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Forventningernes samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  ca. 2,6% i DK  hvert 
år både materielt og immaterielt 

▪ Det gælder også  ledernes performance og vores vilkår 
som ansatte dvs. løn, vilkår, 

▪ Kunder – den samme gode kvalitet i produkt og 
service lig med tilbagegang 

▪ Disse forventninger skal håndteres af ledere og 
bestyrelser i dag og strategisk i økonomisk fremgang 
og mangel på arbejdskraft !
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Fremtidens bosætning



Befolkningsudviklingen 
2015-2030 (Prog. 2015)



Ændringer i befolkningen i danske 
kommuner frem til 2035 
Index 2017 =100



Fremtiden og 
fremskridtet 

▪ Pas på entydige prognoser

▪ Stort behov i mindre og mellemstore byer

▪ Byers og områders størrelse og udvikling afhænger af 
flere faktorer:

▪ Geografien – opland og nærhed til større by

▪ Infrastruktur – såvel vej som kollektiv trafik 

▪ Området  DNA og samarbejde på tværs erhverv og det 
offentlige  - visionær købmandsskab/ildsjæle!

▪ Investorer og byggefolk 

▪ Se Bolius By statistik  i kommuner 2006 til 2017



Megatrend
A New World Order  



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  har  USA og EU  været usikre  med hensyn til 
Syrien, Irak, Rusland og Nordkorea 



Usikker tid og verden og EU 
frem mod 2030  

▪ En ny mangfoldig verden  ser sit lys med mange 
forskellige interesser, kulturer, religioner, sprog og 
økonomiske magtcentre.

▪ Ressourcerne bl.a. de digitale data, energi, 
infrastruktur og magten over dem lige så vigtig som 
militær kapacitet. Nordstream 2 - gazprom 

▪ En uforudsigelig verden – usikkerhed og forvirring 

▪ Vi skal være klar på at blive klogere … 



The New Normal 
frem mod  2030

▪ DK og Europa demonstrere hver gang, at vi er bedre!

▪ Mangfoldighed i tilgange til salg, service og produkter afhængig 
af land, kultur og subkultur

▪ Afgørende - faglighed og feltarbejde at forstå land, kultur, 
subkulturer og omsætte til målrettede produkter og services 

▪ Vi har set Rusland og Brexit kan ramme os hårdt afhængig af 
udfald og forhandlinger, Iran, handelsaftale.

▪ Konstant - at der opstår nye konflikter og udfordringer, som 
rammer vores virksomheder,  eksport og arbejdsmarkeder 
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Energy demand 
towards 2040  





BE GOOD
Tidsånden frem mod 2025 

▪ Gøre noget godt – en forskel 

▪ Hjælpe verden, redde folk, 
redde dyrene, kloden, 
regnskoven mv. 

▪ Alle er positive overfor  miljø 
og klimaaftalen Paris og FN 
verdensmål!

▪ Virksomheder kæmper om at 
være de bedste

▪ Alle politikere er grønne!



Stat og regulering  

▪ Staten kan overtrumfe alle de regler, som andre 
offentlige og private skal følge. f.eks. Planloven

▪ Miljølovgivning er som regulering en lovgivning, som 
begunstiger bredt og alment i form af rent vand og 
frisk luft.

▪ Men reguleringen rammer de virksomhed i landbrug, 
industri og energi hårdt

▪ Staten har ikke altid styr på, om reguleringen giver det 
ønskede resultat – reguleringsspor, og 
fortællingen/formålet henstår i det uvisse!



Regulering 
og politisering af 

Energisektor
▪ Siden liberaliseringen flere muligheder og mere konkurrence på 

nogle områder

▪ Sikkerhed og fiskale interesser i at beholde og have styr på 
energi og anden forsyningen i DK 

▪ Mange forskellige signaler om klima, energi, CO2, vind, 
biomasse….

▪ Virkeligheden og fremtiden er usikker

▪ Politisering - I skal lære at sno sig og få indflydelse og skabe 
forbedringer indenfor det mulighedsrum, som er til stede.

▪ Det er det lange seje træk for at få fakta til at står klart!





Arbejdsmarkeder i fremtiden

▪De ufaglærte taber:
▪1995 – hvert 4. job 

▪2017- hvert  8 job.

▪ Stor mangel på de 
faglærte og folk med  
digitale kompetencer på 
alle niveauer

▪Vækst;
▪Sundhed 

▪Service 

▪Food 

▪Energi –miljø 

▪½ mia. kr.

Særlige

evner

Uddannelses-længde



Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2017

2018, pers 2028, pers. Ændring

0-9 626.194 701.156 74.962

10-19 683.704 644.168 -39.536

20-29 777.628 755.990 -21.638

30-39 677.131 795.246 118.115

40-49 769.527 672.937 -96.590

50-59 792.386 752.501 -39.885

60-69 665.064 745.307 80.243

70-79 535.894 574.103 38.209

80-89 212.212 349.413 137.201

90 + 43.784 56.402 12.618

I alt 5.783.524 6.047.223 263.699





Medarbejdere

▪ Dyb arbejdskraftmangel fremover måske slut om 5-6 
år, og der er alting alligevel forandret

▪ Teknologiens indtog - Automatisering, outsourcing og 
nye forretningsmodeller

▪ Rekruttere fra  Norden, Europa og Verden – vi ligger 
lavt på europæiske jobplatforme Eures. 

