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Tidsånden 

Ny optimisme 2016 - 2020

 Det går stille og roligt fremad!

 Tidsånden - det nære og hjemlige 
 Hjemmebag, urter,  nyttehave

 hjemmestrik og anti- materialisme

 Retro på retur

 Evnen til selv at skabe og gøre en forskel  
frem for forbrug

 Futurismen er på vej, tro på fremtiden,  
fremskridt, robotter, automatisering, 
kunstig intelligens



Danmark i Verden 2020

Hvad skal vi leve af i 2025



Den voksende 

middelklasse

60 % i Asien i 2030
• Afrika

• Sydamerika

• USA

• Indien

• Kina

• EU – øst

• Tyrkiet



Hvad vil middelklassen 

have?

 Som os efter 2. verdenskrig vil de gerne have : 

 Tryghed og sikkerhed – velfærdssystemer

 Sundhed og sundhed of børnene 

 Bedre tilværelse for vores børn end for os –

uddannelse, bedre boliger, bedre mad, biler, 

rejser og begyndende småluksus

 Luksus er det, vi ikke havde råd til selv – altså 

de almindelige middelklasse produkter

 Rettigheder, demokrati og ligestilling ….



Den globale konkurrence 

på arbejde og viden 

 Konkurrence på alle typer af arbejdspladser og 
viden for fremtidens arbejdskraft 

 Højtuddannede ingeniører, forskere, 
matematikere og finansielle wizkids, kreative 
medarbejdere

 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





Globalisering 3.0

(Industri 4.0)

 Automatisering, robotisering og effektivisering 

af alle processer i danske virksomheder

 Danske virksomheder skal stadig producere 

 Virksomheder vil leve af salg af produkter og 

service dog indholdet af arbejdskraft vil 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



Nye fagre verden 



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

Struktureret



There’s an app for that

 On demand - efterspørgsel, assistance og køb –

hvor, og hvornår det passer dig som 

virksomhed eller privat person 

 Forkorte vej fra kunde til service og produkt –

tænk det ind i organisationen 

 Forkorte vej til deling af medarbejdernes 

erfaringer  på en nem og smart måde

 Uber,  my- clean, Airbnb,  Amazones intelligent 

Turk –alle slags services fra produkt, service, 

og  fra ufaglært til højt specialiseret  rådgivning.



Kommunikation og 

samarbejde



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 -



Babyboomers

født 1940-54

 Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en 

periode med mangel og afsavn. 

 Kollektivisme og solidaritet - ens for alle

 Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og telefonen.

 Kommunikation - De kan bedst lide at løse problemer 

via telefonen eller ansigt til ansigt med personen

 Det vigtigste – spændende opgaver, kollegaer og 

lønnen ikke så vigtig, dog sikkerhed og anerkendelse

 Udsigten til  2.  teenagefase - manglende anerkendelse, 

sygdom, ægtefælle – så stopper de med at arbejde



 Født 1955-66

 Mere bevidste og kyniske i arbejdsliv og forbrug

 Vil ikke skilles – men være perfekte  

 Teknologi:  Båndoptageren 

 Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) 
og samfundet er vigtigt 

 Penge, status og position 

 Kommunikation - Fokus på udvikling og at vi 
gør det rigtige(etikken/ideen)

 Digitale indvandrere  i forskellige grader



Generation X

født 1967-79

 Første generation med fokus på enkelte individ 

 Opdraget af 68’erne – den frie opdragelse

 Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.

 Den personlige succes …Workaholics

 Meningsfuldt arbejde til en høj løn og gerne 
arbejde meget (titel uden betydning)

 Fleksible arbejdstider og resultater 

 Anerkendelse, Udvikling og udfordringer

 De sidder i dag på magten offentligt og privat 



Mobil Digital Now



Digital Natives

Y og Z

 Nyheder, kultur, informationer,  shopping, chatting, spil, 

musik ( multitasking)

 Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.  

www.youtube.com, www.facebook.com, 

www.snapchat.com, www.instagram.com, Twitter mv. 

 Gaming – generationer – sjov og next level

 Mobil = kontakt til verden, venner og familie, største 

indkøbs og informationsplatform nu og fremover

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


 I 2025 alle danskere under 45 år

 De frivillige og interessebårne fællesskaber –

Nej tak til tvang og bestemte værdier. 

 Glem fastnet og tvungne systemer

 What´s in it for me! 

 Netværk og ikke mindst hjælp fra peers eller

relevante fagpersoner indenfor mit område



 Arbejdet skaber min identitet og selvrealisering

 Fair og retfærdig løn

 Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag med forståelse 

for andre interesser end arbejde (Heste, Yoga, 

festival)

 Gerne en titel og noget at være stolt af

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

 Vil ikke arbejde for meget - De 3 FFF ( frihed, 

fællesskab og fritid i 2009)

 I en periode tilbageholdende og fornuftige…….

Y og Z’s forventninger til 

arbejdspladsen 





Forskellige typer af viden

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 

 Hvad gør med f.eks. ved nedbrud eller fejlmelding 

ved maskine/robot i produktionen 



Vidensdeling

 De formelle systemer – personalemøder, 

digitale strukturer, intranet, systemer

 De skal sikre at man får adgang og deler 

relevant viden for alle i en organisation 

 Stor betydning for trivsel og effektivitet 

 Uformelle strukturer – man ved, hvordan man 

gør og eventuelt hvem der skal sikre, at det sker

 Langt de fleste har begge dele i virksomheden 



Videndeling 

i netværk

 De frivillige har hver dansker mange af 

 Det afgørende er en fælles interesse og/eller 

historie, som driver netværket

 Netværket kan være erhverv eller privatliv

 Konkurrencen om opmærksomhed og vigtighed 

 Interne digitale systemer som netværk og 

vidensdeling 

 Stor forskellighed i om det anvendes reelt i 

hverdagen  ” Relevans” 



Relevante spørgsmål

 Jeres organisation, faggrupper og funktioner

 Hvor er det oplagt at skabe netværk og dermed 

også  deling af viden om arbejdet ?

 Skal det være obligatoriske eller frivilligt? 

 Test og nysgerrighed i forhold til,  hvad virker?

 Ærlighed og åbenhed skaber det bedste 

fremtidige vidensdelingssystem 

 Når medarbejdere ved hvorfor, så er de villige til 

mange forandringer! 
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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…


