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Danskere og 
hvor er fremtiden?

• U-turn siden 2007/2008.
• I dag og de næste 3-5 år er  de ”gode” værdier, 

fornuft, retfærdig forbrug, ydmyghed, 
velgørenhed og SUNDHED.velgørenhed og SUNDHED.

• Mere tid derhjemme med venner og familie 
• Mindre forbrug, pris og opsparing. 
• Flugten fra den kolde tid – gode måltider, ferie, 

oplevelser, teater.
• Stor søgning al uddannelse og A-kasser.



Befolkningsudviklingen
Danmark 2012-2022

Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa
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Demografi Danmark 
Absolutte tal 2012-2022

2012 2022 Ændring

0-9 651526 648954 -2572

10-19 696979 661691 -35288

20-29 660232 749220 88988

Kilde: Danmarks Statistik, 2012

30-39 716220 670774 -45446

40-49 815176 714259 -100917

50-59 721430 789734 68304

60-69 690550 670360 -20190

70-79 397708 576036 178328

80-89 189732 235577 45845

90 + 39821 45343 5522

I alt 5579374 5761948 182574
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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 medarbejderefinansielle wizkids, kreative medarbejdere
� Rambøll ca. 1800 ingeniører

� Hvorfor? - Prisen er bedre og de er ofte tættere 
på markederne

� I fremtiden får vi langt flere handelsakser end 
tidligere

� Outsourcing af service og backoffice



Udfordringen på 
serviceområdet

• Anvendelse af masseproduktions-teknikker på 
sofistikeret service. Deres styrke.
� Hospitaler – øjne, fødsler etc.
� IT-service, regnskab, løn, 
� Grafik, billeder
� Call-centre
� Innovation og ingeniørers udviklingsarbejde

• De optimerer servicen ved at producere mere og 
billigere på samme tid.

• Inderne er i gang med at sikre de samme gevinster på 
serviceområdet, som vi engang sikrede på 
produktionsområdet. 







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 fremtiden
- Viden er ikke nok

• Vi skal være bedre end andre til at udvikle nye 
produkter og services
� Kreativitet, Innovation, selvstændighed � Kreativitet, Innovation, selvstændighed 

• Innovation kan ikke eksistere uden produktion 
og samspil mellem de to

• Der skal produceres og sælges – ellers 
forsvinder vores rigdom og velfærd

• Man kan ikke leve af viden alene – men kun af 
virksomheder, der anvender viden til 
frembringelse af produkter og services



Det kommende Opsving
Opsving igen fra 2012 til 2020?

� Vækstsektorer:
� 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





Beskæftigelse og 
Specialisering ift. 

landsgennemsnittet



Flere unge i uddannelse



Regionen  strategi 2012 -
2020

� Sundheds- og velfærdsinnovation. 
� Bæredygtig energi
� Oplevelseserhverv – turisme, fødevarer,  især 

for at give vækst i områder, hvor der ikke er for at give vækst i områder, hvor der ikke er 
meget industri og jobs tilbage.

� Region Midt – velfærdsteknologi, energi og 
miljø. Fødevarer og  turisme.

� Satser alle på det samme ? 
� Landbrug? Byggeri mv.



Fremtidens Ingeniør



2020 Globalisering –
og kompetencer

1. Specialisering indenfor mange fagområder på 
mellemlange og lange uddannelser. 
• Solidt fagligt - tekniske fundament
• Høj faglighed stigende over tid.• Høj faglighed stigende over tid.

� 2. Forståelse for en global verden  og de mange 
forskellige kulturer.
• English dear og de unge ingeniører
• Working,  leading and communicating with a global 

mindset.



Kompetencer 2020

� 3. Forståelse  for forretning/organisation. 
• Indsigt i arbejdspladsens kerneydelser, og 

forretningsgange  
• De forskellige ansattes og ens egen centrale • De forskellige ansattes og ens egen centrale 

placering i værdikæden

� 4. Digitale færdigheder på et højt niveau 
• Anvendelse af digitale data, informationer i nye 

strukturer.
• Se nye muligheder for bedre, mere sikker og billig 

produktion og service



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 -



if it ain't digital it does not 
exist



Komptencer  2020

� 5. Samarbejde og kommunikation med mange 
forskellige mennesker 
• Kommunikere egen faglighed til andre faggrupper
• Særligt for ingeniører – prøve at forstå de andre!• Særligt for ingeniører – prøve at forstå de andre!

� En kompleks global verden og høj forandrings-
� hastighed  har det moderne menneske nu og 

fremover har brug for;
• Uddannelse 
• Selvværd 
• Dømmekraft 
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