
Fremtidens Megatrends og 

Erhvervsskole for UCHolstebro

Forskningschef Marianne Levinsen
Cand.scient.pol.

Fremforsk, Center for Fremtidsforskning
www.fremforsk.dk

#fremforsk 

Fremtidens megatrend 

og Abena 2030

Forskningschef Marianne Levinsen
Cand.scient.pol.

Fremforsk, Center for Fremtidsforskning
www.fremforsk.dk

#fremforsk 

http://www.fremforsk.dk/
http://www.fremforsk.dk/


Corona og Vækst



De store forventninger 2030 

▪ Den globale middelklasse forventer konstant fremgang 

materielt og mentalt 

▪ I 2030 5+ milliarder mennesker med stor forventninger  

til arbejde og livet 

▪ Jo større rigdom og forbrug jo større forventninger til 

det gode liv fysisk, psykisk og materielt

▪ Jo større vilje til at investere i sundhed og mod sygdom

▪ Jo svære for offentlige og forsikringssystemer at levere 

varen 



Den usikre Verden!



De store brudlinjer i en 

usikker verden 

▪ Multipolar verden 

▪ Flere politiske og økonomiske centre 

▪ Globale middelklasse på 2,6 mia. 

▪ Vækst antal og forbrug

▪ USA – Kina (Rusland, Indien)
▪ De vil rivaliserer i mange år frem

▪ Europa United i 20’erne

▪ Klima, immigration og social ulighed

▪ Mange mennesker oplever, at deres grundvilkår og liv i 

samfundet ikke bliver taget alvorligt



Verdens samhandel
varer og gods



Sikkerhed og supply chain

i 20’erne 

▪ 10’erne præget af fald i global handel og investering 

▪ Verden er mangfoldig med flere interesser, kulturer, 

religioner, sprog og økonomiske magtcentre 

▪ Sikkerhed med og kontrol af ressourcer også supply-

chain fra eget kontinent 

▪ Corona krisen forstærker virksomheder og staters  

fokus på  forsyningssikkerhed og fremtidigt beredskab



The New Normal 

frem mod  2030

▪ Den internationale konkurrence pris og kvalitet 

skærpes for alle

▪ Vi skal blive bedre til flere 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

▪ Sårbarhed – NORMALT - konflikter og virus rammer 

vores samfund, virksomheder og arbejdspladser



Mega- trends in Health-

Care and Society  



Trends toward 

2030

▪ Vækst i de grå

seniorer

▪ I Skandinavien og 

Europa skyldes det  

store generationer 

og levealder

▪ Øget pres og 

efterspørgsel på 

ydelser og service 

fra offentlige som

den private 

sundhedssektor



Øget levealder

▪ Vi bliver ældre og ældre
(medicin, kirurgi og 
levevilkår)

▪ Mange af os vil leve 2, 4 
eller flere år med en eller
flere kroniske diagnose

▪ Fokus på helbred og 
livskvalitet øges med 
alderen

▪ De fleste helst vil dø
hjemme sammen med de 
nære – klare sig selv??



Konstant vækst i udgifter 

til sundhed frem mod 2030  

▪ En aldrende befolkning og øget vækst i bl.a.  Kronikere, 

multisyge og medicinudgifter 

▪ Store investeringer i teknologi først sygehussektor og 

øvrige sundhedsvæsen

▪ Patienternes og specialisters krav om muligheder lig en 

uendelige efterspørgsel efter sundhedsydelser

▪ Konsekvens - USA fra 11 til 18 % og DK fra 7 til 11% af 

BNP(1990)



Fremtidens sygehuse og

sundhedsvæsen 

▪ Øget specialisering  og arbejdsdeling – vertikalt!

▪ Patienter flyver in til drive in diagnose og behandling-

▪ Sygehuse som effektive industrivirksomheder  

▪ Kommune og praksis - hverdagens sundhed og sygdom

▪ Mange aktører og overgange i behandling og indkøb 

▪ Kompleks logistikplanlægning såvel eksterne som 

interne  f.eks. Sterilcentraler 



Healthcare og nationale 

sundhedssystemer

▪ High Politics for politikere og vælgere - medens udgifter 

vokser og vokser 

▪ Konsekvens – stadigvæk skarpt øje på priser og kvalitet 

i supply-chain uanset medicin og  medicinsk udstyr

▪ Kvalitet, pris og tilgængelighed på rette sted og rette 

tidspunkt 

▪ Udbud og øget professionalisering og centralisering af 

indkøb i sundhedssystemerne 



Menneske og 

Megatrends 



Sundhed som 

megatrend !

▪ Det moderne rige menneske er på konstant jagt efter 

evig frelse.  (Død og sygdom)

▪ Sundhed i familien, fritid og arbejde. Forbrug af tid og 

fritidsartikler vokser 

▪ Øget fokus på sundhed på arbejdsplads, institution og 

samfundet 

▪ Sundhed, velvære,  det sociale – cafe mad, drikke og 

samvær i byen og på stedet

▪ Sundhed, business, og apostle i  fremtiden!



De  nære relationer 
og sundhed

▪ Verdens kompleksitet og 
digitalisering 

▪ Vi er og bliver  mere optaget 
af de nære relationer, vores 
nære familier og venner og os 
selv

▪ Det er deres liv, velfærd og 
livskvalitet, som mange vil 
kæmpe for i fremtiden 

▪ Langt mere end for 
samfundet, systemer og 
politik 



Fra patient 

til aktiv og kritisk 

shopper ! 

