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De store forventninger 
til fremtiden….

▪ Vi  forventer, at det bliver bedre – helst med omkring 
2,6% om året

▪ Såvel materielt som immateriel 

▪ Forbrugertillid positiv – men pris, forsigtighed og 
opsparing 

▪ Elever og kunder – samme gode kvalitet som sidste år 
er lig tilbagegang

▪ Virksomheder og hård konkurrence om køb og 
opmærksomhed 



TRENDS



Rigdom 
og ønsket om følelse af reel 

merværdi 

▪ Vi har utallige muligheder for at vælge at forbruge på mad, 
bolig, rejser og forlystelser. 

▪ Vi bliver bombarderet af annoncer, muligheder og tilbud –
informational overload

▪ Mange træffer bestemte kvalitetsvalg, som  afspejler vores 
interesse - om gør det selv, ski eller  kvalitetsfødevarer.

▪ Identitetsmarkør i en forvirrende og omskifteligt verden –
økologi, fairtrade, vegetar og brands 

▪ Røgten blikket på pris – kvalitet produkt og service 



Sundhed, velvære - det 
sociale!

▪ Det moderne rige menneske er på konstant jagt efter 
evig frelse.  (Død og sygdom)

▪ Sundhed i familien, fritid og arbejde. Forbrug af tid og 
fritidsartikler vokser …….

▪ Øget fokus på mental og fysisk sundhed på 
arbejdsplads, institution og samfundet 

▪ Sundhed, velvære,  det sociale – cafe mad, drikke og 
samvær i byen og på stedet

▪ Det vokser i bybillede og forbrug – Community



Lokal, nærvær 
og samvær 

▪ Den store verden og digitalisering – fremmedgørelse –
øget behov og fokus på;  

▪ Det lokale og det fysiske – der hvor vi hører til og 
kommer fra.

▪ Nærvær og samvær i forhold til familien, venner og 
lokale butikker, foreninger og steder 

▪ Efterspørgsel efter den ”ægte vare”

▪ Vi  opleve, mærke, være sammen og fordybe os nu og 
her - Være del af en unik oplevelse =   livskvalitet.



Det lokale som 
tendens

▪ Mange forbrugere i Vesten vil gerne have lokale produkter –
men der er mange udgaver af det lokale

▪ Det lokale = friskt, høj kvalitet, smag, særligt  - historien og 
mennesket bag – blot det lokale i sig selv ikke nok 

▪ Opbygning af lokal stolthed over produkter – fødevare

▪ Klima aftrykket spiller en stor rolle i den lokale bevægelse CO 2 
– svært og forsvinder snart

▪ Veganer, deltidsvegetar, flexitar er også mode, kan vare lidt 
længere og have blivende effekt – husk 1970erne



BE GOOD 

▪ Gøre noget godt og en 
forskel

▪ Hjælpe verden, bygge en 
skole, redde dyrene, 
kloden, regnskoven eller de 
oprindelige folk

▪ Se din virksomhed som en 
mulig belastning

▪ Recycle,energi, ressourcer 



Megatrend
A New World Order  



The west is no 
longer the best 

▪ Efter afslutning af koldkrigen  i 1989  havde vi stadig 
opskriften på de rette politiske og økonomiske 
styreformer 

▪ Demokrati og reguleret kapitalisme

▪ Krige og mislykkede demokratiseringer i  Irak og 
Afghanistan 

▪ Finanskrise – kapitalismens nedsmeltning

▪ Derfor  har  USA og EU  været usikre med hensyn til 
Syrien, Irak, Rusland og Nordkorea 



Usikker verden 
for vesten frem 

mod 2030  
▪ En ny mangfoldig verden  ser sit lys med forskellige 

interesser, kulturer, religioner, sprog og økonomiske 
magtcentre. 

▪ I 2030 bor mere end 60 % af verdens middelklasse på 
5 mia. i Sydøstasien 

▪ Ressourcerne især de digitale data, energi, 
infrastruktur og magten

▪ En uforudsigelig verden – Vi skal være klar på at blive 
klogere … 



The New Normal 
frem mod  2030

▪ Danmark og Europa har ikke særstatus – fortjene det 
hver gang –skærpet konkurrence

▪ Mangfoldighed i tilgange til salg, service og produkter 
afhængig af land, kultur og subkultur

▪ Afgørende kompetence nu og i fremtiden - faglighed 
og evne  til at forstå land, kultur, behov og ønsker Ikke 
mindst omsætte til målrettede produkter og services 

▪ Den forståelse og kompetence kan grundlægges i 
ungdommen på HHX !



Detailhandel lokalt og globalt  





Vi køber ikke!



