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Privat forbrug 
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Demografi Danmark 
Absolutte tal 2014-2024

Kilde: Danmarks Statistik, 2014
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De største brancher målt 

på omsætning i milliarder

 Energi - 431 mia.

 Transport - 424 mia.

 Handel - 342 mia.

 Fødevarer - 290 mia.

 Industri - 209 mia.

 Byggeri - 200 mia.

 Medicinal - 170 mia.
Kilde: Berlingske Tidende



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



Indiens high-tech center



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

 Hvorfor? – prisen er bedre og de er ofte tættere 
på markederne

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



Industriproduktion i Verden: 

USA på 1. pladsen



Kilde:The Economist, sept. 2th, 2014



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





En Verden med 7 mia. 

mennesker

 Vi topper mellem 
9 og 10 mia. 
(måske)

 Middelklassen 
vokser dramatisk



De nye middelklasser

Udgør i dag over 2,5 milliarder 

mennesker

Har et kraftigt voksende 

forbrugspotentiale

Vækst i antal fortsætter med 10% om 

året

Vækst i forbrug 10% om året – ud 

over tilvæksten i antal

De er på vej ind på samme spor som 

vores middelklasser tidligere: 

Sikkerhed, tryghed, forudsigelighed



Hvad vil middelklassen 

have?

 Hvad ville vi have efter 2. verdenskrig?

 De vil have:

 Tryghed og sikkerhed

 Sundhed og sundhed of børnene

 Bedre tilværelse for vores børn end for os –

uddannelse, bedre boliger, bedre mad, biler, 

rejser og begyndende småluksus

 Luksus er det, vi ikke havde råd til selv – altså 

de almindelige middelklassseprodukter



Vækstsektorer i fremtiden

 Sundheds og 
medicinalbranchen på det 
lange sigt 

 Den lille luksus og den store 
luksus – til hus, person og bil. 

 Software og vidensservice

 Fødevarer, landbrug, de 
lokale produkter . 7 mia. på 
vej mod 9 mia. mennesker

 Sikkerhed og uddannelse –
Boliger og byg hurtigt 
koncepter

 Energi og klimaindsats – bl.a. 
vindmøller, solceller, andre 
renewables

 Natur, dyr og kæledyr i 
mange forskellige varianter

 No non- sence produkter –
discount til alle

 On the go produkter

 Seniorprodukter alt fra 
oplevelser til produkter; ikke 
mindst rådgivning og service



Boligefterspørgslen de 

kommende år

 Befolkningen vokser med 178.000

 Væksten er i gruppen 20-29 og over 70 år og til dels i 

gruppen 50-59

 Den betyder, at det samlede boligbehov vokser med ca. 

110.000 boliger på 10 år

 Flytning af befolkningen skaber behov for op til 80.000 

ekstra boliger.

 København by vokser med 100.000 på 10 år

 Østjylland (i.e. Århus) vokser med 60.000 på 10 år

 Pas på med at tælle de samme boliger 2 gange

 Tilflyttere til København by er også nye unge 



Byggeri

 Fremgang i årene fremover – der skal bygges op 

mod 18.000 boliger om året

 De store byggerier – sygehuse, Femern, metroen, 

letbaner, vejanlæg mv.

 Projektområder i København, Aarhus, Odense og 

Aalborg: Nordhavnen, Carlsberg, Havnen i Aarhus, 

Lisbjerg (40.000 mennesker), Vinge syd for 

Frederikssund, Odense nye bydele og Aalborg

 Renovering – energi og nye funktioner

 Der bliver ikke voldsom gang i hovedsæderne



Medicinalbranchen

 Vækst på verdensplan og de danske spillere 

klarer sig udmærket – men lokaliseringen er 

ellers tre steder i verden: USA, Schweitz og 

Indien   

 Bevægelse hen mod gratis medicin til fattige 

mennesker – Aids, Ebola, malaria etc.

 Kronikernes antal vokser – flere ældre

 Mangel på højt uddannet arbejdskraft i DK og 

Sydsverige



Thomas Pikkety

Capital in the 2100 century

Kapital-afkastet 

større end 

indkomst-

afkastet

Formuerne vil 

vokse i forhold 

til indkomsterne

Derfor bliver det 

vanskeligere at 

få et godt afkast



Udlån stagnerer og indlån 

vokser

Danskernes ind- og udlån i bankerne



Fremtidens udfordringer 

for et pengeinstitut

 En udfordring at drive bank i et lavrentemiljø 

 Omkostningerne bliver meget synlige og det er svært 

at tiltrække indskud, rentemarginal udfordring

 Drive mere investeringbank fremover

 Nye forretningsmodeller, hvor omkostninger sænkes 

dramatisk – det digitale pengeinstitut

 Nye måder at møde kunderne på – i øjenhøjde er for 

nogle kunder over en kop kaffe, for andre via Skype 

eller snapchat

 Kreditvurdering er altid vigtigst – undgå store tab!

