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Privat forbruget i DK

(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)
(1844=indeks 100)
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Forventningernes
samfund
▪ Vi forventer konstant fremgang – helst med
omkring 2,6% i DK hvert år
▪ Vi forventer mere af arbejdspladsen år efter år
▪ Der skal være højere løn og mere fryns
▪ Indretning, kontorlokaler og omgivelser
forventer vi på et højere niveau
▪ Det bliver svært at følge med i styrelserne, når
den private del af samfundet bliver rigere i et
hurtigere tempo

Demografi Danmark
Absolutte tal 2019-2029

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
Danmarks Statistik 2019

Medarbejdere
• Dyb arbejdskraftmangel fremover
• Det hjælper ikke foreløbigt, så I har tid til at
finde en plads på arbejdsmarkedet
• Virksomhederne vil automatisering,
outsourcing og opfinde forretningsmodeller
• Vi skal tage sig godt af unge og seniorerne
• Passe på familiernes midt i livet
• Rekruttere fra Øst og Sydøsteuropa – det bliver
svært fremover

B to B e-handel
i global vækst

Kilde:The Economist, sept. 2th, 2014

Institutionaliseringen
af børn

De seks generationer

Baby Boomers

Generation Jones

Generation X

Den store under og
efterkrigsgeneration:
40-tallister, 68-generation
Fra mangel til overflod
P-pillen
Født 1940-54

Nyopdaget generation
stor generation,
”Jones”, fordi de er
almindelige
Stereoanlægget
Født 1955-66

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1967-79

Generation Y

Generation Z

New Millenium
Efter 9-11 generationen
Kulturel homogen.
1. verdensborgergen.
Wi–Fi (Wireless internet)
Født 2001 – 2011

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1980-89

Mellemkrigsgeneration
Stor familieværdier
Projekt-og curlingbørn
Digital natives
Født 1990-2001

Arbejdes betydning og krav
Generation Y
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Meningsfyldt og dybere mening
Fair og retfærdig løn….men nu får de børn => mere i løn
Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag
Gerne en fed titel, english please - manager
Betragter arbejde som identitetsskabende og selvrealisering
Se mig og ros mig flere gange om dagen
Udvikling, udfordring, ansvar og afveksling
Arbejde identitetsskabende
Hver er sin egen lykkesmed
Ikke for meget arbejde, der skal være plads til 3 fff (frihed,
fællesskab og fritid)

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.
▪ De er nogle super kompetente digitale indfødte
▪ Stor forståelse for netværk og forretning i den
multiglobale verden
▪ Men socialiseringen stammer fra daginstitutionerne
▪ Arbejde sammen sådan nogle som mig (peers)

Peers (ligestillede)
▪
▪
▪
▪

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

Krav og Forventning
Generation Z (1990-2001)
▪ Arbejde/uddannelse er til for mig og ikke omvendt
▪ Sørge for at give dem mulighed for at gøre det, de er
gode til – lede sig selv, arbejde i teams, have et mål og
være parate til forandring hele tiden
▪ Den personlige ros for den særlige forskel, jeg gør
▪ Er vokset op i børnehaver - savner pædagogfri zoner
▪ Fleksibiliteten mellem arbejds- og privatliv
▪ Fri os for regler, men giv os masser af frivillige tilbud og
en voksen (arbejdsmiljø)
▪ Arbejdsplads med fokus på det hele menneske;
livsfase, børn og andre forhold f. eks. en syg kat,

New Millenium
født 2002 til 2012
▪ Født ind i terrorens årti og de glade 00’ere med
dansen om guldkalven fra 2003 til 2008
▪ Generationens størrelse ca. 723.000
▪ Finanskrisen og de hårde tider på
arbejdsmarked og boligmarkedet
▪ Lovgivning om den individuelle tilgang og
planer, feedback
▪ Teknologi: Smart Phone Apple 2007 – Android
system 2008 til bl.a. HTC, Samsung, Motorola

Generation Y og Gen Z
som B to B kunder
▪ Sælger skal forstå mit projekt – kom ud og se det vi
laver, vær med, bliv en del af det vi laver
▪ At logge ind i mit projekt, være fede, forstå mig - jeg
gider ikke høre om regneark, logistikkæder og
management (til gengæld SKAL det være i orden – det
er underforstået)
▪ Netværket er vigtigt – og det er mellem peers – altså
ligesindede på samme alder
▪ Det skal være let og forståeligt – og på min mobil
▪ Gerne en digital kontrakt med opfyldelse af betingelser
instantly

BE GOOD
Tidsånden for Gen Y & Z
▪ Gøre noget godt
▪ Gøre en forskel
▪ Hjælpe verden, bygge
en skole, redde nogen
▪ Redde dyrene, kloden,
regnskoven eller de
oprindelige folk
▪ Se din virksomhed som
en mulig belastning

Købet skal ses som en
rejse
▪ Kig på købet – alt for mange ser på salget!
▪ En køb er en rejse:
A. Første ser vi på mulighederne – mest på nettet ( I er
hvad I viser på nettet – ikke alt det andet)
B. Dernæst er det selve købet – aftaler indgået eller
digitale løsninger fører til køb
C. Efter købet – følge op digitalt på produktet og
kunden og holde kontakten løbende – kan også
være via sociale medier eller løbende kontakt på
anden vis

Disruptive technology

What are Smart Contracts?
Smart contracts help you exchange money, property,
shares, or anything of value in a transparent, conflictfree way while avoiding the services of a middleman.
The best way to describe smart contracts is to compare
the technology to a vending machine. Ordinarily, you
would go to a lawyer or a notary, pay them, and wait
while you get the document. With smart contracts, you
simply drop a bitcoin into the vending machine (i.e.
ledger), and your escrow, driver’s license, or whatever
drops into your account. More so, smart contracts not
only define the rules and penalties around an
agreement in the same way that a traditional contract
does, but also automatically enforce those obligations.

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

Delivery Robot

B to B kunder om syv år
▪ Alle under 45 år er digitale indfødte
▪ De tænker ikke som en 50 årig i dag eller som
generation X og Jones
▪ De smider ikke med mails og kommer ikke med et pitch
▪ De forventer, at alt er tilgængeligt for dem digitalt og
kontakten holdes digitalt
▪ Et personligt møde skal have et formål, der ikke blot er
salg – det skal handle om køberen
▪ De er langt mere til abonnement og hurtig adgang til at
komme ud end til køb
▪ De har stort set alle gået i børnehave – ROS DEM!

Værdikæden og
Jeres placering i
denne
Underunder
leverandør

Underleverandør

Underleverandør
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Underleverandør
Underleverandør

Værdien af Jeres arbejde bestemmes
af værdien for slutbrugeren,
Værditilvækst

Kunderne i 2026

▪ Gå efter de unge – og ram rigtig mange yngre!
▪ Glem ikke de ældre kunder – der skal stadig sælges
mere traditionelt – men smart
▪ Det er på en måde som med B to C – nu bare i
virksomhederne - Business to People (B to P) er
fremtiden)
▪ Messer og lignende, hvor man går efter leads bliver
mindre vigtige
▪ Salg skal udgøre en kombineret model med personlig
kontakt og digitalt salg samt at kæde køber og
virksomheden digitalt sammen med egen virksomhed
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