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En Verden med 7,7 mia. 
mennesker (nov. 2018)

▪ Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske)

▪ Middelklassen vokser dramatisk



Flere bor i 
byer i fremtiden

▪ Stigende antal mennesker 
bor i byer

▪ De største byer vokser 
kraftigt

▪ Men mange bor også i små 
byer på over 200 
indbyggere

▪ Antallet vokser til 6 
milliarder i byer i 2045

▪ Flere i byer betyder mere 
sårbar infrastruktur mv.



Økonomisk vækst  Verden
2,5-3,5% pr. år (3,1% pa siden 1970)
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Den nye middelklasse

▪ 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:
▪ Den amerikanske middelklasse i slut 

1930erne
▪ Den europæiske kom i løbet 

af 1960’erne





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



Forsvarets mission & vision

▪ Mission: Sammen arbejder vi for Danmarks sikkerhed, 
interesser og borgernes tryghed

▪ Vision:

▪ Vi driver og udvikler opgaveløsningen, så vi får mest mulig 
effekt ud af de ressourcer, vi sammen råder over.

▪ Vi er en professionel og bredt anerkendt samarbejdspartner.

▪ Vi skaber fælles handlekraft gennem loyalt og tillidsfuldt 
samarbejde.



Wildcards  eller jokere

▪ Usandsynlige hændelser, der har store konsekvenser - gerne 
omkring 10% sandsynlige

▪ Analyserer følsomheden overfor fremtidige ændringer

▪ Eksempler:
▪ Levealder forlænget til 100 år

▪ Krig i Rusland og Østeuropa

▪ Global opvarmning stopper – vi går måske mod en ny istid

▪ Demokrati indføres i Kina

▪ Afrikanske lande oplever fredelig sameksistens i lang tid

▪ EU bryder sammen og opløses

▪ NATO opløses – USA forlader alliancen



Megatrends som værktøj i 
scenarier

▪ Enten er der tale om sikre tendenser, der bare påvirker 
rigtigt meget – eks digitalisering og fortsat højere 
kapacitet og hastighed

▪ Eller også er der tale om megatrends, der kan have 
forskelligt udfald – energiomstilling, de store 
middelklasser, automatiserede våben, droner, robotter 
mv

▪ I scenarier har vi brug for de sikre som 
grundbetingelser og de variable megatrends som 
forskelle imellem scenarier





Megatrends i disse scenarier 
(The world in 2025)

Global power and power balances

Security

World economy and regional distribution

Ideology, values and culture

Technology

Energy production and availability of energy

Climate change issues

Environment

Food, water and other natural resources

Disasters

Migration



De store brudlinier under 
forandring

▪ USA – Kina handelskonflikt
▪ De vil rivaliserer i mange år frem

▪ Stigende uro om Europas rolle
▪ Vi skal igennem er revitalisering

▪ Politisk uro i Europa og USA
▪ Mange mennesker oplever, at deres grundvilkår, liv og livsbetingelser i 

samfundet ikke bliver taget alvorligt

▪ De oplever sig udsat og med en stigende usikkerhed i livsvilkår

▪ De gule veste i Frankrig, Brexit, Italiens nye partier, Trump sæson 2, Det 
kommende valg i Danmark, Sverige uden regering

▪ Vi vil se ret store ændringer i politik og samfund i de kommende 
år – 2019 grisens år i Kina (øko fremgang?)



Megatrends: 
Politiske brudlinier under 

forandring
▪ Vi skal finde en rolle i en ny verden – og verdensorden, hvis der 

bliver orden
▪ Vi får i stigende grad modsætninger mellem den offentlige 

sektor og resten af samfundet – på flere planer – både i 
Danmark og resten af EU

▪ Staten er på vej mod en autonom opfattelse af sig selv – Statens 
egeninteresser kommer tydeligere frem – de nye politikområder 
fremmes for at begrænse de offentlige udgifter

▪ Velfærdssamfundets gennemgribende forandring i de 
kommende år – indre konflikter i stigning

