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Forventningernes samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  ca. 2,6% i DK  hvert 
år både materielt og immaterielt 

▪ Det gælder også  ledernes performance og vores vilkår 
som ansatte dvs. løn, vilkår, 

▪ Kunder – den samme gode kvalitet i produkt og 
service lig med tilbagegang 

▪ Disse forventninger skal håndteres af ledere og 
bestyrelser i dag og strategisk i økonomisk fremgang 
og mangel på arbejdskraft !
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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



Boligefterspørgslen de 
kommende 10 år

▪ Befolkningen vokser med  280.000 til 2028 

▪ Væksten er til 2028 i gruppen 30-39 år og over 60 år – især i gruppen 
60-69 og 80+ 

▪ Det betyder, at det samlede boligbehov vokser med ca. 140.000 
boliger på 10 år 

▪ Indvandring, fødsler og til dels flytning af befolkningen skaber behov 
for op til 80.000 ekstra boliger.

▪ København by vokser med 80.000 på 10 år

▪ Østjylland (i.e. Århus) vokser med 50.000 på 10 år

▪ Pas på med at tælle de samme boliger 2 gange

▪ Tilflyttere til København by er også nye unge 
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Ændringer i befolkningen i danske 
kommuner frem til 2035 
Index 2017 =100





KL (DST) –Folketal i byer



Fremtiden og 
fremskridtet 

▪ Pas på entydige  prognoser

▪ Behov  for boligudbud, erhverv og service 

▪ Byers og områders størrelse og udvikling afhænger af 
flere faktorer:

▪ Geografien – opland og nærhed til større by

▪ Infrastruktur – såvel vej som kollektiv trafik 

▪ Området  DNA og samarbejde på tværs erhverv og det 
offentlige  - visionær købmandsskab /ildsjæle!

▪ Investorer og byggefolk 

▪ Se Bolius: Bystatistik i kommuner 2006 til 2017



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 også i 
kontor, byggeri, logistik,industri mv.

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

▪ Så vær åben og nysgerrig – vi kommer til at elske dem

▪ Vi overvuderer på kort, undervurderer på langt sigt 



3D  print



3D print China

Sparer 



En bygning skabes 
i 2045

▪ Selvkørende forsyning af byggepladsen

▪ 3D print at besværlige bygningsdele eller alle flader i huset

▪ Humane robotter til montage af bygningsdele i den 
overordnede konstruktion

▪ Genbrug af materialer fra nedbrudt betonbyggeri mv.

▪ Bygningen optimeret efter anvendelse fra begyndelsen, 
den er energiproducerende og genbrugsvenlig



Fremtidens bygninger

▪ De en selvforsynende med energi

▪ De har egen lagringskapacitet og kan lagre nok energi til at 
køre uafhængigt i flere uger

▪ De er sandsynligvis ikke koblet op på netværket med 
elforsyning

▪ De vil være smarte og kommunikerende med omverdenen 
og måske levere til deres lokalområde, hvis der er et 
netværk

▪ Batterier og deres placering er en del af bygningens 
konstruktion



Internet of Things:
Når det hele bliver smart og praktisk

▪ Det skal være praktisk – det skal virke og ikke bare være 
endnu en gadget

▪ Rigtigt meget bliver batteridrevet, så vi kan flytte det med 
rundt.

▪ Alexa og Siri på hjul – den lille hjælper overalt

▪ Det bliver vigtigt, at der er strøm på hele tiden – måske en 
laderobot til at tage sig af det

▪ Vi kommer igennem mange omgange, hvor det bare ikke 
virker godt nok – tænk på smartphone før i-phone 



Detailhandel 



Butikker på Landsplan



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

▪ Estimat: 128 milliarder kroner  i 2018, heraf gik 35% til 
ehandel 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%)

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



Potentialet for jer 

▪ Koncentration i større enheder i detailhandlen 

▪ Central og decentral lagerstyring i større enheder

▪ Flere centrale og store lagres, som skal sikres på grund 
af de store værdier, som lageret udgør 

▪ Gamle industribygninger og teknologi!

▪ Større og større efterspørgsel store moderne 
industriejendomme med lager (EDC)



Logistiksystemer

▪ Nye spillere – Amazone og Traxen investerer i nye 
logistiksystemer, som langt mere effektivt kan tracke, 
koordinere og synliggøre afgørende gods og varedata 
for kunden i processen 

▪ Kinesiske søfartsspeditører går ind på fly, gods og 
varetransport 

▪ Brug at se på hele værdikæden fra start til slut, når 
det gælder transport af gods og varer

▪ Se på hele værdikæden for kunden …



Værdikæder
kæden og jer 

▪ 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 

▪ Ikke mindst kombinere på tværs, skrælle overflødige led og 
overgang væk til fordel for kunden B2B

▪ Hvordan kan I tilbyde løsninger, som kobler sig på alt andet i 
bygning, infrastruktur energi, vand og digitale systemer og alle 
de andre behov, som jeres kunder har??

▪ Ellers finder andre totalløsninger ……….



De løbske kunder og 
generationer i  virksomheder 

og samfund
Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, 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

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -
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Arbejdsmarkeder i fremtiden

▪De ufaglærte taber:
▪1995 – hvert 4. job 

▪2017- hvert  8 job.

▪ Stor mangel på de 
faglærte og folk med  
digitale kompetencer på 
alle niveauer

▪Vækst;
▪Sundhed 

▪Service 

▪Food 

▪Energi –miljø 

▪½ mia. kr.

Særlige

evner

Uddannelses-længde





Det åbne globale Tech 
arbejdsmarked

▪ Amazone intelligent Turc, - Worksome (DK)

▪ Digital platform  - hvor arbejdskraft og specialiseret 
arbejdskraft  til salg world wide

▪ Tilgængelighed 24/7

▪ Transparens  med hensyn til pris, kvalitet og erfaring-
rating 

▪ Afgørende – salg af standard eller ekspertviden

▪ Freelancer grupper – de eftertragtede – de som er 
nødt til det.  20 % i 2025 



De løbske mennesker 
og generationer på 
arbejdsmarkedet 

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, 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

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 



Ikon og ledestjerne – en at se op til og som fortjener 
respekt 

FAST ARBEJDE HVER GANG I DE MANGE RELATIONER 
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