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Forventningernes samfund

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

▪ Det gælder også  ledernes performance og vores vilkår 
som medarbejdere 

▪ Medarbejdere ønsker bedre vilkår og løn og forventer, 
at den opadgående trend opleves på arbejdspladsen

▪ I virkeligheden er mange unge i dag de bedst 
uddannede men dårligst lønnede i USA og Europa og 
offentlig ansatte 
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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 



By NeedCokeNow - Own work, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27546041



Energi



Den store energiomlægning

▪ Væk fra fossile brændstoffer mod vedvarende 
energier

▪ Forandring sker ikke fra 2017 til 2020, men stille og 
roligt men sikkert

▪ Man forventer at sol og vind vil gå fra at udgøre 5 % af 
energiproduktionen til at udgøre 40 % i 2040

▪ Solceller laves af lys- absoberende materiale, som 
transformerer sollys til elektricitet 

▪ Der arbejdes med masser af ny teknologi 



Vind og lagring 

▪ Stort fald i produktionsomkostninger dvs. 
kilowattprisen og flere arbejder på nye måder at få 
mere energi ud af vind f.eks. skabe nye turbine, hvor 
tonsvis af stå erstattes af lettere  materialer og 
software 

▪ Makani(købt af google i 2013) –tester drager af vind, 
som på kan placere sig optimalt til at lave mest energi.

▪ Udfordringen på energiområdet –lagring til både huse, 
virksomheder og transport 



3D print 

▪ Gammel teknologi som med nye soft- og hardware 
for alvor begynder at slå igennem!

▪ Mere avanceret geometri, fordi der kan bygges 
ovenpå i lag

▪ Mere og mere integreret del af  industriproduktion og 
andet godt  f.eks. Indre organer og lemmer til 
mennesker 

▪ Airbus laver f.eks.  letvægt høj styrke 
metalkomponenter og flyindustriens reservedelslager 



3D facade printet i 
Holland



3D Print af bygninger



3D print China

Sparer 





De fem trin til helt 
selvkørende biler

0. Ingen automatisering:
Dagens almindelige biler 

1. Førerassistance: Bilen kan 
selv holde afstand  & hjælpe til 
med at få bilen tilbage i 
vognbanen. 

2. Delvis automatisering:
Bilen kan selv klare en simpel 
type kørsel som køkørsel på 
motorvejen. Stadig hænderne 
på rattet

3. Betinget automatisering:
Bilen kan selv klare alle 
handlinger på bestemte typer 
veje. Slippe rat ind imellem

4. Høj automatisering:
Bilen kan selv klare alle 
handlinger på bestemte typer 
veje. Stort set blot se efter 

5. Fuld automatisering: Bilen kan 
(principielt) køre uden fører ombord 
og på alle typer veje



Fremtidens biler

▪ En lang bilkø, der bevæger  sig med 100-120 km/t 
mens bilisten laver alt  muligt andet

▪ Den selvkørende bil og lastbil er lavet

▪ Introduktionen og overgangen venter vi på

▪ Vil vi på længere sigt se en todeling af vejnettet – der 
hvor man må køre uden hænder på rettet og der hvor 
man selv skal køre

▪ I byerne forventning om kraftig reduktion af 
bilmængde og parkeringspladser 



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 %



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:
Det store potentiale 

Struktureret



BIG DATA 
et profitablet tiltag:

Hvordan tjener man penge på BIG DATA?

A. Sælg data, indsigt og viden

B. Skab smarte produkter og serviceydelser

C. Forbedring af brugeroplevelsen

D. Skabe nye business models

E. Forbind Jer med jeres slutbruger



Bitcoin og Block Chain 

▪ Bitcoin er en digital valuta/betaling  uden om banker 
og finansielle sektor 

▪ Kan udveksles fra person til person 

▪ Krævede en infrastruktur, som sikrer, at parterne er 
dem, som udgiver sig for. 

▪ Block chain udgør denne  infrastruktur, som kan 
krydstjekke på tværs af netværk og bekræfte, at data 
er korrekte. Derved erstattes tredjepart f.eks. Bank 



Fortsat. 

