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En Verden med 7 mia. 

mennesker

 Vi topper mellem 
9 og 10 mia. 
(måske)

 Middelklassen 
vokser dramatisk



India’s high-tech centre



Globalisering 2.0

 Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”

 Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 
finansielle wizkids

 Indiske læger og ingeniører, regnskabsafdelinger i 
Krakow, crowdsourcing af IT opgaver og andre 
opgaver

 White coller sweat shop arbejde 

 Digital udprikning i Dacca

 Hvorfor? Prisen er bedre og de er ofte tættere på 
markederne

 Reshoring – tilbageflytning af arbejdspladser





THE PRICE OF OIL



Energiproduktion, priser 

og storpolitik

 Oliepriserne svinger altid – op & ned

 Det langsigtede oliepris er nok ikke længere stigende op 

mod 150-200 $

 Shale gas and unconventional oil – potentialet meget stort 

i EU og Asien

 Alternative energikilder vinder frem – men hvornår bliver 

vindmøller for dyre?

 Energiforsyning er sikkerhedspolitik – russerne skabte 

selv den nye situation ved at lukke for gassen i 2008

 Man skal skabe en forretningsmodel, der er så lidt 

afhængig af olieprisen som muligt



Industriproduktion i Verden: 

USA på 1. pladsen



Kilde:The Economist, sept. 2th, 2014



Danmark i denne Verden
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Privat forbrug 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

Mængdeindeks



Hvad lever vi af i dag?

(netto)

 Eksport industrivarer 68 mia. (medico 39 mia., maskiner 
19 mia., møbler 5 mia., instrumenter 5 mia.) 

 Eksport landbrug (70 mia.)

 Søtransport (52-60 mia.)

 Varetilknyttede tjenester (17-18 mia.)

 Varetilknyttede tjenester, merchanting (16-19 mia.)

 Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.)

 Lufttransport person og godstransport land (10 mia.) 

 Royalties og licenser (3-4 mia. kr.)

 En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.)

 …resten giver underskud



Arbejdsmarkedet i 

fremtiden

Der bliver mangel på

arbejdskraft i 
fremtiden

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelses-længde



Industriproduktion:

Også i Danmark

Globalisering 2.0 – udlægning af viden og service til Asien 

og andre steder i verden

Begyndende insourcing af industriproduktion – pris, 

kvalitet, teknologi og logistik i forening

Lenovo, GE og Apple til USA

Danfoss insourcer til Danmark igen her i 2013-14

Fremtidens industriproduktion er automatiseret i langt 

højere grad – næsten uden berøring – og billigere

Højtspecialiseret, maskintung og lille arbejdskraftandel

Serie 0 produktion i Danmark, cashcows i Østen



Arbejdsproduktiviteten
Gennemsnitlig årlig vækst
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Produktiviteten stiger 

langsomt





Globalisering 3.0

 Automatisering, robotisering og effektivisering af 

alle processer i danske virksomheder

 Danske virksomheder skal stadig producere 

 Konsekvens – en lille andel af høj specialiseret 

arbejdskraft tilbage

 En del af industrijobbene forsvinder og erstattes af 

ny teknologi

 Kan også være en del af en globaliseret 

virksomhed, hvor den kritiske del af produktionen 

hjemtages til DK og automatiseres/robotiseres



Disruptive technology







Droner til pakker





Ray Kurzweil: In The 2030s, 

Nanobots In Our Brains Will 

Make Us 'Godlike'



Andre 

nye muligheder



Ny teknologi og 

digitalisering

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.

C: Samfundet forandrer sig

Forstæder, produktion med halvfabrikata, globalisering

Digitale mennesker, nye virtuelle banker, helt nye vilkår



Serviceret marked

Erkendte

behov 
Allerede udnyttede muligheder

- Markedsandele

Ikke udnyttede muligheder

- Markedsandele

Ikke

erkendte

behov 
Ikke udnyttede muligheder

- Mulighedsandele

Ikke udnyttede muligheder

- Mulighedsandele

Ikke serviceret marked

Udfordringer for 

virksomheder



Serviceret marked

Erkendte

behov 

Allerede udnyttede muligheder

Videreudvikling af bestående

Markeder og produkter

- Markedsandele

Udnytte nye muligheder?

