
overgangen fra projektsamfundet
til fremtidens økonomi ske hurtigt.
Transformationen har de ældre
generationer ikke set komme, men
det har de unge.

Oplevelsesrum, co-working
områder og grønne kontorer.
Mads Arlien-Søborg fremhæver
forskellige trends, som vil præge
fremtidens kontorindretning.
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Co-working Spaces:
Building Community

Fra ansatte til
ambassadører

Den motiverede
medarbejder deler

Co-working områder popper op i
butikker og i kontorbygninger. De
nye kontorfællesskaber får succes,
hvis de rettes mod specifikke
målgrupper, lyder det fra WGSN.

I en ny analyse stiller reklameog vidensbureauet Envision
skarpt på medarbejderen som
brandambassadør og går tæt på
employee advocacy.

Pernille Kirstine Møller dykker
ned i, hvordan virksomheder kan
arbejde med employeer branding,
der skaber troværdighed.

SKRIBENTER

Kirsten van Dam
Kirsten van Dam er stifter af og direktør for Out Of Office, som hjælper virk
somheder med at blive bedre rustet til fremtiden. Out Of Office rådgiver om
for
brugertrends og udvikler kreative koncepter og fremtidssikrede strategier,
som skaber langvarige relationer til virksomhedernes målgrupper. I denne for
bindelse samarbejder Out Of Office altid med ’404 Network’, som er et fleksibelt
netværk af eksperter rundt om i verden. Kirsten van Dam har mere end 13 års interna
tional erfaring med at vejlede virksomheder i forhold til at skabe innovative og frem
tidsperspektiverende løsninger. For tiden er hun tilknyttet Service Design Lab ved
Aalborg Universitet København, hvor hun står i spidsen for et fireårigt europæisk
projekt, som skal være med til at fremme innovationskapaciteten i en urban
kontekst.

Skribenter

Tom Elert
Tom Elert er optaget af begrebet ’a better experi
ence’. Helt specifikt søger han indsigter i, hvordan
man optimalt skaber ’a better experience’, fordi
det er altafgørende for at skabe et godt øjeblik
for forbrugeren/kunden såvel fysisk som digitalt.
Desuden interesserer Tom Elert sig for design som
value driver. Der er evidens for, at virksomheder,
som prioriterer design og praktiserer design thin
king, kan udkonkurrere konkurrence. Og det er jo
det, som alle gerne vil.
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Alexandra Krautwald
Alexandra Krautwald er managing partner, forfatter og foredragsholder. Hun har
et indgående kendskab til det danske arbejdsmarked, hvor hun de sidste 25 år
har hjulpet topledere, virksomheder og organisationer med at skabe bæredygtige
resultater gennem konkret realisering af forretningsplaner, god beslutningsstrategi,
fokus på lønsomhedsoptimering og indførelse af adfærdsøkonomi. Hun er forfatter
og medforfatter til bøgerne ’Strategiimplementering – værktøjskassen’, ’Oplagt –
at lede adfærd’ og senest ’Unge generationer på arbejde – vejen til et anderledes
rigt liv’. Alexandre Krautwald er fast medlem af Børsen Ledelse ekspertpanel og
ledelsesblogger på Borsen.dk.

SKRIBENTER

Pernille Kirstine Møller
Pernille Kirstine Møller er i øjeblikket meget fokuseret på den etiske del af med
arbejderens deltagelse i branding af virksomheden på sociale medier. Hvordan skal
virksomheden agere over for medarbejderne for at få dem motiveret til at dele
virksomhedens fortællinger? Det er et bud herpå, som Pernille Kirstine Møller giver
i sin artikel ’Den motiverede medarbejder deler’ i denne udgave af TID & tendenser.

