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Forventningernes 

samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  – helst med omkring 

2,6 % i DK også 

▪ Kunder – samme  gode kvalitets om sidst er lig med 

tilbagegang – fed produkt og oplevelse  

▪ Medarbejdere har store  forventninger til  løn, vilkår, 

ledelse, uddannelse og karriere.

▪ Stejl kurve pga. økonomi og ledighed 

▪ Virkeligheden på arbejdsmarkedet.

▪ Mange unge er skuffede over virkeligheden.

▪ Bedre tider flere globale campister …………
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Trends på det private 

danske  arbejdsmarked

2,8 mio. – 825.000 



Megatrend

Ny verdensorden 



The west is no 

longer the best 

▪ Efter afslutning af koldkrigen  i 1989  Vesten 

opskriften på de perfekte politiske og 

økonomiske systemer.

▪ Krige og demokratiseringer i  Irak/Afghanistan 

▪ Finanskrise – kapitalismens nedsmeltning

▪ Derfor  har  USA og EU  været usikre med 

hensyn til Syrien, Irak, Rusland og Nordkorea

▪ Overraskelser hver dag – Brexit, Trump, Iran, 

Nordkorea, Salt II, Kina – USA – Europa!



Usikker verden 

for vesten frem 

mod 2030  
▪ En ny mangfoldig verden  ser sit lys med 

forskellige interesser, kulturer, religioner, 

sprog og økonomiske magtcentre. 

▪ Ressourcerne især de digitale data, energi, 

fødevare, infrastruktur og magten

▪ En uforudsigelig verden – Vi skal være klar på 

at blive klogere … 

▪ Der opstår konflikter hele tiden, som rammer 

virksomheder, indtjening og kunder 

▪ Droneangreb på Saudi-Arabien 



Pt. Slowbalisation i stedet 

for globalisering 

▪ Samhandlen er faldet fra 61% af verdens BNP i 

2008 til 58% i dag 

▪ Langsigtet investeringer på tværs af lande 

grænser er faldet fra 33 % til 31 % i dag 

▪ Øget andel af supply- chain fra eget kontinent 

▪ Trend - handel er lige som ressourcer en 

politisk magtarena – protektionisme moderne 

▪ Dog på langt sigt stadig øget international og 

økonomisk  integration….



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 

▪ Flere arbejdspladser og samarbejdspartnere 

internationalt – sårbarhed- omstillingsparathed 



Fremtidens Fødevarer og 

Klima/miljø



En Verden med 7,7 mia. 

mennesker (juli 2019)

▪ Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske)

▪ Middelklassen vokser dramatisk



Den nye middelklasse

▪ Udgør i dag over 2,5 milliarder 
mennesker (5 mia. i 2030)

▪ 2030 - 66 % af verdens samlede 
middelklasse i sydøst Asien

▪ Har et kraftigt voksende 
forbrugspotentiale

▪ Vækst i antal og vækst i forbrug 
fortsætter med 10% om året 

▪ De er på vej ind på samme spor 
som:
▪ Den amerikanske middelklasse i slut 

1930erne

▪ Den europæiske kom i løbet 

▪ af 1960’erne



Middelklassekrav til 

fødevarer

▪ Kvalitet og en godt produkt

▪ Sikkerhed – tracability, garanti for sundhed, 

sikkerhed for indhold og kontrol af fødevaren

▪ Holdbarhed og opbevaringsmuligheder

▪ Ernæringsmæssige sammensætning – især til 

børnene, men efterhånden til alle

▪ Et snært af luksus – indpakning, fortælling om 

produktet, udseende 

▪ Noget man ikke selv kan få på anden vis



Be Good 

Bæredygtighed 

▪ Gøre noget godt og hjælpe 

verden, redde dyr, 

regnskov, folk

▪ Recycle, energi, 

ressourcer og transperens

▪ Tag selv ansvar for dig 

selv, miljø og nærmiljø

▪ Fra privat til business CSR 

▪ Virksomhed som garant 

for produktion, materialer, 

miljø, mennesker mv. 



Landbruget udledning stiger procentvis



Landbrugets 

udledninger

▪ Husdyrproduktion er den største kilde til 

drivhusudledninger i landbruget.

▪ CO2 udgør kun omkring to procent af udledningerne fra 

landbruget. De væsentligste drivhusgasser er metan (55 

procent) og lattergas NO2(ca. 43 procent).

▪ Drivhuseffekten af metan er omkring 25 gange kraftigere 

end effekten af CO2, mens drivhuseffekten af lattergas 

er omkring 300 gange kraftigere end CO2.
▪ Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

▪ Det er altså lattergassen og metanen, vi skal gøre noget 

ved – og lattergassen tæller hurtigst med faktor 300



Hvordan bliver landbruget 

klimaneutralt?

▪ De 50% kan opnås med kendte teknikker og 

almindelig innovation – forbedringer løbende

▪ De sidste 50% kan ikke nås uden ny forskning og 

helt ny teknologi

▪ Kan det nåes på 31 år? Ja, normalt, hvis vi ser på 

teknologier, der ikke er afprøvede endnu

▪ Men helt nye teknologier har normalt en 

gennemtrængningstid på 30-40 år

▪ Der er brug for fri forskning i helt nye teknologier 

og muligheder – sig lige det til Axelborg!



