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

Sikker vækst på 10 år
Mængdeindeks

Forbrugertillidsindekset



Sygdom, 

rigdom 

og frelse
• Det moderne menneske er på konstant jagt 

efter evig frelse. 

• Vi vil gerne kontrollere det,  vi frygter  allermest 

sygdom og død. 

• Den enkeltes adgang til informationer om 

sygdom og sundhed er stigende

• Stigende fokus og krav til  sundhedssystemet 

om den optimale kur mod sygdomme og døden

• Sundhed, business, og profeter i fremtiden !



Den nye tidsånd:

Ny optimisme 2014 - 2020

• Vi ser lys forude - På vej ud af tunnelen!

• Konstruktiv fremtid –lille bedring af den danske 

økonomi 

Respekt for dem, som skaber noget!

• Siden 2008   danskerne præget af fornuft frem for 

overflod – pris, opsparing og mindre forbrug 

• Nærhed, det autentiske, og hjemlighed/hygge.

– Hjemmebag, urter,  nyttehave

– hjemmestrik og anti-materialism

• Retro på retur mod 2020

• Næste bølge - Futurisme og Fremskidt



Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Danmark 2013-2023

Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa
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Befolkningsudviklingen 
2012-2030 (prog. 2011)



Detailhandlen: Kamp om 

markedspladsen

Centralitet og masse bliver afgørende

De gode destinationer vinder 

Små destinationer dør ud – hvis de ikke handler og 
ændrer det bestående

Hvordan ligger byen – de største trusler er internettet, 
grænsehandlen, andre byer og detailhandlen selv

Internettet som integreret platform bliver afgørende

De kommende 10 år bliver en lang kamp om, hvor 
fremtidens markedspladser skal ligge

De største og de mest innovative vinder!



The west is no longer the 

best !!

• En ny mangfoldig verden  ser sit lys med mange 

forskellige interesser, kulturer, religioner, sprog 

og økonomiske magtcentre.

• Ressourcerne og magten over dem lige så 

vigtig som militær kapacitet.

• En langt mere kompleks og  uforudsigelig 

verden.

• Vores udfordring –undgå Europa på museum 

som ikon for det 20- århundredes 

industrialisering og kapitalisme. 





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



2025

Danmark i Verden



Befolkningstilvækst

og den voksende 

middelklasse
• Afrika

• Sydamerika

• USA

• Indien

• EU – øst

• Tyrkiet



Globalisering 2.0

• Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”
– Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids, kreative medarbejdere

• Hvorfor? - Prisen er bedre og de er ofte tættere 
på markederne

• Flere og flere opgaver også mere avancerede 
servicefunktioner outsources,vækst i perioden 
2009 til 2011

• Alle jobtyper, funktioner og delfunktioner i 
potentiel global eller regional konkurrence



Ny og bedre digital infrastruktur og ny 

teknologi  er strategisk afgørende i alle 

sektorer.

Det skyldes; 
– Arbejdet med digitale data og informationer  er 

hastigt voksende 

– Voksende behov for udveksling af data og 

kommunikation af hensyn til sikkerhed, bedre og 

mere service,  større produktivitet og effektivitet

– Rapportering, kvalitetssikring  og evaluering– øget 

dokumentationskrav både  offentligt og privat 

virksomheder.

– OECD – Big Data – lig med 5 – 6 % større indtjening 

og 20 % reduktion af omkostninger i det offentlige 



Internt
• Kundedata

• Webprofiler

• Salgsoplysninger

• HR-fortegnelser

• Finansdata

• Lagerdata

Eksternt 

Ustruktureret

• Mobiltelefondata / GPS

• Rejsehistorik

• Boligdata

• Befolkningsdata

• Virksomhedsdata

• Landkortdata

• Google+

• Facebook

• Twitter

• Instagram

• Pinterest

• Eksterne sensor-data

• Onlineforummer

• RSS-feeds

• SharePointdata

• Sensordata

• Tekstdokumenter

Big Data:

Fire slags data

Struktureret



Ny Teknologi 

og virksomheder

• Chips og digital kraft er til stede overalt 

• Den er usynlig men styrer, kontrollerer og overvåger!

• Teknologi og digitale systemer styrer produktion, 

kommunikation, salg, indkøb og kunderelationen  

• Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, 

tracker systemer og forbindelser er vejen frem

• Ny teknologi skal udvikles i virksomhed, marked, og 

situation, ellers giver det ikke mening.

• Teknologi, robotter, software – Årsagen til at produktion 

kommer tilbage i DK og USA. JYSK.



