
Fremtidens megatrends
Verden, Danmark, demografi, geografi, 

disruptive teknologi, arbejdsmarked og de unge 
Z’ere



The west is no 
longer the best 

 Efter afslutning af koldkrigen  i 1989  havde vi stadig 
opskriften på de rette politiske og økonomiske 
styreformer 

 Demokrati og reguleret kapitalisme

 Krige og mislykkede demokratiseringer i  Irak og 
Afghanistan 

 Finanskrise – kapitalismens nedsmeltning

 Derfor  er både USA og EU  usikre  med hensyn til 
Syrien, Irak og Mali



Usikker tid og verden og EU 
(Brexit) frem mod 2030  

 En ny mangfoldig verden  ser sit lys med mange 
forskellige interesser, kulturer, religioner, sprog og 
økonomiske magtcentre.

 Ressourcerne og magten over dem lige så vigtig som 
militær kapacitet.

 En langt mere kompleks og  uforudsigelig verden –
usikkerhed og forvirring 

 Som virksomhed en langt større bevidst om at tilpasse 
sig de mangfoldige ønsker i produkt og service 



En Verden med 7 mia. 
mennesker

Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske)

Middelklassen vokser dramatisk



Danmark i Verden 2020

Hvad skal vi leve af i 2030?



Den nye middelklasse

 Udgør i dag over 2,5 milliarder 
mennesker

 Har et kraftigt voksende 
forbrugspotentiale

 Vækst i antal fortsætter med 10% om 
året

 Vækst i forbrug 10% om året – ud over
 tilvæksten i antal
De er på samme spor som:

– Den amerikanske middelklasse i slut 
1930erne

– Den europæiske kom i løbet af 1960’erne



Det store potentiale 

Source : OECD – Homi Kharas 



Hvad ønsker den nye globale 
middelklasse?

 Som os efter 2. verdenskrig vil de gerne have : 

 Større tryghed, sikkerhed  og sundhed for børn og sig 
selv – velfærdssystemer

 Bedre tilværelse for den næste generation dvs. børn  i 
form af uddannelse, bolig, sikker mad, biler, rejser og 
begyndende småluksus

 Luksus er det, vi ikke havde råd til selv – altså de 
almindelige middelklasse produkter

 Rettigheder, demokrati og ligestilling ….



India’s high-tech centre



Globalisering 2.0

 Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”

 Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 
finansielle wizkids

 White collar sweat shop arbejde

 Anvendelse af masseproduktions-teknikker på sofistikeret 
service: Hospitaler øjne, IT-service, Call-centre

 Indien er i gang med at sikre de samme gevinster på 
serviceområdet, som vi engang sikrede på produktionsområdet

 Den skandinaviske landsby i Krakow, Polen 



Industriproduktion i Verden: USA 
på 1. pladsen



Industriproduktion:
Også i Danmark

 Globalisering 2.0 – udlægning af viden og service til Asien og 
andre steder i verden

 Begyndende insourcing af industriproduktion – pris, kvalitet, 
teknologi og logistik i forening

 Lenovo, GE og Apple til USA

 Danfoss insourcede til Danmark igen i 2013-15

 Fremtidens industriproduktion er automatiseret i langt højere 
grad – næsten uden berøring – og billigere

 Højtspecialiseret, maskintung og lille arbejdskraftandel

 Serie 0 produktion i Danmark, cashcows i Østen



Disruptive technology



Det 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 organisation, marked, og situation, 
ellers giver det ikke mening. 

 Teknologi, robotter, automatisering, software – Årsagen til at 
produktion kommer tilbage i DK og USA. JYSK 



Deleøkonomi som disruption

 Efterspørgsel, assistance og køb – hvor, og hvornår 
det passer dig som virksomhed eller privat person –
nyt businessområde

 Mere forretning end dele/sharing platform! 

 Uber,  my- clean, Airbnb, Amazones intelligent Turk –
alle slags services fra produkt, service, og  fra ufaglært 
til højt specialiseret  rådgivning.