▪ Block- chain er blokke af transaktioner, som 
kontinuerligt kæder sig sammen og distribueres i 
”skyen”

▪ Disse kæder består af krypterbare data, som tidligere 
var lukket ind i siloer / forskellige databaser 

▪ Nu i et digtalt flodleje og flyder hen hvor de skal 
bruges



Hvilke data!

• Al form for digitaliseret og krypteret information 
f.eks. Sundhed, økonomi, forsikring, bolig, biler ….

• Deling af data giver nye muligheder for mere 
sikkerhed samt bedre service til kunder og borgere i 
en kryperet system med både private og offentlige 
koder 

• Nasdaq tester det på aktiehandler 

• Sverige på tingløsning mv. 



Globalisering 3.0
(Industri 4.0)

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

▪ Big data, nye energikilder, clouds, mobildata, nye materialer, 
deleøkonomi, AI, 3D printning, biotech

▪ Konsekvens – en lille andel af højt specialiseret arbejds-kraft 
vigtigst på alle områder (manuelt & boglige)

▪ En del af industrijobbene forsvinder og erstattes af ny teknologi

▪ Men de kommende 5 år ventes arbejdskraftmanglen at blive 
større…



Industriproduktion 4.0 og 
Kunstig intelligens

▪ Øget automatisering og flere intelligente systemer i 
alle brancher og sektorer 

▪ De kommer ind alle steder og løser typisk mere 
avancerede rutineopgaver f.eks. bogholderi, løn, 
standardviden f.eks. Advokat

▪ Robotter med avanceret intelligent technologi 

▪ Vi kender Dr. Watson, Dr. Watson Jill og der er 
kommer masser af nye og intelligente robotter på vej 
ind 



Fremtidens arbejdsmarked

▪ Prognoser om,  hvor mange jobs, som forsvinder frem 
mod 2030 

▪ Ren teknologiprognose – samfund og arbejdskraftens 
kvalifikationer holdes konstant

▪ 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



There’s an app for that 

▪ Fleksibel arbejdskraft  på stedet 

▪ Virksomheder henter specialiseret arbejdskraft og 
konsulent tjenester fra hele verden via App og digitale 
platforme

▪ Vi kender fra Amazones intelligent Turk – alle slags 
services fra produkt, service, og  fra ufaglært til højt 
specialiseret  rådgivning.

▪ Freelancere  - Flere arbejder deltids, kort eller længere 
periode  måske 20 % i 2025 



Stor efterspørgsel på teknik 
og it- medarbejdere

▪ Strategisk fokusområde alle dele af samfundet og 
organisationer 

▪ It- professionelle internt eller specialiserede eksterne 
konsulenter med har indgående viden om  data, ny 
teknologi indenfor branchen og gerne fra andre 
brancher 

▪ Især at kunne tænke på tværs og bruge data og flere 
typer af teknologier 

▪ Evnen til at indsamle, behandle  og udkrystallisere i 
samarbejde med andre i forhold til drift, kunder og 
nye forretningsmuligheder 



Arbejdspladsen og 
ingeniøren 



Generationer: værdier og 
teknologi på arbejdspladsen

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 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

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. 

▪ Kollektivisme og solidaritet - ens for alle

▪ 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

▪ Udsigten til  2.  teenagefase - manglende anerkendelse, sygdom, 
ægtefælle – så stopper de med at arbejde



De digitale indfødte 



▪ 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 



Ikon og ledestjerne – en at se op til og som 
fortjener respekt! 

Fremtidens Ingeniør 



Høj faglighed

▪ Høj specialiseret viden indenfor digitalisering, byggeri, 
industri, hard og software mv. 

▪ Garantien for jeres arbejde  er baseret på den nyeste 
faglige viden på de områder, som I arbejder med. 
Evidens.

▪ Løbende faglig opgradering 

▪ Forudsætning for dygtighed – at kunne formidle sin 
faglighed til andre faggrupper og indgå i konstruktive 
innovationsprojekter





Ledelse,  mennesket
også i fremtiden 

▪ 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, 

▪ Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 
sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf, Dyrby
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