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Danskere, tidsånd og 
rødhætte …. 

• Tidsånden efter 2008.
� Fra super materialisme til eftertanke og tilbageholdenhed.
� Fornuft frem for overflod – pris, opsparing og mindre 

forbrug 
� Frygt for mangel vækst i USA og EURO- Kriser!� Frygt for mangel vækst i USA og EURO- Kriser!

• Arbejdsmarked og stor efterspørgsel efter uddannelse, 
• De nye fokusområder: Natur, sundhed, sikkerhed
• De nye værdier: Nærhed, det autentiske , fokus på hjem 

og hjemlighed/hygge.
� Hjemmebag, egne grøntsager og urter, alternativ ernæring
� Hjemmestrik, Anti-mode og antimaterialisme



Vestens herredømme
på retur 

• Efter koldkrigen havde vi stadig opskriften på 
den rette politiske og økonomiske styreformer 

• Demokrati og reguleret kapitalisme
• Krige og  mislykkede demokratiseringer i  Irak • Krige og  mislykkede demokratiseringer i  Irak 

og Afghanistan 
• Demonstration af, at vi ikke har den bedste 

opskrift og den slet ikke kan umiddelbart 
overføres på andre lande, kulturer og 
mennesker



Økonomi og 00érne 

• Finanskrisen, udviklingslande i vækst, og den 
vestlige verden har haft decideret negativ vækst 
og svag positiv stigning

• 00 érne - Præget af religiøse konflikter  mellem • 00 érne - Præget af religiøse konflikter  mellem 
den arabiske verden og USA

• USA tilstedeværelse var afhængighed af fossile 
brændstoffer i denne del af verden.

• Diktaturer med fast jerngreb i en ung, fattig 
befolkning 

• Disse to forudsætninger er ved at forsvinde



De mange nye politiske 
magtbalancer fra 10érne

til 2040?
• Den vestlige verden har over tid stille og roligt 

siden 1990érne mistet sit patent på at definere 
det gode og det onde i verden

• En ny mangfoldig verden  ser sit lys med mange 
forskellige interesser, kulturer, religioner, sprog 
og købekraft. 

• En langt mere kompleks og  uforudsigelig 
verden, hvor der er mange fortolkningsmåder 
og konflikter  på samme tid. Arktis, senkaku -
øer



Danmark i Verden 2020
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En Verden med 7 mia. 
mennesker

� Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske)
� Middelklassen vokser dramatisk



Befolkningstilvækst
og den voksende 

middelklasse
� Afrika
� Sydamerika
� USA
� Indien
� EU Øst
� Tyrkiet



Globalisering 2.0

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

finansielle wizkids, kreative medarbejdere
� Rambøll ca. 1800 ingeniører� Rambøll ca. 1800 ingeniører

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

� Flere og flere opgaver også mere avancerede 
servicefunktioner outsources 

� Alle jobtyper, funktioner og delfunktioner i 
potentiel global konkurrence 3.0.



Serviceområdet
Bangalore, Indien

• Anvendelse af masseproduktions-teknikker på 
sofistikeret service. Deres styrke.
� Hospitaler – øjne, fødsler etc.
� IT- service, regnskab, løn, 
� Grafik, billeder
� Kvalitets og ingeniørers udviklingsarbejde
� Avanceret indkøb af komponenter til globale virksomheder ??

• 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. 





Innovation er fremtiden
- Viden er ikke nok

• Vi skal være bedre end andre til at udvikle nye 
produkter og services
� Kreativitet, Innovation, selvstændighed 

Innovation kan ikke eksistere uden produktion • 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)



Store Investeringer i den digitale 
infrastruktur og ny teknologi en del af 
løsningen
Formål: 

� Arbejdet med digitale data og informationer  er 
hastigt voksende 

� Voksende behov for udveksling af data og 
kommunikation af hensyn til sikkerhed, bedre 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)





Befolkningsudviklingen
Danmark 2012-2022

Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa
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Demografi Danmark 
Absolutte tal 2012-2022

