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

Mængdeindeks 



Hvad lever vi af i dag? 

(netto) 

 Eksport industrivarer (medico 24 mia, maskiner 29 mia, 
møbler 5 mia, instrumenter 3 mia)  

 Eksport landbrug (70 mia.) 

 Søtransport (45-58 mia.) 

 Varetilknyttede tjenester (13-15 mia.) 

 Varetilknyttede tjenester, merchanting (10-14 mia.) 

 Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.) 

 Lufttransport person og godstransport land (8-10 & 2-4)  

 Royalties og licenser (2,5-4,5 mia) 

 En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.) 

 …resten giver underskud 



Produktiviteten stiger 

langsomt 

 



 



Globalisering 

 Var oprindeligt udflytning af manuelt arbejde 

 Er nu globalisering 2.0 

 Udflytnings af ”videns-arbejdspladser” 
 Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids 

 Kreative medarbejdere 

 White coller sweat shop arbejde  

 Digital udprikning i Dacca 

 Vi skal leve af det, vi er bedre til end de andre – 
og hvor vi kender markederne bedre 
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Industriproduktion i Verden: 

USA på 1. pladsen 



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 

Fremtidens industriproduktion er automatiseret i langt 

højere grad – næsten uden berøring – og billigere 

Fremtidens industrivirksomhed: 

Højtspecialiseret, maskintung og lille  arbejdskraftandel 

Serie 0 produktion i Danmark, cashcows i Østen 

Vi skal være rigtig gode for at lykkes – men vi kan godt! 

 



CORPORATE - 28/05/2013 

ECCO picking up speed 

in Portugal 
 

ECCO’s shoe factory in Portugal is currently undergoing a thorough modernisation. The 

production capacity is targeted to surpass one million pairs of shoes in 2013, with a 

possibility to grow further in 2014. This marks a reopening of ECCO’s production in 

Portugal. The Portuguese bulk production was closed down in 2009 in light of 

increasing cost and fierce competition from Asia. Since then ECCO in Portugal has 

focused on research and development. The Portugal plant was established in 1984 as 

ECCO’s first production abroad. 

The decision to reopen bulk production in Portugal has been taken in light of ECCO 

Portugal’s high degree of production flexibility, the fact that costs in Portugal have 

come down and finally to increase production capacity and flexibility close to ECCO’s 

European key markets. ECCO also has a shoe factory in Slovakia – in addition to its 
three Asian-based factories. 

 

In order to support the upgrade of the factory ECCO is looking to hire approximately 

200 new employees. Many skilled shoemakers that previously worked for ECCO 
Portugal, has already returned. Currently close to 600 people work in ECCO Portugal. 

 



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,   



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, Facebook 

  
Virksomhedens mission 

drejes: Futureshaping,  

Scenarier, strategiproces 

 

iPod/iTunes/iPhone, 

Hedeselskabet 

 

Udfordringer for 

virksomheder 



De seks generationer:  

værdier, teknologi og 

arbejdsliv 
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 2001 - 2011 



Generation X 

født 1965-77  

 

 
 De første ønskebørn efter p-pillen, og 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  

 Anerkendelse, Udvikling og Udfordringer 

 Værdier på arbejdsmarkedet – harmoni, helhed og 

hensyn 
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 Meningsfyldt , udvikling, udfordring, ansvar og 

afveksling  

 Arbejdet skaber min identitet og selvrealisering 

 Fair og retfærdig løn 

 Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag med forståelse 

for andre interesser end arbejde (Heste, Yoga, festival) 

 Gerne en titel –  English Please… 

 Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig ! 

 De 3 FFF (frihed, fællesskab og fritid)  

 ”The internet is an operating system to their lives” 

Generation Y ( 1980-89) og 

arbejdslivet  



Organisationer i fremtiden 

 Taylor er stadig grundlaget for 

 konstruktionen af organisationer  

 og idealet på produktionsområdet 

 Max Weber er stadig grundlaget for forståelsen 
af organisationer og hans idealmodel for et 
bureaukrati anvendes stadig i det daglige 

 Hvorfor er intet ændret på 100 år i en global og 
løbsk verden?  

 Den nye organisation skal være helt 
anderledes! 



Medarbejderes behovspyramide  

(Gary Hamel) 

Diligence 

Obedience 

Intellect 

Initiative 

Creativity 

Passion 
Passion 

 

Kreativitet 

 

Initiativ 

 

Intellekt 

 

Akkurat, 

omhyggelig 

 

Adlyde ordre 



Handlingsliste for den nye 

organisation: 

Management 2.0 

 Cellular structures 

 Radikal decentralisering 

 Naturlige hierarkier – ingen titler og labels 

 Internt Market – betaling efter værdi 

 Communities of passion 

 Selvbestemmelse og selvledelse 

 Gennemtrængelige el. flydende grænser 

 Transparency – gennemsigtighed 

 Peer evaluation – vurdering af kollegaer 

 Reverse accountability – ledelsen vurderes af 
medarbejderne 

 



Frisatte  

medarbejdere  

 Frisatte medarbejdere er mere glade for at gå på arbejde 

og bruger langt flere af deres kompetencer på arbejde 

 De er mere produktive og effektive 

 Deres potentiale som mennesker for udvikling og 

forandring udnyttes bedre 

 Det er en kunst at frisætte medarbejdere – det kræver 

stram styring af mål og en helt anden ledelsesstil – eller 

ingen ledere 

 Den stramme styring af opgaver og måske også 

arbejdstid er nødvendig for at hjælpe medarbejderne 

med at være frisatte 



Vi skal holde op med 

 .. At tro at Danmark ikke er et 

 produktionsland 

 .. At styre virksomheder, udviklingsforløb eller 

andre dele af organisationen efter gamle principper 

 .. At kontrollere medarbejdere på deres tid frem for 

deres indsats 

 .. At opbygge hierarkier og forfremme til det niveau, 

hvor man ikke længere magter opgaver 

 .. At udvikle og anvende nye teknologier ud fra 

fortidens tankesæt 

 



Vi skal begynde med at 

 ..Udnytte de menneskelige ressourcer, vi i dag lader 

blive hjemme, når vi går på arbejde 

 ..Forstå samspillet mellem udfordringer og 

præstationer 

 ..Give medarbejdere spillerum og beføjelser på mange 

flere områder 

 ..Gøre teknologi  til et ledelsesmæssigt fokusområde 

 ..Forstå kundebehov og muligheder på andre 

markeder – ikke blot på nye markeder 

 .. At begribe, hvor vi er bagefter – for det er vi! 



Vi skal blive ved med at 

 ..Udvikle, producere og sælge produkter af en 

meget høj standard 

  Være innovative 

 .. Foretage innovation og forfine  

produktionsprocessen i Danmark 

 .. Blive mere produktive og effektive 

 .. Uddanne dygtige faglærte og videreuddanne de 

dygtige ufaglærte 

 .. Optimere under vanskelige betingelser 

 .. Lade hver enkelt forstå deres plads i værdikæden 
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