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Forventningernes 

samfund 2050

▪ Vi  forventer konstant fremgang  – helst med 

omkring 2,6% i DK  hvert år

▪ Konstant de sidste 150 år –så hvorfor skulle 

opturen stoppe frem mod 2050

▪ Derfor vil vi fortsat have store forventninger til 

levestandard og den mentale trivsel

▪ Ikke mindst til arbejdspladsen, løn, de fysiske 

rammer og muligheden for løbende at kunne 

tilegne sig fremtidens kompetencer 
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Transport i 2050



Slagterier som

fødevareproducenter

▪ Protein i planter er det nye sort indenfor 

fødevare og ikke mindst ingredienser 

▪ Nye produktionsformer i lukkede laboratorier 

fuldt kontrolleret gødskning og mindre spild. 

Aerosponics. 

▪ Slagterier og andre industrilokaler bliver det 

nye fødevarekamre for hele landet 

▪ I 2050 kan man dyrke planter i pakhuse, haller, 

container på tage og mange andre steder 



Mad og Måltid i 2050



Lokal, nærvær 

og måltidet sammen 

▪ Den store verden og digitalisering –

fremmedgørelse – øget behov og modtrend 

▪ Det lokale, fysiske og det sanselige – der hvor 

vi hører til og kommer fra

▪ Nærvær og samvær i familien, venner og lokale 

butikker, foreninger og på arbejdspladsen  

▪ Efterspørgsel efter den ”ægte vare” Vi  opleve, 

mærke, være sammen og fordybe os nu og her 

▪ Mad, måltid, sanser og samvær også 2050





De store brudlinjer i en 

usikker verden 

▪ USA – Kina handelskonflikt

▪ De vil rivaliserer i mange år frem

▪ Ressourcer - fødevarer 

▪ Europa United i 20’erne

▪ Klima, immigration og social ulighed

▪ 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, 

▪ The New Normal mod 2030 - konkurrence og konflikt, 

som rammer  arbejdsmarkedet i DK og Europa



Verdens nye 

middelklasse

▪ Udgør i dag over 2,5 milliarder 
mennesker (5 mia. i 2030)

▪ 2030 - 66 % af verdens samlede 
middelklasse i sydøst Asien

▪ Har et kraftigt voksende 
forbrugspotentiale

▪ Vækst i antal og vækst i forbrug 
fortsætter med 10% om året 

▪ De er på vej ind på samme spor 
som:
▪ Den amerikanske middelklasse i slut 

1930erne

▪ Den europæiske kom i løbet af 1960’erne



Middelklassekrav til 

fødevarer

▪ Kvalitet og en godt produkt

▪ Sikkerhed –sporbarhed, garanti for sundhed, 

sikkerhed for indhold og kontrol af fødevaren

▪ Holdbarhed og opbevaringsmuligheder

▪ Ernæringsmæssige sammensætning – især til 

børnene, men efterhånden til alle

▪ Et snært af luksus – indpakning, fortælling om 

produktet, udseende 

▪ Noget man ikke selv kan få på anden vis



De løbske mennesker 

forbruger og medlem 

Generation 68 

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jensen

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jensen” , fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, 
selvoptagne, 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

Gen. New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgeren.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Convience og det lokale

▪ Convience vokser og bliver af højere kvalitet 

▪ Mange forbrugere i Vesten vil gerne have lokale 

produkter – men der er mange udgaver af det lokale

▪ Det lokale = friskt, høj kvalitet, smag, særligt  - historien 

og mennesket bag – blot det lokale i sig selv ikke nok 

▪ Opbygning af lokal stolthed over produkter – fødevare 

også i Danmark 

▪ Klima aftrykket spiller en stor rolle i den lokale 

bevægelse CO 2 – svært og forsvinder snart

▪ Veganer, deltidsvegetar, flexitar er også mode, kan vare 

lidt længere og have blivende effekt – husk 1970erne



Sundhed som  

global trend

▪ Sundhed den store bølge –som hele tiden 

fortolkes og omsættes på ny over tid 

▪ Sundhed er en meget stor forbrugertendens –

næsten alt kan sælges på sundhedsmarkedet 

▪ Sundhedsapostle og flere på vej ……

▪ Med til at løfte økologien i DK på ca. 10 % 

sammen med dyrevelfærd 

▪ Nu er sundhed smeltet sammen men det 

bæredygtige, klima og miljø…..