Skribenter

Johannes Andersen
Johannes Andersen er samfundsforsker ved Institut for Statskundskab ved Aalborg
Universitet. Han er ved at varme op til releaseparty for sin seneste udgivelse, nem
lig cd'en ’Der er grænser’. Der bliver øvet, reklameret, informeret og inviteret, og
det kommer til at foregå på Teater Nordkraft. Johannes Andersen er desuden i gang
med at lave en lærebog i sociologi til gymnasiet, men her mangler alt det trælse:
Stavefejl der skal rettes, nøgleord der skal forklares, og så skal der findes noget
relevant litteratur, som de unge mennesker kan gå videre med, hvis de er særligt
nysgerrige. Der skal også laves opgaver til bogen, men her har nogle gymnasieklas
ser hjulpet med deres bud på en stribe opgaver, hvilket har været en sjov proces.

Anne Skare Nielsen og Liselotte Lyngsø
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Anne Skare Nielsen og Liselotte Lyngsø danser engang imellem riverdance af glæde over, hvor høj kurs fremtiden er i
for tiden. Hvor de i gamle dage skulle argumentere stolpe op og ørerne fulde, står ledere over hele verden klar og råber:
“Gi’mig, gi’mig, gi’mig, gi’mig.” Fremtiden er her – og den tilhører dem, der lytter, er nysgerrige og tør fralægge sig den
gamle magt for at få den nye. Der er både en ny form for fordybelse på vej og en handlingens tid, som bliver monster
spændende – in short, det har aldrig været vigtigere og sjovere at kunne arbejde med fremtiden end lige nu.
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SKRIBENTER

Soulaima Gourani
Soulaima Gourani trives i Palo Alto i Californien. Hun er i fuld gang med at op
bygge de to projekter Fremilivet.dk og Nerdyspeakers og lancere dem i USA, alt
imens hun har travlt med at hjælpe virksomheder med at blive globale gennem
Tradeconductor.com. Hun er netop kommet i Kraks Blå Bog og er blevet udnævnt
til Copenhagen Goodwill Ambassador. Soulaima Gourani er desuden blevet ud
peget som H.C. Ørsted ambassadør sammen med 23 andre særligt udvalgte per
soner, som repræsenterer erhverv, kultur, uddannelse og forskning i Danmark
og udlandet.

Skribenter

Henrik Libak
Henrik Libak har en baggrund i Salling Group,
hvor han gennem 28 år blandt andet har været
kædedirektør i både Føtex, Bilka og Salling. I 2014
startede Henrik Libak firmaet Libak Retail, som
i dag rådgiver langt de fleste detailkæder i hele
Danmark – både i forhold til kædernes ønsker
om at ekspandere med nye lejemål og om at afstå
enkelte butikker. Henrik Libak rådgiver ligeledes
projektudviklere, ejendomsbesiddere, bymidter
og centre med henblik på at finde nye lejere og
sikre den rette lejersammensætning. Den 1. januar
2018 startede Libak Retail op i Sverige med kontor
i Stockholm.
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Louise Byg Kongsholm
Skiferie uden skader var målet i år for TID & tendensers chefredaktør Louise Byg
Kongsholm. Og det lykkedes. Så langt så godt. Køresyge børn i 14 timer lykkedes
det dog ikke at undgå. Men man kan ikke få det hele. Med ny energi efter en uge på
pisterne har årets første udgave af TID & tendenser kastet sig over det komplekse
emne: fremtidens arbejdsmarked.

SKRIBENTER

Jill Hawkins
Jill Hawkins er en engelsk trendkonsulent fra London, som er bosiddende i Dan
mark. Hun har mere end 10 års erfaring inden for forskellige områder, herunder
mode, boligindretning, aviser og alkohol, hvor hun har arbejdet med brands og
agenturer, som blandt andet tæller Nike, Converse og JWT. Jill Hawkins har også
undervist i modedesign, markedsføring og trendforecasting på universiteter i både
Storbritannien og Vietnam.

Mads Arlien-Søborg
Mads Arlien-Søborg er design- og livsstilsekspert samt partner i designbureauet
We Made It, hvor han rådgiver virksomheder inden for livsstilsbranchen om
fremtidens trends. Han er fast tilknyttet DR, hvor han har været vært i serierne
’Nordiske Rum’, ’De Vilde Huse’ og ’Vilde Hoteller’. Udover at formidle om design
og livsstil arbejder Mads Arlien-Søborg med konceptudvikling, messer og udstil
linger og er en eftertragtet foredragsholder i både Danmark, Sverige og Norge.

