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Forventningernes 

samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  – helst med omkring 

2,6 % i DK 

▪ Kunder – samme kvalitets om sidst … Omtanke og 

mindre forbrug mere opsparing  - reelt merværdi 

▪ Medarbejdere har store  forventninger til  løn, vilkår, 

ledelse, uddannelse og karriere.

▪ Virkeligheden på arbejdsmarkedet.

▪ Mange unge er skuffede over virkeligheden

▪ Det offentlige – omstruktureringer 

▪ Bedre tider flere globale campister …………
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Bæredygtighed med 

mange perspektiver

▪ Klima, energi, CO2, materialer og ressourcer

▪ Det kender vi og er det, de fleste forstår ved 

bæredygtighed

▪ CSR - Corporate Social Responsability

▪ Etiske, miljømæssige og samfundsmæssige hensyn

▪ Hvilke frivillige hensyn skal være en del af 

forretningen i fonden og selskaber ?

▪ Bæredygtighed i Universitets forskningsfond 

▪ Sørge for flest mulige midler til grundforskning og 

anden forskning til gavn for samfund og 

virksomheder – Transperans i Fond 





Arbejdsmarked(er)

i fremtiden

De ufaglærte taber:
▪1995 – hvert 4. job 

▪2017- hvert  8 job.

Digitale job og services  
stiger hurtigst 

Flere jobs!
▪Sundhed 

▪Service 

▪Food 

▪Energi –miljø 

▪Jura- Økonomi 

½ mia. kr.

Særlige

evner

Uddannelses-længde



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 





Trends på det private 

danske  arbejdsmarked

2,8 mio. – 825.000 



Megatrend

Ny verdensorden 



Middelklassen 
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The West is no 

longer the best 

▪ Murens fald i 1989 - Vesten opskriften på de 

perfekte politiske og økonomiske systemer.

▪ 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

▪ Overraskelser hver dag – Brexit, Trump, Iran, 

Nordkorea, Salt II, Kina – USA – Europa!



Usikker verden 

for Vesten 2030  

▪ En ny mangfoldig verden ser sit lys med 

forskellige interesser, kulturer, religioner, 

sprog og økonomiske magtcentre. 

▪ Ressourcerne især de digitale data, energi, 

infrastruktur og magten

▪ En uforudsigelig verden – Vi skal være klar på 

at blive klogere … 

▪ Der opstår konflikter hele tiden, som rammer 

virksomheder, investeringer og aktiemarkeder



De store brudlinjer 

under forandring

▪ USA – Kina handelskonflikt

▪ De vil rivaliserer i mange år frem

▪ Stigende uro om Europas rolle

▪ Vi skal igennem er revitalisering

▪ Politisk uro i Europa og USA

▪ Mange mennesker oplever, at deres grundvilkår, liv og 

livsbetingelser i samfundet ikke bliver taget alvorligt

▪ De oplever sig udsat og med en stigende usikkerhed i livsvilkår

▪ De gule veste i Frankrig, Brexit, Italiens nye partier, Trump 

sæson 2, 

▪ De facto polarisering af lønninger i Europa flere høje og lave 

lønninger og færre middel lønninger. 



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 mellem lande 



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

▪ Internationale konkurrence skærpes for alle 

virksomheder og universiteter – sårbarhed  



Økonomi, investering og 

byggeri/kontor 



Mørke skyer over den 

økonomiske udvikling

▪ Renten er negativ – selv på 10 årige realkreditlån

▪ Det skyldes manglende investeringsmuligheder med lav 

risiko – og/eller en aldrende befolkning

▪ Nedgang i Tyskland og Kina – USA har endnu det 

længste opsving nogensinde

▪ Brexit ”komedien” fortsætter med Boris Johnson

▪ Gældskrisen i Italien dukker op ind imellem

▪ Men DK har 1.500 mia. kr. i formue i udlandet og statens 

gæld er lav. Vi har meget lav arbejdsløshed

▪ Kommer krisen – og det gør den nok - bliver den en mild 

udgave som ved IT boblen, der bristede i år 2000



Thomas Pikkety

Capital in the 2100 

Century
Kapital- afkastet 

større end 

indkomst-afkastet

Formuerne vil 

vokse i forhold til 

indkomsterne

Meget kapital og 

lidt at investere i

Derfor bliver det 

vanskeligere at få 

et godt afkast

Formue skat??



