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Forventningernes samfund

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

▪ Det skal helst gå fremad hvert uge, måned og år for 
både  de professionelle kunder/partnere og 
kunder/forbrugerne 

▪ Kunderne i lufthavnen forventer bedre fysiske 
rammer og oplevelser

▪ Ikke mindst en forventning om effektive digitale 
systemer, som binder alt sammen uden at man 
mærker det. 
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MEGA TECH 
og disruptive teknologi  
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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  

▪ 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. 

▪ Massiv behov for uddannelse og efteruddannelse af 
arbejdsstyrken

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



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.

▪ Brug af eksisterende data  estimeres (OECD):

▪ Øge virksomheders indtjening med 5 til 6 %

▪ Nedbringe offentlige udgifter med 15 til 20 %

▪ Større dokumentation for gevinst ved optimeret brug af data 
end ved ny teknologi!



BIG DATA 
et profitablet tiltag:

Hvordan tjener man penge på BIG DATA?

A. Sælg data, indsigt og viden

B. Skab smarte produkter og serviceydelser

C. Forbedring af brugeroplevelsen

D. Skabe nye business models

E. Forbind Jer med jeres slutbruger



Industriproduktion 4.0, 
automatisering  og kunstig 

intelligens

▪ Globaliseringen drev revolution af  service og 
rådgivningssektor for bl.a. byggeri og medicin i 
Bangalore(Dacca)

▪ Den skandinaviske landsby i Krakow

▪ Næste level er øget automatisering og robotter med 
kunstig intelligens, som kommer til at løfte 
produktivitet og effektivitet i service og avanceret 
videns-service 



fortsat.

▪ De vil løser typisk mere avancerede rutineopgaver 
f.eks. bogholderi, løn, standardviden

▪ Alle kommer til at trimme organisation, opgaver, 
arbejdsgange og finde nye og bedre løsninger

▪ Arbejdsdelingen mellem mennesker og digitalisering i 
bred forstand bliver forfinet og fintunet de 
kommende år 
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Demokratisering af viden og 
service 

▪ Robotter med avanceret intelligent technologi 

▪ De mange nye muligheder (sårbarhed)….

▪ Valideret og kontrolleret forskningsdata koblet til 
konkret tilfælde Dr. Watson 

▪ Bedre og lang mere service Dr. Watson Jill 

▪ Reel demokratisering af viden - Give ansatte og borger 
den bedste viden indenfor et område 

▪ Fra MOOCS til personlig tilpasset læringssystemer for 
kunde og ansat 



Disruption: At sætte sig på et 
interface

▪ Uber, AirBnb og GoMore 

▪ Tidligere Amazon, Apple og Google

▪ Tech branchen vil søge at sætte sig på alt

▪ De er rigtig gode til kundeservice og kundebetjening 24/7 what 
ever –when ever 

▪ Forkorte vej og kontakt mellem kunde eller den service, man 
ønsker 

▪ Hvilke teknologier og udviklingsarbejder kan gøre det nemmere 
at være kunde i lufthavnen  fremadrettet 

▪ Brug fortid, nutid og science fiction – drømme om hvad der 
kunne være fedt at opleve!
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Kunder og service



De mange generationer 
Forventninger og service

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 -



De digitale indfødte 



Professionel
Travellers og businesspartners 

▪ Mange  stor erfaring med rejse, transport og logistik 

▪ Sammenligning lufthavn, rengøring, service, digital 
nemhed, shopping 

▪ Verdensborgere med masser af venner på tværs af 
landegrænser  

▪ De vil gerne være de fede steder – hvor der er tænkt 
over indretning, rengøring og butikker.

▪ Helhedsoplevelsen – Åbent og service 24/7



Forventning til 
service

▪ Hurtig, nem, lækker og smart design

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

▪ Engageret og god attitude –når man møder et 
menneske

▪ Det sjove – gaming og leg også som voksne

▪ På den sjove og nemme rejse 

▪ fra starten



Fremtidens lufthavn 

▪ Hvordan rejse, ankomst, logistik starter før selv 
aktivitet går i gang  ( pre- service)

▪ Den barriereløse og glidende bevægelse fra sted til 
sted eller opgave til opgave 

▪ Fra start til slut uden for mange bump og 
forhindringer – kun de forventede 

▪ Smarte digitale og interaktive løsninger, som man 
bruger men ikke bemærkninger



Fremtidens Service

▪ De mange indgange og kunder/partnere 

▪ I skal både tænke på hver segment og deres kontakt/service 
med jer

▪ På samme tid sørge for integration og kunderejsen på tværs 
af infrastruktur, lufthavn og security

▪ Hvordan skabe den hele oplevelse uden besvær

▪ I er både foran og bag ved i kulissen og sørger for fremgang 
og service

▪ Samarbejde på tværs er afgørende for succes 



Lederrollen  i forandringstider 



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!



Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af 

hverdagen!
▪ Daglig praksis og en  evig forandringsproces

▪ God praktisk ledelse er komplekst kludetæppe af 
afbrydelser, spørgsmål og stillingtagen og ikke den 
velordnede slipsemand, som styrer det hele fra 
kommandobroen (H. Mintzberg)

▪ "Leadership involves plumbing as well as poetry” 
James G. March, Stanford University



Kompetencer og det 
kompetente menneske

▪ Den moderne arbejdskraft skal være 
▪ Fleksibelt, Innovativt, 

▪ Bæredygtig

▪ Fagligt og evidensbaseret 

▪ Vidende, Social, Kreativt

▪ ROBUSTE 

▪ Kompetent

▪ 200 % dedikeret ……………………….

▪ Det er sgu svært at være hele tiden!

▪ Man kan gøre som Andreas Doppler, MEEN



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



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





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
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