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En Verden med 7 mia. 

mennesker

Vi topper mellem 9 
og 10 mia. 
(måske)

Middelklassen 
vokser dramatisk
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Kilde: Danmarks Statistik

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

Mængdeindeks



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



India’s high-tech centre



Globalisering 2.0

Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”

 Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 
finansielle wizkids

 White collar sweat shop arbejde

Anvendelse af masseproduktions-teknikker på sofistikeret 

service: Hospitaler øjne, IT-service, Call-centre

Indien er i gang med at sikre de samme gevinster på 

serviceområdet, som vi engang sikrede på 

produktionsområdet

Regnskabsafdelinger i Polen – dansktalende 

medarbejdere



Arbejdsmarkedet i 

fremtiden

Der bliver mangel på

arbejdskraft i 
fremtiden

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelses-længde



Befolkningens 

uddannelsesniveau
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Tertiary education (OECD):

Danmark 40% 25-34 årige

USA 40%, Norge 48%,  

Sverige 43%, Finland 39%

Japan 58%, Sydkorea 65%, 

Rusland  57%, Irland 50%%

(2013 OECD tal)



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



Demografi Danmark 
Absolutte tal 2016-2026

Kilde: Danmarks Statistik, 2016

2016 2026 Ændring

0-9 623069 665830 42761

10-19 681148 637701 -43447

20-29 741762 747263 5501

30-39 669499 762856 93357

40-49 795286 670544 -124742

50-59 764656 776980 12324

60-69 681170 719273 38103

70-79 486334 584605 98271

80-89 200841 314106 113265

90 + 43819 54966 11147

I alt 5687584 5934124 246540



Medarbejdere

Dyb arbejdskraftmangel fremover

Det hjælper først om 5-6 år, og der er alting 

alligevel forandret

Automatisering, outsourcing og nye 

forretningsmodeller

Tage sig godt af de unge og seniorerne

Passe på familiernes midt i livet

Rekruttere fra Øst og Sydøsteuropa

Opprioritere HRM





Globalisering 3.0

(Industri 4.0)

Automatisering, robotisering og effektivisering af alle 

processer i danske virksomheder

Danske virksomheder skal stadig producere 

Konsekvens – en lille andel af høj specialiseret 

arbejdskraft tilbage

En del af industrijobbene forsvinder og erstattes af ny 

teknologi

Kan også være en del af en globaliseret virksomhed, 

hvor den kritiske del af produktionen hjemtages til 

DK og automatiseres/robotiseres



Disruptive technology





Andre 

nye muligheder





Ray Kurzweil: In The 2030s, 

Nanobots In Our Brains Will 

Make Us 'Godlike'



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



Er der en rolle for Rotary i 

fremtiden?

Rotary er dybest set en middelklassefænomen 
 Før havde vi logerne

I kan udbrede forståelse mellem mennesker
 Det vil kunne sænke konfliktniveauet – udveksling af unge 

mennesker, besøg, kendskab, venskaber

Hjælpe de udsatte med at komme et trin op ad stigen
 Sygdomme, slut, nød mv.

Fremme forståelsen for verdens mangfoldighed i egne 
række og egen samfund

Udbrede fredelige værdier i hele verden:
 I forretning (konkurrence er godt), 

 Privat (forståelse) 

 Mellemmenneskeligt (kulturel tolerance, accept og forståelse



De unge og 

ungdomskulturen



Det digitale Rotary

Det digitale skal være et nyt lag, I lægger ovenpå den 
almindelige virkelighed

Det mindste afstande og forskellige, da alle bruger samme 
medie (det gør vi ellers ikke helt)’

Det skal være den samme organisation, man kan genfinde 
digitalt

Måske et projekt om forståelse mellem mennesker via net 
og digitale medier

Indsamling via mobil er stort i udviklingslande – I kan 
organisere lignende kampagner

…ellers kan I jo bare blive ved med at mødes som i dag 
indtil den sidste skal på plejehjem



Krav til fremtidens Rotary

Global i sin struktur – og sit indhold

I skal gøre en forskel i de nye lande, der stormer frem
– Indien, Kina, Indonesien, Brasilien, Kenya, Nigeria

Demokratisk i udbredelse – netværk frem for organisation 
og hierarki

Kønsmæssigt ligestillet – langvarig uddannelse er et 
kvindefag i fremtiden

Tilpasset de moderne børnefamilier – deltidsdeltagelse, 
intensivt/ekstensivt

Udvikler sig til fremtidens generationer – en virtuel 
organisation i form af net, SMS, on-the-go etc.



Nutidsformål:

” at mennesker fra hele samfundet kompleksitet 

kan mødes i netværk og udvikle og forbedre 

innovationskraften og forretningsånden imellem 

hinanden samt fungere som vidensudveksling, 

rådgivning og personlig støtte for hinanden

” at mænd fra forskellige erhverv skulle danne en klub, hvor man i fællesskab skulle forbedre 

forretningsånden mand og mand imellem. Endvidere skulle medlemmerne være hinanden 

til gensidig støtte i deres virke, bl.a. gennem rådgivning og udveksling af erfaringer” 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://danenet.danenet.org/sccm/rotary/ROTARY.GIF&imgrefurl=http://danenet.danenet.org/sccm/rotary/rotary.htm&h=141&w=160&sz=2&tbnid=cXRgjcjg3MwJ:&tbnh=81&tbnw=91&start=1&prev=/images?q%3Drotary%2B%26hl%3Dda%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DN
http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://danenet.danenet.org/sccm/rotary/ROTARY.GIF&imgrefurl=http://danenet.danenet.org/sccm/rotary/rotary.htm&h=141&w=160&sz=2&tbnid=cXRgjcjg3MwJ:&tbnh=81&tbnw=91&start=1&prev=/images?q%3Drotary%2B%26hl%3Dda%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DN


Fremtidens organisation

Netværksdannende – hjælp til at opbygge dem

Deltidsdeltagelse – flash-demo modellen og 
intensiv deltagelse med lange mellemrum (VL 
modellen)

Moderniser ritualerne – ellers bliver I en kirke!

Der er store sociologiske forskelle imellem USA 
og Danmark – ligestillede på familiefronten 
findes i Norden og efterhånden i Frankrig, 
Italien og Spanien

Synlighed udadtil – profilen for støvet
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