Jeppe Lund Groth
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Jeppe Lund Groth er administrerende direktør og forfatter til bogen ’Bæredygtig
præstation’, som han håber vil give inspiration til en bæredygtig fremtid på arbejds
markedet. Vi lever i et samfund, der er ved at drukne sig selv i livsstilssygdomme
som stress og depression, fordi alt for mange af os vil alting på én gang. Heldigvis
ser Jeppe Lund Groth en tendens i samfundet, ikke kun hos enkeltpersoner, men
også hos mange virksomheder, der aktivt forsøger at skabe bæredygtighed i vores
præstationer. Bæredygtighed er nemlig ikke kun vigtigt inden for produkter og
fødevarer, men i lige så høj grad inden for livsstil, der påvirkes af arbejdsmarkedet.

Poul Erik Jakobsen
Poul Erik Jakobsen stiftede pej gruppen i 1975. Efter 38 år i spidsen for firmaet, og
et generationsskifte til Louise Byg Kongsholm, har der været fokus på bestyrelses
arbejde og strategirådgivning samt genopdagelsen af friheden til at leve et liv uden
stram kalender og konstant rejseaktivitet. Golfhandicappet er blevet forbedret med
udgangspunkt i vinterboligen i Spanien, og bestyrelsesarbejdet er efterhånden skå
ret ned til seks formandsposter. Poul Erik Jakobsen har hele sit voksne liv levet af at
undre sig over livet, tidsånden og at sætte ord og billeder på opdagelserne.

Fremtidens
arbejdsmarked
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Er fremtidens
arbejdsmarked
elastisk, eller
hænger det i en
tynd elastik?

Omstillingsparat, forandringsvillig,
tilpasningsdygtig, robust, innovativ,
selvstændig og i stand til at
jonglere flere bolde på en gang.
Sådan lyder en typisk jobannonce,
og man fristes til et spil bullshitbingo. Men valgene af ord er ikke
tilfældige. De siger noget om
nutidens og fremtidens jobkrav.

Forudsigelser om fremtidens arbejdsmarked er
både spændende, skræmmende og meget forskel
lige. Nogle forudsigelser er baseret på solidt
datamateriale og rea
li
tetssans, mens andre er
spådomme og scenarier, der skal motivere til frem
tidsplanlægning. Emnet er i sig selv komplekst,
består af både en arbejdstager- og en arbejdsgiver
side, er meget domineret af holdninger og forvent
ninger og er i det hele taget en størrelse, som kan
være svært at få helt styr på. Sådan er det altid med
ting, der ligger ude i fremtiden. Det er derfor, at
vi har TID & tendenser, og det er derfor, at vi dedi
kerer en hel udgave til emnet.

ER FREMTIDENS ARBEJDSMARKED EL ASTISK, ELLER HÆNGER DET I EN TYND EL ASTIK?
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Fakta om det danske arbejdsmarked:
•	Det danske arbejdsmarked består af cirka 300.000
aktive virksomheder, der i alt beskæftiger 2.752.000
personer.
•	På det private arbejdsmarked er der cirka 1,92 mil
lioner lønmodtagere (2/3), mens der er cirka 830.000
lønmodtagere inden for det offentlige (1/3).
•	Arbejdspladserne fordeler sig som følger: 45 procent
er små og mellemstore private virksomheder (under
250 ansatte), 30 procent er offentlige arbejdspladser,
og 25 procent er store private virksomheder (over
250 ansatte).
•	Antallet af jobskifter er steget med 27 procent siden
2010, og mænd skifter oftere job end kvinder, mens
43 procent af millennials forventer at skifte job inden
for to år.
•	Nye kompetencer har en gennemsnitlig levetid på 36
måneder.
•	Danmark, Norge og Finland er top 3 på verdensplan
med hensyn til hastighed i jobskifter.
Kilde: PFA, Danmarks Statistisk og Learningbank