 Der kommer flere tilpasset branche og område

 Kundeservice – nu og her uanset om tilpasset dit 
behov og situation



Disruption: At sætte sig på et 
interface

 Uber, AirBrb og GoMore, 

 Tidligere Amazon, Apple og Google

 Tech branchen vil søge at sætte sig på alt

 De er rigtig gode til kundeservice og kundebetjening

 De kommer til at sætte sig på Jeres områder,  hvis I ikke er mere 
innovative

 De vil typisk gøre Jer til engrosleverandører og Jeres kunder til 
deres kunder

 Det er også ren teknologi, der i særlige tilfælde udkonkurrere: 
Kodak, Blockbuster og Nokia



The Digital Revolution: 
Big Data 

Data (Volume) vokser eksplosivt i disse år. Fra 130 (2005) til 40.000 
exabyte i 2020 (1 mia. gigabyte)

Hastigheden (Velocity) – for at behandle og systematisere data 
stiger.

De mange datakilder ( Variety) struktureret –internt –eksternt, 
GPS-tracking fra smartsphones mv.

Data – fra nødvendighed til handelsvare

Brug af eksisterende data  estimeres (OECD):

– Øge virksomheders indtjening med 5 til 6 %

– Nedbringe offentlige udgifter med 15 til 20 %



Internt
• Kundedata
• Webprofiler
• Salgsoplysninger
• HR-fortegnelser
• Finansdata
• Lagerdata

Eksternt 

Ustruktureret

• Mobiltelefondata / GPS
• Rejsehistorik

• Boligdata
• Befolkningsdata

• Virksomhedsdata
• Landkortdata

• Google+

• Facebook
• Twitter

• Instagram
• Pinterest

• Eksterne sensor-data

• Onlineforummer
• RSS-feeds
• SharePointdata
• Sensordata
• Tekstdokumenter

Big Data:
Det store potentiale 

Kilder — IDC's Digital Universe Study, 2001, Booz & Company 2012, Mandag Morgen 2013

Struktureret



Industriproduktion 4.0 og 
Kunstig intelligens

 Forventning om det betyder øget automatisering og 
flere intelligente systemer

 De kommer ind alle steder og løser typisk mere 
avancerede rutineopgaver f.eks. Bogholderi, løn, 
standardviden f.eks. Advokat

 Brug for mennesker, som kan løse de ikke - rutine og 
automatisede opgaver på arbejdsmarkedet både 
viden og manuelle

 Rester klarer maskiner…………..



Virksomhed og ledelse  frem 
2030

 Strategisk fokusområde – den rette arbejdskraft og 
kombination 

 It- professionelle internt eller specialiserede eksterne 
konsulenter med har indgående viden om  data, ny 
teknologi indenfor branchen

 Ikke mindst, evne til at koble intern og ekstern data 
med rette teknologier  

 Evnen til at indsamle, behandle  og udkrystallisere i 
samarbejde med andre i forhold til drift, kunder og 
nye forretningsmuligheder 





Kaffepause 10. min 



Danmark, demografi, geografi og 
hustandsstørrelser
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Privat forbrug 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

Mængdeindeks



Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Danmark 2016-2026
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Demografi Danmark
Absolutte tal 2016-2036

DST

2016 2026 Ændring 2036 Ændring

0-9 627373 684088 56715 721891 94518

10-19 683865 655021 -28844 701359 17494

20-29 748732 760112 11380 715839 -32893

30-39 673593 783309 109716 776298 102705

40-49 797159 685829 -111330 769472 -27687

50-59 765248 782877 17629 661757 -103491

60-69 681207 720045 38838 740761 59554

70-79 486316 584522 98206 640101 153785

80-89 200294 312632 112338 388653 188359

90 + 43464 52767 9303 95415 51951

I alt 5707251 6021202 313951 6211546 504295



Livets nye faser 

0 20 40 60 80

0 20 40 60

2000

1960

2030

Barndom

Teenager

Forældre Alderdom

Unge
De frie 1

Seniorer
De frie 2



Husstandsstørrelser 
2000 til 2016



Befolkningsudviklingen 
2015-2030 (Prog 2015)







