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Mængdeindeks



De nye mangelvarer:

Den nye luksus

Tid: Afkobling, have tiden til sin egen rådighed

Opmærksomhed

– En luksus at være massemedie-fri – at kunne være fuldt 

sammen med et andet menneske – den dybe samtale

Rum og plads

– Udfoldelse, der hvor ingen andre kommer, væk fra bilkøer, 

monkey-class, storrumskontorer mv.

– Fred og ro – fravær af larm og støj

Natur og renhed: Ren luft, rent vand, mad uden gift

Sikkerhed

– Fuldkommen tryghed er en ny luksus – næsten alle steder er 

risikobetonede



Moores lov
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Ny teknologi har 

tre trin

A: Vi gør alt det gamle på en nye måde

Benzinmotor i stedet for en dampmaskine

IT til at beregne store formler

B: Vi begynder at gøre noget nyt, vi ikke kunne før

Benzinmotor på en hestevogn – bil og lastbil

IT til tekst, PC, regneark, billeder, video, internet etc. –

automation, stationære robotter

C: Samfundet forandrer sig

Forstæder, produktion med halvfabrikata, globalisering

Robotter - selvtænkende, 3D printere, nye 

produktionsmuligheder, 



Teknologien i fremtiden

Stadig hurtigere computere – Moore’s lov virker stadig og 

faktisk lidt hurtige 

Teknologien bliver moden – det betyder, at den forsvinder 

som noget synligt

Vi vil som en selvfølge tale eller skrive ud i luften, på folie 

eller på anden måde

Alle de nye medieformer – e-book, 3D, sammenfoldet 

folieskærm

Det holder ikke op de næste 30-40 år

Boligen bliver ligeså digitaliseret og andre teknologier 

kommer også til





Det vi vil have

- eller lige har fået

STOR fladskærm – og netflix, HBO eller lign.

Sikkerhed, alarm, overvågning

Rigtigt hurtigt internet – fibernet & trådløst 

Bærbar PC og ipads, smartphones, smart 

bankservice etc.

Maskiner, der tænker en lille smule –

vaskemaskine med følere, vækkeure med blide 

stemmer osv,  Robotstøvsuger

Fjernbetjent internet (sluk for sønnen), 

fjernbetjent lys, sommerhusvarme på mobil



Teknologi

Det intelligente hjem – selvstyrende – varme, luft, 

sikkerhed, lys, medieserver, vedligeholdelse

Nanoteknologi – selvrengørende, 

lysgennemsigtighed kan regulering

Energiproducerende glasflader

Anden energiproduktion – jordvarme, solfangere, 

etc.

Maling, der kan skifte farve eller rense luften

Allergi-teknologi, 





Hvorfor innovation 

slår fejl?

Trend following and mental inventions (egne 
tankekraft som kilde) – 3 gange så mange 
fiaskoer som succeser

Need spotting - dobbelt succes til fiasko

Market research: 4 x succes til fiasko

Solution spotting: 7 x succes til fiasko

”Taking advance of random events” 13 x succes 
til fiasko

Kilde: Why innovation Fails, Carl Frankling, Spiro Press 
(2003) (193 product innovations studied)



Fremtidens energi i huset:

Fra passivhuset til 

aktivhus



Tingene taler sammen
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Det intelligente 

køleskab





Tele-medicin





Andre nye muligheder



Fremtidens badeværelse 

Sundhed og måling af sundhed 
– Overvåge familiens trivsel

Bad er vand – den vigtigste del af badeværelset 
handler om vand og anvendelse af vandet

Velvære, sundhed, forkælelse, fordybelse

Teknologi: Radio, fladskærm med tv, net, læge 
sundhedsrådgiver etc., mic og webcam

Blade, litteratur og en rigtig stol! 

Omstillelig indretning: Dæmpet belysning, 
champagne på køl, musik og spa-bad for to….



Fremtidens toilet

På vej til at få mange funktioner 

Måle sundhed i form af sukker i urinen, eller måle 

andre vigtige sundhedsdata

Hygiejnen i top –super rent og det er du også 

bagefter

Renser sig selv –fri for rengøring !

Det bæredygtige toilet – drevet af solceller og 

gødskning til markerne eller højbedet eller som 

biofuel.



Problemområder i 

moderne huse

Nedkøling af huse & klimaregulering

– Luftfugtighed om sommeren

– De meget tætte klimahuse

Lyd i køkken/alrum og andre rum

– Lydfordelingen i rummene

– Vi får brug for lydteknologi og lydisolering

Manglende fleksibilitet i indretningen

Flytbare vægge er afprøvet – hvad nyt?

