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Privat forbrug 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)
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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



Hvad lever vi af og hvad skal vi leve af i fremtiden 



Hvad lever vi af i dag?

(netto)

 Eksport industrivarer 68 mia. (medico 39 mia., maskiner 
19 mia., møbler 5 mia., instrumenter 5 mia.) 

 Eksport landbrug (70 mia.)

 Søtransport (52-60 mia.)

 Varetilknyttede tjenester (17-18 mia.)

 Varetilknyttede tjenester, merchanting (16-19 mia.)

 Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.)

 Lufttransport person og godstransport land (10 mia.) 

 Royalties og licenser (3-4 mia. kr.)

 En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.)

 …resten giver underskud



Danmark i Verden 2020

2025

Danmark i Verden



Befolkningstilvækst

og den voksende 

middelklasse
• Afrika

• Sydamerika

• USA

• Indien

• Kina

• EU – øst

• Tyrkiet



Det store potentiale 

Source : OECD – Homi Kharas 



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



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 %



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



Innovation er fremtiden

- Anvend din viden i praksis!

• Vi skal være bedre end andre til at udvikle nye 
produkter og services

 Kreativitet, Innovation, selvstændighed 

• Innovation kan ikke eksistere uden produktion 
og samspil mellem de to eller flere aktører

• Der skal produceres og sælges – ellers 
forsvinder vores rigdom og velfærd

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



Danmarks styrke

• Høj specialiseret faglighed koblet med en evne 

til at samarbejde og kommunikere egen 

faglighed på tværs af faggrupper og 

sammenhænge i virksomheder 

• Lang tradition for industri og produktion og 

udvikling indenfor mange brancher 

• Vi er ikke et land med store naturlige 

ressourcer, så nogle af os ved, at vi skal skabe 

vækst og velstand via produkt og proces mv.



Forsat.

• Alle bidrager i processen uanset uddannelse 

og status

• Pragmatisme – når ting ændrer sig.

• De fleste danskerne vil gerne bidrage til 

virksomheden og samfundet 

• Evne til at omstille sig, når man ved, hvad der 

skal ske og hvor vigtig ens egen indsats er for 

at det lykkes.



Arbejdsmarkedet i 

fremtiden

Der bliver mangel på

arbejdskraft i 

fremtiden

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelseslængde



Konkurrence  og 

globalisering 

• Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”
 Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids, kreative medarbejdere

 Rambøll ca. 1800 ingeniører

• Flere og flere opgaver også mere avancerede 
servicefunktioner outsources 

• Næste bølge service, indkøb og viden!

• Alle jobtyper, funktioner og delfunktioner i 
potentiel global eller regional konkurrence



Kompetencer anno 2020

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

• Evnen til at formidle egen faglighed

• Forståelse for en global verden  og de mange 
forskellige kulturer.
• English dear

• Sproglig kulturel feltarbejder, ellers fejl, misforståelse, 

• Det koster milliarder hvert år i forskellige brancher



Kompetencer 2020

• Forståelse for organisation og virksomhed
 Indsigt i, hvad der er vigtigt egen indsats er i den og 

de værdi – kæder, som man indgår i

• Digitale færdigheder på et højt niveau 
 Anvendelse af digitale data, informationer i nye 

strukturer.

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



Konsekvens 2020

• Samarbejde og kommunikation med mange 
forskellige mennesker 
• Kommunikere egen viden og kunnen til andre

• En kompleks global verden med accelereret 
forandringshastighed  har det moderne 
menneske nu og fremover har brug for;
• Uddannelse 

• Selvværd 

• Dømmekraft 



Indretning 

 Lækre nye varer og produkter, som præsenterer 

sig godt i butikken ikke mindst ud mod gaden

 Vi er alt for dårlige til udsmykning eller bruger 

ikke vores potentiale på dette område

 Oasen og pausen – mulighed for lige at sætte 

sig ned, se på produkter i ro og mag

 Fusionen - mellem flere butikstyper

 Måske kaffe, te eller vand 

 Mange indretninger er forudsigelige 

Pause 10 minutter 



Det grænseløse 

arbejdsliv

 Mange stationer på en dag 

 Ledighed og forventninger

 Danskerne er verdensmestre i jobskifte 

 De fysiske arbejdslove med at gå på arbejde og 

forlade det - indtil næste dag er ophævet

 Store krav til det enkelte menneske om 

selvadministration og akademiske pause

 Informational overload  - få og relevante 

informationer. (forenkling og skarphed)



Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Danmark 2014-2024
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B, X og Y 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 -



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, 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 

