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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



Tidsånden efter krisen

� Økonomisk nedtur skabte ændringer i tidsånden:
� Fra optimalisme og substans til eskapisme og gryende 

optimisme:
� Den lille luksus – små forkælelser
� Introvert forbrug – ikke ekstrovert og demonstrativt
� Fornuft frem for overflod – den lille regnemaskine

� De nye fokusområder: Natur, sundhed, sikkerhed
� De nye værdier: Samle os om det nære – være noget for 

hinanden – fokus på hjemmet frem for boligen
� Hjemmebag, egne grøntsager og urter, alternativ ernæring
� Hjemmestrik, egne tekstiler, farvel til det hvide
� Anti-mode og antimaterialisme



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 ……
� Det næste kan blive ”kontrol over pengene”
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Kilde: Danmarks Statistik

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



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, 2010

Befolkningsudviklingen
Danmark 2011-2021
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Demografi Danmark
absolutte tal 2011-2021

2011 2021 Ændring

0-9 651.719 634.449 -17.270

10-19 697.015 659.358 -37.657

20-29 644.195 742.503 98.308

30-39 731.127 653.150 -77.977

40-49 812.750 728.162 -84.588

50-59 716.709 786.578 69.869

60-69 682.658 663.965 -18.693

70-79 386.429 566.482 180.053

80-89 190.200 226.078 35.878

90 + 38.145 44.091 5.946

I alt 5.550.947 5.704.816 153.869





India’s high-tech centre



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



Arbejdsmarkedet i 
fremtiden

Der bliver endnu  
større mangel på
arbejdskraft i 
fremtiden

�De ufaglærte taber:

Særlige
evner

Uddannelses-længde



Befolkningens 
uddannelsesniveau

(2010)
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Tertiary education (OECD):
Danmark 40% 25-34 årige
USA 40%, Norge 43%,  
Sverige 40%, Finland 39%
Japan 54%, Sydkorea 56%, 
Rusland  55%
(2009 OECD tal)





Værdikæden og pladsen 
i denne

Slutkunde

Under-
leverandør

Producent Distributør

Under-
leverandør

Under-
leverandør

Under-
leverandør

Under-
under
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Værditilvækst



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, Facebook

Virksomhedens mission
drejes: Futureshaping, 
Scenarier, strategiproces

iPod/iTunes/iPhone,
Hedeselskabet

Udfordringer for 
virksomheder



Vækstsektorer i fremtidens
Danmark

� Sundhed og sygdom
� Energi og klimaindsats
� No non-sence produkter – ud med den varme 

luft
� On the go produkter til de nye nomader
� Virksomhedsservice og specielprodukter som 

underleverandør i små om mindre serier
� Boligbyggeri – men det skal jo vokse igen…
� Den lille luksus – efterhånden også den store
� Service-erstattende 



Hard and smart work

� Det er fint at være bedst til vores arbejde
� Vi skal være smartere end resten af verden

� Det er blot ikke nok
� Vi skal også arbejde hårdere

� Flere timer, mere effektivitet, længere 
gennem livet, mindre ferie, mindre orlov

� Vi bliver nødt til at skabe en ny sult på
fremgang blandt danskerne – de unge, os 
selv og de dårligere stillede danskere 



Livets nye faser

0 20 40 60 80

0 20 40 60

2000

1960

2030

Barndom

Teenager

Forældre Alderdom

Unge
De frie 1

Seniorer
De frie 2



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
Mellemkrigs-generation

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 -



If you want loyalty - go 
buy a dog  

(Bill Webb, London College of Fashion)

�Forbrugerne er ikke 
længere loyale
�Bankkunders loyalitet er 
blevet ødelagt af krisen
�Det kræver en kæmpe 
indsats at genskabe 
loyaliteten
�Jo yngre jo værre
�Gen Y og Z er ikke til 
loyalitet 
�…Men de kan godt lide 
stil





Indkøb på mobil

Beklædning (11%)
Elektronik (8%)
Film, musik, spil (fysisk) 
Rejser – hotel, bil 
mv.(7%)
Optankning mobil (6%)
Billetter underholdning
Flybilletter (4%)
Film, musik, spil 
downloads
Sportsudstyr (4%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. kvt. 2010

1. kvt. 2011

Ingen indkøb

Indkøb på mobil



Nye butikker, nye varer
Mød kunderne i øjenhøjde

� Lækre, digitale udgaver af butikken – koblet til fysiske
� Sundhed, natur, vintage, 
� Butikken som en scene – omstilles i løbet af året, ugen 

og dagen (middagsscene for travle mødre, senioraftener 
med champagne og diamanter, ung fredag med rap-
musik og vintage smykker)

� En mulighed for en pause – de unge kunder er hele 
tiden på farten og har brug for en oase

� Gennemsigtighed – digitalt og fysisk
� Hvem laver arbejdet og hvordan, klima og miljø-effekter, 

børnearbejde, er underleverandøren i orden?



Luk den nye tidsånd
ind i centre og butik

� Naturen - den store udgave: 
� Træer, dyr, vand, sand, sol, sne, is, forår, efterår

� Naturen – den lille udgave:
� Træ, læder, hør, naturlighed, åbne facader, 

� 70erne rewind: Strik, madlavning og 
hjemmebag, gør-det-selv energi, bålpladsen i 
haven etc.

� Community action – træk noget aktivt fra 
lokalområdet ind 



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 – ledere udnævnes af medarbejderne
� Men meget præcise krav til at videreføre et projekt

� Google
� Lederspan 1:60 i stedet for 1:7-10
� 10% egen tid – find på noget, du brænder for
� Innovation i mange spor på en gang
� Store belønninger til nye bærbare ideer

� Whole Food Rabo Bank:
� Teams og præstationsmåling i teams Fjernet alle ledelse-lag 
� Indkøb decentral i teams Vælger selv mobil og PC
� Ledelse via peers



Medarbejderes 
behovspyramide 

(Gary Hamel)

Diligence

Obedience

Intellect

Initiative

Creativity

Passion
Passion

Kreativitet

Initiativ

Intellekt

Akkurat, 
omhyggelig

Adlyde ordre
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