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1. Konkurrencedygtighed globalt – Har vi de rette rammefaktorer for 
et konkurrencedygtigt erhvervsliv? 

2. Den fjerde industrielle revolution - Er vi klar til fremtidens 
produktion?

3. Hvilke krav stilles der til fremtidens økonomi og erhvervsliv? 

Agenda



1. Konkurrencedygtighed globalt
Har vi de rette rammefaktorer for et konkurrencedygtigt erhvervsliv? 
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The 2019 IMD World Competitiveness Ranking
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Global Competitiveness Index 2018
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Den produktivitetsfremmende omverden 

1. Institutioner

2. Infrastruktur

3. Informations og kommunik. teknologi 

4. Makro-økonomisk stabilitet

• Sikkerhed
• Ejendomsrettigheder
• Social kapital
• Transparens og etik
• Offentlig sektor performance
• Virksomhedsstyring 

• Kvaliteten og udbredelsen 
af transport infrastrukturen 

• Vej
• Jernbane
• Vandveje
• Luftveje

• Forsyningsinfrastrukturen

• Udbredelsesgraden af 
specifikke og 
produktivitetsfremmende 
informations- og 
kommunikationssystemer

• Finanspolitik (stabilitet og 
soliditet)

• Inflationsniveau
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Den produktivitetsfremmende omverden –
hvor ligger DK i verden? 

1. Institutioner

2. Infrastruktur

3. Informations og kommunik. teknologi 

4. Makro-økonomisk stabilitet
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Menneskelig kapital

5. Sundhed 6. Kompetencer

• Sundheds-tilpassede 
forventede leveralder

• Gennemsnitlige antal år en 
nyfødt forventes at leve

• Udbuddet af kompetente 
medarbejdere

• Generelle niveau af 
kompetencer i 
arbejdsstyrken

• Kvalitet i uddannelse
• Digitale færdigheder
• Kritisk tænkning i 

undervisningen 
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Menneskelig kapital - hvor ligger DK i verden? 

5. Sundhed 6. Kompetencer

31 5
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Markeder
7. Produkt marked 9. Finansielt system 

10. Markeds størrelse8. Arbejdsmarked

• Kan alle deltage på lige vilkår 
i markedet?

• Skatters indflydelse på 
konkurrenceevne

• Handelshindringer mv. 

• Fleksibilitet: Graden hvormed 
de menneskelige ressourcer 
kan reorganiseres.

• Ledelse af talent: Hvor 
kompetent arbejdsmarkedet er 
til at bruge kompetencer. 

• Investering.
• Adgang til kapital.
• Bankers stabilitet.

• Nationalproduktet.
• Eksporten
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Markeder – hvor ligger DK i verden? 
7. Produkt marked 9. Finansielt system 

10. Markeds størrelse8. Arbejdsmarked
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Innovations-økosystem 

11. Omstillingsparathed (Business dynamism) 12. Innovations evne
• Den private sektors kapacitet til 

at opsamle og implementere nye 
teknologier og nye måder at 
organisere arbejdet på. 

• Administrative regler der 
understøtter mulighed for 
ændring. 

• Kultur der omfavner 
• Ændring, 
• Villighed til risiko-tagning
• Nye forretningsmodeller

• Kvalitet og omfang af 
forskning og udvikling.

• Graden med hvilken miljøet 
skaber samarbejde, 
sammenhænge, kreativitet, 
diversitet og sammenstød 
mellem forskellige visioner 
og områder?

• Kapaciteten til at omdanne 
ideer til nye produkter og 
services. 
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11. Omstillingsparathed (Business dynamism) 12. Innovations evne

6 12

Innovations-økosystem - hvor ligger DK i verden?
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Innovation – hvordan klarer Danmark sig? 
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2. Den fjerde industrielle revolution
Er vi klar til fremtidens produktion?
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Vand og 
Damp kraft

(1784)

EL-drevet
Masse-

produktion
(1870)

Brug af 
produktions og 
IT-teknologi til 
automatisering 

(1970)

Anden 
Industrielle 
revolution

Første 
Industrielle 
revolution

Tredje 
Industrielle 
revolution

Brug af 
internet og 
intelligente 
systemer til 

digitalisering af 
produktions-
processen

(Nu)

Fjerde 
Industrielle 
revolution
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Ni vigtige industri 
4.0 teknologier

Colotla et al. (2016), Winning the Industry 4.0 race – How ready are Danish manufacturers?
Industri 4.0 - Innovationsfondens investeringsstrategi, 2017-2018 
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Kilde: IDA ledertrends 2016 Illustration: Lasse Gorm Jensen
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Servitization

^CBS i samarbejde med Industriens Fond: ”Servitization in industrial firms: 
Mapping and analyzing the Danish service landscape”, December 2017.

Vi leverer servicesVi leverer produkter



3. Hvilke krav stilles der til 
fremtidens økonomi og erhvervsliv? 
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Den succesfulde fremtidige økonomi lægger vægt på at:
1. Være robust (resilient). Bygge buffere og (økonomiske) mekanismer 

der forhindrer nye finansielle kriser og som kan reagere på eksterne 
chok.  

2. Være adræt (agile). Omfavne ændringer, og være hurtigt til at omstille 
til nye muligheder for produktion og services på nye måder.

3. Bygge et innovations økosystem hvor innovation belønnes på alle 
niveauer, og alle interessenter bidrager med at skabe de bedste 
muligheder for at fremme nye idéer og understøtte udviklingen af nye 
produkter og services

4. Sætte mennesket i centrum i tilgangen til økonomisk udvikling. 

Krav til fremtidens økonomi og erhvervsliv
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Vigtige ledelsesområder 

Være robust (resilient) Risk Management 

Være adræt (agile) Change Management 

Bygge et innovations økosystem Innovation Management 

Sætte mennesket i centrum Sustainable Management 
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Styr på risikostyringen?

Har vi identificeret de 
største risikofaktorer for 
vores virksomhed?

Har vi en plan for 
hvordan vi håndterer de 
største risici? 



Styr på innovationsprocessen?

Skabe 
idéer

Udvælge  
idéer

Implementere 
idéer

Sprede
idéer
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Hvor adrætte er vi? 

” Det er ikke den stærkeste art 
som overlever, heller ikke den 
mest intelligente, men den som 
reagerer best på ændringer og 
tilpasser sig nye miljøer”

Charles Darwin

• Tilpasning til nye markeder
• Tilpasning til nye teknologier
• Tilpasning af leverandørnetværket

Ændringsledelse!!
Uddannelse og kompetencer!!
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