Arbejdsplads, generation og 
motivation



Forventningernes samfund

 Vi  forventer konstant fremgang  – helst med omkring 
2,6% i DK  hvert år

 Det gælder også  ledernes performance og vores vilkår 
som medarbejdere 

 Medarbejdere ønsker bedre vilkår og løn og forventer, 
at den opadgående trend opleves på arbejdspladsen

 I virkeligheden  oplever mange unge, at de trods de er 
de bedst uddannede  får midlertidige jobs og dårlig 
løn i USA og Europa

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://em.dnbeiendom.no/setter-pris-pa-folelsene-vare/&ei=QLZRVcbgPIa9swGhqICYBA&psig=AFQjCNFhrJzq1PQVUmRa9YzeiQrNU-chbQ&ust=1431504749020290


De moderne
arbejdsliv

 Rammen - efterspørgsel eller ledighed 

 Mange stationer  og situationer på en dag 

 Digitale muligheder – du kan arbejde hvor som helst 
og når som helst 

 Krav om administration af me myself inc. 

 Husk den akademiske pause

 De mange informationer– skarp enkelthed



Livets nye faser
Den udvidede ungdom
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De seks generationer:  værdier 
og teknologi

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

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

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.

 Kommunikation - De kan bedst lide at løse problemer via 
telefonen eller ansigt til ansigt med personen

 Det vigtigste – spændende opgaver, kollegaer og lønnen ikke så 
vigtig, dog sikkerhed og anerkendelse

 Udsigten til  2.  teenagefase - manglende anerkendelse, sygdom, 
ægtefælle – så stopper de med at arbejde



 Født 1955-64
 Mere bevidste og kyniske i arbejdsliv og forbrug
 Design, etik, idé..
 Vil ikke skilles, familieværdier og  den personlige succes er 

familie, karriere og fritid i forening
 Teknologi:  Båndoptageren 
 Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og samfundet er 

vigtigt 
 Gerne fastholde penge, status og position 
 Kommunikation - Fokus på udvikling og at vi gør det 

rigtige(etikken/ideen)
 Stadigvæk digitale indvandrere – nogle mere end andre




Generation X
født 1966-79

 Første generation med fokus på enkelte individ 
 Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.
 Den personlige succes …Workaholics
 Meningsfuldt arbejde til en høj løn og gerne arbejde 

meget (titel uden betydning)
 Fleksible arbejdstider og resultater 
 Værdier på arbejdsmarkedet – Harmony, Helhed og 

Hensyn
 De sidder i dag på magten offentlig og privat 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.cnduk.org/images/genx_bk03.jpg&imgrefurl=http://www.cnduk.org/pages/ed/bks_flm.html&h=475&w=408&sz=51&hl=da&start=4&um=1&tbnid=xVVuIbZpq_C37M:&tbnh=129&tbnw=111&prev=/images?q=generation+x&svnum=10&um=1&hl=da&sa=N


De unge og arbejde i 
fremtiden 



Digital Natives

 Socialiseret  til personlig og individuel tilgang 

 Jobbet et personlig projekt med fokus på det jeg kan 
opnå

 Gamingfication – next level

 Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.  
www.youtube.com, www.facebook.com, 
www.snapchat.com, www.instagram.com, 

 Digitale verdensborgere i provins DK i Verden

 Stoler på venner, familie og kollegaer

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


 Karrieremuligheder og personlig udvikling skræddersyet til 
mig.

 Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag med forståelse for 
andre interesser end arbejde (Heste, Yoga, festival)

 Fair og retfærdig løn

 Fryns og fede lokaler – det er en selvfølge!

 Jo yngre jo mere fryns – Tak 

 Gerne en titel  og noget at være stolt af

 Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig!

De unge og forventninger til 
arbejdspladsen 



De yngre og arbejdspladsen

 Lækker og smart design

 24/7 – Whatever – Whenever 

 Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan se og 
røre, følge og finde frem til uden besvær

 Den visuelle ikke den tekstnære tilgang 

 Engageret og god attitude –” Når man endelig 
bevæger sig ud den fysiske verden !”



