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Kilde: Danmarks Statistik 

Privat forbrug  
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 

Sikker vækst på 10 år 
Mængdeindeks 



Den nye tidsånd: 

Ny optimisme 2014 - 2020 

• Vi ser lys forude - På vej ud af tunnelen ! 

• Konstruktiv fremtid – Tilgang af ordre i byggesektor er 

svagt stigende (DST 2013), svag positiv økonomi i DK 

• Fortidsromantikken - Retro, strik, urter, og på vej mod 

slutning. 

• Empowerment – vi vil selv bestemme over vores liv og 

fremtid  

• Større accept af mangfoldighed og forskel i DK og 

Verden – en By i Verden! 

• Ind til benet -  RESPEKT for det kunne (skills - de 

faglærte) -  frem for at mene, have værdier, tro 

 



Vestens herredømme 

på retur  

• Efter koldkrigen havde vi stadig opskriften på 

den rette politiske og økonomiske styreformer  

• Demokrati og reguleret kapitalisme 

• Krige og mislykkede demokratiseringer i  Irak 

og Afghanistan  

• Demonstration af, at vi ikke har den bedste 

opskrift og den slet ikke kan umiddelbart 

overføres på andre lande, kulturer og 

mennesker 

• Derfor tøver  Vesten mht. Syrien  

 



Militær magt og USA´s 

rolle siden 2. verdenskrig 

på retræte ?  



 

Økonomi og 00érne  

• Finanskrisen, udviklingslande i vækst, og den 

vestlige verden har haft decideret negativ 

vækst og svag positiv stigning 

• 00 érne - Præget af religiøse konflikter  mellem 

den arabiske verden og USA 

• USA tilstedeværelse var afhængighed af 

fossile brændstoffer i denne del af verden. 

• Diktaturer med fast jerngreb i en ung, fattig 

befolkning. 

• Disse to forudsætninger er ved at forsvinde 

 





De mange nye politiske 

magtbalancer fra 10érne 

til 2040? 
• En ny mangfoldig verden  ser sit lys med mange 

forskellige interesser, kulturer, religioner, sprog 

og købekraft.  

• Ressourcer og magten over dem lige så vigtig 

som militær kapacitet. 

• En langt mere kompleks og  uforudsigelig 

verden, hvor der er mange fortolkningsmåder 

og konflikter  på samme tid. Arktis, senkaku –

øer, Sildekrigen mellem EU og Færøerne! 



Danmark i Verden 2020 

2020 

Danmark i Verden 



Befolkningstilvækst 

og den voksende 

middelklasse 
• Afrika 

• Sydamerika 

• USA 

• Indien 

• EU – øst 

• Tyrkiet 



Det store potentiale  i 

Verden 

 



 

Globalisering 2.0 

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

finansielle wizkids, kreative medarbejdere 

– Rambøll ca. 1800 ingeniører 

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

• Flere og flere opgaver også mere avancerede 
servicefunktioner outsources  

• Næste bølge service, indkøb og viden! 

• Alle jobtyper, funktioner og delfunktioner i 
potentiel global eller regional konkurrence 

 



Befolkningens  

uddannelsesniveau 
(2012) 
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Tertiary education (OECD): 

Danmark 40% 25-34 årige 

USA 40%, Norge 43%,   

Sverige 40%, Finland 39% 

Japan 54%, Sydkorea 56%, Rusland  55% 

(2009 OECD tal) 



Videnssamfundet anno 

2020 

• Doktrin i mange år - Jo mere uddannelse jo 

bedre for den enkelte og samfundet 

• Ingen sammenhæng mellem 

uddannelsesniveau og vækst i samfundet 

• Historisk stigende krav til uddannelsesniveau 

for at kunne bestride samme job og 

jobfunktioner. 

• Konsekvens –hvis man ikke vil udvikle sig, så 

er man med til at skrive sin egen skrift på 

gravstenen. 

 

 



 2020 Globalisering –  

og kompetencer 

1. Specialisering indenfor mange fagområder på 
korte, mellemlange og lange uddannelser.  
• Høj faglighed - stigende over tid. 

• Evnen til at formidle egen faglighed 

 

2. Forståelse for en global verden  og de mange 
forskellige kulturer. 
• English dear 

• Sproglig kulturel feltarbejder, ellers fejl, misforståelse,  

• Det koster milliarder hvert år i forskellige brancher 

 

 

 



 

Kompetencer 2020 

3.  Forståelse for organisation og samfund  
• Indsigt i, hvad der er vigtigt for at klare sig i fremtiden 

• Hvad ens egen indsats og motivation betyder!    

 

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, service og kommunikation 



 

Konsekvens 2020 

• Samarbejde og kommunikation med mange 
forskellige mennesker   
• Kommunikere egen viden og kunnen til andre 

 

• En kompleks global verden og høj forandrings- 

 hastighed  har det moderne menneske nu og 
fremover har brug for; 
• Uddannelse  

• Selvværd  

• Dømmekraft  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Danmarks Statistik, 2013 

Befolkningsudviklingen 
Danmark 2013-2023 

Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa 
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Generationer  fra digitale 

analfalbeter,indvandrere til 

digitale indfødte 
Baby Boomers 

Den store under og 
efterkrigsgeneration: 

40-tallister, 68-generation 

Fra mangel til overflod 

P-pillen, rejsegrammofon 

Født 1940-54 

Generation Jones 

Nyopdaget generation  

 stor generation,  

”Jones”, fordi de er 
almindelige  

Stereoanlægget 

Født 1955-64 

Generation X 

Nå-generationen 

Den lille efter p-pillen  

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte 

Videoen 

Født 1965-77 

Generation Y 

Den mindste generation  

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet 

Pc, mobiltelefon  

Født 1978-89 

Generation Z 
Mellemkrigsgeneration 

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 - 



 

 Sokrates (469 f.Kr.-399 

f.Kr.) 

