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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
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Kilde: Danmarks Statistik

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

Mængdeindeks



Olieprisen og 

økonomien

 Lave oliepriser en 

fordel på kort og lang 

sigt

 Det holder nogle år –

nok til at få væksten i 

gang

 Det går over om 4-5 år

 Pas på med 

energisektoren!

 Sikkerhedspolitik



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



Arbejdsmarkedet i 

fremtiden

Der bliver mangel på

arbejdskraft i 
fremtiden

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelses-længde



Indiens high-tech center



Udfordringen

 Anvendelse af masseproduktions-teknikker på 

sofistikeret service

 Hospitaler – øjne, fødsler etc.

 IT-service

 Call-centre

 Innovation og ingeniørers udviklingsarbejde

 Begyndte med indiske outsourcing virksomheder

 Man er i gang med at sikre de samme gevinster på 

serviceområdet, som vi engang sikrede på 

porduktionsområdet



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



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)



Industriproduktion i Verden: 

USA på 1. pladsen



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 2013-14

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



Innovation er fremtiden

- Viden er ikke nok

 Vi skal være bedre end andre til at udvikle nye 
produkter og services
 Kreativitet, Innovation, selvstændighed 

 Innovation kan ikke eksistere uden produktion og 
samspil mellem de to

 Der skal produceres og sælges – ellers forsvinder vores 
rigdom og velfærd

 Vi skal finde en måde at producere og udvikle på, der 
bringer os foran
 Eks FLS – fra cement til cementfabrikker

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



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





En Verden med 7 mia. 

mennesker

 Vi topper mellem 
9 og 10 mia. 
(måske)

 Middelklassen 
vokser dramatisk



De nye middelklasser

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 

vores middelklasser tidligere: 

Sikkerhed, tryghed, forudsigelighed



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



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



Disruptive technology



Er virksomheden i den 

rigtige branche?

 Er der vækst i årene fremover i det, I fremstiller 

eller yder som service?

 Eller skal I slå Jer igennem til hver eneste lille 

markedsfremgang?

 Er der helt nye løsninger på vej, som vil ændrer 

hele branchen? (disruptive technologies)

 Er jeres produktionsapperat helt i top



Tilbage til virksomheden!



Produktiviteten





Virksomhedsstruktur



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!



Organisationer i fremtiden

II

 W.L. Gore
 Find dine egne ideer

 Arbejde i projekter

 Selvledelse

 Men meget præcise krav til at videreføre et projekt

 Google
 10% egen tid – find på noget, du brænder for

 Innovation i mange spor på en gang

 Store belønninger til nye bærbare ideer

 Whole Food
 Teams og præstationsmåling i teams

 Indkøb decentral i teams

 Ledelse via peers



Hvordan skal vi skabe 

fremtidens organisation?

 Frisætte medarbejderne – det sætter 

produktiviteten i vejret

 Skabe innovation som en del af daglige 

aktiviteter (Googles 10%)

 Nye ledelsesmodeller, der måler på output og 

performance frem for personlighed mv. (W.L. 

Gore) – præcise krav

 Flade organisationer, der er fleksible og hurtige

 Vær klar nu, for det går snart fremad igen



Serviceret marked

Erkendte

behov 
Allerede udnyttede muligheder

- Markedsandele

Ikke udnyttede muligheder

- Markedsandele

Ikke

erkendte

behov 
Ikke udnyttede muligheder

- Mulighedsandele

Ikke udnyttede muligheder

- Mulighedsandele

Ikke serviceret marked

Udfordringer for 

virksomheder



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, Joost

Virksomhedens mission

drejes: Futureshaping, 

Scenarier, strategiproces

Hedeselskabet, ipod/itunes

Udfordringer for 

virksomheder
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