Rente og 

kreditgivning 

▪ En meget lav rente i mange år 

▪ Men forhåbentligt ikke død-lav

▪ Vi har på grund af renten set prisstigninger på fast 

ejendom – men kan det fortsætte?

▪ Når renten er lavere end nul, er vi på vej mod 

deflation og faldende priser - det er den værst 

tænkelige situation for ejendomsmarkedet

▪ Finansiering af boliger og bygninger billig i mange 

år fremad

▪ Byggeriet flytter til andre dele af landet





Tomgang faldende –

undtaget detailhandel





Begyndende mætning på 

kontor i København og 

Aarhus

▪ Tomgangen stigende i København, Kbh Omegn, 

Nordsjælland, resten af Sjælland og Fyn

▪ Især de meget store lejemål!

▪ Vi er på vej ind i en mætning, hvor man skal 

finde nye områder af landet at bygge nyt i

▪ Der har været fart på i mange år, men nu er 

udviklingen ved at vende

▪ Konsekvenserne afhænger af den øvrige 

økonomiske udvikling



Kontorets fremtid

▪ Kontoret tilhører industrisamfundet og ældre 
samfund

▪ Det tager lang tid at lære gammel hund nye 
kunster – så vi bliver der nogle år endnu

▪ De unge ønsker helt andre former for 
arbejdsplads – og der er mangel på unge og på 
arbejdskraft i mange år

▪ Det betaler sig at arbejde på andre måder –
flydende 

▪ Kontorfællesskaber 



Facebooks nye bygning  

oppefra (Frank Gehry)



Tagterrasse, facebook



Eksempel fra Danmark: 

Statsbiblioteket i Aarhus

Kilde: Norhcon





De unges arbejdsstil

▪ De nye bygninger skal passe til de unges arbejdsstil

▪ De er og bliver mere sociale og engageret i samfundet 

og mindre optaget af forbrug – gøre en forskel

▪ Mange af dem har aldrig fast eller arbejdet ved et 

skrivebord – de er meget ‘mobile’ i deres arbejdsstil –

fordybelse er noget fra fortiden

▪ Men husk også seniorer, der gerne vil lukke døren 

No size fits all! Vi skal alle med ind i fremtiden!

▪ Among Peers – deres egne – De vil gerne arbejde i 

miljøer, hvor de hele tiden kan møde hinanden



Lyd og kontorer

▪ Problemet med støj er ofte ikke støjniveauet

▪ Det er typen af støj – samtaler og korte lyde er værst

▪ Det er stille på kontorer i dag – og derfor høres samtaler 

meget tydeligt

▪ Der sker et fald i evnen til at løse kognitivt krævende 

opgaver på 5-10% pga. andre menneskers samtaler

▪ Det går ud over korttidshukommelsen og evne til at 

læse, skrive og være kreativ

▪ Støj og typen af støj er det største problem i åbne 

kontormiljøer

▪ (Kilde: Valtteri Hongisto, Task performance and speech intelligibity, 2008)



Pause 13.30 til 13.45



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 

dvs. flere ydelser med højere kvalitet til en lavere 

pris/omkostning 

▪ 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 …





3D  print



Big Data 

Hvad, hvorfor og 

hvordan? 
▪ Data (Volume)  og 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 %

▪ 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) 

▪ Flere og flere virksomheder og personer kommer til at 

arbejde med dette område 



BIG DATA 

et profitablet tiltag 

▪Hvordan tjener man penge på BIG DATA?

A.Sælg data, indsigt og viden

B.Øge produktivitet og effektivitet i virksomhed 

C.Forbedring af brugeroplevelsen

D.Skabe nye business models

E.Forbind Jer med jeres slutbruger



Videns service 

udvikling af nye værktøjer

▪ Valideret og kontrolleret forskningsdata koblet 

til konkret tilfælde Dr. Watson

▪ Reel demokratisering af viden – Give 

mennesker indenfor fag og område  – hvor de 

ikke har viden adgang til den og koble til en 

konkret situation ved hjælpe af AI og 

Blockchain 

▪ Afhængig af lange udviklingssamarbejder 

mellem  forskere og fagfolk– brugere og 

ansatte 



Digitale platforme -

At sætte sig på et 

interface
▪ Uber, AirBnb og GoMore, 

▪ Tidligere og igen 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 – forkorter vejen fra kunde til 

produkt og service ofte billigere og smartere 

▪ Mange brancher nødt til at udvikle interface til bedre, 

hurtige og smartere også B2B

▪ Ellers er der andre, som snupper en del af kagen som 

mellemled 



Service vokser  



Rådgivning og videns 

service vokser!
indtjening?



