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Megatrend
A New World Order  



The west is no 
longer the best 

▪ Efter den kolde krig havde vi stadig opskriften på de rette 
politiske og økonomiske styreformer: 
▪ Demokrati og reguleret kapitalisme

▪ Krige og mislykkede demokratiseringer i  Irak og Afghanistan –
eksporten mislykkedes

▪ Finanskrise – kapitalismens nedsmeltning

▪ Derfor  har  vi i en lang periode i DK og EU  været usikre  med 
hensyn til Syrien, Irak, Rusland og Nordkorea – hvordan skal vi 
handle

▪ Det er ikke blevet mere sikkert med Brexit og Trump som 
præsident – og vi er ikke nødvendigvis nummer 1



Usikker tid 
for Danmark og EU

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

▪ Ressourcerne bl.a. de digitale data, energi, infrastruktur og 
magten over dem lige så vigtig som militær kapacitet. 

▪ Nordstream 2 – Gazprom, Tyskland og flygtninge, Tyrkiet, Polen, 
Ungarn, Italien, Spanien …og Danmark med ny politisk 
konstellation

▪ En uforudsigelig verden – usikkerhed og forvirring 

▪ Være klar på at blive klogere med kort varsel..…



The New Normal 
frem mod  2030

▪ Danmark og EU skal demonstrere, at vi er bedre hver gang!

▪ Mangfoldighed i tilgange til salg, service og produkter afhængig 
af land, kultur og subkultur

▪ Afgørende: Faglighed og feltarbejde - at forstå land, kultur, 
subkulturer og omsætte til målrettede produkter og services 

▪ Rusland og Brexit har og vil ramme os hårdt ditto med  Iran 
aftalens sammenbrud og handelskrig med USA.

▪ Det eneste konstante: At der opstår nye konflikter og 
udfordringer for vores samfund og arbejdsmarked 
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(1844=indeks 100)



Forventningernes samfund

▪ Opsving og fremgang i Danmark – skifte i tidsånden

▪ Væk fra krise, retro, mormormad og genbrug – vi skuer 
frem til ny teknolog og ikke bagud

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

▪ Det gælder det såvel det materielle som det immaterielle i 
livet

▪ Frys, personalegoder og høj løn på dagsordenen

▪ Hurtige jobskifter bliver igen moderne 
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Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2018

2018 2028 Ændring

0-9 623467 700739 77272

10-19 683061 641563 -41498

20-29 778345 759870 -18475

30-39 676658 799866 123208

40-49 769335 673602 -95733

50-59 792609 754776 -37833

60-69 665210 748241 83031

70-79 535730 575100 39370

80-89 212052 349730 137678

90 + 44640 56940 12300

I alt 5781107 6060427 279320



Medarbejdere

Dyb arbejdskraftmangel fremover

Det hjælper først om 5-6 år, og der er alting alligevel 
forandret

Automatisering, outsourcing og nye forretningsmodeller

Tage sig godt af de unge og seniorerne

Passe på familiernes midt i livet

Rekruttere fra Øst og Sydøsteuropa

Opprioritere HRM









Mangel på faglærte



Det åbne globale Tech 
arbejdsmarked

▪ Amazone Mecanical Turk, Worksome (DK)

▪ Digital platform  - hvor arbejdskraft og specialiseret 
arbejdskraft  til salg world wide

▪ Tilgængelighed 24/7

▪ Transparens  med hensyn til pris, kvalitet og erfaring-
rating 

▪ Afgørende – salg af standard eller ekspertviden

▪ Freelancer grupper – de eftertragtede – dem som er 
nødt til det.  20 % i 2025 



Temps bliver det nye sort 

Løstansatte vikarer udgør en større 

andel af firmaernes arbejdskraft

Både den private og offentlige sektor bruger vikarer og vikarbureauer

De fleste firmaer, der benytter vikarer og vikarbureauer har færre end 50 
ansatte

De fleste (ca. 40%) vikarer er unge under 30 år

De fleste (ca. 80%) vikarer har ingen kompetencegivende 
erhvervsuddannelse

De resterende (ca. 20%) vikarer har en kort, mellemlang eller lang 
videregående uddannelse

Mellem 20-25% vikarer har en anden etnisk oprindelse 



Ca. 27.000 jobs på fuldtid via 
vikarbureauer i 2017



Stadig mange udenfor 
arbedjsmarkedet



Disruptive technology
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Delivery Robot



Globalisering 3.0
(Industri 4.0)

Automatisering, robotisering og effektivisering af alle processer i 

danske virksomheder

Big data, nye energikilder, clouds, mobildata, nye materialer, 

deleøkonomi, AI, 3D printning, biotech

Konsekvens – en andel af højt specialiseret arbejdskraft bliver 

vigtigst på alle områder (manuelt & boglige)

En del af industrijobbene forsvinder og erstattes af ny teknologi 

(rutinejobs contra ikke-rutine)

Men de kommende 5 år ventes arbejdskraftmanglen at blive større 

(Klaus Schwab, Davos)



Befolkningens lokalisering:
Hvor bor danskerne i fremtiden?



Ændringer i befolkningen i danske 
kommuner frem til 2035 
Index 2017 =100



Nettotilflytning til 

kommunerne i 2017





Hvad er der ved at ske?

Et rækkehus på Amager på 120-130 kvm koster som nyt i dag over 
4 mio. kr.

Aarhus er på vej mod samme prisniveau (pt 3,5 mio. kr.)

De unge børnefamilier er nødt til at flytte ud af byen for at 
realisere deres boligdrøm

Det samme skete i 2006-07 inden boligkrisen og i årene inden

Befolkningstilvæksten vil i de kommende år blive større rundt om 
og i længere afstand fra de store byer

Bornholm og Lemvig klarer sig bedre i flytteregnskabet end 
København, Gentofte og Frederiksberg



Københavns kommune: 
Nettofraflytning af unge familier
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Institutionaliseringen
af børn



B, X og Y på arbejdspladsen



Generation Y
▪ Meningsfyldt og dybere mening

▪ Fair og retfærdig løn….men nu får de børn => mere i 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



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 17 og 27 år og de ældre er på vej 
ind på arbejdspladsen.

De er 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!



Generation new millennium
(Gen 2001 => )

De første 16 årige i generationen er på vej

MEGET digitale og forstår ikke mangel på Wifi eller andre 
digitale selvfølgeligheder

Augmentet reality en del af hverdagen – hjælp dem med at 
finde jer og finde rundt

Som medarbejdere er de som Gen Z bare mere individuelle, 
mere institutionsopdragede, mere uforstående overfor 
systemer, besværligheder og manglende digitalitet

Sigt efter denne gruppe og I får også de andre på plads



Fremtidens digitale medier

De sociale medier udvikler sig hurtigt – goddag/farvel

Det håndholdte og i lommen er fremtiden 

Der er utroligt stor forskel på generationerne

Det er være med på det digitale er en adgangsbillet til de unge og 
efterhånden også de yngre også som gerne vil rekruttere

I skal gøre Jer lækre på de sociale medier – ikke pushe

Tillid digitalt!

Det går kun én vej – mod mere digitalitet. Modreaktioner er noget 
vi dyrker til middagsselskaber og et par dage på ferien
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