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Fremtidsforskning

• Ingen formel uddannelse, ikke beskyttet titel 

men som direktør, sexolog, 

• Analyse af såvel kvantitative som kvalitative 

data og bruge dem til at give et kvalificeret bud 

på fremtidens udvikling indenfor et given 

område og branche

• Scenariemetode –opfundet af Shell i 1970érne 

og hvor man udarbejder 3 til 4 mulige billeder 

af fremtiden baseret på de samme megatrend, 





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

• Vores udfordring – undgå Europa på museum 

som ikon for det 20- århundredes 

industrialisering og kapitalisme. 







Den nye tidsånd:

Ny optimisme 2014 - 2020

• Vi ser lys forude - På vej ud af tunnelen!

• Konstruktiv fremtid –lille bedring af den danske 

økonomi 

Respekt for dem, som skaber noget!

• Siden 2008   danskerne præget af fornuft frem for 

overflod – pris, opsparing og mindre forbrug 

• Nærhed, det autentiske, og hjemlighed/hygge.

– Hjemmebag, urter,  nyttehave

– hjemmestrik og anti-materialism

• Retro på retur mod 2020

• Næste bølge - Futurisme og Fremskidt



Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Danmark 2013-2023

Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa
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Befolkningsudviklingen 
2012-2030 (prog. 2011)





Hvad lever vi af i dag?

(netto)

• Eksport industrivarer (medico 24 mia., maskiner 29 mia., 
møbler 5 mia., instrumenter 3 mia) 

• Eksport landbrug (70 mia.)

• Søtransport (45-58 mia.)

• Varetilknyttede tjenester (13-15 mia.)

• Varetilknyttede tjenester, merchanting (10-14 mia.)

• Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.)

• Lufttransport person og godstransport land (8-10 & 2-4) 

• Royalties og licenser (2,5-4,5 mia)

• En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.)

• …resten giver underskud



Krav til fremtidens butik

• En særlig destination, som det er værd at flytte 

sig efter. Bydel, bygning, historie og 

beliggenhed

• Butikker og kombination, som er værd at 

bevæge sig efter afhængig af køn, alder og 

livsfase.

• Selve centeret en spændende rejse og 

oplevelse at gå og bevæge sig rundt 

• God infrastruktur til og fra både privat og 

kollektiv trafik



Fremtidens kontor

• Formålet er at gøre medarbejderne selvledende

• Bygningen uden hierarki

– Gælder også i nedgangstider

– Man vælger selv, hvad der er bedst – men husk 

ansvar via incitamenter

• Medarbejderens hjem, den lokale cafe, et lokale 

hos en kunde 

• Organisationen må ikke blive låst til bygningen

• Forandring en del af konstruktionen



Arbejdspladsen i den 

glokaliserede verden 

• Medarbejder: Et sted at være … socialt tilhørsforhold
• Fællesskabet 

• Også selv om det meste kan klares over skype, videomøder, 
mail mv. 

• Et møde ofte nok til  lang digital kontakt

– I fremtiden et arbejdsmæssigt værested

• Et sted at drive virksomhed – modtagelse, salg, ledelse, 
organisation

• En organisation, der strækker sig over hele verden –
eller blot dele af byen

• Effektivitet, udstråling, image,  kultur, anvendelighed

• Hvor ofte er der mere end 50% til stede på kontoret?



Fremtidens 

arbejdsplads

• Virksomheden som livsnavigatør d.v.s. hjælpe 

medarbejderne med at styre eget liv både 

arbejds- og privatliv. 

• Det stiller store krav til kommunikation og 

dialog, når både arbejde og privatsfære.

• De optimale fysiske rammer i forhold til branche 

og arbejdsfunktioner opfattes som rettidig omhu 

eller mangel på samme!



Storrumskontorer og 

arbejdsmiljø
Kilde: NAF

• Åbne kontorlandskaber med flere end seks 

personer har 62 procent flere sygedage

• Årsager: Støj, mere vira, store 

temperaturudsving, mindre frihed og privathed

• Andre undersøgelser  flere fejl.

• Derfor arbejder mange i dag med funktion eller 

aktivitetsbaseret kontorer rettet mod 

medarbejders funktioner og behov

• Bl.a. Volvo og Microsoft Sverige, Arla i Aarhus



Stedet som fryns
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Erhvervskunders interesser =

direktion og bestyrelse

I forhold til bygning og fysiske 

rammer



Lokaler og produktivitet

• Mennesker er også afgørende faktor for 

fremtidens vækst og virksomheder

• Øget produktivitet, effektivitet og innovation 

kræver indsigt, viden om medarbejdere

• Hvordan kan bygning og indretning optimere 

medarbejdernes produktivitet?

