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

Mængdeindeks



Casino Capitalism

� Credit crunch
� Hvem har de dårlige karameller?

� Casino Capitalism
� Den spekulative del af finansielle aktiviteter er vokset 

enormt de seneste 25 år

� Creative destruction
� Kunne forudses og forebygges – blev det ikke



Krisen

� Finanskrisen – usikkerhed om banker verden 
over

� Dyb økonomisk krise i USA – nedgangen er 
kommet over 2 år

� Krise i Europa og i Danmark
� Finanskrisen rammer banker og kredit – men 

pakken løser kun bankproblemet
� Det store økonomiske krise er midtvejs denne 

gang



Byer
i fremtiden

Den flettede by –
funktionerne blandet

Virksomheden uden 
hovedsæde

De nye nomader på vej fra 
oase til oasen

Dagen som en lang, fraktal 
rute igennem byen



Nomader, bystruktur, og 
pendling

� Fremtidens transportmønstre bliver anderledes
� Nomader i storbyen
� Dagen er en sti af punkter 

� Forstæderne fortættes og bliver
� som centrum af byen
� Pendling imellem forstæder, ud fra centrum og 

omkring-pendling hele døgnet
� Forbruget, arbejdet og fritiden vil følge den 

ændrede dagsrute



Udviklingen 
i temperaturen



Klima: Den politiske og 
den personlige agenda

Som Politik:
Det er det vigtigste emne i mange år
Det vil sætte dagsordenen i lang tid
Men det er almindelige regulering, 
der skal til

Som forbrugertendens:
CO2 er hot – men krisen er hottere
Al Gore var superstar
Det varer lige så længe som sidste gang - i Danmark 
frem til 2010
Hvor mange har købt CO2 aflad hos SAS?



Indiens high-tech center



Globalization, speed and 
strategy

� En global verden – og et mix af kulturer, ledelsesstil og mål 
� Hurtigere ændringer og parallelle processer
� Kraftigere udsving – højere toppe og dale – se bare 

værdipapirer og råvarepriser 
� Det er I stigende grad svært at foretage strategisk 

planlægning
� Planlægning i problemer – mål ændrer sig hurtigere end 

projekter
� En kaotisk verden – hvordan skal man trives og vokse i kaos?
� Fra planlægning til  ”muddling through”
� Vigtigere for ledere at forstå strategi og mål i hele virksomheden
� Man skal være god til at ændre retning konstant
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Innovation
er fremtidens mantra

- ikke viden

� Vi skal være bedre end andre til at udvikle nye 
produkter og services
� Kreativitet – kan læres!
� Innovation – skal planlægges
� Selvstændighed – selvgående
� Mere opfindsomme end andre
� Kombinatorik – at sætte noget sammen, der ikke før 

er sat sammen

� Man kan ikke leve af viden alene – men kun af 
virksomheder, der anvender viden til 
frembringelse af produkter og services



Planlægning – en ad hoc 
opgave

� Verden forandrer sig hurtigt
� Det eneste konstante er forandring
� Der ændres hele tiden i egen virksomhed, 

organisation og ressourcer
� Kunderne ændrer sig løbende – og 

målforskydningen begynder samtidig med den 
første fastlæggelse af målet

� Planlægning bliver til ad hoc justeringer og en 
konstant beredskab til ændringer



Det kommende Opsving

� Begynder for alvor i foråret 2010
� Opsving fra 2011 til 2015 – men et tyndere opsving 

end vi havde 2003-2007 (friværdi, rente, 
globalisering opbrugt)

� Væksttemaer:
� Klima – regler fra konferencen i december 2009
� Natur – haven frem for huset, tilbage til naturen
� Det evige liv & sundhed – seniorer og forældre, der ser 

frem til 20 gode år
� Sikkerhed – vi er bange for ikke at få alt det, livet stiller i 

udsigt



Tidsånden efter krisen

� Økonomisk nedtur skabte ændringer i tidsånden:
� Fra optimalisme og substans til eskapisme:
� Den lille luksus – små forkælelser
� Introvert forbrug – ikke ekstrovert og demonstrativt
� Fornuft frem for overflod – den lille regnemaskine
� Ny moralisme – gøre det rigtige (kost, livsstil, opdragelse etc.)