yngre, dem med lange uddannelser, der ofte er ansat i
det private og har høje lønninger. Her vil mulighederne
i fremtidens elastiske arbejdsmarked være fantastiske.
For sidstnævnte kategori af job byder fremtiden på nog
le helt andre udfordringer, specielt hvis jobbet er i fare
for at forsvinde.
Et centralt spørgsmål, til at finde svar på om et job ek
sisterer i fremtiden og ikke er blevet automatiseret, er:
Giver det værdi, at opgaven løses af et menneske? Hvis
jobbet er ensformigt, ikke kræver menneskelig interak
tion, og hvis det nemt kan automatiseres, så findes det
med stor sandsynlighed ikke i fremtiden. Det er oftest
job som kassedame, receptionist, omstillingsdame, pro
duktionsmedarbejder med videre, der nævnes, men i
fremtiden er dommerjobbet til landskampe måske også
styret af en robot?
Forudsigelserne om fremtidens arbejdsmarked peger i
flere retninger. Nogle siger, at vi inden længe vil have en
arbejdsstyrke, der består 40 procent af freelancere, 40
procent af fastansatte og 20 procent af projektansatte.
Andre mener, at fremtidens krav om transparens, data
sikkerhed med videre betyder, at der ikke bliver så stor en
andel af freelancere, mens der også efterspørges kultur
bærere, historiekendere og processtyrere, der kan sikre
den fortsatte drift af en virksomhed. Samtidig vil en stor
del af befolkningen i skiftet fra ung, energisk og ’græsset
er grønnere’-tilgang til karrieren til livsfasen med villa,
vovse og vuggestue blive bokset ind i mere faste og trygge
rammer, hvor fast og stabil indtjening, arbejdstid og
pensionsordning er vigtige parametre.
Altså er emnet større og mere komplekst end som så, og
derfor har vi dedikeret en hel udgave af tidsskriftet dertil.

Tidligere var der et typisk forløb på arbejdsmarkedet:
Vi uddannede os, vi arbejdede på en eller ganske få
arbejdspladser, og efter mange års tro tjeneste, gik vi på
en velfortjent pension. Men i dag – og i endnu højere grad
i fremtiden – vil dette mønster ændre sig: Vi uddanner
os løbende igennem livet, skifter oftere arbejdsplads,
tager flere runder orlov, arbejder freelance og hopper på
den måde mere ind og ud af arbejdsmarkedet, inden vi
til sidst går på pension, enten i en høj alder eller på del
tid over en længere periode.
Det er her, at ordet elastisk
kommer ind. Altså at det
hele er lidt mere flydende,
Når jobskiftende stiger, får det konsekvenser for arbejdsgiverne.
omskifteligt og smidigt.
Mange udskiftninger koster mange penge. Udefrakommende
Ovenstående beskrivelse af
fremtidens arbejdsmarked
ansatte vil typisk tjene 20 procent mere end veteraner, der er på
skal dog lige rammesæt
samme niveau. Det er på trods af, at de udefrakommende typisk
tes. Der er og vil altid være
præsterer på et lavere niveau og er mere tilbøjelige til at skifte
forskel på vidensjob, hvor
fleksibilitet og kompetence
job. Modsvaret er, at medarbejdere med korte ansættelser skal
udvikling er i fokus, og et job
levere fra dag et. Der er ikke tid til eller økonomi til at vente på
som håndværker eller last
bilchauffør. Debatten om
lang oplæring, og at man ikke er sin løn værd. Tålmodigheden
fremtidens arbejdsmarked
er blevet lavere – på begge sider af bordet.
handler primært om den
første kategori, altså de lidt
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Arbejdet bliver
mindre interessant
i fremtiden

Uddrag af
artikel i
TID & tendenser
nr. 1 2019

I et mere og mere individualiseret samfund er der ikke noget
at sige til, at arbejdet tillægges mere og mere personlig værdi.
Det skal være kreativt og udviklende, og man skal kunne
gøre karriere. Sådan har det været siden 1980’erne og frem
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til 2010’erne. Men nu kan man spore tendenser til, at et nyt
perspektiv trænger sig på. Et perspektiv, der har fokus på det at
have et job, og så ellers kaste sig over aktiviteter, der kræver et
arbejdslignende engagement, uden at det umiddelbart har noget
med lønarbejde at gøre. Senere kan det godt være, at man
drømmer om at kunne leve af det.

