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Fremtidens megatrends og 

udfordringer for DTU



Mere end 7 mia. 



Europas

befolkningsudvikling: 

Den sølvgrå Tsunami

Population Growth



Demografi Danmark 
Absolutte tal 2016-2026

Kilde: Danmarks Statistik, 2016

Alder, år 2016 2026 Ændring

0-9 623069 665830 42761

10-19 681148 637701 -43447

20-29 741762 747263 5501

30-39 669499 762856 93357

40-49 795286 670544 -124742

50-59 764656 776980 12324

60-69 681170 719273 38103

70-79 486334 584605 98271

80-89 200841 314106 113265

90 + 43819 54966 11147

I alt 5687584 5934124 246540



Fremtidens arbejdskraft i EU: 

190 millioner under 25 år i 

arabiske lande





India’s high-tech centre



Globalisering 2.0

 Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”
 Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids

 Kreative medarbejdere

 White coller sweat shop arbejde 
 Digital udprikning i Dacca

 Hvorfor? – prisen er bedre og de er ofte tættere 
på markederne

 Vi skal leve af det, vi er bedre til end de andre –
og hvor vi kender markederne bedre



Kilde:The Economist, sept. 2th, 2014



Industriproduktion i Verden: 

USA på 1. pladsen





Væksten i Verden 

fortsætter



Disruptive technology





Globalisering 3.0

(Industri 4.0)

 Automatisering, robotisering og effektivisering af 

alle processer i danske virksomheder

 Danske virksomheder skal stadig producere 

 Konsekvens – en lille andel af høj specialiseret 

arbejdskraft tilbage

 En del af industrijobbene forsvinder og erstattes af 

ny teknologi

 Kan også være en del af en globaliseret 

virksomhed, hvor den kritiske del af produktionen 

hjemtages til DK og automatiseres/robotiseres







Ray Kurzweil: In The 2030s, 

Nanobots In Our Brains Will 

Make Us 'Godlike'



Andre 

nye muligheder



Maden produceret i et 

laboratorium



Hvorfor fattes riget og 

kommunerne penge?

 Fald i BNP i 2008-2011

 Niveauet er som i 2005 i realpriser

 Faldende skatteindtægter

 50.000 flere off. fuldtidsansatte 

 Andre udgiftsstigninger – nye statskrav

 Dyre overenskomster i 2008 (12,8%)

 Generelt faldende produktivitet

 Stigende krav fra borgerne

 …..der kommer en god plan i morgen! (måske)



Uddannelser og den off. 

sektor

 Har i mange år været et investeringsområde

 Men målforskydning undervejs: Hvordan får vi 

folk tidligt i arbejde, så de yder til samfundet?

 Men ingeniører har i mange år været 

uddannelsessystemets helte – på trods af 

svingende beskæftigelse

 Dertil kommer yderligere fokus på faglærte 

 Det merkantile fokus bliver fremtrædende

 De nye styringsmodeller



DTU og de nye 

styringsmodeller

 Fremdriftsreformen 2.0 – langvarige, videregående 

uddannelser vil minde om de mellemlange

 Akkrediteringsrådet og –institutionen

 Styring af forskningen – forskningsrådene og 

forskningsprogrammerne

 Det frie universitet og den frie forskning er forbi

 Erhvervsdomineret for nærværende  

 Bevillinger efter studietrinstilvækst…..

 Det var måske lettere simpelthen at være et privat 

universitet med egen funding
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Generationer i fremtiden

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

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

Videofilm

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 - 10



Gen Y: Mål og belønning

 Samle sig et CV – og blive anerkendt i den gruppe, 
man er en del af

 Stil, autenticitet og anden anerkendelse

 Prioriterer ofte familie over arbejde

 Tid til børn, partner og til mig selv!

 Fun – work, shopping, ferie og alt andet

 Glem filosofi – husk en nærværende leder

 Penge, og de helt særlige muligheder

 En biodynamisk el-bil
 Status er noget andet for denne gruppe



Generation Y

 Meningsfyldt og dybere mening

 Fair og retfærdig 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)

Arbejdes betydning og 

krav



Why Gen Y is unhappy



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 15 og 25 år og de 

ældre er på vej ind på arbejdspladsen.

 De bliver 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)



Generation Z som 

medarbejdere

 Ros mig, se mig – og jeg skal nok se tilbage 

(krisebevidste endnu i nogle år)

 Indgå i fællesskaber, peer to peer

 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

 De skal jo lige blive uddannet og blive klar til at 

arbejde, men de kommer!



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
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