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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



Medarbejdere

Dyb arbejdskraftmangel fremover

Det hjælper først om 5-6 år, og der er alting alligevel 
forandret

Automatisering, outsourcing og nye forretningsmodeller

Tage sig godt af de unge og seniorerne

Passe på familiernes midt i livet

Vi kommer til at være rigtigt gode og flinke ved dem, der 
endnu ikke er på arbejdsmarkedet
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Mangel på faglærte



Kilde:The Economist, sept. 2th, 2014



Globalisering 3.0
(Industri 4.0)

Automatisering, robotisering og effektivisering af alle processer i 

danske virksomheder

Big data, nye energikilder, clouds, mobildata, nye materialer, 

deleøkonomi, AI, 3D printning, biotech

Konsekvens – en andel af højt specialiseret arbejdskraft bliver 

vigtigst på alle områder (manuelt & boglige)

En del af industrijobbene forsvinder og erstattes af ny teknologi 

(rutinejobs contra ikke-rutine)

Men de kommende 5 år ventes arbejdskraftmanglen at blive større 

(Klaus Schwab, Davos)



Disruptive technology &
innovation







Delivery Robot
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Insurer AXA launched Fizzy, insurance

that uses blockchain technology to 

automatically refund travelers for 

delayed flights, in Italy in June. Users 

can purchase a Fizzy policy up to 15 days

before their flight. Fizzy records flight 

details on the blockchain, calculates risk of 

delay, and charges accordingly. If the flight 

is delayed by two hours or more the user is 

compensated automatically upon landing; 

there is no need to submit a claim.

https://info.trendwatching.com/e1t/c/*W5fy9BT4VBXvwW39Dyl85sPQhH0/*MZ4-rQf3cXMW4SqRsv7TmlTJ0/5/f18dQhb0Sjvl8YHsplW7T6z8k5D47MtW243DMX58Q8qCW7wVngj4C_R96W5q9cPw8yynxJW38lw9M1mH3J0W67hlMq1sMFvZW5wL96L1sL3M0W3Mybvy4vvMNhW5xd7Pd8rC4gKVZ4RsX51rSBzN1bYJyql2fljW3Wd8Jy55nSC9W1VJH714c2Rr9W71B_tr1x4lQBW6GKLMv2mlprgW5mKjF63mc8BfW62SD4Y3X0g0yN6bp1cMbq5fxW4TKc2l5v_tDZW3gXctr15_2VRW8wTJkr7yCV65W3hpG5G6R9yltW97cRrd5Wmq9mW8n6-_j7mTx2fVQVVXL1q0PX7W5Xt47Z7f81PqVYvfny3T8bDQN5C2G0PZb1FkW2-ktW52gns6SW4rHLt-5s-cFSW1bBvW33_MV83W4nPJ_x7dr9qWW72YqDy3KTzrTW5t7nq438RS63W5vJF1K6lwCC5W714h8Z1nxQzvW92r7Bk4twDG1W7926Pr8kLWhXV_FmGC3xzf83W3YQ7Zp26wV0qMrLh9QrHRxjf8lCH3V02


Disruption og deleøkonomi: At 
sætte sig på et interface

Uber, AirBrb og GoMore, 

Tidligere Amazon, Apple og Google

Tech branchen vil søge at sætte sig på alt

De er rigtig gode til kundeservice og kundebetjening

De kommer til at sætte sig på ‘gamle’ virksomheders områder,  
hvis de ikke er mere innovative

De vil typisk gøre dem til engrosleverandører og deres kunder til 
egne kunder

Det er også ren teknologi, der i særlige tilfælde udkonkurere: 
Kodak, Blockbuster og Nokia



They all laughed

Glødepæren: Eddisons første forsøg

Computeren 1948: Verdensmarked på 8 stk.

Radar i en boks: Microbølgeovnen

Fjernsyn: I USA og senere i  Krøniken

Fotokopieringsmaskinen

Laserstråler

3M – post-it

Ellerten og senere de første nye elbiler

Materialer: Velcro, Telfon,

I dag: Materialer med hukommelse, flyvende biler, 3D printede 
organer, rum-elevator, 



Hvorfor innovation slår 
fejl?

▪ Trend following and mental inventions (egne tankekraft som kilde) – 3 

gange så mange fiaskoer som succeser

▪ Need spotting - dobbelt succes til fiasko

▪ Market research: 4 x succes til fiasko

▪ Solution spotting: 7 x succes til fiasko

▪ ”Taking advance of random events” 13 x succes til fiasko

Derfor skal innovation foregå med input udefra, med undersøgelser af 

markedet og kunder og have et stort element af forsøg og tilfældighed 

indbygget – iterative processer og løbende proces-feedback
Kilde: Why innovation Fails, Carl Frankling, Spiro Press (2003) (193 product innovations studied)



Predesign: 
Tænk før du handler

Tænk før man tegner – og begynder at lave prototyper

Er den proces, der går forud for 
design/produktudviklingsfasen

Der er ofte grundig research i denne fase

Det er en validering af antagelserne

Det er ofte den vigtigste del af processen

Det er den billigste – der er kun tanker i drift 

Det er det arbejde en god arkitekt gør inden den første streg 
til en ny bygning tegnes

Inddrage brugere, kunder og muligheder meget tidligt



Selvkørende traktor



Eksempler på data og 
profitabilitet

Mejetærskeren registrerer høstudbytte og dimensionerer 
såning, sprøjtning og gødning året efter (Massey Ferguson –
Fuse technologi totalløsning – præcisionsdyrkning)

Tesla indsamler mængder af data om brugen af deres biler for at 
forbedre brugeroplevelsen i bilerne og tilrettelægge 
vedligeholdelsen

Ford – vil være mere Tech i fremtiden – indsamler data, der 
giver bedre forsikringer for kunderne, bedre strategi i Ford og 
bedre markedsføring via salgsoplysninger



Fra producent til 
serviceleverandør

▪ Det er mere profitabelt og forudsigeligt – dejligt!

