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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 

 



En Verden med 7 mia. 

mennesker 

Vi topper mellem 9 
og 10 mia. 
(måske) 

Middelklassen 
vokser dramatisk 
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Befolkningstilvækst 
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Økonomisk Vækst 

og militær magt 



Energiforsyningen er 

blevet til sikkerhedspolitik 

Den væsentligste drivkraft bag omlægninger af 

energiforsyningen i OECD vil ikke være klimaet i de 

kommende år. 

Forsyningssikkerhed og fravær af politisk afhængighed 

bliver afgørende 

Shale gas og olie  i USA – uafhængig af Mellemøsten om 

få år og bliver verdens største olie og gas eksportør 

Ruslands politiske bommert – dreje på hanen til Ukraine 

Energi er først og fremmest sikkerhedspolitik – og dermed 

topprioritet i de største lande 

Nye tilstande om få år – måske også faldende priser 



Det nye økonomiske 

regime under udvikling 

USA uden pengerigelighed  

– en lidt magere opsving 

Europa efter kriserne – et mere økonomisk 

bæredygtigt EU og en Euro på vej frem igen – men 

senere end USA 

Kina efter supervæksten – 7% om året og mere stabil 

middelklasse udvikling 

Indien skal på reformkurs og afvikle meget 

Brasilien og især Rusland på standby  

Mexico, Kenya, Nigeria, Ghana og andre lande  



De bedste steder at blive 

født i 2013 

11 indikatorer: 

Demografi, geografi, 

sociale, kulturelle 

og økonomiske 

forhold 

Hvor har man det 

bedste helbred, er 

mest sikker og er 

mest velhavende? 

Max score er 10 

DK er nr. 5 med 8,01 



Befolkningen i Kina og 

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

Mængdeindeks 



De nye mangelvarer: 

Den nye luksus 
 
 Tid: Afkobling, have tiden til sin egen rådighed 

Opmærksomhed 

– En luksus at være massemedie-fri – at kunne være fuldt 

sammen med et andet menneske 

Rum og plads 

– Udfoldelse, der hvor ingen andre kommer, væk fra bilkøer, 

monkey-class, forsimple sin bolig 

Fred og ro – fravær af larm og støj 

Natur og renhed: Ren luft, rent vand, mad uden gift 

Sikkerhed 

– Fuldkommen tryghed er en ny luksus – næsten alle steder er 

risikobetonede 



Sundhed en global trend 

de næste 5 år   

Kroppen i en løbsk verden … den nye 

forbrugsplatform 

Sundhed som centralt issue på flere arenaer;  

Privat: Kost, motion og livsstil i familien – 

optimering af sundhed 

Sundhed bliver en meget stor forbrugertendens – 

næsten alt kan sælges på sundhed 

Sundhedsapostle og flere på vej …… 

Vi vil leve så længe som muligt 
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India’s high-tech centre 



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 

 



Den nye middelklasse 

Udgør i dag over 2,5 milliarder 
mennesker 

Har et kraftigt voksende 
forbrugspotentiale 

Vækst i antal fortsætter med 10% om 
året 

Vækst i forbrug 10% om året – ud over 

tilvæksten i antal 

De er på vej ind på samme spor som: 
 Den amerikanske middelklasse i slut 

1930erne 

 Den europæiske kom i løbet  

af 1960’erne 

 



De nye middelklasser 

hvor bor de? 

En fantastisk demokratisering af forbrugsmuligheder 

Det er i Sydøstasien – Kina, Vietnam, Indonesien, 

Flippipinerne, Thailand, Laos mv 

Det er i Sydasien – Indien, Pakistan, Bangladesh og 

Burma 

Det er i Sydamerika – Brasilien, Mexico mv. 

Det er også i Afrika – Sydafrika, Kenya, Tanzania mv. 

Vi må ikke glemme Rusland, Ukraine og Kasakhstan 

Endelig også i Mellemøsten – Dubai, Saudi Arabien, 

Egypten, etc. 



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 



Produktionen sluttede i 

2010 



Forbrugsvæksten 

fremover 

Madvarer – med meget større fødevaresikkerhed og med 
kvalitet i produktionen  

 (Kineserne spiser 66 kg kød om året, inderne spiser 
masser af smør og yoghurt) 

Sundhed – lægebesøg, medicin og råd til at få sine 
forældre, børn og ægtefælle behandlet 

Sikkerhed gennem livet samt forsikringer 

Bolig – bedre boligforhold og mere plads, sanitet og bedre 
opvarmning/afkøling 

Tøj og påklædning af vestlig tilsnit – og gerne med et pift 
fra egen kultur 



Mobile løsninger til hele 

verden 



Forbrugsvæksten…. 

Forbrugsvarer som vaskemaskiner, fladskærme, iPhone, 
biler, møbler etc. 

 Produkter uden for høj grad af sofistikering – 
vaskemaskiner til at stå ude… 

Efterhånden også forbrugsvarer med mere iscenesættelse 
i – designerprodukter etc. 

 (husk at Arne Jakobsen var elite i 1950erne Danmark) 

Læring og uddannelse – og en platform for at give 
børnene en bedre start på tilværelsen 

Rejser til udlandet – men først til deres eget land og 
derefter til de berømte steder på planeten 

Energi – og stabil energiforsyning 
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