- Markedsandele

Ikke

erkendte

behov 
Udnytte nye muligheder?

- Mulighedsandele

Udnytte nye muligheder?

- Mulighedsandele

Ikke serviceret marked

Brugerorienteret 

Produktudvikling

Nye produkter:

Mobiltelefonen, RFID

Det ukendte land: Wildcards

Ny forretningsmodel og 

Nye produkter

Google, Skype, Joost

Virksomhedens mission

drejes: Futureshaping, 

Scenarier, strategiproces

Hedeselskabet, ipod/itunes

Udfordringer for 

virksomheder



MEDARBEJDERE I FREMTIDEN



Demografi Danmark 
Absolutte tal 2016-2026

Kilde: Danmarks Statistik, 2016

2016 2026 Ændring

0-9 623069 665830 42761

10-19 681148 637701 -43447

20-29 741762 747263 5501

30-39 669499 762856 93357

40-49 795286 670544 -124742

50-59 764656 776980 12324

60-69 681170 719273 38103

70-79 486334 584605 98271

80-89 200841 314106 113265

90 + 43819 54966 11147

I alt 5687584 5934124 246540



Medarbejdere

 Dyb arbejdskraftmangel om kort tid

 Det hjælper først om 10 år, og der er alting 

alligevel forandret

 Automatisering, outsourcing og nye 

forretningsmodeller

 Tage sig godt af de unge og seniorerne

 Passe på familiernes midt i livet

 Opprioritere HRM og en ny organisation



2020 Globalisering –

og kompetencer

1. Specialisering indenfor mange fagområder på 
korte, mellemlange og lange uddannelser

2. Forståelse for en global verden og mange kulturer
English my dear, sproglig kulturel feltarbejder, ellers fejl 
og misforståelser

3. Forståelse for forretningen og organisationen

Indsigt i arbejdspladsens kerneydelser og den 
enkeltes centrale placering i værdikæden

4. Digitale færdigheder på et højt niveau 

Anvendelse af data, information mv.

Digitale muligheder for forbedring af produktionen



De seks generationer

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen

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 - 2013



Generation X

født 1967-79 

 De første ønskebørn efter p-pillen

 Selv-centrerede og selvorienterede, første generation 

med fokus på enkelte individ 

 Ekstroverte – vis det hele

 Søger personlig succes og går efter status, derfor 

mange workaholics

 Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.

 Brand entusiaster: Den perfekte livsstil

 Drømmen om det gode liv – gennem familien og arbejdet

 Værdier : Harmoni, helhed & hensyn

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.cnduk.org/images/genx_bk03.jpg&imgrefurl=http://www.cnduk.org/pages/ed/bks_flm.html&h=475&w=408&sz=51&hl=da&start=4&um=1&tbnid=xVVuIbZpq_C37M:&tbnh=129&tbnw=111&prev=/images?q=generation+x&svnum=10&um=1&hl=da&sa=N
http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.cnduk.org/images/genx_bk03.jpg&imgrefurl=http://www.cnduk.org/pages/ed/bks_flm.html&h=475&w=408&sz=51&hl=da&start=4&um=1&tbnid=xVVuIbZpq_C37M:&tbnh=129&tbnw=111&prev=/images?q=generation+x&svnum=10&um=1&hl=da&sa=N
http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:David_Beckham_Nov_11_2007.jpg
http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:David_Beckham_Nov_11_2007.jpg
http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://multimedia.pol.dk/archive/00199/Chris_Macdonald_199258c.jpg&imgrefurl=http://politiken.dk/tjek/dagligliv/forbrugguider/guidersundhed/article342323.ece&usg=__v6BcJwSMgNW8iYUUBs5UDzmewlI=&h=239&w=460&sz=9&hl=da&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=KEIV_ww97qLeIM:&tbnh=67&tbnw=128&prev=/images?q=chris+macdonald&um=1&hl=da&sa=N&tbs=isch:1
http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://multimedia.pol.dk/archive/00199/Chris_Macdonald_199258c.jpg&imgrefurl=http://politiken.dk/tjek/dagligliv/forbrugguider/guidersundhed/article342323.ece&usg=__v6BcJwSMgNW8iYUUBs5UDzmewlI=&h=239&w=460&sz=9&hl=da&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=KEIV_ww97qLeIM:&tbnh=67&tbnw=128&prev=/images?q=chris+macdonald&um=1&hl=da&sa=N&tbs=isch:1


