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Privat forbrug  
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 

Sikker vækst på 10 år 
Mængdeindeks 



Den nye tidsånd: 

Ny optimisme 2014 - 2020 

• Vi ser lys forude - På vej ud af tunnelen ! 

• Konstruktiv fremtid – Tilgang af ordre i byggesektor er 

svagt stigende (DST 2013)  

• Fortidsromantikken - Retro, strik, urter, og på vej mod 

slutning. 

• På vej ind i periode, som præges af 

– Større accept af mangfoldighed og forskel  

– Ind til benet - hvad er det faktisk for noget 

– At kunne (skills) -  frem for at mene, have værdier, tro 

– Empowerment – vi vil selv tilbage til vores liv 

 



Rigdom  

 og Sundhed 

• Det moderne rige menneske er på konstant jagt 

efter evig frelse.  

• Vi vil gerne kontrollere det,  vi frygter  allermest 

sygdom og død.  

• Stigende fokus og krav til  sundhedssystemet 

om den optimale kur mod sygdomme og døden 

• Sundhed, business, og profeter i fremtiden ! 

• Kommunikation, mødet og innovation indenfor 

sundhed et kæmpe vækstområde 

 

 



Byer 

i fremtiden 

• Den flettede by –  
funktionerne blandet 

 

• Mange stationer og 
møder hver dag  

 

• De nye nomader på vej 
fra oase til oasen 

 

• Dagen som en lang, 
fraktal rute igennem byen 

 



 

Globalisering 

• Globalisering  i form af uddannelse, arbejde og 

turisme øges konstant  

• Konkurrence på job eller funktion lokalt, 

regionalt eller globalt.   

• Vi har stadigvæk arbejdspladser, boliger, 

systemer og infrastruktur. 

• Men kommunikation, mødet og innovationen 

sker mellem mennesker,  i byen, rummet, i 

klubben, verden, i bussen i en løbsk verden. 

 



 Digitale Verden anno 

2030  

• Kommunikation, mødet, og innovation sker 

digitalt uden at vi tænker over det.  

• Innovation i arkitektur, byggeri og kultur 

skabes digitalt mellem mennesker på tværs af 

grænser med ud fra fælles interesser.  

• Big Data – Mængde, hastighed og varietet! 

• Konsekvens – vil alt ske digitalt? og intet ske 

fysisk og stedligt lokalt på arbejdspladsen, 

stedet, boligen! 

 

 

 

 



 

LOKAL som mega - trend 

• Et voksende antal globale nomader, de er geografisk 

mobile i ind og udland. 

• Verden er stor, mangfoldig, og inspirerende, men svær 

at styre og kontrollere. 

• Det enkelte menneske uanset alder har et Enormt stort 

behov for tilknytning også fysisk til et bestemt 

lokalområde, by eller kommune. 

• Kommunikation, mødet og innovation i form af nyt 

byggeri, organisation og mødesteder sker ikke mindst i 

det lokale landsbyen  

• Landbyen kan være mange steder! 



Kaffepause fra 10.15 – 10.45 



Generationer af borgere fra 

digitale analfalbeter til 

digitale indfødte 
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 1955-64 

Generation X 

Nå-generationen 

Den lille efter p-pillen  

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte 

Videoen 

Født 1965-77 

Generation Y 

Den mindste generation  

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet 

Pc, mobiltelefon  

Født 1978-89 

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 2002 - 



 

Babyboomers  

født 1940-54 

 

 
• Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en 

periode med mangel og afsavn. Kollektivisme og 

solidaritet - ens for alle 

• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og telefonen. 

• Digitale indvandrere: Internettet bruges men kun det til, 

man kan stole på rejser, bank o.s.v. 

• De kan bedst lide at løse problemer via telefonen eller 

ansigt til ansigt med personen.  

• De sidste til dels loyale mod myndigheder og butikker 

• Sundhed og gode oplevelser prioriteres højt personligt 

og økonomisk 

 

 

 



Generations Jones og X 

som forbrugere 

 
 

• Selvbevidste og kyniske forbrugere og borgere, ikke 
loyale mod butikker, arbejdspladser og  myndigheder  

• Forbrugere og Service, ja tak. 

