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Danskere og 
tidsånden  

• Økonomisk nedtur skabte ændringer i tidsånden:
– Fra super materialisme til eftertanke og tilbageholdenhed.
– Fornuft frem for overflod – pris, opsparing og mindre 

forbrug 
– Frygt for mangel vækst i USA og EURO- Krise.– Frygt for mangel vækst i USA og EURO- Krise.

• Arbejdsmarked, uddannelse, efteruddannelse og A -
kasse

• 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, Anti-mode og antimaterialisme



Vækstområder de 
kommende år

– Klima, energi og bæredygtigt miljø. 
– Sundhed i produkter, processer, og andet
– Natur – haven frem for huset, tilbage til naturen– Natur – haven frem for huset, tilbage til naturen
– Sikkerhed – forsikring mod indbrud, sygdom, 

forsinkelser og meget andet –især det immaterielle -
vi er bange for ikke at få alt det, livet stiller i udsigt

– Velgørenhed og aflad… Greed is not good anymoore. 
– On the go forbrug til normaderne.
– It både soft og hardware til virksomheder og private



Danmark i Verden 2020
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Væksten i efterspørgslen 
The middle class 

revolution
• Kina – på grund af middelklassen
• Sydamerika – igen middelklassevækst
• Indien - middelklassen
• EU afdeling øst• EU afdeling øst
• USA på grund af befolkningstilvækst
• Japan stabil aftager – men ingen vækst
• Nærområderne: 

– Norge – stor befolkningstilvækst
– Sverige – fremgang i økonomien
– Tyskland i vækst igen 
– Tyrkiet – stor befolkningstilvækst og voksende middelklasse



Globalisering 2.0

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

finansielle wizkids
– Kreative medarbejdere– 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



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 (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



Innovation
er fremtidens mantra

- ikke viden
• Vi skal være bedre end andre til at udvikle nye 

produkter og services – ikke af viden

– Kreativitet – kan læres!– Kreativitet – kan læres!
– Innovation – skal planlægges
– Mere opfindsomme end andre
– Kombinatorik – at sætte noget sammen, der ikke før 

er sat sammen f.eks. Spøgelsesbilist og RFID tags
– Nye teknologier er en naturlig del af det
– Brillefirmaet Fleye, Lego, Cowi, Universals Robots 

branche og markedsvilkår DK og Verden 



Store Investeringer i den digitale 
infrastruktur og ny teknologi en 
nødvendighed ikke en valgmulighed. 
Formål: 

– Arbejdet med digitale data og informationer  er 
hastigt voksende 

– Voksende behov for udveksling af data og 
kommunikation af hensyn til sikkerhed, bedre og kommunikation af hensyn til sikkerhed, bedre og 
mere service,  større produktivitet og effektivitet

– Rapportering og evaluering– øget 
dokumentationskrav både  og privat virksomhed.

– En velkendt metode til at opnå større produktivitet 
og effektivitet i fremtiden ( historien)



Hvad skal der satses i Tønder 
Kommune 



Attraktive steder at bo  og 
drive virksomhed

• Fælles kultur, identitet og historie i 
lokalsamfundet . 

• Familier og børn og deres tilstedeværelse
• God basal infrastruktur mht. transport, service • God basal infrastruktur mht. transport, service 

på børne, ældre og sundhed.
• Job og fritids- og idrætsmuligheder
• Global og lokal – det moderne globale 

mennesker har aldrig før haft behov for 
belonging



Fremtidens By og byer 

• Verden, og Danmark springer i by og 
mennesker ønsker mere  by for, at de synes at 
de bor et interessant sted.

• Samarbejde virksomheder og kommune med at • Samarbejde virksomheder og kommune med at 
udvikle fusionssteder med detailhandel, kultur, 
offentlig service,  bolig og erhverv

• Koncentration og/eller fortætning af byen
• Et rigt kultur og fritidsliv er også råstoffet for 

nutidens og fremtidens borgere.



De Unge 



Unge og uddannelse

• Dygtige veluddannede unge er guld for 
virksomheder, vækst og kommunen. 

• Den sociale arv og brud på den, segmentering 
og mangel på opbakning i skole og hjem.og mangel på opbakning i skole og hjem.

• Tæt samarbejde mellem kommune, skoler og 
virksomheder  om at sikre de unge får en 
uddannelse.

• Det virker. (Vestjylland)
• Lige nu stor motivation blandt de unge for at få 

en uddannelse, den skal bruges. 