Over 3,5 millioner  danskere vil  
e-handle i 2018

▪ Estimat: 128 milliarder kroner  i 2018, heraf gik 35% til e-
handel i udlandet

▪ Udgjorde  31% af detailhandlen i 2017 

▪ De + 50 årige står for 44% af samlet køb (62% 2013)

▪ Firedoblet e-handel via mobil/tablet i løbet af fire år –
udgør nu 19%  (5%/14%) af samlet køb i kr.

▪ Er tilfredse med levering 

▪ Udlandet er mest tøj, sko, smykker, musik, bøger, IT, tele, 
foto og rejser (67%)

▪ Hvordan skal kunderelationer være ved netsalg?

Kilde: DFIH årsrapport 2015



B to B e-handel
i global vækst



Butikken forsvinder ikke

▪ Fremforsk undersøgelse blandt unge i foråret 2018

▪ Vil stadig gerne i butikken og det med nettet er ofte det 
praktiske – også mænd

▪ Butikken forsvinder ikke, men vi vil se ca. 50% nethandel på 
lang sigt

▪ Mange gågader og selv shoppingcentre vil have store 
problemer i de kommende år

▪ Amazon kommer ikke – Amazon er allerede kommet!

▪ Kunderelationer i butikken fremover – og overførsel til nettet



Fra e-handel til A- handel:
Automatiseret indkøb
• Når I bliver en del af den købende virksomheds

logistik og interne systemer
• Eller når alt handler om pris og kvalitet

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqkr24pPDMAhUBjSwKHav3DnQQjRwIBw&url=http://cblink.mit.edu/jobs/watson-developerengineerresearcher-intern/&bvm=bv.122448493,d.bGg&psig=AFQjCNFc2IZIOu5XTZwv8_OxxYszrat2kA&ust=1464095837603302


Disruptive technology
Mega Tech 2030



Det 3. led af den digitale 
revolution 

▪ Teknologi og digitale systemer styrer drift, kommunikation, salg 
og kunderelation 

▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, tracker
systemer, produkter og services 

▪ Automatisering og optimering af alle sektor og brancher 

▪ Målet  med mere teknologi i branchen skal være større 
effektivitet og kvalitet i produkt og service til kunderne!

▪ Vi lever i  en giga - bølge af nye teknologier, som smelter 
sammen og bruges på kryds og tværs af brancher og sektorer 

▪ Vi overvurderer på kort, og undervurderer på langt sigt 



Big Data 
Hvad, hvorfor og hvordan? 

▪ Data (Volume) vokser eksplosivt i disse år

▪ Hastigheden (Velocity) – behandle og systematisere

▪ De mange datakilder (Variety) struktureret –internt –eksternt, 
GPS-tracking fra smartsphones mv.

▪ Brug af eksisterende data  estimeres (OECD):

▪ Øge virksomheders indtjening med 5 til 6 %

▪ Nedbringe offentlige udgifter med 15 til 20 %

▪ Dokumentation for større gevinst ved optimeret brug af data 
end ved ny teknologi! (Mckinsey 2016 –The Age of Analytics –
Competing in  a data-driven world) 

▪ 5 % af danske virksomheder Artificial intelligence i 2017



ROBOTICS 

▪ Globaliseringen drev revolution af produktion,  service 
og rådgivningssektor for bl.a. byggeri og medicin i 
Bangalore(Dacca)

▪ Den skandinaviske landsby i Krakow

▪ Næste level er øget automatisering og robotter med 
kunstig intelligens, som kommer til at løfte 
produktivitet og effektivitet i produktion, service og 
avanceret vidensservice

▪ I fuld gang i forsikrings og  finanssektor mv. Tryg, 
pension Danmark. 



Disruption: At sætte sig på et 
interface

▪ Uber, AirBnb og GoMore, 

▪ Tidligere Amazon, Apple og Google

▪ Tech branchen vil søge at sætte sig på alt

▪ De er rigtig gode til kundeservice og kundebetjening 24/7 what
ever – when ever

▪ Ny forretningsmodel  - billigere og smartere 

▪ Mange brancher nødt til at udvikle interface til bedre, hurtige 
og smartere – tænker i hele kæden og systemer, som skaber 
merværdi for kunden B2B og B2C

▪ I modsat fald bliver virksomheder engrosleverandører og deres 
kunder overføres til Tech-spiller 





Tendenser for fremtidens 
advokatvirksomhed

▪ Globalisering skaber større aktører.

▪ Behovet for højt specialiserede ydelser stiger.