De usikre!

Give me direction !

Unge , som har tøj, penge, mobil og I- pod

Unge, som har ondt i selvværdet

Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme

De får det ikke længere i folkeskolen

Hjælp af en voksen, som du har tillid til for at 
skabe egen fremtid = uddannelse og job

Coaching før uddannelse, under, og efter

Mentorordninger – bl.a  Århus Tekniske skole



Generationer  fra digitale 

analfalbeter, indvandrere til 

digitale indfødte !
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 1967-77

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

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 2002 -



Babyboomers 

født 1940-54

• Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en 

periode med mangel og afsavn.

• Første brug det hele generation.

• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og 

fastnettelefonen

• De første kvinder på arbejdsmarkedet

• Værdier: Solidaritet med alle = alle lige rettigheder og 

pligter, og løn …ikke individuelle forskelle

• Det vigtigste – spændende opgaver, kollegaer og 

lønnen  ( PENSION) ikke så vigtig, dog sikkerhed og 

anerkendelse. Udsigten til  2.  teenagefase…………….



• Mere bevidste og kyniske 

• Skaber den nye iscenesættelse via familien

• Vil ikke skilles, familieværdier og  den personlige 
succes er familie, karriere og fritid i forening

• Teknologi: båndoptageren

• Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og 
samfundet er vigtigt 

• Design, etik, idé..

• Penge, status og position – Arbejdsmarkedets op og 
nedture ….selv om de siger opgaverne og udfordringer 
er vigtigere end lønnen.

http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.nationalttestcenter.dk/wp-content/uploads/2010/04/Lars-L%C3%B8kke-Rasmussen.jpg&imgrefurl=http://www.nationalttestcenter.dk/archives/1880&h=306&w=460&sz=24&tbnid=CszcxSpJHkbjBM:&tbnh=85&tbnw=128&prev=/images?q=lars+l%C3%B8kke&zoom=1&q=lars+l%C3%B8kke&hl=da&usg=__zky8YWtFzqCuWghLSh4JhyN-FsE=&sa=X&ei=iLG2TObWHciXOseDybMJ&ved=0CDYQ9QEwAw
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.nationalttestcenter.dk/wp-content/uploads/2010/04/Lars-L%C3%B8kke-Rasmussen.jpg&imgrefurl=http://www.nationalttestcenter.dk/archives/1880&h=306&w=460&sz=24&tbnid=CszcxSpJHkbjBM:&tbnh=85&tbnw=128&prev=/images?q=lars+l%C3%B8kke&zoom=1&q=lars+l%C3%B8kke&hl=da&usg=__zky8YWtFzqCuWghLSh4JhyN-FsE=&sa=X&ei=iLG2TObWHciXOseDybMJ&ved=0CDYQ9QEwAw
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.nationalttestcenter.dk/wp-content/uploads/2010/04/Lars-L%C3%B8kke-Rasmussen.jpg&imgrefurl=http://www.nationalttestcenter.dk/archives/1880&h=306&w=460&sz=24&tbnid=CszcxSpJHkbjBM:&tbnh=85&tbnw=128&prev=/images?q=lars+l%C3%B8kke&zoom=1&q=lars+l%C3%B8kke&hl=da&usg=__zky8YWtFzqCuWghLSh4JhyN-FsE=&sa=X&ei=iLG2TObWHciXOseDybMJ&ved=0CDYQ9QEwAw
http://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.nationalttestcenter.dk/wp-content/uploads/2010/04/Lars-L%C3%B8kke-Rasmussen.jpg&imgrefurl=http://www.nationalttestcenter.dk/archives/1880&h=306&w=460&sz=24&tbnid=CszcxSpJHkbjBM:&tbnh=85&tbnw=128&prev=/images?q=lars+l%C3%B8kke&zoom=1&q=lars+l%C3%B8kke&hl=da&usg=__zky8YWtFzqCuWghLSh4JhyN-FsE=&sa=X&ei=iLG2TObWHciXOseDybMJ&ved=0CDYQ9QEwAw


Generation X

født 1967-77 

• De første ønskebørn efter p-pillen, og første generation 
med fokus på enkelte individ 

• Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.