Generation X 

 Meningsfyldt og dybere mening

 Høj løn 

 Fleksible arbejdstider, ex. Mødefrihed mellem kl. 8-9 og 15-16

 Behøver ikke titel..

 Betragter arbejde som en pligt til samfundet

 Anerkendelse

 Udvikling og udfordring

 Vil arbejde meget

 Resultatorienteret dvs. vigtigere at få løst opgaven end 

arbejdstidens længde.

Arbejdes betydning og 

krav

Kilde: Fremforsk dybdeinterviews foråret 2009



De unge og 

ungdomskulturen



Krav og Forventning 

Generation Y (1980-89)

 Arbejde/uddannelse er til for mig og ikke omvendt

 Zappe m.h.t. opgaver, kollegaer, og sted og en 

omfattende personlig og faglig uddannelse

 Den personlige anerkendelse/ros for den særlige 

forskel, jeg gør hver dag.

 De er vokset op i børnehaver og savner pædagogfri 

zoner

 Ledere som ledestjerner for  det meningsfulde 

arbejde, vi udfører hver dag! 



Fortsat.

 Fleksibiliteten mellem arbejds- og privatliv

 Fri os for regler, men giv os masser af frivillige 

tilbud og en voksen (arbejdsmiljø)

 Arbejdsplads med fokus på det hele menneske;  

livsfase, børn og andre forhold f. eks. en syg 

kat, marsvin, heste

 Anbefaling fra ansatte på arbejdspladsen – det 

virker



Generation Y

 Meningsfyldt og dybere mening

 Fair og retfærdig løn

 Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag

 Gerne en fed titel, english please - manager

 Betragter arbejde som identitetsskabende og selvrealisering

 Se mig og ros mig flere gange om dagen

 Udvikling, udfordring, ansvar og afveksling

 Arbejde identitetsskabende

 Hver er sin egen lykkesmed 

 Ikke for meget arbejde, der skal være plads til 3 fff (frihed, 

fællesskab og fritid)

Arbejdes betydning og 

krav



Generation Z, New 

Millennium og fremtiden

 Krisen har præget deres socialisering

 De er og bliver mere sociale og engageret i samfundet 

og mindre optaget af forbrug – gøre en forskel

 Among Peers – deres egne – socialiserer sig ved at 

spejle sig i hinanden

 Har meget travlt med at forbedre egne kompetencer i 

skolen, få noget på CV’et, gøre sin profil bedre, blive set 

af de rigtige

 ”Vi gider ikke dem, som laller rundt

 Super kompetente digitale indfødte med stor forståelse 

for netværk



De vigtige spørgsmål 

vedrørende fremtiden

 Laver vi det rigtige?

 Har vi den rigtige retning?

 Har vi den rigtige teknologi og produktionsapperat?

 Investerer vi nok i fremtiden – og ikke for meget?

 Har vi den rigtige ledelse med de rigtige kompetencer

 Har vi gjort det muligt for medarbejderne at være 

produktive og tilfredse?

 Udnytter vi medarbejdernes potentialer fuldt ud?

 Risiko og forretning – rigtigt match?



Hvem spiser hvem?

 Det er Darwin, der er i 
spil:

 De mest tilpasnings-
dygtige overlever

 Skidt være med 
størrelse, og hurtighed 
er ikke altid en fordel
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