15.00 til 15.10 min.





00erne og status i dag 

▪ Universitetsloven i 2003 plus fusioner i 2006 til 

2008 – enstrenget ledelseshierarki 

▪ Nye styreform med vægt på samspil med 

omverdenen 

▪ Institutionel selveje  og tæt retslig regulering af 

uddannelser 

▪ Danske Universiteter har siden haft flere 

studerende, færre frafald og høj produktivitet og 

kvalitet i forskningsartikler 



Universiteter 

i fremtiden 

▪ Fra national og individuel konkurrence mod  

konkurrence på mange niveauer 

▪ Den enkelte institution og ledelse, som i dag 

jagter status og kvalitet

▪ På grund af reformer i Europa herunder DK som 

gjorde universiteter til selvstyrende institutioner 

og gav ledelsen større ledelsesmæssig 

autonomi.  
▪ Christine Mousselin CNRS Director of Research, Dean of research at Sciences Po –

New forms of competetion in higher education - organisationssociologi 
https://academic.oup.com/ser/article/16/3/657/5067568

https://academic.oup.com/ser/article/16/3/657/5067568


Fortsat. 

▪ Udvikling af uafhængige evaluering og 

akkrediteringsinstitutioner, som følger universiteter, 

institutters udvikling, kvalitet og aftagersiden

▪ I dag uddanner man Citizens of the world ikke DK, 

derfor profilerer  universiteter  på den globale klinge 

ikke den nationale 

▪ Universitets ledere meget optaget af de mange 

globale rankingssystemer og deres placering på 

listen 

▪ AU ligger mellem 60 og godt 100 på de vigtigste 

ranklister https://www.au.dk/about/profile/rankings/

https://www.au.dk/about/profile/rankings/


Universitet 

og forskere 

▪ Nutidens og fremtidens forskere er næsten lige 

så optaget af institut/fakultet som universitets 

prestige og status

▪ Konkurrence om kvaliteten – ikke kun 

forskning, citationer mv. men også funding og 

den rette prestigiøse funding f.eks. ECP 

(European Research funding frem for national 

funding)

▪ Forskere - høj løn ikke det afgørende men 

adgang til store midler til de store projekter 





Bogpanelets årsrapport 

2019  



E-bogen?



Lyd 





Generationer

Fokus de unge Z

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. verdensborgeren.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Livsfase og 
Ungdom

0 20 40 60 80

0 20 40 60

2000

1960

2030

Barndom

Teenager

Forældre Alderdom

Unge
De frie 1

Seniorer
De frie 2



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 født 1990 til 2001  
Ca. 18 til 28 år 



▪ Født ind i  de glade 1990 efter afslutning af den Kolde 

Krig  i alt ca. 900.000 

▪ En ny verden med mere håb og optimisme og DK mere 

vendt mod verden økonomisk, politiske og militært 

▪ De blev en stor generation i et årti præget af 

børnefamilier og deres ønsker og behov 

▪ De blev de første børn, som for alvor fik en stemme i 

familiedemokratiet

▪ Skoler og dags institutioner begyndte at arbejde med 

mere individuelle tilgange og læreplaner  (2003 og 2004)

▪ Senere finanskrise - fornuft , konkurrence og indsatsen. 



Karakteristika  

▪ Camilla er  vant til at være i centrum og den 

individuelle tilgang fra hjem og professionelle

▪ Løbende feedback på styrker og svagheder 

▪ Rasmus er god til indgå i mange forskellige 

situationer og skifte roller og værdier afhængig 

af, hvem han er sammen med 

▪ Mathias er selvstændig og selvsikker  på noget 

▪ Julie gider ikke flere regler og politikker, når 

hun selv kan bestemme. 



Performance!

▪ Materielt og indflydelse på liv langt større 

▪ Uddannelse,  arbejde, venner og sociale medier 

i gang hele tiden 

▪ Mange er meget opmærksomme på at måle sig 

og sammenligne med de andre unge på mange 

områder fagligt, socialt og fysisk …..Konstant

▪ De vil gerne være stolte af arbejde og 

uddannelse og kunne fortælle de andre, hvor 

godt det går for dem! 



