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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, fiskeri mv. (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



Kilde:The Economist, sept. 2th, 2014



Demografi Danmark
Absolutte tal 2017-2037

Kilde: Danmarks Statistik, 2017

2017, pers 2027, pers. Ændring

0-9 625110 695802 70692

10-19 684875 649069 -35806

20-29 768937 756866 -12071

30-39 676721 791977 115256

40-49 782457 681543 -100914

50-59 781554 766618 -14936

60-69 672558 735849 63291

70-79 513248 579694 66446

80-89 205327 332444 127117

90 + 43116 53583 10467

I alt 5753903 6043445 289542





Globalisering 3.0
(Industri 4.0)

Automatisering, robotisering og effektivisering af alle processer i 

danske virksomheder

Big data, nye energikilder, clouds, mobildata, nye materialer, 

deleøkonomi, AI, 3D printning, biotech

Konsekvens – en andel af højt specialiseret arbejdskraft bliver 

vigtigst på alle områder (manuelt & boglige)

En del af industrijobbene forsvinder og erstattes af ny teknologi 

(rutinejobs contra ikke-rutine)

Men de kommende 5 år ventes arbejdskraftmanglen at blive større 

(Klaus Schwab, Davos)



Disruptive technology





Delivery Robot:



3D print af facade 
Holland



Andre nye muligheder: 
Robotter og VR
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What are Smart Contracts?

Smart contracts help you exchange money, property, shares, 
or anything of value in a transparent, conflict-free way while 
avoiding the services of a middleman.
The best way to describe smart contracts is to compare the 
technology to a vending machine. Ordinarily, you would go 
to a lawyer or a notary, pay them, and wait while you get 
the document. With smart contracts, you simply drop a 
bitcoin into the vending machine (i.e. ledger), and your 
escrow, driver’s license, or whatever drops into your 
account. More so, smart contracts not only define the rules 
and penalties around an agreement in the same way that a 
traditional contract does, but also automatically enforce 
those obligations.



By NeedCokeNow - Own work, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27546041



BIG DATA 
et profitablet tiltag:

Hvordan tjener man penge på BIG DATA?

A. Sælg data, indsigt og viden

B. Skab smarte produkter og serviceydelser

C. Forbedring af brugeroplevelsen

D. Skabe nye business models

E. Forbind Jer med jeres slutbruger



Eksempler på data og 
profitabilitet

▪ Mejetærskeren registrerer høstudbytte og dimensionerer 
såning, sprøjtning og gødning året efter (Massey Ferguson –
Fuse technology totalløsning – præcisionsdyrkning)

▪ Tesla indsamler mængder af data om brugen af deres biler for 
at forbedre brugeroplevelsen i bilerne og tilrettelægge 
vedligeholdelsen

▪ Ford – vil være mere Tech i fremtiden – indsamler data, der 
giver bedre forsikringer for kunderne, bedre strategi i Ford og 
bedre markedsføring via salgsoplysninger



FERIEFORMER I FREMTIDEN

▪ Den lange ferie om sommeren 2-3 uger

▪ Det helt store rejse – 3 til 12 måneder

▪ Den kortere ferie en uge eller 5-8 dage – vinterferie, 
efterårsferie, påskeferie

▪ Fridagsferien 2-5 dage – mange af jeres kunder

▪ Smutturen 1-1½ dag 

▪ Dagsferien – 3-5 timer

▪ Vi tager gerne den store, og 2-4 af de andre hvert år

▪ Børnefamilier har meget brug for ferier, da hverdagen er 
presset



Fremtidens digitale 
fælleskaber på rejsen

▪ Connected og fundet – de nye muligheder på diverse 
sociale medier

▪ Smartphone udgør det digitale lag, vi lægger ovenpå 
virkeligheden

▪ Fremtiden rejser er også digitale og har ligeså stor social 
funktion som skibet i sig selv

▪ Tiden er den 4. dimension, digitaliteten den 5. dimension

▪ Der mangler virkeligt digitale tiltag og input til fremtidens 
rejser og turisme – først i sin vorden



Disruption og deleøkonomi: At 
sætte sig på et interface

▪ Uber, AirBrb og GoMore, 

▪ Tidligere Amazon, Apple og Google

▪ Tech branchen vil søge at sætte sig på alt

▪ De er rigtig gode til kundeservice og kundebetjening

▪ De leverer service, som gør det muligt at leje frem for at eje

▪ De vil typisk gøre andre til engrosleverandører og Jeres kunder 
til deres kunder



Serviceleverandør i 
fremtiden?

▪ Mange industrivirksomheder prøver at gå fra at sælge varer til 
at blive serviceleverandør – Vestas, FLSmidth 

▪ Hvad er Apple, hvad er Amazon, hvad er Google?

▪ De sælger faktisk varer eller digitale varer, men også service

▪ Hvad med turisme-erhvervet?  Mange er service-leverandører 
og de nye er især: Airbrb, Hotels.com og rejseplatforme. 
Udlejningsbureauer er også service

▪ I detailhandel er serviceleverandørerne de største konkurrenter 
– Amazon & Alibaba & Wupti er platforme for andre



Detailhandel fremover

▪ Nethandel – vil tage mere over fremover

▪ Der er kun en vej frem – integration af nethandel i butikken 
og omvendt

▪ Crossover butikker er et must fremover

▪ Som Østjysk Våbenhandel

▪ I skal gøre en ekstra indsats for at få de lokale til at 
handle hos jer

▪ Events, begivenheder og den gode daglige handel

▪ Opgradering på alle områder



Staten i fremtiden

▪ Fra socialstat over konkurrencestat til den 
selvtilstrækkelige stat

▪ Staten beskytter i første række altid sig selv og statens 
embedsmænd lukker sig om sig selv

▪ Det se også på politikere, der i stigende grad vedtager 
symbol-politik, politik som ”markerer”, ”sender et 
signal”, ”udtrykker vores værdier”, ”sætter en grænse”, 

▪ Opdragerstaten – stille krav om borgernes adfærd

▪ I skal også passe på jer selv!



Fremtidens virksomhed skal 
udøve selvkontrol

▪ I er selv ansvarlige på markedet og overfor kunderne – I 
skal udøve selvkontrol

▪ Det interne i virksomheden erstatter statens kontrol

▪ Myndigheder garanterer ikke fødevaresikkerhed – blot at 
de kontrollerer selvkontrollen

▪ Det er tripadvisor, der bedømmer destinationer, 
restauranter og overnatningstilbud via kunderne 

▪ Industrien står selv til ansvar overfor samfundet – det er 
utroligt dyrt at være sort, uansvarligt eller amoralsk
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