▪ Hvordan kan en virksomhed gå fra blot at sælge produkter 
til at blive en serviceleverandør? 

▪ Vestas sælger stadig vindmøller, men tjener penge på 
serviceringen 

▪ F.L.Smith servicerer mineanlæg og cementfabrikker over hele 
verden

▪ Grundfoss kunne sælge transport af vand, olie og andre væsker

▪ En printer – er sådan set bare til for at sælge patroner 

▪ Man skal  skal vælge en vej ind i markedet



Serviceret marked

Erkendte
behov Allerede udnyttede muligheder

- Markedsandele

Ikke udnyttede muligheder

- Markedsandele

Ikke
erkendte

behov 
Ikke udnyttede muligheder

- Mulighedsandele

Ikke udnyttede muligheder

- Mulighedsandele

Ikke serviceret marked

Udfordringer for 
virksomheder



Serviceret marked

Erkendte
behov 

Allerede udnyttede muligheder
Videreudvikling af bestående

Markeder og produkter

- Markedsandele

Udnytte nye muligheder?

- Markedsandele

Ikke
erkendte

behov 
Udnytte nye muligheder?

- Mulighedsandele

Udnytte nye muligheder?

- Mulighedsandele

Ikke serviceret marked

Brugerorienteret 
Produktudvikling

Nye produkter:
Mobiltelefonen, RFID

Det ukendte land: Wildcards
Ny forretningsmodel og 

Nye produkter

Google, Skype, Facebook

Virksomhedens mission
drejes: Futureshaping, 

Scenarier, strategiproces

iPod/iTunes/iPhone,
Hedeselskabet

Udfordringer for 
virksomheder



Værdikæden og pladsen 
i denne

Slutkunde

Under-
leverandør

Producent Distributør

Under-
leverandør

Under-
leverandør

Under-
leverandør

Under-
under

leverandør

Værditilvækst



B, X og Y på arbejdspladsen



De seks generationer

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen

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 2001 - 2013



Generation Z på 
arbejdspladserne

”Vi gider ikke dem, som laller rundt”                 (Modsat (hvor det i 

00erne lød ” Der skal være plads til alle”) 

Mere strømlinede – en krisegeneration

Aldersmæssigt er de mellem 17 og 27 år og de ældre er på vej 
ind på arbejdspladsen.

Se mig og ros mig – og du skal mene det

Gode virksomheder, der gør noget godt

Selvledelse, teamwork, samspil og skiftende roller

Kan godt lide at arbejde – men også at holde fri

Arbejde sammen sådan nogle som mig (peers)



Ligestillede eller ligemænd

Nogle, der er ligesom mig

Mine egne – mine ligestillede

De vil bedømmes ud fra det, de selv 
er og derfor af Peers

Det modsatte er dem, der ikke forstår 
os og den måde vi er på

Peer Review: 

I forskerverdenen et Review af 
ligestillede forskere – forskere på 
samme niveau

Peers



Ledelse 
Hvad virker ? 

Mål: God vækst, effektivitet og markedsposition, økonomi, høj 
medarbejdertilfredshed og lavt sygefravær i offentlige 
organisationer

Positive drivers:

Dialogbaseret ledelse contra regler/kontrol

Interne kommunikation og vidensdeling 

Fokus på medarbejderne fysiske og psykiske 

arbejdsmiljø, herunder den daglige trivsel og samspil arbejde-
fritid – voksende rolle over årene. 

(Kilde: Valdemar Smith & Tor Eriksson: Ledelse og Performance:  Hvad betaler 
sig! 2006 , 2015)

http://media.williamdam.com/images/thumbnails/1075091-565x.gif


Organisationer i fremtiden

Taylor er stadig grundlaget for

konstruktionen af organisationer 

og idealet på produktionsområdet

Max Weber er stadig grundlaget for forståelsen af 
organisationer og hans idealmodel for et bureaukrati 
anvendes stadig i det daglige

Hvorfor er intet ændret på 100 år i en global og løbsk 
verden? 

Den nye organisation skal være helt anderledes!



Organisationer i fremtiden
II

W.L. Gore
– Find dine egne ideer
– Arbejde i projekter
– Selvledelse
– Men meget præcise krav til at videreføre et projekt

Google
– 10% egen tid – find på noget, du brænder for
– Innovation i mange spor på en gang
– Store belønninger til nye bærbare ideer

Whole Food
– Teams og præstationsmåling i teams
– Indkøb decentral i teams
– Ledelse via peers



Organisationers behovspyramide 
(Gary Hamel)

Diligence

Obedience

Intellect

Initiative

Creativity

Passion
Passion

Kreativitet

Initiativ

Intellekt

Akkurat, 
omhyggelig

Adlyde ordre



Frisatte 
medarbejdere 

Frisatte medarbejdere er mere glade for at gå på arbejde og 
bruger langt flere af deres kompetencer på arbejde

De er mere produktive og effektive

Det er en kunst at frisætte medarbejdere – det kræver stram 
styring af mål og en helt anden ledelsesstil – eller ingen 
ledere

Den stramme styring af opgaver og måske også arbejdstid er 
nødvendig for at hjælpe medarbejderne med at være frisatte

Det passer utroligt godt til Gen Y og Gen Z



Generationer i Danmark

Ny bog af Marianne Levinsen: 7 
Generationer

Print og ebog format

Lige udkommet

Bygger på indgående 
dybdeinterview med mere 
end 600 danskere

Værdier, forbrug og levevis nu 
og i fremtiden

Pris 250 kr.
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