▪ Ukomplicerede advokatydelser bliver automatiseret 

▪ Fokus på priser og leveret værdi vil accelerere mere 

▪ Flere in-house jurister med høje kompetencer

▪ Konkurrencen fra andre rådgivere forventes at stige – f.eks. 
revisorer, bankerne, forsikringsselskaber, pensionsselskaber 
m.v.

▪ Juridiske standardydelser bliver en commodity og finder nye 
salgskanaler”



Konkurrencen

▪ Større og mellemstore virksomheder professionaliseres –
de ansætte i stigende grad egne specialister indenfor jura 
og finans

▪ Det udsætter kontakten til advokat, bank og revisor og 
henvender sig først, når de har brug for en virkelig ekspert

▪ Selv mindre virksomheder specialiseres – og outsourcer alt 
det, de ikke behøver at kunne!

▪ De faste timepriser og den løbende kontakt er truet

▪ Kunderelationen er på vej ind i en ny fase



Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2018

2018 2028 Ændring

0-9 623467 700739 77272

10-19 683061 641563 -41498

20-29 778345 759870 -18475

30-39 676658 799866 123208

40-49 769335 673602 -95733

50-59 792609 754776 -37833

60-69 665210 748241 83031

70-79 535730 575100 39370

80-89 212052 349730 137678

90 + 44640 56940 12300

I alt 5781107 6060427 279320





De løbske mennesker 
og generationer på 

arbejdspladsen 
Generation 68 

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jensen

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jensen” , fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

Gen. New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



3. led af den digitale 
revolution 

▪ Chips og digital kraft er til stede overalt 

▪ Teknologi og digitale systemer styrer produktion, 
kommunikation, salg, indkøb og kunderelationen  

▪ Teknologien bliver moden – det betyder, at den forsvinder som 
noget synligt. Digital = normalt

▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, tracker 
systemer og forbindelser er vejen frem

▪ Ny teknologi skal udvikles i virksomhed, marked, og situation, 
ellers giver det ikke mening ……..

▪ Teknologi, robotter, automatisering, software – Årsagen til at 
produktion kommer tilbage i DK og USA. JYSK 

De digitale indfødte Z 
Ca. 17 til 27 år 



Karakteristika  

▪ Emma er  vant til at være i centrum og den 
individuelle tilgang fra hjem og professionelle

▪ Løbende feedback på styrker og svagheder 

▪ Sofie  er god til indgå i mange forskellige situationer 
og skifte roller og værdier 

▪ Mads er selvstændig og selvsikker  på noget 

▪ Mathilde gider ikke flere regler og politikker, når hun 
selv kan bestemme. 

▪ Performance og de mange valg!



De digitale indfødte 



Digital Natives

▪ Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.  
www.youtube.com, www.facebook.com, www.snapchat.com, 
www.instagram.com, Twitter mv.

▪ Nutiden og  fremtidens unge skræddersyer egne  lukkede 
kredsløb på sociale medier

▪ Kommunikation, anbefaling og rating …..

▪ Gaming og next level – Belønning hele tiden ….

▪ Glad for provinsen Danmark – men  verden venter…

▪ ”Når jeg endelige bevæger ud i det fysiske univers” 

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.snapchat.com/
http://www.instagram.com/


▪ SYNLIGE karrieremuligheder og personlig udvikling 
skræddersyet til mig med flere stationer og udviklingstrin

▪ Fleksible arbejdstider med forståelse for andre interesser 
end arbejde (Heste, Yoga, festival)

▪ Fair og retfærdig løn

▪ De unge de mest stressede på arbejdspladsen ( A4) – de 
mange valg og drømme - usikkerhed

▪ Jo yngre jo mere fryns – Tak 

▪ Gerne en titel  og noget at være stolt af -

▪ Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig!

De unge og forventninger 
til arbejdspladsen 



Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af 

hverdagen!
▪ Den attraktive arbejdsplads er der rum til forskellighed mht. 

alder, køn, kompetencer mv. 

▪ Alle talenter skal foldes uden under hensyntagen til opgaver og 
kunder 

▪ "Leadership involves plumbing as well as poetry” James G. 
March, Stanford University

▪ Det gør os tilfredse med jobbet (NAF 2017)

▪ Social støtte fra chefen.

▪ Indflydelse på arbejdet.

▪ Social støtte fra kolleger





Ledelse,  mennesket
også i fremtiden 

▪ Evidens er vejen frem, men mennesket står i vejen. 
(magt, rutiner og best practice)

▪ Erfaring er ikke nødvendigvis et plusord blot  1 års 
erfaring gentaget 20 gange.

▪ Læs mere; Power - Why some people have it- and 
others dont! Jeffrey Pfeffer 2010. 

▪ Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 
sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf, Dyrby, 
Weinstein, Alyssa Milano ………
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