ARBEJDET BLIVER MINDRE INTERESSANT I FREMTIDEN
15

Industrisamfundets tvang og frihed
I det traditionelle industrisamfund blev arbej
det opfattet som tvang. Hvis man skulle over
leve, var det nødvendigt at gå på arbejde for at
få en løn, der gjorde det muligt at købe mad,
tøj med videre. Det var ofte hårdt arbejde, og
der var nogen, der tjente store penge på at lade
arbejderne knokle, til de segnede. Derfor blev
det hos mange også opfattet som direkte under
trykkende. Grundlæggende var arbejde noget,
der skulle overstås, så man kunne holde fri. Jo
mere, des bedre. Om man så sad i sofaen eller
lænestolen og kiggede ind i væggen var lige
meget. Man skulle bare holde fri, slappe af og
te sig, så man kunne blive klar til at tage en ny
tørn den næste arbejdsdag. At fjernsynet så kom
i 1960’erne og fyldte den tomme væg ud med
levende billeder, kunne man ikke vide i 1940’
erne og 1950’erne. Men det ændrede betingel
serne for hjemlig hygge fundamentalt. Opfattel
sen af arbejdet som definerende for en modsæt
ning mellem tvang og frihed i hverdagen findes
stadig. Man får stadig fri fra arbejde, og man er
stadig glad for at kunne hvile ud i weekenden
eller ferien, så man kan starte glad på arbejde
igen. Men der er sket meget andet på dette felt.
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Individualiseringens selvrealisering
og selvudvikling
Den moderne individualisering, der for alvor
bredte sig fra 1980’erne og frem, vender op og
ned på det traditionelle modsætningsforhold.
Først og fremmest fordi arbejdet mere og mere
blev organiseret med akademiske eller kreative
udfordringer, moderne teknologi og den digi
tale dynamik, og i forlængelse heraf blev der
åbnet op for muligheder for individuel krea
tivitet, personlig udvikling og tilfredsstillelse.

Pexels

Det man tidligere skulle bruge en del af fri
tiden til, kan man i stigende udstrækning ud
folde på arbejdet.
Dermed svækkes modsætningen mellem tvang
og frihed. Arbejdet kræver mere og mere af den
enkelte, og den enkelte kan lægge mere og mere
af sig selv i arbejdet, fordi det kan være person
ligt tilfredsstillende. Dette gensidige afhængig
hedsforhold flytter grænser.
Et stigende antal ansatte påtager sig opgaver,
der overskrider de formelle tidsrammer på ar
bejdspladsen. Det kan være et møde, der træk
ker ud, en deadline, der skal overholdes, eller
nogle nye ideer, der lige skal prøves af med an
dre kolleger. Det accepteres, fordi det er spæn
dende, kreativt og personligt udviklende.

SKREVET AF — ANNE SKARE NIELSEN OG LISELOTTE LYNGSØ
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Fremtidens
talenter
er femfold
fantastiske
Snup dem før din konkurrent
og lad dem lede dig ind i fremtiden

