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Verden 



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  er både USA og EU  usikre  med hensyn 

til Syrien, Irak og Mali



Usikker tid og verden og 

EU (Brexit) 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 

 Det arabiske forår og Mellemøsten

 Mere 45 mio. flygtninge i dag – 50 % er børn



Forbrug og Geografi 
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Kilde: Danmarks Statistik

Privat forbrug 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

Mængdeindeks



Forventningernes 

samfund

 Vi forventer, at det bliver bedre – helst med 

omkring nogle procenter hvert år. 

 Det gælder også  vores generelle levestandard,  

arbejdsplads  og bolig ….. hele det daglige set-

up.

 Vores børn bliver langt mere forkælede end I 

selv har været

 Hvis vi ikke rykker opad, men blot står stille, 

opleves det som tilbagegang ( Gen Y)
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Befolkningsudviklingen
Danmark 2016-2026
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Befolkningsudviklingen 

2015-2030 (Prog 2015)







Fremtiden og 

fremskridtet 

 Pas på entydige  prognoser og 

 fremskrivninger 

 Byers og områders størrelse og udvikling 

afhænger af flere faktorer:

 Geografien – opland og nærhed til større by

 Infrastruktur – såvel vej som kollektiv trafik 

 Byens DNA og samarbejde på tværs erhverv og det 

offentlige  - visionær købmandsskab /ildsjæle!

 Investorer og byggefolk 

Se Bolius By statistitik i kommuner 2006 til 2016



Danmark i Verden 2020

Hvad skal vi leve af i 2030?



Det store potentiale 

Source : OECD – Homi Kharas 



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. 

uddannelse, bolig, sikker mad, biler, rejser mv. 

 Luksus  i mange former  og produkter

 Rettigheder, demokrati og ligestilling ….



Disruptive technology



Deleøkonomi som 

disruption

 Efterspørgsel, assistance og køb – hvor, og 

hvornår det passer dig som virksomhed eller 

privat person – nyt businessområde

 Mere forretning end dele/sharing platform! 

 Uber,  my- clean, Airbnb, Amazones intelligent 

Turk –alle slags services fra produkt, service, 

 Der kommer flere tilpasset branche og område

 Kundeservice  24/7 – nu og her uanset om 

tilpasset dit behov og situation



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  

 Teknologien bliver moden – det betyder, at den 

forsvinder som noget synligt. Digital = normalt

 Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, 

tracker systemer og forbindelser er vejen frem

 Ny teknologi skal udvikles i virksomhed, marked, og 

situation, ellers giver det ikke mening ……..

 Teknologi, robotter, automatisering, software – Årsagen 

til at produktion kommer tilbage i DK og USA. JYSK 



Byggeri – meget på vej 

 Nye materialer og nemme anvendelsesmåder

 Indlejret teknologi i vægge, døre og hele 

bygningen, som måler, styrer og kontrollerer. 

 Nye styringssystemer af den nye teknologi –

som giver en mere effektiv drift af bygninger  

f.eks.  vand, el og varme samt it-udstyr

 Måling af vedligeholdelse og optimale 

tidspunkt for indsats i byggesektoren



Nemmere overførsel af 

viden on time

 Digital styring af logistikken via apps og hurtig 

levering i byggeprocessen 

 Fra producent til bruger i byggeriet ved 

montering og opsætning på rette måde det 

konkrete sted (App – video) eller indbygget i 

materiale

 Øget samarbejde mellem bygherre, driftsherre 

og producent

 It –ny teknologi - 3D printere til stedet overalt



Formål

 Optimering af byggeprocessen 
 Optimering af materialevalg 

 Optimering af energi og bæredygtig er en del af 

driftssiden af bygningen

 Det er vigtigere, at selve driften er billig  end at 

byggeomkostningerne er helt i bund

 Driften er den største omkostning ved lange 

investeringer http://www.eseebase.dk/

http://www.eseebase.dk/


Fremtidens 

medarbejdere 



De seks generationer:

krav og forventning til 

arbejdsplads
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 -



 Født 1955-64

 Mere bevidste og kyniske i arbejdsliv og forbrug

 Design, etik, idé..

 Vil ikke skilles, familieværdier og  den personlige 
succes er familie, karriere og fritid i forening

 Teknologi:  Båndoptageren 

 Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) 

 Status og position – også på arbejdsplads og kontoret

 Kommunikation - Fokus på udvikling og at vi gør det 
rigtige(etikken/ideen)

 Stadigvæk digitale indvandrere – nogle mere end andre





Generation X

født 1966-79 

 Første generation med fokus på enkelte individ 

 Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.

 Den personlige succes …Workaholics

 Meningsfuldt arbejde til en høj løn og gerne 
arbejde meget (titel uden betydning)

 Fleksible arbejdstider og resultater 

 Design og lækkert også på arbejde 

 Luksus og de fede rammer skal kunne ses og 
vises frem til gæster og andre!
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Mobil Digital Now or 

invisible in 2025



Digital Natives

Z og New millenium 

 Rejser, nyheder, kultur, informationer,  

shopping, chatting, spil, musik ( multitasking)

 Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i 

live.  www.youtube.com, www.facebook.com, 

www.snapchat.com, www.instagram.com, 

Twitter mv. 

 Digitale verdensborgere i provinsen Norge, 

Sverige eller Danmark  i Verden

 Stoler mest på peers og familie!

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.snapchat.com/
http://www.instagram.com/


 Fryns og fede lokaler – det er en selvfølge

 Hurtig, nem, lækker og smart design

 Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan 

se og røre, følge og finde frem til uden besvær

 Engageret og god attitude – når man møder et 

menneske

 Gaming og instant gratification

 På den sjove og nemme rejse fra man nærmer 

sig stedet…………….

De unge og arbejdspladsen 



Mangfoldige 

arbejdspladser 

 Medarbejdere ønsker forskelige forhold 

afhængig af generation, livsfase, jobtype, køn 

og branche 

 En fordel at inddrage medarbejdere i 

planlægning, udvikling og ændring af de fysiske 

rammer.

 Ofte undervurderer man (ledelsen) betydningen 

af de fysiske rammer for den daglige trivsel, 

som er altafgørende for effektivitet, tilfredshed 

og lavt sygefravær. 



Fremtidens 

Virksomhed

 Virksomheden som livsnavigatør d.v.s. hjælpe 

medarbejderne med at styre eget liv både 

arbejds- og privatliv. 

 Det stiller store krav til kommunikation og 

dialog i hverdagen

 De optimale fysiske rammer i forhold til 

branche og arbejdsfunktioner opfattes som 

rettidig omhu eller mangel på samme!



Lokaler og produktivitet

• Mennesker er også afgørende faktor for 

fremtidens vækst og virksomheder

• Øget produktivitet, effektivitet og innovation 

kræver  også gode fysiske rammer

• Hvordan kan bygning og indretning optimere 

medarbejdernes produktivitet?

• Hvorfor er virksomheder så optaget af at 

minimere udgifter til lokaler pr. person, når 

udgifter til løn er større?





Fra bygning til attraktiv 

bydel for erhverv og 

mennesker 
 Fra byggeri til  lokal ”Gamechanger”

 Samarbejde med de øvrige butikker, foreninger 

og lokale ildsjæle om byens liv og aktiviteter

 Hvad kunne løfte byen og området 

 Cafe, park, samlingssted

 Vær med til at skabe fremtidens by, centrum og 

mødested – infrastruktur

 Fra byggeri til attraktiv byudvikling – det afgør 

fremtiden!

 http://www.lyon-confluence.fr/en/urban-project/

http://www.lyon-confluence.fr/en/urban-project/
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