Detailhandlen

• Den hårde kamp om fremtidens markedsplads   
mellem kommuner, byer sætter sine tydelige 
spor lige nu i butikslandskabet. 

• Det er afgørende, at  I arbejder tæt og aktivt  • Det er afgørende, at  I arbejder tæt og aktivt  
sammen i handel - eller cityforeningen!

• Ikke mindst, at alle i kommunen slutter sig til de 
nye handelscentre i kommunen.

• Fremtidens vindere arbejder tæt sammen om  
åbningstider, temaer, 



Lokale specialprodukter 

• Danskerne er stolte og glade over 
lokalområdets tilbud, muligheder og produkter.

• Turister syntes, at der giver ferien en ekstra løft • Turister syntes, at der giver ferien en ekstra løft 
og oplevelse, hvis der er gode lokale produkter

• Derfor vil mange gerne bakke op, og købe lokalt 
=  et marked for specialprodukter



Markedsføringen af det 
Sønderjyske  

Skattekammer
• Sønderjylland har faktisk mange tilbud indenfor 

kultur, gastronomi og naturområdet !
• Den enkelte producent/gårdbutik – berige egne 

produkter med andres fra områdetprodukter med andres fra området
• Opgradering  af de lokale dagligvarebutikker, 

ind i butikken, markedsdag eller markedsdage 
rundt om butikken.

• Gastronomiruter –i lokalområdet/eller 
landsdelen  ( Visit ???)



Generationer  fra digitale 

analfalbeter,indvandrere til 

digitale indfødte
Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendteFra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-64

optagne, udadvendte

Videoen

Født 1965-77

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

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 -



Digital Now or invisible in 
2020



Turisme i fremtiden
Fælles portal for området 

• Den gode gamle ferieturisme
• Fridagsferien og den korte tur
• Erhvervsturisme
• Lokalturisme – stay-cation 
• En-dags eller halvdagsturisme fra for eksempel 
• Rømø en shopping tur til Tønder. 
• De nye nomader på vej rundt i dagen – 20 

minutters turisten
• Læring, leg og bevægelse (sundhed) 



Lav ruter i 
naturen

� Ruter og hjælp til turisterne:
� Den grønne rute – i rask tempo
� Den røde rute – turen i området med kulturskatte
� Den sorte rute – actionpisten for de unge vilde

� Service – det er umuligt at få ordentlig service som 
turist i Danmark

� Markering af vigtige områder og monumenter – reklame 
på stedet! (digital og fysisk) 

� Sprog og korrekt sprog
� Der findes fransksprogede
� Engelsk er ikke let – ( natural areas )



Kommunen som vækst-
skaber

• Samarbejde med erhvervslivet om det, de har brug for –
et godt erhvervskontaktudvalg

• Se kommunen som skaber af omgivelserne – undgå at 
vælge vinderne (det kan vi ikke)

• Vær hurtig, rimeligt og fornuftig i sagsbehandlingen• Vær hurtig, rimeligt og fornuftig i sagsbehandlingen
• Undgå ”sager” som andre kommuner har
• Glem tomme brandingskaller – brug fornuft
• SKI aftaler er ok, når det er Jeres virksomheder, der 

opnår dem
• I kan være i gang med at begå en stor fejl, hvis I samler 

kommunens egne indkøb på store aftaler og få 
leverandører  



Erhvervsudvikling 

• Små og mellemstore virksomheder har ofte 
brug for hjælp til  det analytiske og mere 
systematisk udvikling af virksomheden

• I skal samarbejde og finde ud af, hvad der • I skal samarbejde og finde ud af, hvad der 
kunne forbedre jeres muligheder for at drive 
virksomhed

• I højere grad i direkte samarbejde med 
hinanden og kommunen end analyser

• Tilbud  gode lokaler, iværksætterrådgivning mv.



De store virksomheder

• De har selv høj grad af meget selvkørende og 
opererer på globale markeder.

• De har egen udvikling, forskning mv. in house.• De har egen udvikling, forskning mv. in house.
• Kommunen etablere samarbejder på 

uddannelse og arbejdskraft siden
• Det skal være en fordel for begge parter.



Den enkle men slidsomme 
opskrift på succes

• By eller område med et tæt netværk 
mellem erhvervsliv, de offentlige mellem erhvervsliv, de offentlige 
myndigheder og foreninger.

• Ildsjæle på stedet, som kæmper for 
området og udviklingen af området/byen.

• På med vanten, ”Ingenting kommer af 
ingenting” Storm P.
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