FREMTIDENS TALENTER ER FEMFOLD FANTASTISKE

Team-hunting, bonus boostere, dataetisk ledelse og
hyper feedback er nogle af de redskaber, som danske
virksomheder skal notere med store bogstaver. Hvis
de altså vil tiltrække og fastholde de talenter, der gør
forskellen på succes og fiasko. For når vi taler med
virksomheder, peger alle på manglen på arbejdskraft som
den største trussel – og vi forstår dem godt.
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I over 20 år har vi rådgivet danske og internationale virk
somheder, og sjældent har vi set, at kampen om at få de
bedste unge hjerner og hænder er så indædt. Ikke kun
fordi der er mangel på dem, men så sandelig også fordi,
at de unge i dag stiller helt nye krav til virksomheder,
hinanden og ikke mindst sig selv. Teenagere i dag kan
regne med en levealder på omkring 100 år. Det ved de.
Og de ved, at de kommer til at have langt flere arbejds
givere end deres forældres generation. Vel at mærke i
et arbejdsmarked, hvor forandringerne er så store, at
klassikeren ’Hvad kan jeg blive’ udkom for sidste gang i
2013. Den teknologiske udvikling betyder, at fremtidens
arbejdsopgaver ikke er opfundet endnu. Om det er halve
eller hele millioner af jobs, som forsvinder de kommen
de år, som følge af digitaliseringen, må konsulenthusene
slås om. For de unge gælder, at de er den første genera
tion, der orienterer sig mod, hvad der kommer, og ikke
hvad som var. Og det gælder hele vejen rundt. De store
skillelinjer handler ikke om rigdom og fattigdom, men
om at være aktiv eller passiv.

Disruption som livsvilkår
Teenagere i dag behøver ikke et fysisk rum for at folde
sig ud. For mange er opdagelse at gå på nettet – også
oprøret og det farlige. Men der er meget fastfood på
de store digitale surfbølger. Er man en del af dem, der
passivt ser ’Den store bagedyst’, eller bager man aktivt
selv? Skrivebordet er i bogstaveligste forstand smidt ud
af teenageværelset. Det hele foregår fra sengen. At gå
fra mental og fysisk passivitet til aktiv deltagelse er for
mange unge en af de største udfordringer. Ikke mindst
fordi de hele tiden skal genopfinde sig selv. De er dømt
til at være innovative, og for dem er disruption ikke et
managementord, men et livsvilkår, og de er fantastiske
til at bryde grænser og gå nye veje. Der er dog også en
bagside, som handler om stress og angst for at stoppe
op og blive fanget af fremtiden.
For hvem tør binde sig til en bestemt uddannelse og
vælge en vej i en verden, hvor alt synes oppe i luften? De
unge har for længst regnet ud, at der ikke kommer en
’voksen’ og redder dem. Forældregenerationen har spil
let fallit, og det bliver ikke dem, der fikser den globale
opvarmning eller flygtningekrisen. Det bliver de unge.
Præcis som i Netflix’ danske drama ’The Rain’, hvor en
gruppe unge trodser de ’voksnes’ kynisme og afmagt.
Det betyder også, at der hersker en grundlæggende
skepsis overfor de klassiske autoriteter såsom medier,
forskere, CEOs og politikere.

S K R E V E T A F — A L E X A N D R A K R A U T WA L D
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De unge
generationers
opgør med
nutidens
fastlåste
arbejdsstyrke

D E U N G E G E N E R AT I O N E R S O P G Ø R M E D N U T I D E N S FAS T L ÅS T E A R B E J D S S T Y R K E
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Den tilværelse og det arbejdsmarked, som de
unge generationer bliver en del af, står over for
et økonomisk og menneskeligt paradigmeskift
– og det vil ændre meget fremover. En generel
og omsiggribende mangel på fysisk og mentalt
overskud vil – sammen med nye teknologiske
landvindinger – påvirke vores nuværende syn på
værdiskabelse, fællesskaber, samarbejde, ledelse
og virksomhedsdrift. Hvor overgangen – eller
paradigmeskiftet – mellem landbrugssamfund og
industrisamfund tog omkring 200 år, vil overgangen
fra projektsamfundet til fremtidens økonomi
og tendenser ske væsentligt hurtigere. Den
transformation har mange fra de ældre generationer
ikke set komme endnu. Men det har de unge.