 Medarbejdernedgang og udskiftning



Hvorfor fattes riget og 

kommunerne penge?

 Fald i BNP i 2008-2011

 Niveauet er som i 2005 i realpriser

 Faldende skatteindtægter

 50.000 flere off. fuldtidsansatte 

 Andre udgiftsstigninger – nye statskrav

 Dyre overenskomster i 2008 (12,8%)

 Generelt faldende produktivitet

 Stigende krav fra borgerne

 …..der kommer en god plan i morgen! (måske)



Sundhed og velfærd i 

fremtiden

 Vi er kommet til slutning på ydelses-, omsorgs og vi-

skal-nok-klare-det-for-dig samfundet

 Det er for dyrt og har for lille effekt

 Enden på New Public Management

 Der er brug for en radikal nytænkning

 Der er brug for en ny faglighed: Rehabilitering, 

forebyggelse, genoptræning og kompetente borgere 

(tænke som en fysioterapeut)

 Vi skal bruge den faglighed på mange områder: 

Skolen, det sociale område, jobcentre, ældreområdet, 

særligt udsatte grupper etc.



Nye veje nødvendige mod 

fremtiden

 Fokus på kerneydelsen – væk med det overflødige

 Fra serviceydelser til selvhjælp og facilitator

 Kommunerne skal se borgerne som en ressource 

og ikke som en række klienter

 Hjælp til selvhjælp  - og teknologiske løsninger

 Civilsamfundet og aktive borgere:

 Nabohjælp og hjælp fra familien

 Foreninger og organiserede frivillige

 Fritgående frivillige – enkeltpersoner 

http://borgefagerli.com/at-a-crossroads/cross-roads/
http://borgefagerli.com/at-a-crossroads/cross-roads/


Detailhandel: De nye 

modsætninger

 Forgubning og foryngelse – de gamle og de unge

 Middelklasse på toppen og i bunden – luksus og 

budget

 Privat – offentlig, forskellige dimensioner

 Fremtidsdrømme og retrolængsel

 Globale og lokale – Multilocal, Afropolitan og 

Eurocommons

 Natur og kultur – et nyt grundlag på vej

 Det levende og teknologi – en begyndende 

sammensmeltning



Over 3 millioner danskere

e-handlede i 2013

 63 milliarder kroner  i 2013, heraf gik 18 milliarder 

kroner til udlandet

 14% stigning fra 2012 (DK 10%, udlandet 35%) 

 Er ca. 20% af detailhandlen) 

 De +50 årige står for 62% af det samlede køb

 Nettorvet (Coop) er det mest benyttede site for de 50-64 

årige og de + 65 årige

 Firedoblet e-handel via mobil/tablet i løbet af fire år

 Er tilfredse med levering

 Oftest bruger Dankort til betaling



Detailhandels

tendenser

 Retro

 Nu selv i H&M

 Mini med netbackup

 Særlige butikker

 En vis kædetræthed

 Oaser og pauser

 Dekorationer med interesse og bid

 Vinduet er et display – udnyt det dog!

 Bybier og bæredygtighed – men hvor længe





De to vigtigste 

konkurrenter til butikken

 Nethandel – vil tage mere over fremover

 Der er kun en vej frem – integration af nethandel i 

butikken og omvendt

 Grænsehandel – er afhængig af afgiftspolitikken 

og marginalerne i dagligvarehandlen

 Afgifter er måske på vej ned

 Tilbage er marginaler – det er for dyrt i Danmark

 Det er svært af finde varer, der er billigere i DK med 

samme kvalitet som i Tyskland og Sverige

 Hvem skal have mindre?





Rådgivningsbrancherne

 Den vokser indenfor mange områder jura, revision, 

it, uddannelse og kompetencer

 Større konkurrence, flere udbydere og der kommer 

flere til de næste 10 år

 De sidste 10 år er rådgivningsbranchen 

karakteriseret af høj grad af specialisering indenfor 

sektor, branche, og størrelse til gavn for 

virksomheden

 Udkrystalliseringen fortsætter – store og specielle

 Specialiseret viden er et guldæg også i fremtiden
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