 Penge, status og position 

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

 Stadigvæk digitale indvandrere – nogle mere end andre



Generation X

født 1967-77 

• Første generation med fokus på enkelte individ 

• 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

• Værdier på arbejdsmarkedet – harmony, helhed 
og hensyn

• De sidder i dag på magten offentlig og privat 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.cnduk.org/images/genx_bk03.jpg&imgrefurl=http://www.cnduk.org/pages/ed/bks_flm.html&h=475&w=408&sz=51&hl=da&start=4&um=1&tbnid=xVVuIbZpq_C37M:&tbnh=129&tbnw=111&prev=/images?q=generation+x&svnum=10&um=1&hl=da&sa=N
http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.cnduk.org/images/genx_bk03.jpg&imgrefurl=http://www.cnduk.org/pages/ed/bks_flm.html&h=475&w=408&sz=51&hl=da&start=4&um=1&tbnid=xVVuIbZpq_C37M:&tbnh=129&tbnw=111&prev=/images?q=generation+x&svnum=10&um=1&hl=da&sa=N


Familiejournalen 

1943

 Hvis De mener, 

ungdommen er mere 

fordærvet end før, 

Hvad er Saa 

Grunden?



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. 

• Mobil = kontakt til verden, venner og familie, største 

indkøbs og informationsplatform nu og fremover

• De frivillige og interessebårne fællesskaber – Nej tak til 

tvang og bestemte værdier. 

• Vi bor i provinsen Norge i Verden  - Magaly

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


Mobil Digital Now or 

invisible in 2025



Instagram,  

snapchat, Pinterest

…og alt det nye



De unge, uddannelse og 

fremtid(er)



• 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 dag tilbageholdende og fornuftige – snart ovre !

De unge og forventninger til 

arbejdspladsen 



Den attraktive 

arbejdsplads

 Motivation og engagement af mennesker i 

forskellige generationer, køn, livsfase, social 

gruppe, faglighed og kultur 

 Slip Talenterne løs 

 Uden at miste fokus på opgaven, arbejdet og 

helheden

 Arbejdspladsen som livsnavigatør d.v.s. hjælpe 

medarbejderne med at styre eget liv både 

arbejds- og privatliv



Fremtidens 

arbejdsmiljø

• Mennesker som har det godt med nærmeste leder og 

kollegaer er tilfredse uanset arbejdstempo og 

arbejdsmængde. 

• Dårlig ledelse lig med dårlig rekruttering, højt 

sygefravær og jobomsætning

• Respektfuld Kommunikation til alle led i organisationen 

– Ikke mindst, den rigtige kommunikation til forskellige 

medarbejdere( face to face , mobil, facebook, e-mails) 

• Virksomheden som livsnavigatør d.v.s. hjælpe 

medarbejderne med stress og det psykiske arbejdsmiljø 

- styre eget liv både arbejds- og privatliv 



Na

Ledelse af de mange generationer 



Ledelses teorier nu og 

fremover! 

Konjunktur, mode og religion

 Der findes og der vil 

komme oceaner af 

nye bøger og teorier 

om ledelse 

 Vekslende mellem det 

bløde og det hårde 

teorier 

 Brugsanvisninger til 

hvordan man skal 

gøre

 Empatisk ledelse

 Tillidsledelse

 Omsorgsledelse

 Anerkendende

 teori

 Coaching 



Ledelse og 

arbejdspladsen 

• Hvordan måler vi god ledelse? 

• Håndbøger i ledelse?

• 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



The  Manager 

 Lederens opgave  at skabe tid og rum til 

medarbejdere kan passe deres arbejde 

 Ressourcefordeler 

 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 mennesker i al deres 

umulige og besværlige mangfoldighed

 Forbindelsesrolle–kommunikationen om retning 

og mening til den enkelte  og organisation 

 Evne til at begejstre  og motivere i forhold til 

kerneydelsen, kultur og strategi (det smitter)

 Dialog og nærvær hver dag

 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



Mål for performance !

 Mål i private virksomheder er økonomisk 

indtjening, vækst i omsætning 

 Effektivitet sammenlignet med andre i 

branchen

 Medarbejdertilfredshed i forhold til andre i 

branchen, 

 Medarbejdergennemstrømning og 

sygefravær.
 Kilde: ”God ledelse og god performance i danske virksomheder og 

organisationer” 2014 af Tor Eriksen, Valdemar Smith, Økonomisk Institut AAU 

og Lederne



Hvad virker positivt på 

performance i private 

virksomheder? 

 Dialogbaseret ledelse har god effekt på alle 

performancemål

 Resultatløn påvirker bundlinjen positivt

 Fokus på lederudvikling, uddannelse evaluering 

har positiv effekt 

 Fokus på arbejdsmiljø og balance privat-

arbejdsliv positiv effekt 



DSG

 Hvad skal I blive bedre til i forhold til 

arbejdsmiljø og samarbejde ?

 Særlige fokuspunkter ?

 Særlige udfordringer mv.





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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