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Tidsånden 

Ny optimisme 2014 - 2020

 Vi ser lys forude - På vej ud af tunnelen!

 Fokus på uddannelse, viden og 

kompetencer

 Respekt af det gode håndværk

 Tidsånden - det nære og hjemlige 
 Hjemmebag, urter,  nyttehave

 hjemmestrik og anti- materialism

 Futurismen er på vej, tro på fremtiden,  
fremskridt og ny teknologi



Viden og kompleksitet

1. Formel viden systematiseret

 Begrundelsesviden – Hvorfor er det rigtigt 

 Faktaviden:  Vide præcist 

2. Uformel erfaringspræget 

 Personkendskab:  hvem kan få det til at ske

 Praksiskompetence: Hvordan får man det til at ske 



Vidensdeling

 De formelle systemer – personalemøder, 

digitale strukturer, intranet, systemer- som skal 

sikre at man får adgang og deler relevant viden 

for alle i en organisation 

 Uformelle strukturer – man ved, hvordan man 

gør og eventuelt hvem der skal sikre, at det sker

 Langt de fleste har begge dele i virksomheden 



Danmark i Verden 2020

2025

Danmark i Verden



Befolkningstilvækst

og den voksende 

middelklasse
• Afrika

• Sydamerika

• USA

• Indien

• Kina

• EU – øst

• Tyrkiet



Industrien og 

vidensdeling 

 Der frembringes i dag flest industrivarer i USA

 Beskæftigelsen er kun 10% af arbejdsmarkedet i 

USA

 I DK kommer vi også til at leve af salg af produkter 

og service dog indholdet af arbejdskraft vl være en 

lille del af det færdige produkt

 Til gengæld er avanceret vidensdeling i form af 

automatisering, robotter, scannere, 3D printere en 

væsentlig del af produktion og service



Indiens high-tech center



Serviceområdet

Bangalore, Indien

• Anvendelse af masseproduktionsteknikker på 

sofistikeret service. Deres styrke.

 Hospitaler – øjne, fødsler etc.

 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. 



Globalisering 2.0

• Konkurrence på alle typer af arbejdspladser og 
viden for fremtidens arbejdskraft 

• Højtuddannede ingeniører, forskere, 
matematikere og finansielle wizkids, kreative 
medarbejdere
 Rambøll ca. 1800 ingeniører

• Flere og flere opgaver også mere avancerede 
servicefunktioner outsources 

• Arla Polen – Grundfos - Budapest

• Alle jobtyper, funktioner og viden i potentiel 
global, regional og lokal konkurrence



Vidensdeling i 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 virksomhed, marked, og 

situation, ellers giver det ikke mening 

 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.

 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:

Fire slags data

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

Struktureret



There’s an app for that

 Se på on demand - økonomien, som pt. vokser  i 

private hjem og private virksomheder

 Efterspørgsel, assistance og køb – hvor, og 

hvornår det passer dig som virksomhed eller 

privat person – nyt businessområde

 Uber,  my- clean, Airbnb,  Amazones intelligent 

Turk –alle slags services fra produkt, service, 

og  fra ufaglært til højt specialiseret  rådgivning.



B, X og Y –vidensdeling  

på arbejdspladsen



Generationer  fra digitale 

analfalbeter, indvandrere til 

digitale indfødte!
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 1967-77

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

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 -



Mobil Digital Now or 

invisible in 2025



Na



Kompetencer og det 

kompetente menneske

 Den moderne arbejdskraft skal være 
 Fleksibelt

 Innovativt

 Bæredygtig

 Vidende

 Social 

 Kreativt

 Kompetent

 200 % dedikeret ……………………….

 Det er sgu svært at være hele tiden!

 Man kan gøre som Andreas Doppler, MEEN



Specialiseret faglighed 

Formel viden 

• Høj specialiseret faglig viden indenfor 

sundhed, it, sikkerhed, kurser, koordinering 

mv. 

• Garanti – for det vi gør er baseret på nyeste 

faglige viden. Løbende faglig opgradering 

• Forudsætning for dygtighed – at kunne 

formidle sin faglighed til andre faggrupper og 

indgå i konstruktive samarbejder

• Vidensdeling er altafgørende – specialisering



Anvendt viden, faglighed  

og praksis

• Vi skal  blive  bedre end andre til at udvikle nye 
produkter , services og bedre processer.

 Kreativitet, Innovation, selvstændighed 

• Man kan ikke leve af viden alene – men kun af 
virksomheder og mennesker, der anvender 
viden til frembringelse af nye produkter, 
processer og services.

• Kort sagt – sæt jeres viden i spil hver dag på 
jeres arbejdsplads!



Kommunikation 

 Kommunikation – mundtlig og skriftlig ikke på 
en måde.

 Nogle gange opdatering, evaluering mv. af 
forskellige formelle kvalitetssystemer

 Andre gange forklare og uddybe i forhold til 
kunder, patienter, borgere og kollegaer

 Sidstnævnte det mest udfordrende – hvordan 
deler man viden på en måde, så modtageren 
forstår budskabet

 Mange forskellige måder og mennesker 



Digitale færdigheder 

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

 Ny teknologi kommer ind på alle niveauer i 
organisationen 

 Anvendelse af digitale data, informationer i nye 
strukturer.

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



Organisation og 

systemforståelse

 Indsigt i arbejdspladsens kerneydelser og 
forretningsgange  

 Forstå egen placering og betydning i de 
værdikæder, man indgår i.

 Hvorfor ens indsats og vidensdeling er så 
vigtigt for virksomheden ?

 Samarbejde og udveksling af informationer 

mange gange i løbet af en dag med mange 

forskellige mennesker i mange forskellige 

situationer





Ledelse og 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…
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