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Vi har det med at 
misforstå meget 

1. Der er 2 mia. børn i alderen 0-15 år i dag. Hvor mange vil der være i 2050? 
4 mia., 3 mia. el. 2 mia. ? 

2. Hvordan er det gået med antallet af døde efter naturkatastrofer de seneste 
100 år:  Fordoblet, Det samme, Halveret? 

3. Hvad mange danskere er overvægtige i dag (BMI over 25)  
 20%  35%  50% 

4. Hvor mange mennesker i Verden har adgang til nogen elektricitet? 
 20%  50%  80% 

5. Hvor mange mennesker i verden har adgang til rent vand i 2015?  
 51%  71%  91% 

6. Hvor meget CO2 udledte Kina i 2018 ift USA: det halve; det samme; det 
dobbelte 

7. Havstigning om Danmark frem til 2050 (DMI) 25 cm, 50cm, 75cm 
8. Nedbørsmængden om sommeren i 2050 – falder, uændret, stiger 
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Billedet er fra Hawaii øen Laysan.  
Videoen stammer fra Marseilles 

nær kysten 

Og der er en god grund til, at SF ikke viser billeder af 
plastik-øer ude i havet. For de findes slet ikke, fortæller 

professor ved DTU Torkel Gissel Nielsen. 



Bæredygtighed med 
mange perspektiver 

 Klima, energi og ressourcer 
 Det kender vi og er det, de fleste forstår ved 

bæredygtighed 
 CSR - Corporate social responsability 
 Etiske, miljømæssige og samfundsmæssige 

hensyn 
 Arbejdsmiljø og ledelse 

 Forretningsmæssig bæredygtighed 
 Kan virksomheden overleve?  

 Cradle to Cradle – et overordnet syn 



Hvor kommer kravene om 
bæredygtighed fra? 

Jeres kunder ude i virksomhederne – de store går 
forrest af hensyn til egne kunder – det er også på 
alle områder, klima, miljø, CSR, medarbejdere etc. 

License to operate i samfundet – også det hele 
 Man skal som virksomhed gøre noget for 

samfundet for at få lov til at drive virksomhed – i 
hvert fald på dent moralske plan 

De unge og yngre, der er optaget af klima, forurening, 
udrydningstruede dyr og planter, fattige verden 
over og verdensmålene 



IEA  
World Energy Outlook 2016 



Energiforbrug til 2050 
(Qaudrillion = 1015) 

(1 Gw = 3.412.141.633,1 Btu/h) 
(Vindmøller i 2016 = 80 gigawatt = 238 mia. Btu) 
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Billigere batterier 



Energi i 2040 til 2050 

Det er solcelleteknologien, der sejrer på langt sigt 
– Vindmøller vil nå en max størrelse om ca. 10-25 år 
– Solceller har kun to dimensioner 

Men vind kommer til at spille en større rolle i mange år 
fremover 
– Forsyningssikkerhed og et sammensat system 

Energi bliver igen billig, ja efterhånden næsten gratis 
El-priserne vil være lave og vi vil opvarme og forsyne 

mange ejendomme lokalt uden det store bidrag fra 
nettet – der er lige rimtåge i januar…. 

Energi vil stille og roligt blive et rent teknisk anliggende 
 



Disruptive technology 
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Tryksager er ikke 
så populære 



Tryksager er ikke 
så populære 



Det går alligevel mod en 
digital verden 



Det går alligevel mod en 
digital verden 



Foldbare skærme: 
Her Samsungs kommende 

smartphone 





BE GOOD 
Tidsånden hos de unge 

Gøre noget godt 
Gøre en forskel 
Hjælpe verden, bygge en 

skole, redde nogen 
Redde dyrene, kloden, 

regnskoven eller de 
oprindelige folk 

Se dig selv som en mulig 
belastning 





B, X og Y & Z på 
arbejdspladsen 



Årsager til sygdom 
 

Kilde: Ledernes Hovedorganisation – 1728 
ledere på alle niveauer 

http://www.sygeboern.dk/items/FEBERny.jpg


Godt arbejdsmiljø = fastholde 
og rekruttere medarbejdere 

Ledelse er afgørende for det psykiske arbejdsmiljø og 
stress 

Dårlig ledelse gør folk syge og får dem til at flytte arbejde 
(Flere undersøgelser fra AMI) 

God ledelse giver positive medarbejdere som vil anbefale 
arbejdspladsen til andre. 

