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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 (medico 24 mia, maskiner 29 mia, 
møbler 5 mia, instrumenter 3 mia)  

Eksport landbrug (50 mia.) 

Søtransport (45-58 mia.) 

Varetilknyttede tjenester (13-15 mia.) 

Varetilknyttede tjenester, merchanting (10-14 mia.) 

Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.) 

Lufttransport person og godstransport land (8-10 & 2-4)  

Royalties og licenser (2,5-4,5 mia) 

En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.) 

…resten giver underskud 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Danmarks Statistik, 2013 

Befolkningsudviklingen 
Danmark 2013-2023 
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Demografi Danmark  
Absolutte tal 2013-2023 

Kilde: Danmarks Statistik, 2012 

  2013 2023 Ændring 

0-9 643670 617716 -25954 

10-19 692950 655148 -37802 

20-29 681165 755726 74561 

30-39 700144 695547 -4597 

40-49 815577 698074 -117503 

50-59 727494 790977 63483 

60-69 693653 679367 -14286 

70-79 415050 585217 170167 

80-89 192270 254169 61899 

90 + 40468 48402 7934 

I alt 5602441 5780343 177902 



Boligefterspørgslen de 

kommende 20 år 

Befolkningen vokser med 179.000 til 2013 og 370.000 til 2033 

Væksten er til 2013 i gruppen 20-29 år og over 70 år og til dels i 

gruppen 50-59 – derefter 25-40 årige og plus 60 

Den betyder, at det samlede boligbehov vokser med ca. 110.000 

boliger på 10 år og 200.000 på 20 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  



Fuldførte boliger  

1950-2012 



Boligpriserne når indeks 105 

i 2018 og 120 i 2022 

(om alt går vel….) 



Befolkningsudviklingen 

2013-2030  
(Prog 2013) 



Arbejdsmarkedet i 

fremtiden 

Der bliver mangel på 

arbejdskraft i 
fremtiden 

 

De ufaglærte taber: 

 

Særlige 

evner 

Uddannelses-længde 



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 



Industrien forsvinder ikke 

Der frembringes i dag flest industrivarer i USA 

Men beskæftigelsen er kun 10% af alle på 

arbejdsmarkedet i USA 

I fremtiden vil danske virksomheder også 

frembringe varer – arbejdskraftindholdet vil 

være en lille del af det færdige produkt 

Det går som med landbruget – stigende 

effektivitet er nøglen til fremtiden – 

virksomheder bliver maskintunge 

 



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 

Fremtidens industriproduktion er automatiseret i langt 

højere grad – næsten uden berøring – og billigere 

Fremtidens industrivirksomhed: 

Højtspecialiseret, maskintung og lille  arbejdskraftandel 

Serie 0 produktion i Danmark, cashcows i Østen 

Vi skal være rigtig gode for at lykkes – men vi kan godt! 

 



CORPORATE - 28/05/2013 

ECCO picking up speed 

in Portugal 
 

ECCO’s shoe factory in Portugal is currently undergoing a thorough modernisation. The 

production capacity is targeted to surpass one million pairs of shoes in 2013, with a 

possibility to grow further in 2014. This marks a reopening of ECCO’s production in 

Portugal. The Portuguese bulk production was closed down in 2009 in light of 

increasing cost and fierce competition from Asia. Since then ECCO in Portugal has 

focused on research and development. The Portugal plant was established in 1984 as 

ECCO’s first production abroad. 

The decision to reopen bulk production in Portugal has been taken in light of ECCO 

Portugal’s high degree of production flexibility, the fact that costs in Portugal have 

come down and finally to increase production capacity and flexibility close to ECCO’s 

European key markets. ECCO also has a shoe factory in Slovakia – in addition to its 
three Asian-based factories. 

 

In order to support the upgrade of the factory ECCO is looking to hire approximately 

200 new employees. Many skilled shoemakers that previously worked for ECCO 
Portugal, has already returned. Currently close to 600 people work in ECCO Portugal. 