▪ Den nye ‘platform’ er ikke beskrevet eller på vej endnu





Verdenshandlen er 
ikke stoppet op

▪ Import og eksport stiger 
stadig

▪ Men 2018 antyder en 
ændring i Euroområdet

▪ USA’s eksport vokser kraftigt 
i 2018s begyndelse

▪ Emerging landene har de 
kraftigste stigninger i import 
og til dels eksport (fald i 
2017/18)







CO2 udledningen 
fortsætter med at stige



Energiforsyningen er blevet til 
sikkerhedspolitik

▪ Den væsentligste drivkraft bag omlægninger af 
energiforsyningen i OECD har ikke været klimaet i de seneste år

▪ Forsyningssikkerhed og fravær af politisk afhængighed bliver 
afgørende – Vi godkender ikke Nord Stream 2

▪ 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

▪ Efterhånden som selvforsyningen er der, bliver det igen til et 
teknisk spørgsmål og noget for ingeniører



Energi i 2040-50

▪ Det er solcelleteknologien, der sejrer på langt sigt
▪ Vindmøller vil nå en max størrelse om ca. 10 år

▪ Solceller har kun to dimensioner

▪ Men vind kommer til at spille en større rolle i mange år 
fremover 
▪ Forsyningssikkerhed og et sammensat system

▪ Energi bliver igen billig, ja efterhånden næsten gratis

▪ El-priserne vil være lave og vi vil opvarme og forsyne mange 
ejendomme lokalt uden det store bidrag fra nettet – der er lige 
rimtåge i januar….

▪ Energi vil stille og roligt blive et rent teknisk anliggende





Energi og konflikter

▪ Vi er på vej mod en verden, hvor energiforsyning efterhånden 
bliver mere konfliktfri – USA er selvforsynende med olie og gas, 
EU går på lang sigt mod en grøn løsning

▪ Vi risikere en overgangsfase, der er fyldt med konflikter: 
Amerikansk tilbagetrækning fra Mellemøsten og fra Europa, og 
stadig dyb afhængighed af fossilt brændsel i Europa

▪ Danmark risikere at blive fanget på mellemhånd

▪ Hvordan skal vi agere i et Europa, hvor afhængighed af Russisk 
gas er meget varierende?



Billigere batterier



Energiforbrug til 2050 (Qaudrillion = 

1015)
(1 Gw = 3.412.141.633,1 Btu/h)

(Vindmøller i 2016 = 80 gigawatt = 238 mia. Btu)
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Megatrend:Voksende konflikt 
om arktis



Hvad er interesserne i arktis?

▪ Der er en ressourcemæssig interesse af voksende 
betydning

▪ Der er mulighed for stabil skibsfart på det lange og 
mellemlange sigt – hvad betyder det strategisk for USA, EU 
og Asien?

▪ Lige nu gør de arktiske magter sig klar til en stigende 
konfliktniveau

▪ Den danske rolle er ikke uvæsentlig

▪ Grønlands udvikling og tilhørsforhold er usikker bare på 
relativt kort sigt



Megatrends uden direkte 
betydning set fra i dag

▪ Kampen om verdens vand med voksende befolkninger i byer og i 
Verden

▪ Migration fra Afrika – men kan sagtens blive vigtig

▪ Forlængelse af levealderen til 100 år

▪ Militarisering af rummet – men kan have afgørende betydning 
for NATO

▪ Silkevejen – Kina nye handelsveje (vej, jernbane og sejlruter) til 
Asien, Afrika og Europa

▪ Demokratiseringen af viden i Afrika – økonomisk vækst i Afrika



Disruptive technology





http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqkr24pPDMAhUBjSwKHav3DnQQjRwIBw&url=http://cblink.mit.edu/jobs/watson-developerengineerresearcher-intern/&bvm=bv.122448493,d.bGg&psig=AFQjCNFc2IZIOu5XTZwv8_OxxYszrat2kA&ust=1464095837603302


