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Forventningernes samfund

▪ Danskerne  forventer konstant fremgang  – helst med 
omkring 2,6% i DK  hvert år

▪ Det 

▪ Det gælder også  ledernes performance og vores vilkår 
som ansatte  

▪ Hvis det ikke hele tiden går fremad og opad, opleves 
det som tilbagegang

▪ Hvordan sikrer vi, at Danmark og danskerne i  kommer 
til at leve i forventningernes samfund?
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A New World Order  



The west is no 
longer the best

▪ Efter afslutning af koldkrigen  i 1989  havde vi stadig 
opskriften på de rette politiske og økonomiske 
styreformer 

▪ Demokrati og reguleret kapitalisme

▪ Krige og mislykkede demokratiseringer i  Irak og 
Afghanistan 

▪ Finanskrise – kapitalismens nedsmeltning

▪ Derfor  har  USA og EU  været usikre  med hensyn til 
Syrien, Irak og i dag Rusland 



Usikker tid og verden og EU 
frem mod 2030  

▪ 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 

▪ I dag Mr.Trump og Brexit forhandlinger ( ¼ af BNP er 
finanssektoren)



The New Normal 

▪ Virksomheder og finanssektor - større omhu og vilje 
til at forstå mange forskellige nationaliteters og 
subgruppers interesser for at kunne sælge produkter 
og services

▪ Vi har ikke længere særlig særstatus som del af 
vesten – vi skal fortjene det hver gang!

▪ En konstant – at der opstår nye konflikter og 
udfordringer, som rammer vores virksomheder og 
eksport 

▪ ” Blive klogere på meget kort tid”
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Disruptive technology



Det 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  

▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, tracker
systemer og forbindelser er vejen frem

▪ Ny teknologi skal udvikles i organisation, marked, og situation, 
ellers giver det ikke mening. 

▪ Massiv behov for uddannelse og efteruddannelse

▪ 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 %



Industriproduktion 4.0 og 
Kunstig intelligens

▪ Automatisering, robotisering og effektivisering af alle 
processer i danske virksomheder

▪ Rutineopgaver og viden også avanceret rutineopgaver 
f.eks. Bogholderi, jura, revision og finanssektor

▪ Globalisering og den globale konkurrence på 
arbejdskraft ændres af nye systemer 

▪ Der er stadig ledere og mennesker, som udvikler, 
programmerer og kontroller disse systemer.  Ikke 
rutine viden og manuelt



Disruption: At sætte sig på et 
interface

▪ Uber, AirBnb og GoMore, 

▪ Tidligere Amazon, Apple og Google

▪ Tech branchen vil søge at sætte sig på alt

▪ De er rigtig gode til kundeservice og kundebetjening 24/7 what
ever –when ever

▪ Ny forretningsmodel  - billigere og smartere 

▪ Mange brancher nødt til at udvikle interface til bedre, hurtige 
og smartere

▪ I modsat fald bliver I  engrosleverandører og Jeres kunder til 
deres kunder



Danmark i Verden 2020

Hvad skal Danmark leve af ?



Den nye middelklasse

▪ Udgør i dag over 2,5 milliarder 
mennesker

▪ Har et kraftigt voksende 
forbrugspotentiale

▪ Vækst i antal fortsætter med 10% om 
året

▪ Vækst i forbrug 10% om året – ud over 
tilvæksten i antal

De er på samme spor som:
– Den amerikanske middelklasse i slut 

1930erne
– Den europæiske kom i løbet af 1960’erne



Hvad ønsker den nye globale 
middelklasse?

▪ Som os efter 2. verdenskrig vil de gerne have : 

▪ Større tryghed, sikkerhed  og sundhed for børn og sig 
selv – velfærdssystemer

▪ Bedre tilværelse for den næste generation dvs. børn  i 
form af uddannelse, bolig, sikker mad, biler, rejser og 
begyndende småluksus

▪ Luksus er det, vi ikke havde råd til selv – altså de 
almindelige middelklasse produkter



Lederrollen  i forandringstider 



Rekruttering af 
de digitale indfødte 



Digital Natives

▪ Socialiseret  til personlig og individuel tilgang 

▪ Gamingfication – next level

▪ Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.  
www.youtube.com, www.facebook.com, 
www.snapchat.com, www.instagram.com, 

▪ Digitale verdensborgere i provins DK i Verden

▪ Stoler især på venner, familie og kollegaer

▪ Mening, selvtillid og flere yngre iværksættere og 
virksomledere!
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▪ Karrieremuligheder og personlig udvikling skræddersyet til 
mig.

▪ Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag med forståelse for 
andre interesser end arbejde (Heste, Yoga, festival)

▪ Fair og retfærdig løn

▪ Fryns og fede lokaler – det er en selvfølge!

▪ Jo yngre jo mere fryns – Tak 

▪ Gerne en titel  og noget at være stolt af

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

De unge og forventninger til 
arbejdspladsen 





Vores  styrker!

▪ Tilpasning og pragmatisme ikke mindst i arbejdstyrken  
- globalisering, konkurrence og digitalisering 

▪ Historisk tradition for handel og samhandel siden 
Røde Orm og vikingerne åbne og handlekraftige!

▪ Attraktive arbejdspladser med demokratiske vilkår for 
medarbejdere på alle niveauer

▪ Fokus på helheden og mennesker – arbejde, fritid og 
trivsel ( OL) 



Vores svagheder 

▪ Indsigt og forståelse i den globale verden dvs. sprog, 
feltarbejde med kultur og normer – afgørende for 
succes  i både store og små/mellemstore 
virksomheder

▪ Aktuelt føler en del danskere sig udenfor- sikre 
forståelse og fælles interesse. Grundlaget for vækst og 
fremskridt i fællesskab 

▪ Vi  er gode til at eksekvere – nogle gange er analyse og 
omtanke før handling nødvendig for at opnå de 
bedste resultater   
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