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

Mængdeindeks



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

 Ruslands politiske bommert – dreje på hanen til Ukraine

 Shale gas og olie  i USA – uafhængig af Mellemøsten

 Energi er først og fremmest sikkerhedspolitik – og 

dermed topprioritet i de største lande

 (2012 skrev jeg: Nye tilstande om få år – og faldende 

priser på olie)



Klimakommisionen:

Transport



KlimaDanmark

2050

Udlandet – den vigtigste komponent i systemet!



EU køreplan Trafik 2050

 Transport mellem byer: 50% af al passagerbefordring og 

godstransport over mellemlange afstande bør 

overflyttes fra vej til jernbane og vandveje

 Fra 2030: 30% af gods over 300 km på tog og skib

 Senest 2020 ramme for info/betaling multimodal 

systemer

 Luft- og skibsfart vil fortsat dominere ture over store 

afstande og interkontinental fragt. 

 Nye motorer, brændstoffer og trafikledelsessystemer vil 

øge effektiviteten og mindske emissioner. 

 Bytrafik benzin og diesel ud – 50% i 2030, 100% i 2050



Fremtidens krav til logistik

Præcision – dag til dag leverance er fortid om få 

år – virksomhederne har brug for varen indenfor 

15 -30 minutters afvigelse

Tracability – Hvor er min vare netop nu

RFID tags og teknologiske løsninger

Service – kantstenen er ikke godt nok

Integration i værdikæden – det gør man i 

detailhandlen (Zara kæden)

Hurtighed – i en omskiftelig verden er fart vigtig









Fremtidens storby: 

Selvkørende bil lejes



Fremtidens biler

 En lang bilkø, der bevæger

sig med 100-120 km/t mens bilisten laver alt    

muligt andet

 Den selvkørende bil og lastbil er lavet

 Introduktionen og overgangen og venter vi på

 Vil vi på længere sigt se en todeling af vejnettet 

– der hvor man må køre uden hænder på rettet 

og der hvor man selv skal køre

 Og mange nye smarte biler…..



Olieprisen



El-biler og brintbiler: 

Udfordringer

 Batteriteknologi – hvornår bliver batterierne gode nok?

 Distributionsteknologi – hurtigladere er vigtige

 Rækkevidde er et mangehovedet uhyre – hvornår 

kommer der en standard?

 Fuel-cells og brint er besværligt – distribution dyr og 

besværlig, men det er i gang og ofte politisk bestemt

 En el-bil eller brintlastbil er ikke miljørigtig i sig selv (det 

er energiforsyningen, der er afgørende)

 Men der er andre brændstoffer på vej: Biofuel vil kunne 

matche alle behov – nok først i 2. eller 3. generation



Bilfabrikanterne

 Alle har normale el-biler salgsklar

 Med samtidig forbedres forbrændingsmotoren 

løbende

 Moderne Diesel-lastbiler kan udnytte 45-50% af 

energien i diesel-brændstoffet

 Bio-ethanol og andre bio-produkter bliver en 

alvorlig konkurrent p.gr.a. motorteknologi

 Olieprisen kan blive en alvorlig hindring for 

ændringer i brændstof



Disruptive technology





Andre 

nye muligheder



Droner til pakker og 

marker



By NeedCokeNow - Own work, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27546041



Disruption: At sætte sig 

på et interface

 Uber, AirBrb og GoMore, 

 Tidligere Amazon, Apple og Google

 Tech branchen vil søge at sætte sig på alt

 De er rigtig gode til kundeservice og kundebetjening

 I frembringer ofte uforståelig kommunikation og priser 

til kunderne – oplagt at tilbyde anden service som 

mobilselskaber

 Der kommer nogen og sætter sig på kunden og gør jer 

til engrosleverandører, hvis I ikke har bedre 

kundeservice og leverer det kunderne vil have



Ok mangler en Bot

 Det meste af det vi kender bliver automatiseret 

og er bare en Bot i fremtiden

 Der er brug for en navigatør til jeres 

virksomheder i en ugennemskuelig verden

 De skal kunne vælge funktionaliteten af deres 

rådgiver på  energi, mobil og andre services

 Det er den moderne kunderådgiver i en bedre 

udgave, der lærer og tilpasser sig kundens 

behov
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De seks generationer

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen

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 – 2011



Babyboomers og ny 

teknologi 

 De kan bedst lide at løse problemer via 

telefonen eller ansigt til ansigt med personen. 