▪ Har været på nettet og fundet diagnosen  

▪ Debatterer løbende behandlingen med de 

sundhedsprofessionelle (patientpårørende Råd) 

▪ Måske andre patienter via sociale medier og blogs 

▪ Respekt og omdømme i DK sygeplejersker – læger 

▪ Alternativ behandling, personlig sundhedscoach, 

kostpilot ……. Vi løser det selv 

▪ Det store system med læger som gatekeepere  for 

adgang til system og services ……..



Alternativ behandling 

27 % af danskere
Kilde – institut for folkesundhed/SDU 2013



Mega -Tech – Corona

▪ Giga vækst i digitale services de sidste 10 år 

▪ Teknologi og digitale systemer styrer alt drift, 

kommunikation, salg og brugerrelation ….

▪ Automatisering og optimering af alle sektor og brancher 

dvs. flere ydelser højere kvalitet og lavere omkostning 

▪ Vi lever i  en mega- bølge af nye teknologier

▪ Skalering og eksponentiel spring 

▪ Detailhandel halter stadig bagefter ………….



Corona og  Vækst i 
E- Commerce B2B og B2C



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) 



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



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

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqkr24pPDMAhUBjSwKHav3DnQQjRwIBw&url=http://cblink.mit.edu/jobs/watson-developerengineerresearcher-intern/&bvm=bv.122448493,d.bGg&psig=AFQjCNFc2IZIOu5XTZwv8_OxxYszrat2kA&ust=1464095837603302


Digitale platforme -

interface

▪ Uber, AirBnb og GoMore

▪ 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 f.eks. Amazone, som snupper en del 

af kagen som mellemled 



Styrket Klima dagsorden 

▪ Recycle, energi, ressourcer og 
transparens

▪ Tag selv ansvar for dig selv, 
miljø og nærmiljø

▪ Fra privat til business CSR 
▪ Virksomhed som garanten for 

produktion, materialer, miljø, 
mennesker i form af ansatte og 
kunder…

▪ Standardforventning 

▪ Men godt at have styr på sidste 
nye certificeringer mv. i et 
system med høj faglighed og 
krav til sikkerhed

▪ Hvad vil I stå for udover regler 
og love! 



Lokal, produkt og 

fællesskab 

▪ De mange krav - globalisering, 
konkurrence og digitalisering

▪ Uanset alder større behov for 
at høre til;

▪ Det lokale og det fysiske

▪ De uformelle relationer i 
hverdagen  

▪ Efterspørgsel efter den ”ægte 
vare”  i form af nærvær, 
fællesskab, dialog, forståelse 
og reelt engagement

▪ Lokale produkter og 
virksomheder  i vækst 





Generationer 

på arbejdspladsen 

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. verdensborger

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Generation Z
født 1990 til 2001

19 til 30 år 

▪ Født ind i  de glade 1990 til 2001

▪ En ny verden med  håb og optimisme

▪ De første børn, som får en stemme i familiedemokratiet

▪ Internet, gamers og sociale medier 

▪ Individuelle læreplaner i skole og  dags institution 

▪ (2003 og 2004)

▪ Senere finanskrise - fornuft , PISA og Performance. 



Karakteristika og 

Performance   

▪ Frederik er  vant til at være i centrum og den 

individuelle tilgang fra hjem og professionelle

▪ Løbende feedback på styrker og svagheder 

▪ Eget ansvar for succes og fiasko

▪ Uddannelse, familie, arbejde, venner og sociale medier

▪ Stor opmærksomhed på at måle sig og sammenligne 

med andre unge – karriere, familie, venner, bopæl, fysik 

…..Konstant



Unges Drømme 

▪ En forskel for klimaet 

▪ Gøre en forskel i virksomhed

▪ Del af projekter, som gør en 
forskel i menneskers liv 

▪ Faget og faglighed betyder 
meget – derfor afgørende 
personligt at opleve udvikling 
og forbedring løbende 

▪ Demotiverende – hvis proces 
og  uddannelse ikke giver 
mening og føles nytteløs og 
unødvendig 



Forventninger 

til arbejdsplads

▪ SYNLIGE karrieremuligheder og 

personlig udvikling med flere steps

▪ Udvikling og fremdrift – ellers går det 

ned af bakke 

▪ De unge de mest stressede på 

arbejdspladsen ( A4)

▪ Retfærdig løn og fleksible
arbejdstider – tid til andet venner, 

familie, heste, motocross

▪ Gerne en titel  og noget at være stolt 

af  

▪ Ros – se mig hele tiden og hver dag! 

Og tilgiv mig!



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.

▪ Gaming og next level – Belønning hele tiden ….

▪ Unge og det lokale og globale fællesskab 

▪ Information om job og produkt - hurtig interaktiv 24/7 

nogen, som tager en i hånden og hurtigt løser problemet 

▪ ”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/


Service 



Marianne Levinsen
www.fremforsk.dk

▪ Cand.scient.pol. AU 1992, Institut 
D’Etudes Politiques de Paris og Stanford 
University

▪ Ekspert på fremtiden siden 2006 arbejdet 
professionelt med fremtiden i form af 
foredrag og analyser for danske, 
nordiske og europæiske organisationer

▪ Forfatter og ekspert i aviser og dagblade  

▪ https://www.fremforsk.dk/profil/

▪ https://www.linkedin.com/in/marianne-

levinsen-a565726/

▪ https://www.bestyrelseskvinder.dk/find-

bestyrelsesmedlem/?ew-

text=marianne+levinsen

▪ Mlev@fremforsk.dk

▪ +4520674501

http://www.fremforsk.dk/
https://www.fremforsk.dk/profil/
https://www.linkedin.com/in/marianne-levinsen-a565726/
https://www.bestyrelseskvinder.dk/find-bestyrelsesmedlem/?ew-text=marianne+levinsen
mailto:Mlev@fremforsk.dk


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.