• Det skal  skal være  være lækker, designet og 
”Personalized” Service.  

• Det skal signalere status og penge nok 

• Hvis de ikke kan få den service, de mener, de fortjener 
tager de selv hånd om indkøb og service 

• Kommunikation– nogle digitale og andre som 
Babyboomers – men flere og flere vil forvente og 
foretrække  kontakt pr. e-mail og sms 



Abercrombie & Fitch, N.Y. 



Digital Natives  (Z) 

Google it ! Nr. 1 

 

 • Næsten født og lever on-line! 

• Nyheder, kultur, informationer,  shopping, chatting, spil, 

musik ( multitasking) 

• Sharing = dyrke venskaber og føle i live.  

www.youtube.com og www.facebook.com ……………… 

• Helst selv skabe ting og kultur, hvor de er personligt 

engageret  - det er det fedeste.  

• De frivillige og interessebårne fællesskaber – Nej tak til 

tvang og bestemte værdier.  

• Mobil = kontakt til verden, venner og familie, største 

indkøbs og informationsplatform nu og fremover 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/


Mobil Digital Now or 

invisible in 2020 

http://www.mobilesniche.com/wp-content/uploads/2012/04/iphone_4_apps-400x376.jpg


Brugerdreven innovation  

og/eller Co- Creation 

• Mange generationer og kunder! 

• Hvor godt kender I dem og deres behov ? 

• Slutbrugeren – med ud og se, hvad der sker, og 

se hvad kan blive bedre. 

• I produktionen og processen – hvor tæt er i 

inde og se, hvad der foregår! 

• Brugerdreven kommunikation, innovation  og 

udvikling på website  (ARLA,  NOVO og mange 

andre ) 

 





Kompetencer og det 

kompetente menneske 

• Den moderne arbejdskraft skal være  
• Fleksibelt, Innovativt, Bæredygtig 

• Vidende 

• Social  

• Kreativt 

• Kompetent 

• 200 % dedikeret ………………………. 

• Det er sgu svært at være hele tiden! 

 

• Man kan gøre som Andreas Doppler, MEEN 



 Anvend din viden i 

praksis! 

• Vi skal leve af virksomheder og mennesker, der 
anvender viden til  nye og bedre byggeri,  
produkter, processer og services  

• Nu og fremover skabes værdier og forretning i  
nye produkter, processer og ny teknologi i 
teams på tværs af organisationen og lande. 

• Det kræver et  tæt kvalificeret samarbejde 
mellem de mennesker, som kender produkt, 
kunder, underleverandører, forretningsgange, 
og de digitale muligheder og data 

• New Ways of Working! 

 

 

 



Specialiseret  

faglighed 

 
• Høj specialiseret faglig viden indenfor 

arkitektur, brugere, proces, biotech, IT-

infrastruktur, software og systemer.  

• Garant for fremtidens byggeri, processer og 

andet er baseret på nyeste  undersøgelser og 

dokumentation 

• Krav –opsøge viden og følge med og udvikle 

sig hele tiden 

• Ellers skriver man skriften på egen gravsten 

 

 

 



 

Kommunikation  

 

• Forudsætning for dygtighed – at kunne 
formidle sin faglighed til andre faggrupper og 
indgå i konstruktive samarbejder 

• Det skaber merværdi og innovation 

• Working og leading with a global mindset 

• Forstå de mange forskellige 
kommunikationsmåder, kulturer, kropssprog 
og usagte forventninger. 

• Kulturel feltarbejder – ellers går det galt! 

 

 

 

 

 
 



Organisation og 

systemforståelse 

 

 Indsigt i arbejdspladsens kerneydelser, og 
forretningsgange   

 Forstå egen placering og betydning i de 
værdikæder, man indgår i. 

 Hvorfor ens indsats er så vigtigt for 
virksomheden ? 

 Samarbejde og udveksling af informationer 
mange gange i løbet af en dag med mange 
forskellige mennesker i mange forskellige 
situationer 
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Ledelse,  mennesket 

også i fremtiden  

 

  

• Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 

sværeste at styre ”Petraeus” 

• 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,  
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