De unge generationer tror ikke på projektsamfundets pseudofore
stillinger om det grænseløse arbejde, men ser derimod et akut be
hov for at gøre op med nogle aktuelle illusioner, som de ældre
generationer har bundet dem på ærmet. De unge har eksempelvis
fået færten af, at det ikke nødvendigvis er dem, der knokler mest,
som også opnår mest, og ikke mindst af, at vi mennesker ikke har
uendelig båndbredde til at tænke og arbejde. De har også opdaget,
at mål og styring ikke sætter fut i handlekraften. Samtidig har de
indset, at vi må nedtone vores fokus på urealistiske krav til indi
videt, på rigid anvendelse af målinger og kontrol, på evig optime
ringslyst samt på overdreven vækst og konkurrence.

Du har nu fået et
smugkig på indholdet i
TID & tendenser nr. 1 2019:
Specialudgave med fokus på
fremtidens arbejdsmarked
De faste tænkere i pej gruppens Fremtidstank bidrager i TID & tendenser nr. 1 2019 med hver
deres vinkel på fremtidens arbejdsmarked. Samtidig er en række gæsteskribenter inviteret
med i specialudgaven.

”Informativt, grundigt magasin med mange interessante og relevante
artikler og pointer i forhold til fremtidens arbejdsmarked.
I en sjælden god kvalitet og lækkert layout.”
(Alexandra Krautwald, managing partner, forfatter og foredragsholder)

Udgivelsen sælges i løssalg til alle, der har lyst til at vide mere om fremtiden. Måske kender du
andre, der kunne bruge samme indspark? Eller måske kunne et fast abonnement på frem
tiden være noget for dig selv?

Et abonnement på TID & tendenser koster kr. 2.995,- årligt og består af:
•	Fire årlige trykte udgaver af tidsskriftet TID & tendenser på hver 132 sider
- marts, maj, sep., nov.
• To årlige udgaver af pej gruppens retail magasin: Retail Mag
• Adgang til stort online artikelunivers: Mulighed for fem logins
• Adgang til alle tidligere udgivelser af tidsskriftet som e-pages
• Ugentlig nyhedsmail
• Gratis adgang for en person til pej gruppens årlige Kick Off-seminar (værdi DKK 1.995,00)

Få fat i tidsskriftet på https://www.pejgruppen.com/fremtidensarbejdsmarked/

Artikler,
du er gået glip af
Se, hvilke artikler TID & tendenser tidligere har bragt
Den næste store
krise kommer også
bag på os
Tine Choi Danielsen belyser, hvor
længe det økonomiske opsving
kan vare ved, og hvilke potentielle
kandidater der kan være årsagen til
den næste økonomiske krise.

The Netflixisation
of brands
Findes der stadig loyale kunder?
Eller er vi taget på jagt efter en
efterhånden sjælden og truet art?
Det forsøger Nicolaj Weber at give
svaret på.

Fremtidens
brands er
hypertransparente
Ifølge Camilla Birch vil de unge
forbrugere have gennemsigtighed
og transparens i forhold til både
produkter og services.

8 megatrends
2020+

Fra storytelling
til storyliving

Louise Byg Kongsholm ser
nærmere på megatrends i 2017
og 2018 og på dem, der fortsætter
efter 2020, på tværs af livsstil,
forbrug, luksus og sundhed.

Flemming Birch kaster lys over,
hvorfor de historier, som brands
fortæller, ikke længere bør handle
om brandet, men om kunden.

Kom co-create

Madfællesskaber

Hvis du vil skabe værdi i den
forbruger-(gr)iske æra, bør du
ifølge Frigg Falk Sabroe fokusere
på co-creation, som omfatter det
aktive samspil mellem virksomhed
og forbruger.

Julie Polar de Greeve ser nærmere
på, hvilke tendenser der er inden
for madfællesskaber, og hvorfor de
er vigtige for os.

Stresskulturen
– og hvordan
vi beskytter os
mod den
I en tid hvor flere oplever stress,
har vi brug for flere, der ’kan klare
mosten’. Frans Ørsted Andersen
sætter fokus på begrebet robusthed.
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