2012 2022 Ændring

0-9 651526 648954 -2572

10-19 696979 661691 -35288

20-29 660232 749220 88988

Kilde: Danmarks Statistik, 2012

30-39 716220 670774 -45446

40-49 815176 714259 -100917

50-59 721430 789734 68304

60-69 690550 670360 -20190

70-79 397708 576036 178328

80-89 189732 235577 45845

90 + 39821 45343 5522

I alt 5579374 5761948 182574
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Generationer  fra digitale 
analfalbeter, indvandrere til 

digitale indfødte !
Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendteFra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-64

optagne, udadvendte

Videoen

Født 1965-77

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

Generation Z
Mellemkrigs-generation

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.• 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
• Forbrugere  - De sidste til dels loyale mod myndigheder 

og butikker. 
• Manglede forståelse - Skuffede og kede af det,



� Født 1954 – 64 – Generation Jensen
� Nyopdaget og levet ubemærket indtil for nylig
� Teknologi: båndoptageren – spolebåndoptager
� Vil ikke skilles, familieværdier og samfundet er � Vil ikke skilles, familieværdier og samfundet er 

vigtigt
� Optaget af penge og status oplevet oliekrisen, de 

kolde 1980, og arbejdsløsheden primo 1990érne. 
� Interrailgeneration – fra sted til sted
� Perfektion  via iscenesættelse af familie og job –

New Start flere gange i løbet af livet.



Generation X
født 1965-77 

• De første ønskebørn efter p-pillen, og 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



Jones og Xérne som 
forbrugere

• Bevidste og kyniske forbrugere, ikke loyale mod 
butikker og  virksomheder. Nytteperspektiv

• Det må gerne signalere status og penge, designmøbler, 
tøj, biler og huse, og supplere det perfekte liv og 
personligtpersonligt

• Nogle især de yngre finder det gerne via nettet til de 
billigst mulige pris. Rejser, tøj, maling og kurser??

• Forbrugsmetoder – nogle digitale og klarer alt over 
nettet, og andre mere som Babyboomers – kun hvis det 
er nemt og praktisk er indgangen til forbrug og indkøb 
via internettet

• Børnefamilier – Tid og forbrug, shoppingcentre og 
internet.



Forældres brug af tid og 
penge på deres børn 
(Jens Bonke 2009)

Timer pr. uge 

•10 % bruger  6 timer ugentlig på en 3. årig og 10 % bruger 30 timer ugentlig.



Børne
familier 

� Karrieren, parcelhuset og småbørn – det hele sker 
på samme tid!

� Børnene og fleksibilitet for at nå det hele, når 
mange arbejder fuldtid både mænd og kvindermange arbejder fuldtid både mænd og kvinder

� Jo flere arbejdstimer jo svære privat balance
� Familiefædre frihed, positive tilvalg og omsorg
� Hjælp - Ønsker er hjælp til det praktiske og til at få 

livet til at hænge sammen!!mad, vask, og indkøb…
� ”Hverdagen fylder mest i menneskers liv ” Karl Ove 

Knausgaard i Min Kamp 1- 6.



De unge og arbejde 



• 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)

Generation Y  og Z og 
arbejdslivet 

for andre interesser end arbejde (Heste, Yoga, festival)
• Gerne en titel – English Please …
• Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig !
• Vil ikke arbejde for meget  (2009)- De 3 FFF ( frihed, 

fællesskab og fritid) 
• Krisen er for alvor begyndt at påvirke de unge! De 

handler  meget mere strategisk mht. egen fremtid



Mobil Digital Now or 
invisible in 2020



Konsekvenser for butikker og 
virksomheder

� Mange forbrugsgenerationer, som ønsker 
meget forskellig service og metoder, når de 
forbruger.

� Mange forskellige generationer, kulturer, � Mange forskellige generationer, kulturer, 
værdier, motivationer på arbejdspladsen, som 
skal kunne bruge positivt  til at udvikle 
virksomheden. 