• Den personlige succes …Workaholics

• Meningsfuldt arbejde til en høj løn og gerne arbejde 
meget (titel uden betydning)

• Fleksible arbejdstider og resultater 

• Anerkendelse, Udvikling og Udfordringer

• Værdier på arbejdsmarkedet – harmony, helhed og 
hensyn

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.cnduk.org/images/genx_bk03.jpg&imgrefurl=http://www.cnduk.org/pages/ed/bks_flm.html&h=475&w=408&sz=51&hl=da&start=4&um=1&tbnid=xVVuIbZpq_C37M:&tbnh=129&tbnw=111&prev=/images?q=generation+x&svnum=10&um=1&hl=da&sa=N
http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.cnduk.org/images/genx_bk03.jpg&imgrefurl=http://www.cnduk.org/pages/ed/bks_flm.html&h=475&w=408&sz=51&hl=da&start=4&um=1&tbnid=xVVuIbZpq_C37M:&tbnh=129&tbnw=111&prev=/images?q=generation+x&svnum=10&um=1&hl=da&sa=N


Familiejournalen 

1943

Hvis De mener, 

ungdommen er mere 

fordærvet end før, 

Hvad er Saa 

Grunden?



De unge, og fremtid(er)



Karakteristika  for  Y og Z  

• Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil 

gøre alt for. Børnene i første række.

• De har individuelle læreplaner fra de starter i 

daginstitutioner, og folkeskolen den individuelle 

tilgang siden 2003.

• Børn lærer hurtigt at indgå i mange forskellige 

sammenhænge og skifte roller og værdier 

afhængig af, hvem de er sammen med 

• Forventer, at vi ser dem – som det unika, de er!



Personal network and 

virtuality

• Venner og fællesskabet – det vigtige i livet.

• De frivillige og interessebårne fællesskaber

• Hver digital native = stor personligt netværk

- 4-8  intime venner(mindst 1 gang om måneden)

- 30- 50 venner/bekendte fra skole, sport m.v.

- Tidl. 100-200 MSN venner, 500 venner på 

Fjæsbogen/ Facebook – twitter, insta,snap.

- Venner, netværk og kollegaer på 

arbejdspladsen

http://www.imdb.com/title/tt0108778/posters
http://www.imdb.com/title/tt0108778/posters


Digital Natives 

Google it ! Nr. 1

• Næsten født og lever on-line!

• Indgang til nyheder, fagforeninger, byggeri, arbejde, 

shopping, chatting, spil, musik ( multitasking)

• Sharing = dyrke venskaber og føle i live.  

• Venner og fællesskab er at lykkes 

• www.youtube.com, www.facebook.com, 

www.instagram.com www.snapchat.com

• Mobil = kontakt til verden, venner og familie, største 

indkøbs og informationsplatform nu og fremover

• Det fysiske møde stadig betydningsfuldt 

•

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
http://www.snapchat.com/


Mobil Digital Now or 

invisible in 2020

http://www.mobilesniche.com/wp-content/uploads/2012/04/iphone_4_apps-400x376.jpg
http://www.mobilesniche.com/wp-content/uploads/2012/04/iphone_4_apps-400x376.jpg


Generation Y ( 1978-89)

– Betragter arbejde som identitetsskabende og selvrealisering

– Meningsfyldt og dybere mening

– Fair og retfærdig løn

– Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag

– Gerne en titel – english please

– Ros – se mig hele tiden og hver dag!

– Udvikling, udfordring, ansvar og afveksling

– Vil ikke arbejde meget (2009)

– Hver er sin egen lykkesmed

– De 3 FFF ( frihed, fællesskab og fritid)

– Forsigtige og bange

Arbejdes betydning og krav





Danmarks styrke

• Høj specialiseret faglighed koblet med en evne 

til at samarbejde og kommunikere egen 

faglighed på tværs af faggrupper og 

sammenhænge i produktionsvirksomheder 

• Lang tradition for industri og produktion og 

udvikling indenfor mange brancher 

• Vi er ikke et land med store naturlige 

ressourcer, så nogle af os ved, at vi skal skabe 

vækst og velstand via produkt og proces mv.



Forsat.

• Alle bidrager i processen uanset uddannelse 

og status

• Pragmatisme – når ting ændrer sig.

• De fleste danskerne vil gerne bidrage til 

virksomheden og samfundet 

• Evne til at omstille sig, når man ved, hvad der 

skal ske og hvor vigtig ens egen indsats er for 

at det lykkes.





Ledelse,  mennesket

også i fremtiden 

• Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 

sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf…

• Evidens er vejen frem, men mennesket står i 

vejen. (magt, rutiner og best practice)

• Erfaring er ikke nødvendigvis et plusord blot  1 

års erfaring gentaget 20 gange.

• Læs mere; Power - Why some people have it-

and others dont! Jeffrey Pfeffer 2010, 
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