Manglende plads – dyre kvm.



Drømmene          

Motion og fitness

Hjemmebiograf

Vinkælder

Rigtigt værksted

Hobby

Yoga, meditationsrum, afslapningsværelse

Jagtrum

Billiard, bordtennis, puderum etc.

Wellness – sauna, damp, bad, massage

…Hvis man kan lave det i et samlet rum……



Digital Now or invisible in 

2020
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Sociale medier og 

fremtiden

Vi mangler endnu at se, hvordan sociale relationer vil se 

ud på nettet i fremtiden

Mennesket er også et sociale væsen i fremtiden

Der er meget mere på vej end vi har set

De største overvurderinger af digitale ændringer er som 

reglen de første

Det går langsomt hos de digitale indvandrere

….men det har allerede haft stor betydning i de dele af 

verden, hvor vi mindst forventede det (mobilindsamling 

i Kenya, valg i Tunesien, liberalisering i Burma…)



Sociale medier

Skaber nye kontakter og fora

Giver muligheder for information og gennemsigtighed og 

nedbrydning af magthierarkier – det arabiske forår, 

wikipedia, blogs med nye info, mobilvideo etc.

Giver samtidig større uoverskuelighed og byzantinske 

kroge i informationsstrømmen

Er kommet for at blive…og for at forgå (facebook, linkedin, 

twitter…)

Digitale venner – nære venner, venner, bekendte, trofæer, 

fjerne bekendte, glemte eller blot noterede

Informational overload – alt for meget om alt for meget



De seks generationer, 

værdier og teknologier

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 1955-67

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1968-79

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 2001 -



Babyboomers og ny 

teknologi 

De kan bedst lide at løse problemer via telefonen 

eller ansigt til ansigt med personen. 

Internettet bruges men kun det til, man kan stole 

på rejser, bank o.s.v.

Ellers helst et brev med et godt tilbud og 

forklaring

Et kompetent menneske, som kan hjælpe med at 

forstå installerede de nye komplekse maskiner 

og programmer



Generation Jones og X 

og ny teknologi

Kan godt lide ny teknologi

Men er langsomme til det digitale

Så længe det er godt, vil vi gerne ha’ det

Bevidste og kyniske forbrugere og borgere 

Vi vil have et hurtig personligt kompetent svar

Kommunikation - differentiering 

Skal være nemt og praktisk 

Metoder afhængig af alder, erhverv og livsfase

Det må gerne signalere status og penge, tøj, biler og 
huse, detox, sund kernefamilie



De unge og ny teknologi

Personlig behandling – det skal være for mig, og jeg er 

speciel

Tænker ikke i lighed og uniform behandling

Elsker nye dimser og ny teknologi  - men det skal give dem 

noget – er meget trolæse mod dårlige opfindelser

Hvis produktet virker uniformt og uden personlige 

tilpasningsmuligheder, giver det problemer

Ind i de gruppebaserede unges fælles verden

Kan aktiveres som en ressource

Er svære at styre – og vil også være det senere i livet.



Generation Z

Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil gøre alt for 

- børnene i første række. 

De er ikke egoistiske, men socialiseret til at være 

individualister 

Alle har ret til at følge drømme og blive en succes.

Digitale forbrugere – gratis spil og www.youtube.com

både pige og drenge

De bliver de perfekte digitale borgere – og derfor også et 

mareridt for mange!

– Kæmpe store krav til funktionalitet, iscenesættelse og 

anvendelighed

Født fra 1990 -

2001

http://www.youtube.com/


Nøgleord: Differentiering

Hvis digitaliseringen skal virke, skal der differentieres

Personlig betjening må fastholdes

Derfor skal det digitale også være bedre end det 

personlige

Generationerne er forskellige – sprogtonen og den digitale 

metode er forskellig

De underpriviligerede – sproget er ofte et andet

Det kræver et helt nyt tankesæt og er en virkelig svær 

omstilling fra lighedsmageriet



Cradle to Cradle

Det skal kunne genbruges og bringes tilbage til 

sin oprindelige tilstand

Skal være input til endnu en produktcyklus

Der er meget langt til dette i både gammels 

byggeri og især i moderne byggeri

Hvis vi skal udvikle vugge-til-vugge princippet på 

byggeri, har vi mange år foran os.
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