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Ny optimisme 2014 - 2020

 Vi ser lys forude - På vej ud af tunnelen!

 Fokus på uddannelse og kompetencer

 Respekt og forståelse 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





Vestens herredømme

på retur 

• Efter afslutning af koldkrigen  i 1989  havde vi 

stadig opskriften på den 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 forsigtige med 

hensyn til Syrien 





The west is no longer the 

best !!

• 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 

• Vores udfordring –undgå Europa på museum 

som ikon for det 20- århundredes 

industrialisering og kapitalisme. 



Danmark i Verden 2020

2025

Danmark i Verden



Befolkningstilvækst

og den voksende 

middelklasse
• Afrika

• Sydamerika

• USA

• Indien

• Kina

• EU – øst

• Tyrkiet



Globalisering 2.0

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

finansielle wizkids, kreative medarbejdere

 Rambøll ca. 1800 ingeniører

• Hvorfor? - Prisen er bedre og de er ofte tættere 
på markederne

• 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





Ny og bedre digital infrastruktur og ny 

teknolog er strategisk afgørende i alle 

sektorer.

Det skyldes; 
 Arbejdet med digitale data og informationer  er 

hastigt voksende 

 Voksende behov for udveksling af data og 

kommunikation af hensyn til sikkerhed, bedre og 

mere service,  større produktivitet og effektivitet

 Rapportering, kvalitetssikring  og evaluering– øget 

dokumentationskrav både  offentligt og privat 

virksomheder.

 En velkendt metode til at opnå større produktivitet 

og effektivitet i fremtiden ( historien)



Ny Teknologi 

og virksomheder

 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 integrere, 

tracker systemer og forbindelser er vejen frem

 Ny teknologi skal udvikles i virksomhed, marked, og 

situation, ellers giver det ikke mening.

 Teknologi, robotter, 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 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 driftsudgifter med 15-20%



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



Forudsætning for at 

udnytte Big Data i 

organisationen

• It- professionelle som har indgående 
kendskab til interne data i organisation

• Ikke mindst kendskab til de eksterne, som 
det kan være relevant at koble sammen 
med i den pågældende organisation 

• Kendskab til indsamling, behandling og 
udkrystalisering af det, som er relevant 
for driften, kunder, og nye 
forretningsmuligheder 



Fremtidens 

organisation!

• Gamle modeller på nye flasker (Taylor  og 
Weber) udviklet for mere edn 100 år siden 

• Direktion, Hierarki og kontrol

 Fremtidens vindere arbejder meget tættere 
sammen i projekter og teams

 Værdiskabelsen sker i nye produkter, processer  
og services

 Disse skabes i et tæt  kvalificeret samarbejde 
mellem mennesker med viden om salg, 
produktion, service, proces, It- strukturer og ny 
teknologi ….

 Brugerdreven – co-creation



De usikre!

Give me direction !

 Unge , som har tøj, penge, mobil og I- pod

 Unge, som har ondt i selvværdet

 Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme

 De får det ikke længere i folkeskolen

 Hjælp af en voksen, som du har tillid til for at 
skabe egen fremtid = uddannelse og job

 Coaching før uddannelse, under, og efter

 Mentorordninger – bl.a  Århus Tekniske skole



Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Danmark 2014-2024

-40% -20% 0% 20% 40% 60% 80%

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

100 +



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 1955-64

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1965-77

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.

• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet  og ikke mindst 

telefonen.

• Første brug det hele generation  …

• Internettet bruges mere og mere til andet end  rejser og 

oplevelser.  ( Levering derhjemme)

• Sidste loyale overfor virksomheder og myndigheder 

• Gerne et brev eller/og  et kompetent menneske

 De +50 årige står for 61% af det samlede køb  - nettorvet

favoritsted for seniorgruppen.



• Næsten født og lever on-line!

• Fuldblodssocialiseret til den Personlige og Individuelle 

tilgang. 

• Den digitale indgang til nyheder, kultur, informationer,  

shopping, restaurant, ferie, chatting, spil, musik ( 

multitasking)

• Sharing, rating og tracking  = dyrke venskaber og føle i 

live. www.youtube.com, og www.facebook.com, 

www.instagram.com og www.snapchat.com

• Mobil = kontakt til verden, venner og familie, 

• Største indkøbs og informationsplatform i fremtiden !  

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


Mobil Digital Now or 

invisible in 2025

http://www.mobilesniche.com/wp-content/uploads/2012/04/iphone_4_apps-400x376.jpg
http://www.mobilesniche.com/wp-content/uploads/2012/04/iphone_4_apps-400x376.jpg


Kundeservice

• Mange forskellige kunder (køn, alder, 

nationalitet, generation)og ønsker til service og 

måde at kommunikere 

• Knivskarp organisering af åbenhed og 

parathed til at yde den optimale service for den 

enkelte kunde 

• Forståelse og engagement! 

• Den optimale personalized service er den  

rigtige tilgang og svar fra jeres side !





Ledelse,  mennesket

også i fremtiden 

• ”Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 

sværeste at styre”  ”Petraeus ”

• Det var før det digitale samfund og it-strukturer

• 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, 
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