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Den norske 

rigdomsbølge

• Nordmændene er blevet rigere og rigere med 

en vækst på ca. 3,8-3,9% om året

• På 10 år bliver nordmændene 45% rigere

• I Danmark og Sverige omkring 2,6 % årlig 

stigning i privatforbrug 

• Rigdom betyder mere plads, service og 

oplevelsen i bolig, arbejdsplads og i byen.



Befolkningsudviklingen
Norge 2013-2023

Middelprognosen

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 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 +

Kilde: Statistisk Sentralbyrå 2013



Byer

i fremtiden

• Den flettede by –
funktionerne blandet

• Mange stationer og 
møder hver dag 

• Mange typer af 
kommunikation og 
inspiration på vejen



Norge springer i by

og byer

• Især vokser Oslo

• Men også Bergen, Stavanger, Trondheim, 

Frederiksstad og Drammen 

• Derfor afgørende at have fokus på udvikling af 

gode byer, bosteder, arbejdsplads og fritid

• Norske byer og byområder er spredt ud og lagt 

i lag ud fra centrum

• Fokus på skabe et attraktivt centrum, samt 

mindre  selvstændige centre  - forbindelser



Globalisering

• Globalisering  i form af uddannelse, arbejde og 

turisme øges konstant 

• Konkurrence på job eller funktion lokalt, 

regionalt eller globalt.  

• Vi har stadigvæk arbejdspladser, boliger, 

systemer og infrastruktur.

• Men kommunikation, mødet og innovationen 

sker mellem mennesker,  i byen, rummet, i 

klubben, verden, i bussen i en løbsk verden.



Digitale Verden anno 

2030 

• Kommunikation, mødet, og innovation sker 

digitalt uden at vi tænker over det. 

• Innovation i transport, byggeri og kultur skabes 

digitalt mellem mennesker på tværs af grænser 

med ud fra fælles interesser. 

• Big Data – Mængde, hastighed og varietet!

• Konsekvens – vil alt ske digitalt? og intet ske 

fysisk og stedligt lokalt på arbejdspladsen, 

stedet og i  boligen!



Lokal – Det uformelle 

møde mellem mennesker 

• Verden er stor, mangfoldig, sjov inspirerende, men svær 

at styre og kontrollere.

• Større og større mobilitet mht. bopæl og arbejde  i  

Norge og Utlandet (Verden)

• Konsekvens  som menneske STORT  behov for at  høre 

til/Belonging til by, kvarter og område. 

• Tilknytning skabes via bopæl, indkøb og kultur og 

foreningslivet 

• Mulighed for det uformelle møde mellem mennesker. 

• ”Hverdagen fylder mest i menneskers liv”

Karl-Ove Knausgaard - Min kamp 1-6.





Generationer: digitale 

analfalbeter, indvandrede  

og  de 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 -



Mobil Digital Now or 

invisible in 2020

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


Brugerdreven innovation  

og/eller Co- Creation

• Mange generationer og brugere!

• Hvor godt kender man dem og deres behov ?

• Slutbrugeren – med ud og se, hvad der sker, og 

se hvad kan blive bedre.

• I produktionen og processen – hvor tæt er i 

inde og se, hvad der foregår!

• Brugerdreven kommunikation, innovation  og 

udvikling på website (ARLA,  NOVO og mange 

andre )





Kompetencer og det 

kompetente menneske

Den moderne menneske skal være 
Fleksibel

Innovativ

Bæredygtig

Vidende

Social 

Kreativt

Kompetent

200 % dedikeret ……………………….

Det er sgu svært at være hele tiden!

Man kan gøre som Andreas Doppler, MEEN



Bruk din specialiserede 

faglige viden i praksis

!
• Vi skal leve af virksomheder og mennesker, der 

bruker viden til skabe ny og bedre infrastruktur, 
produkter, processer og services 

• Merværdi og bedre forretning i  produkt, proces 
og ny teknologi skabes i  tværfaglige teams på 
tværs af organisationen og lande.

• Behov for et  tæt kvalificeret samarbejde mellem 
mennesker, som kender produkt, kunder, 
leverandører, forretningsgange, og de digitale 
muligheder og data



Kommunikation og 

innovation  

• Forudsætning for fertighed – at kunne formidle 
sin faglighed til andre faggrupper og indgå i 
konstruktive samarbejder

• Det skaber merværdi og innovation

• Working og leading with a global mindset

• Forstå de mange forskellige 
kommunikationsmåder, kulturer, kropssprog 
og usagte forventninger.

• Kulturel feltarbejder – ellers går det galt!
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