 Internettet bruges men kun det til, man kan 

stole på rejser, bank o.s.v.

 Ellers helst et brev med et godt tilbud og 

forklaring

 Et kompetent menneske, som kan hjælpe med 

at forstå installerede de nye komplekse 

maskiner og programmer



 Mere bevidste og kyniske forbrugere 

 Design, etik, idé

 Vil ikke skilles, familieværdier, samfundet er vigtigt

 En ny start frem for den 3. alder 

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

 Giv mig det, vi har brug for og undgå afbrydelser

 Hader renovationen, når der er helligdage – man 
skubber ofte problemet over på kunderne

 Strømafbrydelser & vandafbrydelser er hadeobjekter

 Ønsker individuel betjening og tilpassede produkter



Generation X
1967-79

 Selv-centrerede, selvorienterede og ekstroverte

 Workaholics, brand entusiaster og den perfekte 
livsstil

 Har fået et chok under krisen – søger beskyttelse

 Ønsker at anvende smartphone og web og andre 
midler, men der skal være en i telefonen hvis 
nødvendigt

 Familiealderen – giv os forsyning uden afbrydelser, 
energi i hverdagen og fjern lukkedagen i 
børnehaverne!
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Generation Jones og X 

og forsyning

 Kan godt lide ny teknologi og er med på det digitale 
– men lidt langsommere end de unge

 Så længe det er godt, vil vi gerne ha’ det

 Bevidste og kyniske forbrugere og borgere 

 Vi vil have et hurtig personligt kompetent svar

 Kommunikation - differentiering 

 Skal være nemt og praktisk 

 Vi hader det, når kommunikationen og 
kundebehandlingen fejler

 Hurtige til Trustpilot og anden rating



Virksomheder efter 

generationer

 Baby Boomers: Den gamle skole – der skal et møde 

til, vi forhandler nærmest stadig under en frokost, 

telefonen er et godt redskab

 Generation Jones: Vi vil gerne se folk an, og tale 

med dem. Tempo betyder meget, hurtighed, kvalitet 

og også gerne lidt status. 

 Generation X: Jeg smider lige en mail til dig, gerne 

rent digitalt, gode tilbud, rabatter og digitalitet. Skal 

behandles som teknologiske eksperter, selv om de 

ikke er det



Generation Y og 

Generation Z

 Kunderådgiveren skal forstå mit projekt – kom ud 

og se det vi laver, vær med

 Derfor er crowdfunding på vej ind – en crowd

logger ind på projektet og deltager

 Netværket er vigtigt – og det er mellem peers –

altså ligesindede på samme alder 

 Det skal være let og forståeligt – og på min mobil

 Verden er flydende og alt er muligt – men hvordan 

skal kunderådgiveren så positionere sig – stabilitet 

(mor) eller flyde med (en af kammeraterne)



Fremtidens digitale 

medier

 De sociale medier udvikler sig hurtigt – goddag og 

farvel til facebook…twitter…Instagram, Linkedin, 

snapchat og det næste

 De håndholdte medier i lommen er fremtidens platform

 Der er utroligt stor forskel på generationerne

 Det er være med på det digitale er en adgangsbillet til de 

unge og efterhånden også de yngre også som 

forsikringskunder

 I skal gøre Jer lækre på de sociale medier – ikke pushe

 Tillid digitalt!
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