▪ Virksomheder – nødt til bredere og mere åben 
rekrutteringsstrategier i form af uddannelse af egne 
og nye medarbejdere – freelancere mv.



Det åbne globale Tech 
arbejdsmarked

▪ Amazone intelligent Turc, - Worksome (DK)

▪ Digital platform  - hvor arbejdskraft og specialiseret 
arbejdskraft  til salg world wide

▪ Tilgængelighed 24/7

▪ Transparens  med hensyn til pris, kvalitet og erfaring-
rating 

▪ Afgørende – salg af standard eller ekspertviden

▪ Freelancer grupper – de eftertragtede – de som er 
nødt til det.  20 % i 2025 



Disruptive technology
Mega Tech 2030



Det 3. led af den digitale 
revolution 

▪ Teknologi og digitale systemer styrer drift, kommunikation, salg 
og kunderelation 

▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, tracker 
systemer, produkter og services 

▪ Digitalisering i form af automatisering og optimering af alle 
sektor og brancher såvel system som  materialer 

▪ Vi lever i  en mega - bølge af nye teknologier, som smelter 
sammen og bruges på kryds og tværs af brancher og sektorer –
så vær åben og nysgerrig

▪ Vi kommer alle til at bruge og elske teknologier, som vi ikke 
kender og vi måske troede var ude. 



3D  print



Disruption: At sætte sig på et 
interface

▪ Uber, AirBnb og GoMore, 

▪ Tidligere og igen Amazon, Apple og Google

▪ Tech branchen vil søge at sætte sig på alt

▪ De er rigtig gode til kundeservice og kundebetjening 24/7 what 
ever – when ever

▪ Ny forretningsmodel  - billigere og smartere 

▪ Mange brancher nødt til at udvikle interface til bedre, hurtige 
og smartere også B2B

▪ I modsat fald bliver I  engrosleverandører og Jeres kunder til 
deres kunder



De løbske mennesker 
og generationer på 
arbejdsmarkedet 

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 -



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 

De digitale indfødte (Y), Z og new 
millenium  



Karakteristika  

▪ Emma er  vant til at være i centrum og den individuelle tilgang 
fra hjem og professionelle

▪ Løbende feedback på styrker og svagheder 

▪ Sofie  er god til indgå i mange forskellige situationer og skifte 
roller og værdier afhængig af, hvem hun er sammen med 

▪ Mads er selvstændig og selvsikker  på noget 

▪ Mathilde gider ikke flere regler og politikker, når hun selv kan 
bestemme. 

▪ De mange valg ”jeg drømmer om at finde ud af, hvad jeg 
drømmer om”?



De digitale indfødte 



Digital Natives

▪ Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.  
www.youtube.com, www.facebook.com, www.snapchat.com, 
www.instagram.com, Twitter mv.

▪ Nutiden og  fremtidens unge skræddersyer egne  lukkede 
kredsløb på sociale medier

▪ Peers –fællesskaber og erfaringsudveksling 

▪ Gaming og next level – Belønning hele tiden ….

▪ Glad for provinsen Danmark – men  verden venter…

▪ ”Når jeg endelige bevæger ud i det fysiske univers” 

http://www.youtube.com/
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▪ SYNLIGE karrieremuligheder og personlig udvikling 
skræddersyet til mig med mange udviklingstrin

▪ Fleksible arbejdstider med forståelse for andre interesser 
end arbejde og meget fryns – ja tak 

▪ De unge de mest stressede på arbejdspladsen (A4)

▪ Store performance krav til sig selv 

▪ Fair og retfærdig løn og arbejdsmiljø – hvad får jeg ud af det? 

▪ 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 



Virksomheden 

▪ Få medarbejdere uanset  generation, køn, livsfase, 
social gruppe, faglighed og kultur til at arbejde  med 
energi og engagement 

▪ Slip talenterne løs uden at miste fokus på opgaven, 
arbejdet og helheden

▪ Arbejdspladsen som livsnavigatør dvs. hjælpe 
medarbejderne med at styre eget liv både arbejds- og 
privatliv 

▪ Det moderne arbejdsmiljø



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

FAST ARBEJDE HVER GANG I DE MANGE RELATIONER 



Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af 

hverdagen!
Det gør os tilfredse med jobbet (NAF2017)

▪ Social støtte fra chefen.

▪ Indflydelse på arbejdet.

▪ Social støtte fra kolleger. 

▪ At jobbet ikke er fysisk hårdt.

▪ Motion på jobbet.

▪ Sund mad på arbejdet.

▪ "Leadership involves plumbing as well as poetry” 
James G. March, Stanford University
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