Hvad motiverer ?
Idealtyper  

 Primadonnaen:  Høj faglighed er meningen med 
arbejdet, (mening, opgaver og løn)

 Karrieremennesket : Opgaver, især udvikling og næste
hop i form af løn og titel

 Lønmodtageren:  Leverer de aftalte opgaver, men 
lever i fritiden og for familie og venner.

 Pragmatikeren :  gode arbejdsvilkår, miljø, kollegaer. ( 
Arbejdspladsen, opgaverne og lønnen)

https://www.saxo.com/dk/motivation_helle-hedegaard-hein_indbundet_9788741252278


Den attraktive arbejdsplads

 Få medarbejdere uanset  generation, køn, livsfase, 
social gruppe, faglighed og kultur til at arbejde  med 
energi og engagement 

 Slip Talenterne løs uden at miste fokus på opgaven, 
arbejdet og helheden

 Arbejdspladsen som livsnavigatør d.v.s. hjælpe 
medarbejderne med at styre eget liv både arbejds- og 
privatliv  - Det moderne arbejdsmiljø



Ikon og ledestjerne – en at se op til og som 
fortjener respekt! 



Ledelse nu og fremover! 
Konjunktur, mode og religion

 Vekslende mellem det bløde og det hårde teorier –
det afhænger af de økonomiske konjunkturer  og 
udbud/efterspørgsel på arbejdsmarkedet 

 Mange bøger og færre teorier

 Uddannelse og praksis 

 Teori og virkelighed

 Håndbøger  - mon det virker, når jeg gør det samme!



Hvad virker - ledelse og 
performance ?

 På højere grad af effektivitet 

 Fokus på lederudvikling/uddannelse og evaluering

 God intern kommunikation og vidensdeling 

 På større tilfredshed, mindre udskiftning af 
medarbejdere og lavere sygefravær 

 Frihed i opgaveløsningen

 Balance arbejde og fritid

 Fokus arbejdsmiljø/daglige trivsel

Kilde: God ledelse og god performance i danske virksomheder og organisationer” 2014 af Tor Eriksen, Valdemar Smith, Økonomisk 
Institut AAU og Lederne



The  Manager 

 Lederens opgave  at skabe tid og rum til medarbejdere 
kan passe deres arbejde 

 Tydelig  med hensyn til ønsker, regler og 
forventninger  (Den voksne) 

 Talsmand – bindeled op ad og ind i organisationen

 Vidensdeling til de rette medarbejdere

 Strategiske fokus på nye løsninger fysisk og digitalt –
mennesker eller system i spil



The Priest

 Kunne lide og rumme ansatte  i al deres umulige og 
besværlige mangfoldighed

 Nærvær og engagement – de afkoder  dig lynhurtige!

 Retning og mening især i NU 

 Begejstring og motivation  i forhold til kerneydelsen, 
kultur og strategi (det smitter)

 Eksekver  - konsekvenspædagogik! 



The Artist

 En leder som tør indrømme fejl(UHA) contra den 
negative  fejlfinder/problemkulturen

 Prøve nye veje  og metoder og give plads til 
medarbejderne 

 Løsning, tilrettelæggelse og balance

 Humor og sjov  i hverdagen, gør det sjovere at være på 
arbejde. 

 (Brokkerier nr. 1 på hadelisten)



Direktøren for det hele 

 Naturtalent for at matche en given ledelse til den 
situation som hver medarbejder står i time for time og 
minut for minut

 Brobyggeren mellem mange forskellige mennesker og 
kulturer

 Erkendelse af lederskabets mange facetter og 
udfordringer

 Frontfigur - ansvar og rollemodellen for alle



Konsekvenser af dette for strategisk 
ledelse



Marianne Levinsen

Balticagade 15 st.th..
8000 Århus C

E: mlev@fremforsk.dk
T: 86 11 47 44
M: 20 67 45 01

www.fremforsk.dk

mailto:jbj@fremforsk.dk
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=139
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=131


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