Mega –Tech 

Disruptive technology



Det 3. led af den digitale 

revolution 

▪ Teknologi og digitale systemer styrer drift, 

kommunikation, salg og brugerrelation 

▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, 

tracker systemer, produkter og services 

▪ Automatisering og optimering af alle sektor og brancher 

▪ 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 skal lære at tænke ekspontielt og i stor skala 

løsninger i en hel anden grad end tidligere …

▪ Vi overvurderer på kort og undervurderer på langt sigt 



BIG DATA 

et profitablet tiltag:

Hvordan tjener man penge på BIG DATA?

A. Sælg data, indsigt og viden

B. Skab smarte produkter og serviceydelser

C. Forbedring af brugeroplevelsen

D. Skabe nye business models

E. Forbind Jer med jeres slutbruger



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





De løbske 

forbrugere og fødevare

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 -



Sundhed en 

global trend

▪ Sundhed den store bølge –som hele tiden 

fortolkes og omsættes på ny over tid 

▪ Sundhed er en meget stor forbrugertendens –

næsten alt kan sælges på sundhedsmarkedet 

▪ Sundhedsapostle og flere på vej ……

▪ Med til at løfte økologien i DK på ca. 10 % 

sammen med dyrevelfærd 

▪ Nu er sundhed smeltet sammen men det 

bæredygtige, klima og miljø 
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Demografi Danmark
Absolutte tal 2019-2029

Danmarks Statistik 2019

2019 2029 Ændring 

0-9 618.216 684.589 66.373 

10-19 683.669 630.940 -52.729 

20-29 783.879 762.087 -21.792 

30-39 681.161 807.988 126.827 

40-49 762.648 674.735 -87.913 

50-59 797.775 750.506 -47.269 

60-69 662.929 754.396 91.467 

70-79 552.058 571.760 19.702 

80-89 219.003 356.888 137.885 

90 + 44.743 56.895 12.152 

I alt 5.806.081 6.050.784 244.703 





Fremtidens dygtige 

faglærte i 

svineproduktionen? 

▪ Høj faglig viden om svin og svineproduktion, 

som vedligeholdes og udvikles 

▪ God til at kommunikere og omsætte viden i 

dagligdagens arbejde og i forhold til fremtidens 

strategier for svin/svineproduktion

▪ God til at samarbejde på tværs med andre 

faggrupper internt og eksternt i virksomheden

▪ Byder løbende ind med forbedringer og forslag 

til nye tiltag i virksomheden  



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

respekt 

FAST ARBEJDE HVER GANG I DE MANGE RELATIONER

Bill Campell – din titel gør dig til manager –dine ansatte 
dig til leder. 



Ledelse den uperfekte 

videnskab 

▪ Daglig praksis - evig forandringsproces - god praktisk

ledelse er komplekst kludetæppe af afbrydelser, 

spørgsmål og stillingtagen. (H. Mintzberg)

▪ Leadership involves plumbing as well as poetry- James 

March Stanford University

▪ Den daglige trivsel – det er det, som i mange tilfælde 

får folk til at blive eller forlade arbejdspladsen 

▪ Det gør os tilfredse med jobbet (NAF 2017)

▪ Social støtte fra chefen.

▪ Indflydelse på arbejdet.

▪ Social støtte fra kolleger



Hvad virker - ledelse og 

performance?

▪ På højere grad af effektivitet 

▪ Fokus på lederudvikling/uddannelse og evaluering

▪ God intern kommunikation og vidensdeling 

▪ På større tilfredshed, mindre udskiftning af 

medarbejdere og lavere sygefravær 

▪ Frihed i opgaveløsningen

▪ Balance arbejde og fritid

▪ Fokus arbejdsmiljø/daglige trivsel

▪ Kilde: God ledelse og god performance i danske virksomheder og organisationer” 2014 af Tor Eriksen, 

Valdemar Smith, Økonomisk Institut AAU og Lederne



Fremtidens organisation!

• 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. Hierarki og kontrol

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

• Digitale strukturer og frie agenter………….

• Hvem kommer først med den nye model, som forstår at 
bygge loyalitet og tillidsrelationer mellem medarbejder 
og virksomhed til gavn for begge parter…………

• Slip alle talenterne løs hos medarbejderne!



The case: 

Whole Foods Market

▪ USA mest lønsomme i fødevarekæde  

▪ Alternativ ledelsesmodel – mikro selvstyre

▪ Små selvledende grupper, som bestemmer om ny 

medarbejder efter prøvetid skal ansættes i gruppen 

▪ Prisfastsætter og bestemmer produkter/indkøb t

▪ Løn og bonus beregnes på baggrund af gruppens 

performance

▪ Adgang til alles løndata, omsætning og loft over 

ledelsens lønninger 
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Rådgivning uanset 

scenario for fremtidens 

udvikling 



Pas på entydig 

prognose for fremtiden



Et sandsynlige udfald i 

2030

▪ Tilbagegang i traditionelle svineproduktion,  

DK slås på målstregen af den globale 

konkurrence

▪ Flere nye måde at udvikle produktion og 

forædling på mindre og mellemstore –en ny 

underskov  af producenter og produkter 

▪ De få de store svinefarme ejes i dag  af 

kapitalfonde.

▪ Hvad skal I så gøre nu for at være klar til 2030?



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

▪ Print 250 kr., e-bog 149 

kr.
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