Konsekvenserne af ny 
teknologi

▪ Digitalisering af standardopgaver – alt det, der er 
rutine

▪ Digitalisering af komplicerede opgaver kræver massage 
af AI maskinerne og robotics

▪ Det kan kun ske, hvis der findes opgaver nok at ‘fodre’ 
maskinen med

▪ Det stiller grænser i forhold til det uforudsigelige og det 
uventede

▪ Det bliver svært at erstatte mennesker i alle funktioner –
svært kun at føre digital krig/forsvar



Teknologi accelererer ikke 
nødvendigvis 



By NeedCokeNow - Own work, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27546041



Megatrend: 
Droner og robotter

▪ Teknologien er der og bliver udviklet yderligere

▪ Som megatrend er det vigtigt, hvad der betyder for krigsførelse 
og trusselsbillede

▪ Vil det betyde en mindre barriere for at bruge våben, når de måske 
kun ødelægger materielle goder

▪ Vil det betyde krig mellem robotter på længere sigt – bliver reaktioner 
på trusler automatisk?

▪ Vil det betyde lettere adgang for andre end stater til at føre krig –
terrorister, uafhængige grupper, virksomheder mv.?

▪ Hvordan vil det påvirke i andre dele af verden – Afrika, Asien mv.?  
Hvilke ændringer kan det give i vores verden?
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Megatrend: Digitaliseringen af 
alt

▪ Sårbare byer og samfund

▪ Enkelte punkter er særligt sårbare – elforsyning, internet, 
satellitforbindelser 

▪ Angreb på et land har mange nye former herunder digital 
krigsførelse – disse former vil accelerere

▪ Definitionerne af ‘fjender’ vil ændrer sig – mange grupper og 
mennesker vil føre ‘krig’ og det vil være svært at afgøre, hvilken 
stat, der står bag – hvis nogen

▪ Virksomheder kan stå bag ‘angreb’ på en stat eller på andre 
virksomheder

▪ Hvilken retning tager krigsførelse – er det nok at lamme 
modstanderen



Megatrend: 
Digital beskyttelse og kontrol –

hvilken retning?

▪ Vil vi samarbejde om en løsning og vil rigtig mange 
lande – især de store – gå sammen?

▪ Våbenkontrolaftale om digitale våben?

▪ Vil total digital krig bryde ud mellem lande eller 
grupper indenfor de kommende 5-10 år?

▪ Hvad skal vi vores forsvar være? Er samfundet allerede 
for digitalt?

▪ Hvordan skal Danmarks interesser varetages på dette 
område? NATO, EU, andre



Megatrends I

▪ Voksende befolkning på jorden

▪ Flere bor i byer i fremtiden

▪ Kina og Indien de to nye superøkonomier

▪ Kina verdens største producent af industrivarer

▪ Store, nye grupper i middelklassen verden over

▪ Ønsker stabilitet og forudsigelighed i livet

▪ Nye overordnede brud- og konfliktlinier i Verden

▪ EU’s stater og befolkning under pres

▪ Global opvarmning fortsætter i 30-50 år



Megatrends II

▪ Omstrukturering af energi-afhængigheden i de vestlige 
lande – mindre afhængighed fremover

▪ Ny teknologi skaber uafhængighed af fossilt brændsel

▪ Voksende konflikt om Arktis – smeltende is

▪ Teknologiudvikling med digitalisering fortsætter

▪ Droner og Robotter videreudvikles som våben

▪ Digital krigsførelse og forsvar videreudvikles

▪ Hvordan bliver de internationale aftaler



De lidt mindre trends end 
megatrends

▪ EU og forsvarsforbeholdet

▪ Vil borgere og stat stadig have sammenfaldende interesser 
i Danmark?

▪ Hvordan udvikler befolkningens forsvarsvilje sig?

▪ Hvad er betalingsvilligheden til forsvaret med nye politisk 
konfliktlinier?

▪ De nye generationer og det globale udsyn – har det 
konsekvenser for tilhørsforholdet til NATO

▪ Undergravende borgere i landet og eksternt – hvordan 
påvirker de forsvarets mission?
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