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Kilde: Danmarks Statistik

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

Mængdeindeks



En Verden med 7 mia. 

mennesker

Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske)

Middelklassen vokser dramatisk



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



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



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



Befolkningens 

uddannelsesniveau
(2013)
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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)



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 2013-15

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



2020 Globalisering –

og kompetencer

1. Specialisering indenfor mange fagområder på 
korte, mellemlange og lange uddannelser

2. Forståelse for en global verden og mange kulturer
English my dear, sproglig kulturel feltarbejder, ellers fejl 
og misforståelser

3. Forståelse for forretningen og organisationen

Indsigt i arbejdspladsens kerneydelser og den 
enkeltes centrale placering i værdikæden

4. Digitale færdigheder på et højt niveau 

Anvendelse af data, information mv.

Digitale muligheder for forbedring af produktionen





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



B, X og Y på 

arbejdspladsen



De seks generationer, 

værdier og teknologier

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 - 2012



Generation Y

 Meningsfyldt og dybere mening

 Fair og retfærdig løn

 Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag

 Gerne en fed titel, english please - manager

 Betragter arbejde som identitetsskabende og selvrealisering

 Se mig og ros mig flere gange om dagen

 Udvikling, udfordring, ansvar og afveksling

 Arbejde identitetsskabende

 Hver er sin egen lykkesmed 

 Ikke for meget arbejde, der skal være plads til 3 fff (frihed, 

fællesskab og fritid)

Arbejdes betydning og 

krav



Gen Y: Mål og belønning

Samle sig et CV – og blive anerkendt i den gruppe, man er 
en del af

Stil, autenticitet og anden anerkendelse

Prioriterer ofte familie over arbejde

Tid til børn, partner og til mig selv!

Fun – work, shopping, ferie og alt andet

Glem filosofi – husk en nærværende leder

Penge, og de helt særlige muligheder

En biodynamisk el-bil

– status er noget andet for denne gruppe



Generation Z, New 

Millennium og fremtiden

Krisen har præget deres socialisering

De er og bliver mere sociale og engageret i samfundet og 

mindre optaget af forbrug – gøre en forskel

Among Peers – deres egne – socialiserer sig ved at spejle 

sig i hinanden

Har meget travlt med at forbedre egne kompetencer i 

skolen, få noget på CV’et, gøre sin profil bedre, blive set 

af de rigtige

”Vi gider ikke dem, som laller rundt

Super kompetente digitale indfødte med stor forståelse for 

netværk



Generation Z som 

medarbejdere

Ros mig, se mig – og jeg skal nok se tilbage 

(krisebevidste endnu i nogle år)

Indgå i fællesskaber, peer to peer

Sørge for at give dem mulighed for at gøre det, de 

er gode til – lede sig selv, arbejde i teams, have 

et mål og være parate til forandring hele tiden

De skal jo lige blive uddannet og blive klar til at 

arbejde, men de kommer!



Erhvervsklima

Hjørring ligger jo ikke lige i top

Infrastruktur – og let adgang til den 

Medarbejdere af alle typer

Godkendelser og muligheder for at udbygge 

virksomheden

Generelt erhvervsvenlighed

Samarbejde mellem virksomhederne og kommunen

Samarbejde mellem virksomhederne

Innovation og mulighed for start-ups at komme godt 

fra start



Hvad kan kommunen 

hjælpe med?

Bedre infrastruktur – men der er fysiske grænser

Opkvalificering og arbejdsmarkedsindsats – et aktivt 

jobcenter, der lytter

Sikre at de unge får en uddannelse efter folkeskolen

Støtte virksomheder, der er startfasen

Rådgive virksomheder, der er midt i de svære år 

(ofte teenagere på 10-15 år som ikke længere vokser)

Samarbejde med tilstødende kommune

Bosætningsstrategi  fremover
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