• Danske erhvervslejemål er billige i forhold til 

andre steder, så hvorfor ikke bruge flere 

kvadratmeter, hvis det øger produktiviteten?



Kundetilfredshed

• Tilfredsundersøgelser er gode til at tage 

temperatur med 

• Men  skaber sjældent nyudvikling ?

• Hvem spørger  I - Alle elsker at brokke sig over 

vejret og lokaler 

• De skaber forventning om handling hos de, der 

bliver spurgt

• I stedet måle på før og efter produktivitet i 

organisationen og bland medarbejderne





Investor, drift og 

administration

• Investorer vil i stigende grad se på hele bygningens drift 

og levetid. ROI, og øget professionalisering 

• Der kommer professionelle administratorer ind imellem 

investorer og lejere.  Konkurrence ??

• Udfordring for både drift og projektorganisationen, at I 

skal sikre investor det bedre afkast fra investeringen

• Sørge for systemer, som sikrer ikke blot flot arkitektur, 

men bedre fornuftig og effektiv drift af bygningen i 

forhold til energi, vedligeholdelse og omkostninger

• ATP  – De almene boliger – bygge bedre for en bedre 

investering på længere sigt. 



Erhvervslejere 

i fremtiden

• Flygtige størrelser, der har brug for meget fleksible 
lejevilkår og et omskifteligt lejemål

• Vil gerne optimere pris, bindings-tid, anvendelighed og 
fleksibilitet

• Har samtidig brug for mere produktive og effektive 
medarbejdere – så der er særlige behov, hvor der er 
brug for særlig indretning

• Lejerne vil i stigende grad bruge rådgivning af særlig 
karakter ved flytninger og ny- indretninger



Fortsat.

• Få virksomheder, der tilgodeser produktivitet 
og effektivitet i indretningen

• Indretning kan derfor i stigende grad blive 

indretning af dårlige lokaler til det bedst mulige

• Der vil være en vækstmulighed på dette 

område, men det kræver særlige kompetencer 

midt mellem arkitektur, indretning og 

arbejdssociologi og psykologi

• Er det en rådgivningsopgave –som I vil påtage 
jer??





Ledelse,  mennesket

også i fremtiden 

• Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 

sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf…

• 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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Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
København kommune 2013-2023
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Demografi København 

kommune
Absolutte tal 2013-2033

Kilde: Danmarks Statistik, 2012

2013 2023 Ændring

0-9 64294 76778 671002

10-19 44568 53408 8433

20-29 133087 164866 19268

30-39 109996 127278 26992

40-49 73723 80841 8274

50-59 52822 66888 15691

60-69 44139 45497 3364

70-79 22171 33361 12583

80-89 11233 12369 3092

90 + 4406 2972 -1054

I alt 560439 664258 767645



Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen

Aarhus kommune 2013-2023
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Demografi Aarhus kommune
Absolutte tal 2013-2033

Kilde: Danmarks Statistik, 2012

2013 2023 Ændring

0-9 34935 40228 5293

10-19 34607 34436 -171

20-29 72628 86682 14054

30-39 42015 47933 5918

40-49 39504 37077 -2427

50-59 36091 38231 2140

60-69 31336 32703 1367

70-79 17486 26324 8838

80-89 8521 11052 2531

90 + 2970 2554 -416

I alt 320093 357220 37127



Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen

Aalborg kommune 2013-2023
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Demografi Aalborg kommune
Absolutte tal 2013-2033

Kilde: Danmarks Statistik, 2012

2013 2023 Ændring

0-9 21811 23427 1616

10-19 22924 22401 -523

20-29 36144 41137 4993

30-39 25682 27624 1942

40-49 26809 24393 -2416

50-59 24280 26136 1856

60-69 23345 22720 -625

70-79 14364 19628 5264

80-89 6689 8683 1994

90 + 2399 1632 -767

I alt 204447 217781 13334



Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen

Odense kommune 2013-2023
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Demografi Odense kommune
Absolutte tal 2013-2033

Kilde: Danmarks Statistik, 2012

2013 2023 Ændring

0-9 21711 22400 689

10-19 22283 21843 -440

20-29 34063 38958 4895

30-39 24627 24656 29

40-49 25861 22817 -3044

50-59 23087 24864 1777

60-69 21173 21128 -45

70-79 12945 17724 4779

80-89 6256 7846 1590

90 + 2363 1800 -563

I alt 194369 204036 9667


