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Verden 



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 

 Det arabiske forår og Mellemøsten

 Mere 45 mio. flygtninge i dag – 50 % er børn



Danmark i Verden 2020

Hvad skal vi leve af i 2030?



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 ….



Globalisering 2.0

 Konkurrence på alle typer af  erhverv (yrke)  også 
indenfor viden og de højtuddannede 
 Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids, kreative medarbejdere

 Rambøll ca. 1800 ingeniører

 Alle jobtyper, funktioner og delfunktioner i potentiel 
global, regional og lokal konkurrence

 Den skandinaviske landsby i Krakow  i Polen

 Virksomheder søger, hvor den bedst uddannede og 
billigste arbejdskraft er, når det er muligt



Serviceområdet
Bangalore, Indien

 Anvendelse af masseproduktionsteknikker på sofistikeret 
service. Deres styrke.
 IT- service, regnskab, løn, 

 Grafik, billeder

 Kvalitets og ingeniørers udviklingsarbejde

 Udvikling af ny teknologi og it soft and hardware.

 De optimerer servicen ved at producere mere og billigere på 
samme tid.

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



Disruptive technology



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 virksomhed, marked, og situation, 
ellers giver det ikke mening ……..

 Teknologi, robotter, automatisering, software – Årsagen til at 
produktion kommer tilbage til Skandinavien og  USA



De utallige teknologiske 
muligheder



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. 

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

 Rester klarer maskiner…………..



Konsekvens 
erhverv/yrke

 Vi får mange nye titler arbejdsmarkedet  og 
funktioner f.eks. 

 Artificial intelligence officer

 Robotmanager or developer

 Caremaker 

 Der er stadig brug for arbejdskraft  til implementering, 
kontrol, styring og innovation indenfor de mange nye 
artificial intelligence systemer, robotter og 
programmer 

 Soft og hardware 



There’s an app for that 

 Fleksibel arbejdskraft  på stedet 

 Virksomheder henter specialiseret arbejdskraft og 
konsulent tjenester fra hele verden via App og digitale 
platforme

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

 Flere arbejder deltids, kort eller længere periode  
måske 20 % i 2025 



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 -



 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




De unge og uddannelse og 
erhverv 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 især på venner, familie og kollegaer

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


Kompetencer  på fremtidens arbejdsmarked
- Ikon, ildsjæl og ledestjerne



Specialiseret faglighed 
Formel viden 

 Specialisering indenfor mange fagområder på korte, 
mellemlange og lange uddannelser. 
 Høj faglighed - stigende krav over tid

 Garanti – for det vi gør er baseret på nyeste faglige 
viden ( måske Worldwide)

 Løbende faglig opgradering 

 Evnen til  dele og formidle viden er afgørende i et 
specialiseret samfund 

 Rollen som oversætter/translatør 



Anvendt viden  
og praksis

 Vi  kan ikke leve af  et højt formelt vidensniveau og at 
være højtuddannede

 Det afgørende er, at vi kan omsætte og bruge vores 
viden 

 Til at udvikle nye og forbedre services og produkter  i 
de virksomheder og organisationer, som vi kommer til 
at arbejde i. 

 Vigtigt at træne praksis og strategiske fokus på, 
hvordan ny viden og indsigt kan omsættes

 Iværksætteri, projekt og konkurrencer 



Den mangfoldige 
Verden 

 Vi samarbejder, sælger og kommunikerer med flere 
og flere nationer og kulturer

 Den nye globale middelklasse vil ikke kun købe, 
samarbejde og udvikle på ”vores” måde

 Derfor er forståelse for en global verden  og de mange 
forskellige kulturer.

 English dear, men også spansk , kinesisk ….

 Evnen til at forstå ikke fordømme andre kulturer  
(sociologi)

 Fejl og misforståelser koster milliarder hver dag



Digitale færdigheder 

 Ny teknologi på vej ind i alle niveauer  i 
organisationen 

 Forstå og se muligheder i Big Data og de mange 
nye kilder til information og udvikling

 Arbejdsdeling, dokumentation, kommunikation 
mv. sker digitalt nu og fremover

 Se nye muligheder for bedre, mere sikker og 
billig vidensdeling i produktion og service



Fremtidens 
menneske 

 Fremtiden verden er præget af omstilling og 
forandring som en konstant faktor.

 Som menneske kræver det et fagligt, socialt og 
personligt fundament for at begå sig i verden

 Afgørende kompetencer for den enkelte;

 Uddannelse 

 Selvværd 

 Dømmekraft 





Skolen  som bensinstasjon i 
2030 



Konkurrence skolen 
2030

 Forspring og innovation 

 Konkurrencen mellem uddannelsesinstitutioner – de skal 
demonstrere succes for elever under uddannelse og især på 
jobmarkedet. 

 Nye intelligente læringssystemer tilbyder læring og uddannelse 
på en langt mere fleksibel og personlig tilpasset måde

 Skolen skal sikre optimal learning på hurtigst mulig tid 
afhængig af forudsætninger 

 Nogle elever bruger 6 uger andre 6 måneder 

 Farvel til masseuddannelse 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLiuy85LbOAhXJBSwKHUNjAmoQjRwIBw&url=http://sport.tv2.dk/atletik/2016-07-15-sara-slott-varmer-op-til-ol-med-arets-bedste-tid&psig=AFQjCNHoaZnusGNUaKk2fc2k0J9Z7KuKjA&ust=1470916312970231


Den mangfoldig skole
2030

 De skoler,  som forstår den mangfoldige verden i 
udbud og fag vinder de unge

 AI (kunstig intelligens) skabt talrige program/systemer 
til at forstå kunder og markeder 

 Skolernes opgave skal certificere de bedste 
læringsprogrammer indenfor fag, kultur og sprog. 

 Disse læringsprogrammer kan følges 24/7 uanset hvor 
eleverne opholder sig!
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http://www.veoh.com/watch/v22901234xA9xT6WY

http://www.veoh.com/watch/v22901234xA9xT6WY