 



Befolkningens  

uddannelsesniveau 
(2012) 
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UOPLYST UDDANNELSE

LANGE VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

BACHELOR

MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

KORTE VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

ERHVERVSFAGLIGE
UDDANNELSER

ERHVERVSGYMNASIALE
UDDANNELSER

ALMENGYMNASIALE
UDDANNELSER

GRUNDSKOLE 8. - 10. klasse

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) 



Andel 20-24 år med kun 

grundskole i 2012 

2012 



Faglærte i fremtiden 

Der bliver brug for faglærte i fremtiden 

Der er også brug for faglærte, der lærer endnu mere 

Hellere en klog faglært end en halvdårlig akademiker 

EUX er et rigtigt godt alternativ tid det traditionelle 

gymnasium 

Vi skal se på uddannelserne og de sociale miljøer 

½ faglært er en løsning for de uddannelsessvage 

En legestue til dem, der skal sluses ind og plads til de 

gode fagligt orienteret uden de svage 

Erhvervslivet  må tage elever og påtage sig ansvar 



Fremtidens faglærte 

Har et højt fagligt niveau 

 Vi må ikke slække på de faglige krav, men i stedet 
tilbyde halve håndværkeruddannelser som en mulighed 

Har viden og drift af virksomheder – oppetider, 
logistikkæder og kundekendskab 

Er i stand til at indgå innovative processer i 
virksomhederne 

Har gået på en skole med forståelse for unge 
mennesker og læringsprocesser 

 Molkte-Leth: Learing Zone 

 



Faglært dannelse 

De sociale kompetencer er afgørende i fremtiden 

Håndens arbejde er på vej tilbage til tidligere tider 

værdighed 

Vi skal udvikle et dannelsesbegreb på de faglærte 

områder – eller rettere genopfinde det  

I Schweitz tager 70% af en ungdomsårgang en faglig 

uddannelse 

Husk på at en god håndværker er bedre end en 

halvdårlig akademiker - tag ansvar for alle unge! 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hQvJrITJtwh-ZM&tbnid=uJZNxJ8TPPtXuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.avisen.dk/minister-gamle-svende-blokerer-unges-praktik_182248.aspx&ei=qfx4UonnGaGN4ATR1oH4CQ&bvm=bv.55980276,d.bGE&psig=AFQjCNEXsd0d7M88ZrDrEEpdKMS9wDiSUg&ust=1383747068162975


Tag hatten af… 

En håndværker i hjemmet betyder ofte rod, afffald og 

griseri 

Tag hatten af, sig pænt goddag og husk at stille 

træskoene i entreen 

En håndværker er repræsentant for virksomheden 

Kvinder har forstand på håndværk – i hvert fald 

hvordan det skal se ud, når det afleveres 

Med stigende reparationer og ombygninger får 

belevenhed og kundebehandling stadig større 

betydning 

 



Samlet byggeri 

mio. m2 



Antal ansatte i byggeriet 







Byggeteknologi i 

fremtiden 

Den tunge fortid: 

– Mursten, beton og jern 

– Byggeriet som en fabrik, der stilles op hver gang, der 

skal bygges et hus 

– Vejrlig, mangel på stumper, vente på de andre 

håndværkere etc. 

– Fejl på op til 20% af målepunkterne 

– Produktivitetsfremgangen lav 

Reparation og vedligeholdelse – bliver dyrere og 

mere og mere ineffektivt  

 



Fremtidens reparation og 

vedligeholdelse 

Vi må udvikle mere effektive former og andre 
måder at vedligeholde på 

Det kan blive til et mareridt i fremtiden med 10.000 
forskellige materialer i en moderne bygning 
(bedre byggeskik havde 300 materialer) 

Energisiden kan blive en springbræt til mere 
gennemgribende moderniseringer frem for 
fortsat vedligeholdelse og reparation 

Hvor længe skal vores huse stå i fremtiden  - byg 
og riv ned vil vokse 

 



Fremtidens håndværk i 

byggeriet 

Reparation og vedligeholdelse med den gamle 

model – men også fokus på omkostninger 

En del mere montage og fabriksbyggeri for at 

holde prisen nede 

Typehusbyggeri og teams, der præsterer over 

normal standard 

Stadig mange håndværksmestre, men også en 

ændre på nybyggeriet mod større enheder 

Nedrivning og genbrug bliver et vækstområde 

 



 
 

 

 

 

  

Jesper Bo Jensen 

Fremforsk 

Kannikegade 18 

8000 Århus C 

 

E jbj@fremforsk.dk 

T 86 11 47 44 

M 20 67 45 00 

 

www.fremforsk.dk 
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