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14
Den spirituelle revolution

Efter den 4. industrielle 
revolution kommer der ikke 
en nummer 5. Der kommer 
en langt mere menneskelig, 

fællesskabsorienteret, åndelig og 
meningsdrevet revolution.

28
Coronakrisen – måske den 

første krise på 1. klasse
De store kriser, der har fundet 
sted gennem de seneste 100 
år, fortæller entydigt, at som 

hovedtrend er verden kommet 
styrket og rigere ud af krisen. 

38
Sammenholdskøkkenet
Med corona blev køkkenet 

pludselig et vigtigt tilflugtssted, 
hvor vi har transformeret 

bekymring til tryghed og hygge 
med de få, men vigtige personer,  

vi måtte være sammen med. 

46
Kan dagligvarebranchen  
slå mærkevarerne ihjel?

Et nyt studie fra Aarhus 
Universitet viser, at private  

label-produkter har svært ved at 
erstatte mærkevarer, da stærke 

brands driver mere salg. 
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Ledelse

Trends

Retail

76
Vores smukke rum

Fremover tager vi nænsomt  
vare både på de rum,  

der allerede er bygget, og de nye 
rum, som vi planlægger at bygge. 

Vi indretter dem med omhu,  
så vi glædes og trives – og derfor 

passer på dem. 

54
Her finder du  

fremtidens retail
Den fysiske detailhandel er ikke 

fulgt med tiden, og det hævner sig 
nu specielt under Covid-19.  

Der er brug for et nyt mindset, 
hvor brands bygges digitalt op  

fra bunden. 

86
Hybrid – pej trend AW 21/22

Fremtidens forbrugere er 
komplekst sammensatte væsener 

i fuld gang med at udforske og 
nyde det ’gode’ hybride liv, hvor 

det bedste fra alle verdener 
kombineres. 

62
Top 10 Covid era trends  

– retail sector
Our opinions, retail behaviours  

and spending patterns are 
changing. Take a look at the  

top 10 trends likely to be prevalent 
in the Covid era world for the 

retail sector.

98
Mod i ledelse

At være modig kan  
anskues som en særlig måde 

at positionere sig på i sit 
ledelsesarbejde. Mod bør være 

noget, som enhver leder er 
opmærksom på og bevidst om.

106
Ledelse kan læres 

At praktisere god ledelse er  
i meget høj grad et spørgsmål 
om teknik. Med en række greb 

og værktøjer kan de fleste lære at 
udøve god ledelse.
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