� En mangfoldig og udfordrede verden – hvor 
succes afhænger af ens evne til at forstå kunder 
og medarbejder!



Fremtidens 
arbejdsplads

• Virksomheden som livsnavigatør d.v.s. hjælpe 
medarbejderne med stress og det psykiske 
arbejdsmiljø - styre eget liv både arbejds- og arbejdsmiljø - styre eget liv både arbejds- og 
privatliv. 

• Det stiller store krav til kommunikation og 
dialog, når både arbejde og privatsfære 
fusionerer mere og mere både på corporate, 
gruppe/team og individniveau.



Ledelse den unøjagtige 
videnskab i fremtiden

• Håndbøger i ledelse ?? 
• God praktisk ledelse er komplekst kludetæppe 

af afbrydelser, spørgsmål og stillingtagen og 
ikke den velordnede slipsemand, som styrer det ikke den velordnede slipsemand, som styrer det 
hele fra kommandobroen (H. Mintzberg)

• "Leadership involves plumbing as well as 
poetry” James G. March, Stanford University

• Working and leading with a global mindset
• Reel forståelse for andre kulturer, sprog mv.



The  Manager 

• Fokus på kerneydelsen og 
ressourceanvendelsen på netop den. 

• Lede, fordele og strukturere organisation ud fra • Lede, fordele og strukturere organisation ud fra 
færre ansatte, højere produktivitet og 
effektivitet.

• Måltal, dokumentation og forenkling…
• Eksekver  - konsekvenspædagogik! 
• Handling frem for værdisnak……



The Priest 

• Kunne lide og rumme mennesker i al deres 
umulige og besværlige mangfoldighed

• Anerkendelse og forståelse
• Give den enkelte og organisationen retning og • Give den enkelte og organisationen retning og 

mening, vi lever i en meget forvirrende tid.
• Evne til at begejstre  og motivere i forhold til 

kerneydelsen, kultur og strategi (det smitter)
• Dialog og nærvær hver dag ikke kun den årlige 

medarbejdersamtale



The Artist 

• En leder som tør indrømme fejl(UHA) contra den 
negative  fejlfinder/problemkulturen

• Prøve nye veje  og metoder og give plads til • Prøve nye veje  og metoder og give plads til 
medarbejderne

• Leder – som tør uddelegere beslutninger og 
ansvar til andre end sig selv

• Humor og sjov  i hverdagen, gør det sjovere at 
være på arbejde. (Klager nr. 1 på hadelisten)



Manager/leder/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 • Brobyggeren mellem mange forskellige 
mennesker og kulturer

• Erkendelse af lederskabets mange facetter og 
udfordringer

• Ansvar og rollemodellen for alle led i hele 
organisationen på alle tidspunkter



Fremtidens organisation!

• Taylor – produktion, effektivitet, forudsigelighed, måling 
og kontrol

• Den funktionsopdelte virksomhed (produktion, salg, 
indkøb, HR, )indkøb, HR, )

• I dag større enheder, digitale strukturer og frie agenter
• Fremtidens vindere arbejder meget tættere sammen i 

projekter og teams og er ikke strengt funktionsopdelte
• Værdiskabelsen sker i nye produkter, processer og ny 

teknologi og det forudsætter et tæt kvalificeret 
samarbejde mellem de mennesker, som kender produkt, 
kunder, forretningsgange o.s.v.  



Organisationer i fremtiden
II

� W.L. Gore 
� Find dine egne ideer
� Arbejde i projekter
� Selvledelse
� Men meget præcise krav til at videreføre et projekt� Men meget præcise krav til at videreføre et projekt

� Google
� 10% egen tid – find på noget, du brænder for
� Innovation i mange spor på en gang
� Store  økonomiske belønninger til nye bærbare ideer

� Whole Food
� Teams og præstationsmåling i teams
� Indkøb decentral i teams
� Ledelse via peers
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