� De nye værdier: Samvær, hjælpsomhed, overskud
� De nye fokusområder: Natur, sundhed, sikkerhed
� Det evige liv – fokus på forlængelse (seniorer) og det at 

komme igennem forældrefasen
� Demonstrativt social og mentalt overskud frem for materialet 



Indsatsen under krisen

� Videreuddannelse og opkvalificering
� Vi kan foretages et løft i kompetencerne hos de 

lavest uddannede
� Vi kan kanalisere ny viden og kunnen ind i nye 

områder
� Work smarter – not harder – gør klar til næste optur

� Tage sig særligt at de yngre
� Sørge for at alle for en kompetencegivende 

uddannede
� Undgå at skabe en tabt ungdomsårgang

� Bevare interessen for Danmark i Udlandet



Serviceret marked
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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



Vækstsektorer i fremtiden

� Sundhed og sygdom
� Energi og klimaindsats
� No non-sence produkter – ud med den varme luft
� On the go produkter til de nye nomader
� Virksomhedsservice og specielprodukter som 

underleverandør i små om mindre serier
� Insourcing til Europa af tidligere outsourcet arbejde
� Den lille luksus – til hus, person og bil
� Om få år er der et voksende marked for produkter, der 

stiver personen af – det nye opsving skal vises frem



Kilde: Danmarks Statistik, 2009
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Demografi
Absolutte tal 2009-2019

14782556410365493211I alt

16455532323677790 +

3098322139919041680-89

17522354355036832770-79

271866066665794860-69

7075478478771403350-59

-6848074296481144440-49

-11277663250674528230-39

9757872041362283520-29

-2975266143369118510-19

-348786200866549640-9

Ændring20182008

Kilde: Danmarks Statistik, 2009



Medarbejdere

� Dyb arbejdskraftmangel om nogle få år
� Det hjælper først om 10 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
� Opprioritere HRM og en ny organisation





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!



Netværksmennesket
i vækst 

� Altid på farten i lufthavne, bus, tog og 
motorveje

• Altid gang i kommunikation, beslutning og 
koordination via pda, computer og mobil

• Kommunikation med mange mennesker, som 
man ikke møder fysisk

• Kæmpe netværk af personer på tværs af 
virksomheder og landegrænser

• Google-plex som ideal?



Stedet som fryns



Hvordan måler vi det?
� Tilfredse medarbejdere?
� Tilfredse mellemledere, direktører og 

bestyrelser?
� Tilfredse aktionærer?
� Tilfredse kunder og borgere?
� Symbolske handlinger – ny ledelse, ny 

organisationsplan ( nye mennesker?)
� Idealmodeller (Oticon, nu Lego)

Den bedste organisation



Matrix organisation

� Driftsopgaverne f.eks. Indkøb, produktions- og 
salg sker i basisorganisation 

� Større arbejdsopgaver/projekter af tværgående 
karakter (ikke stabile) løses i 
projektorganisation 

� I projektorganisationen indgår en projektleder 
og forskellige fagfolk afhængig af projektets 
fokus

� F.eks. IBM, Novo Nordisk



Matrix - organisationen 
fordele og ulemper

Ulemper:
Ambivalens
Medarbejder-leder
Mellemleder –kamp om 
ressourcer
Krydspres
Fejltagelser –
ressourceindsatsen
Den strategiske vægtning af 
drift og projekt

Fordele:
Fleksibilitet og nemt at 
ændre i forhold til nye 
opgaver/projekter
Koncentreret indsats om 
opgaven
Høj udnyttelse af 
specialistviden
Effektiv projektstyring 
Flere karriereveje



Den nye organisation?

BackboneBackboneBackboneBackbone----
organisationorganisationorganisationorganisation

ProjektProjektProjektProjekt----
organisationenorganisationenorganisationenorganisationen

MyselfMyselfMyselfMyself
incincincinc

MyselfMyselfMyselfMyself incincincinc

AlmindeligeAlmindeligeAlmindeligeAlmindelige
UnderleverandUnderleverandUnderleverandUnderleverandøøøørerrerrerrer



De kommende vindere:
Greed is not so good

anymore

� Formuer skabes under op på vej op fra nedture
� Kontrainvesteringer eller det meget 

konservative som Warren Buffet
� Familieejede eller fondsejede firmaer
� Aktier er ikke altid en god investering
� Familie, fritid og afkobling er på de unges 

dagsorden
� Hvordan ser den nye new deal ud i Danmark?

� Hvornår for vi en statsminister, der har 
indvandrebaggrund



Hvem spiser hvem?

� Det er Darwin, der er i 
spil:

� De mest tilpasnings-
dygtige overlever

� Skidt være med 
størrelse, og hurtighed 
er ikke altid en fordel
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