På rene kvindearbejdspladser og rene 
mandearbejdspladser er det psykiske arbejdsmiljø 
dårligere end i ligeligt blandede miljøer 

De unge går i et samfund fyldt med informationer efter det 
gode eksempel og hvad kammeraterne siger!  

 



God ledelse fremmer 
produktiviteten 

God ledelse giver mere tilfredse og glade 
medarbejdere 

God ledelse giver færre sygedage 
God ledelse mangler mange steder og er en 

væsentlig del af det sociale ansvar 
Produktiviteten vokser med god ledelse – 

virksomheder og det offentlige har ikke råd til at 
se bort fra det sociale ansvar og ledelse 

 



CSR  
skal kunne betale sig 

Socialt ansvar er i en global verden 
virksomhedens ”license to operate” 

Det er adgangsbiletten til det gode selvskab – 
men efterhånden også en selvfølge 

Det skal kunne betale sig – være en god 
forretning i det private 

Hvis det ikke kan betale sig i en virksomhed, skal 
det opfylde andre formål for ejerne, hvor 
indsatsen skal kunne betale sig 

 



Bæredygtighed og CSR i 
fremtiden 

 
Socialt ansvar skal virksomheder se som deres license to 

operate 
– Man skal opføre sig ordentligt i forhold til hele samfundet, 

omverdenen og medarbejderne 
– Det at gøre noget godt er adgangsbilletten til de unge 

Socialt ansvar er en nødvendig del af ledelse i fremtiden 
– God ledelse fremmer produktiviteten 
– Godt arbejdsmiljø fremmer produktiviteten 
– Frisatte medarbejdere er mere produktive 

Socialt ansvar kan betale sig – ellers vil det heller ingen 
fremtid have 

 



Bæredygtighed og andre 
sociale hensyn 

Det er ofte komplet umuligt for en virksomhed af 
være bæredygtig eller socialt ansvarlig helt ud i 
sidste led af underleverancerne 

Det er ofte lige så umuligt hos kunderne 
Derfor har man brug for a minimere usikkerheden 

på dette område 
Det drejer sig oftest ikke om penge og erstatning 

– men om at undgå skader samt minimere 
ansvaret ved afslørede forhold 



Cradle to Cradle, 
princippet 

 

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 meget produktion i dag – 

det er en designopgave at gøre det muligt, ikke at 
redde verden 

Hvis vi skal udvikle vugge-til-vugge princippet  er der 
meget at gøre foran os 

Visse materialer er problematiske i fremtiden 



Cradle to Cradle i den 
grafiske branche 

Kun digitalt print lever op til det i dag 
 Men ikke på energiområdet, hvor man er 

storforbruger med dataparker mv. 
Det er meget svært på papirområdet – faktisk skal 

papiret blive til træ igen og kunne bruges som nyt 
træ 

Men det er ikke umuligt i en tillempet udgave – plant 
et træ, genbrug mange gange etc. 

Det er retningen, der er afgørende – man skal ville 
vugge-til-vugge i virksomheden (og tempoet!) 

 



Hvad skal man gøre for at 
være med i det gode 

selskab? 
Se på sine processer, materialeforbrug, forsyningen 

af virksomheden og klimaregnskab samt tætte 
underleverandører 

 Få givet en retning i de kommende år! 
Arbejde med CSR, medarbejdertrivsel og alle de 

andre arbejdsforhold i virksomheden – og hos 
underleverandører i resten af verden! 

Se på hvordan man i øvrigt forholder sig til 
samfundsmæssigt ansvar  - og hvad med Jeres 
kunder? 

 
 



Generationer i Danmark 

Ny bog af Marianne 
Levinsen: 7 Generationer 

Print og ebog format 
Lige udkommet 
Bygger på indgående 

dybdeinterview med mere 
end 600 danskere 

Værdier, forbrug og levevis 
nu og i fremtiden 

Print 250 kr., ebog 149 kr. 



 
 
 
 

  

Jesper Bo Jensen 

Fremforsk 
Saralyst Allé 53 

8270 Højbjerg 

E jbj@fremforsk.dk 
T 86 11 47 44 
M 20 67 45 00 

 

www.fremforsk.dk 
Instagram og twitter: 

#fremforsk; 
@JesperBoJensen 

Facebook: Fremforsk 
LinkedIn: Fremforsk 

mailto:jbj@fremforsk.dk
http://www.fremforsk.dk/
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=131
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