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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 

 Vi forventer  bedre arbejdspladser og bedre fysiske og 
mentale rammer dvs. mere sundhed 

 I virkeligheden er mange unge i dag de bedst 
uddannede men dårligst lønnede i USA og Europa
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Politik som 
mega-trend

 Politikere forgår og embedsværket består

 (Sir Humphrey – Yes minister)

 Nye spilleregler og rammer en del af hverdagen som de 
offentlige tjenere

 Krydsfeltet/lyskrydset mellem brugere, organisation  og 
politikere/lovgivere er ikke altid nemt.

 Man skal lære og sno sig og forsøge at forbedre og udvikle 
systemer, hvor man har indflydelse og mulighed

 I forandringstider skal lederen ned i  maskinrummet og sørge for, 
at organisationen udvikles og ændre med de rette pejlemærker 
for øje.



Ældre og sundhedsområdet  

 Indtil 1950’erne tog vi os selv af de ældre, når de ikke 
kunne klare sig 

 Hjælp mod betaling til 1987 

 1949 – husmoderafløsning  til kortvarig hjælp af ældre 
– de svageste flyttede på alderdomshjem

 1964 –hjemmehjælp en profession og tilbud, som 
kommunerne skulle tilbyde borgerne

 1987- beslutning om gratis hjemmehjælp 



Fortsat 

 2003  frit valg af hjemmehjælpen

 En række muligheder for tilskud efter alder og 
indkomst 

 Ældrecheck og medicinske patienter

 Vi tror, at det altid har været på samme måde.

 Det har det ikke  og vi kan sagtens forestille os nye og 
andre beslutninger for fremtidens ældre og seniorer



Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Danmark 2016-2026

ca. 1,2 mio. i Region Syd 
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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



Befolkningsudviklingen 
2015-2030 (Prog 2015)

Prognoser ændrer sig







Fremtiden og 
fremskridtet 

Pas på entydige  prognoser og 

fremskrivninger 

Byers og områders størrelse og udvikling afhænger af 
flere faktorer:

– Geografien – opland og nærhed til større by

– Infrastruktur – såvel vej som kollektiv trafik 

– Byens DNA og samarbejde på tværs erhverv og det offentlige  
- visionær købmandsskab /ildsjæle!

– Investorer og byggefolk 

Se Bolius By statistitik i kommuner 2006 til 2016



De yngre og service

 Hurtig, nem, lækker og smart design

 24/7 – What ever – When ever

 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 

 Gaming og Next level 

 Engageret og god attitude – når man møder et 
menneske ” Når man endelig bevæger sig

 ud den fysiske verden !”



Vilkår på fremtidens  løbske  
arbejdsmarked



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 



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.

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



Det meget fleksible 
arbejdsmarked

 Halvdelen af alle jobs fra 2001 er væk, og  en ny 
halvdel jobs siden 2001 (sådan cirka) 

 De gamle rammer med aftaler og lønmodtagere er 
stadig en betydelig del af arbejdsmarked

 Hvorfor er prognoser for faggrupper så svære at lave?

 Et kæmpe løft på de digitale færdigheder og 
kompetencer en forudsætning for at blive på 
arbejdsmarkedet 



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 



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…………..



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



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 



Medarbejdere og mennesker



Digital Natives 
Y og Z



Mobil Digital Now or invisible 
in 2025



Digital Natives

 Socialiseret  til personlig og individuel tilgang 

 Jobbet et personlig projekt med fokus på det

 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/


 Karrieremuligheder og personlig udvikling skræddersyet til 
mig.

 Fleksible arbejdstider tilpasset interesser

 Fair og retfærdig løn

 Jo yngre jo mere fryns – Tak  (sundhed)

 Fællesskab med andre unge (peers)

 Gerne en titel  og noget at være stolt af

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

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

De unge og forventninger til 
arbejdspladsen 
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Nutidens og fremtidens 
seniorer



Borgere og generationer

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 -



Mellemkrigs generation
Født mellem 1919 -1939

ca. 77  til  97 år 
 Kun 7% af befolkning i dag 

 De ældste og dårligst uddannede i vores samfund -
husker en barndom præget af nøjsomhed og arbejde

 Bruge det hele – imod madspild 

 Digitale analfabeter

 I systemer er de tilbageholdende og venter på,  at det 
bliver deres tur i systemet 

 Man skal være opmærksom på dem 



68’erne 
født 1940-54

ca. 60 til 76 år 

 Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en 
periode med mangel og afsavn.

 Værdier: Solidaritet med alle = alle lige rettigheder og 
pligter, ikke individuelle 

 Mange er optaget af sundhed og at optimere den ”man 
skulle helst nå det hele”

 Vil selv definere sygdom og alderdom

 Som borgere  - digitale indvandrer – et kompetent 
menneske, en telefon eller et brev



Generations Jones som 
kunder

 Selvbevidste og kyniske forbrugere og borgere, ikke loyale mod 
butikker og myndigheder.

 Servicen skal være lækker og designet uanset om det drejer sig 
om personlig assistance 

 Det skal signalere status og penge nok.

 Hvis de ikke kan få god offentlig service, så vil de med penge 
forsøge at købe sig til den.  Raseri og vrede!

 2030 – levestandarden ca. ½ gange større end i dag

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



Mangfoldig service og tilgang

 Vi ønsker alle en forskellig service og tilgang afhængig 
af livsfase, generation, kultur, sociale forhold mv.

 Et sammenhængende system – hvor vi mødes på lige 
den måde, som vi ønsker os lige på det rette tidspunkt 
i forløbet eller processen

 Vi forventer faglig kompetente personer, som yder os  
den optimale personalized service uanset hvem vi er 
og hvor vi henvender os





Marianne Levinsen
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