Arbejdsmarked(er)

i fremtiden

De ufaglærte taber:
▪1995 – hvert 4. job 

▪2017- hvert  8 job

Digitale job og services  
stiger hurtigst 

Flere jobs!
▪Sundhed 

▪Service 

▪Food 

▪Energi –miljø 

▪Jura- Økonomi 

½ mia. kr.

Særlige

evner

Uddannelses-længde



Den udfordrede 

middelklasse i EU



Demografi Danmark
Absolutte tal 2019-2029

13% indvandrere og efterkommere

Danmarks Statistik 2019

2019 2029 Ændring 

0-9 618.216 684.589 66.373 

10-19 683.669 630.940 -52.729 

20-29 783.879 762.087 -21.792 

30-39 681.161 807.988 126.827 

40-49 762.648 674.735 -87.913 

50-59 797.775 750.506 -47.269 

60-69 662.929 754.396 91.467 

70-79 552.058 571.760 19.702 

80-89 219.003 356.888 137.885 

90 + 44.743 56.895 12.152 

I alt 5.806.081 6.050.784 244.703 





Flere jobs i  eksport 
2,8 mio. – 825.000

(200 mia. i overskud på betalingsbalance 2019)



Mega –Tech 

Disruptive technology



Hvad kan erstattes?



Det meget fleksible 

arbejdsmarked!

▪ Digitalisering ændrer job og jobfunktioner

▪ Prognoser påpeger, at 40 % af eksisterende  

job forsvinder i 2030?

▪ Det danske arbejdsmarked er meget dynamisk 

og omskiftelig arbejdsmarked i DK

▪ Halvdel af job og stillinger forsvinder på 10 år 

og lige så mange nye opstår!

▪ Mere service, digitale, globale, bæredygtige og 

udvikling  i jobbet   



Videnssamfundet 

anno 2030

▪ Ingen direkte sammenhæng mellem 

uddannelsesniveau og vækst i samfundet

▪ Dog har uddannelsens kvalitet betydning!

▪ Historisk stigende krav til uddannelsesniveau 

for at kunne bestride samme job og funktioner

▪ Uddannelse som vej til beskæftigelse virker kun 

opkvalificering af ufaglærte og faglærte (AMU)

▪ (Carma -Hvad virker i beskæftigelsesindsatsen)

▪ Viden omsat til praksis – ellers ingen mening 



Fremtidens 

kompetencer

▪ Høj faglig viden og specialisering 

▪ Samarbejde og kommunikation med 
kollega, op og ned i system 

▪ Forståelse for organisation og egen 
placering/betydning i den 

▪ Digitale færdigheder 

▪ Personlighed – byde ind og holde øje med 
forandring i virksomhed og samfund, som 
kan påvirke jobfunktioner



Kompetencer og det 

kompetente menneske

▪ Den moderne arbejdskraft skal være 
▪ Fleksibelt, Innovativt, Bæredygtig

▪ Vidende

▪ Social 

▪ Kreativt

▪ Kompetent

▪ Karma!!

▪ 200 % dedikeret ……………………….

▪ Det er sgu svært at være hele tiden!

▪ Man kan gøre som Andreas Doppler, MEEN



Generationer i Danmark

▪ Ny bog af Marianne 

Levinsen: 7 Generationer

▪ Print og e- bog format

▪ Bygger på indgående 

dybdeinterview med mere 

end 600 danskere

▪ Værdier, forbrug og 

levevis nu og i fremtiden

▪ Print 150 kr., e-bog 149 kr. 

Saxo 

▪ Gratis på e-reolen 