Venner = at lykkes 

Fælleskaber

▪ ”Uden venner føler man sig ensom”

▪ Bindeleddet  for venskabet er ofte en ”fælles historie”,  

dele oplevelser, og dermed fortiden og fremtiden 

▪ Venner og venskab bliver hermed en aktiv proces i 

deres socialiseringsproces og identitetsdannelse

▪ Efterskolen, arbejdsplads, fritid mv.

▪ Frivillige fællesskaber  og rammer – de vil helst hjælpes 

og forstås af peers dvs. andre unge

▪ Uddannelsesinstitutioner bør facilitere nye netværk og 

venner for de unge! Peer to Peer 

▪ Tilbud tiltrækker –relationer fastholder 



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

▪ Gaming og next level – Belønning hele tiden ….

▪ Glad for provinsen Danmark – men  verden venter…

▪ Information om uddannelse og muligheder  - hurtig 

interaktiv 24/7 nogen, som tager en i hånden og hjælper 

▪ ”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/


Sociale medier –

venner   

Styrkelse af dataetik og it-sikkerhed UVM maj 

2018 







De mange valg

fra 15 - 30 år!

▪ Individualisering og pres på den enkelte både i 2006, 

2010 og 2017 Fremforsk

▪ Jeg  er selv ansvarlig for at træffe de rigtige valg i liv, 

uddannelse og karriere! 

▪ Finde mit ”kald” – ”jeg drømmer om at ….

▪ Jeg skaber min egen succes og det modsatte  

▪ Mange overvejelser og usikkerhed –

▪ Store performancekrav til fremtidens gode liv 

▪ Mange har brug for voksen/lederstøtte til at bekræfte 

dem i, at der er mange veje til Rom …….



▪ SYNLIGE mulige for faglig og personlig udvikling 

skræddersyet til mig med flere stationer

▪ Udvikling og fremdrift – ellers går det ned af bakke 

for mig 

▪ De unge de mest stressede på arbejdspladsen ( A4)

▪ Hver 3. studerende på videregående uddannelse især 

kvinder og folk uden social støtte (netværk)

▪ De mange valg og usikkerhed!

▪ Stort behov for voksne i form af undervisere, 

studievejledere og andre, som kan støtte, coache og 

hjælpe dem med mening og retning……..

De unge og forventninger 
til uddannelsen



De unges ønsker 

til bolig

▪ Uddannelse og arbejde 

▪ Farvel til kollegieværelset for småt  med mindre 

▪ Central beliggenhed afgørende midt i hjertet af 

en stor by – så ok med lidt mindre plads

▪ Ellers er vi på vej mod 2 værelses bolig til unge 

enlige og 3-4 værelser for unge par

▪ Det vigtigste er boligens kvalitet – de er optaget 

af de nære fællesskaber i bolig, på studiet, 

arbejdsplads og fritiden 



De 5 vigtigste faciliteter 

ved valg af boligen udover 

pris!



Boligen og det lokale 

fællesskab 

▪ Den store verden og digitalisering

▪ Øget behov og fokus på det nære og lokale

▪ Fællesskab – typisk det lokale og fysiske – der 

hvor vi hører til og kommer fra

▪ De uformelle relationer og til familie, venner og 

butik,, forening og arbejdsplads  

▪ ” Den ægte vare” - Vi såvel unge og ældre higer 

efter ægte nærvær, fællesskab, dialog, 

forståelse og engagement



Demografi Aarhus 

De unges By

Befolkningsprognose Aarhus kommune 2019-2029 efter aldersintervaller

Alder / år 2019 2029 Ændring

0-9 36.953 45.881 8.928

10-19 34.337 35.202 865

20-29 86.055 84.653 -1.402 

30-39 44.917 57.188 12.271

40-49 38.070 38.119 49

50-59 37.852 36.918 -934

60-69 32.144 35.125 2.981

70-79 23.518 27.243 3.725

80-89 9.395 15.287 5.892

90 + 2.091 2.451 360

I alt 345.332 378067 32.735



Generationer i Danmark

▪ Ny bog af Marianne 

Levinsen: 7 Generationer

▪ Print og e-bog format

▪ Gratis på e-reolen 

▪ Bygger på indgående 

dybdeinterview med mere 

end 600 danskere

▪ Værdier, forbrug og 

levevis nu og i fremtiden

▪ Print 150 kr.,  e-bog 149 

kr.





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 ………



Tiden – Nærvær 

far og mor 