Vore dages ungdom elsker luksus. Den har 

dårlige manerer, foragter autoritet, har ingen 

respekt for ældre mennesker og snakker, når 

den skulle arbejde.  

De unge rejser sig ikke længere op, når ældre 

kommer ind i et værelse.  

Den modsiger sine forældre, skryder op i 

selskaber, sluger desserten ved spisebordet, 

lægger benene overkors og tyranniserer 

lærerne." 

 

http://da.wikipedia.org/wiki/469_f.Kr.
http://da.wikipedia.org/wiki/399_f.Kr.
http://da.wikipedia.org/wiki/399_f.Kr.


Familiejournalen  

1943 

 

Hvis De mener, 

ungdommen er mere 

fordærvet end før, 

Hvad er Saa 

Grunden? 



De unge, uddannelse og 

fremtid(er) 

 



Karakteristika  for  Generation 

Z og Y 

 

 

• Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil 

gøre alt for. Børnene i første række .. 

• Ikke egoistiske, men socialiseret til at være 

individualister fra starten af. 

• Man må bruge de talenter, man nu en gang har!  

• De skifter roller og værdier afhængig af de 

fællesskaber. 

 

 

 



Personal network and 

virtuality 

• Venner og fællesskabet – det vigtige i livet. 

• De frivillige og interessebårne fællesskaber 

• Hver digital native = stor personligt netværk 

- 4-8  intime venner(mindst 1 gang om måneden) 

- 30- 50 venner/bekendte fra skole, sport m.v. 

- Tidl. 100-200 MSN venner, nu op til og mere end 

500 venner på Fjæsbogen/ Facebook og 

• Venner er at lykkes som ung og barn 

 

 

 

 

http://www.imdb.com/title/tt0108778/posters


 

Digital Natives  

Google it ! Nr. 1 

 • Næsten født og lever on-line! 

• Nyheder, kultur, informationer,  shopping, chatting, spil, 

musik ( multitasking) 

• Sharing = dyrke venskaber og føle i live.  

www.youtube.com, www.facebook.com, www.instagram 

www.snapchat.com   

• Reality – ser ned på deltagerne, (betaling og oplevelse) 

• Mobil = kontakt til verden, venner og familie 

• Min egen personlige stil, projekt, og arbejdsplads.   

• De vigtige valg –forældre og rigtige venner  

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.instagram/
http://www.snapchat.com/


Mobil Digital Now or 

invisible in 2020 

http://www.mobilesniche.com/wp-content/uploads/2012/04/iphone_4_apps-400x376.jpg


  Valg af fremtid  

fra 15- 30 år!! 

• Egen Lykkesmed… den personlige anbefaling! 

 

”…Mange muligheder i dag, og  kun én selv, der 

sætter sine egne grænser.” siger Peter (18 år) 

”…”I princippet kan jeg jo blive alt” (Sofie 23 år) 

 

• Krisen og ledigheden (mere end 10 %  for de 25 

til 29 årige) skærper /øger lysten til at uddanne 

sig , gøre sig umage og klare sig. 

  

 

 

 



De hurtige  

og ambitiøse  

unge  

 • Uddannelsen  er  til for mig og ikke omvendt 

• Zappe m.h.t. opgaver, funktioner og 
udfordringer, som højner min personlige og 
faglige fællesskab 

• Fællesskab, ja tak ! 

• Forståelse for person, interesser, værdier og 
andre forhold f. eks en syg kat.  

• I 10érne – fri os fra alle de, der bare laller 
rundt…(CEFU)  

• Hvordan sikrer jeg min fremtid? 
 



 

De usikre og tvivlende! 

 
 

• Det kan ikke ses udenpå, men ofte den sociale 
arv, mangel på støtte og socialisering.  

• De  ”voksne” , som kan hjælpe dem til at se 
positivt på egen fremtid. 

• Skabe nye strukturer for unge, som får dem til 

at føle og mærke, at det går den rigtige vej. 

• Væk fra individualisering af fiasko og succes i 

hele skoleforløbet. 

 

 



 

• Underviser og nøglepersoner indenfor 

uddannelse er lig med uddannelsen/systemet. 

• Den person, som bestemmer om et forløb 

opfattes som en succes, middel god eller fiasko 

• Derfor skal man som underviser forstå og 

arbejde med egne roller og talenter i forhold til 

at uddanne mange forskellige unge mennesker 



 

 The Manager  

• Støtte den unge i at få et  strategisk overblik 

mht. uddannelse, fremtid, forældre, og 

tilværelsen. (Mange unge er stressede og 

mangler overblik) 

• Evne til at begejstre  og motivere i forhold til 

uddannelsen, arbejdslivet og muligheder (det 

smitter) 

• Opdragelse–  og det praktiske liv.  

• Eksekver og konsekvens! 

 

  

 

 



 

The Priest  

 

• Kunne lide og rumme de søde unge mennesker  

i al deres umulige og besværlige mangfoldighed 

• Dialog og nærvær hver dag ikke kun ved de 

faste samtaler   

• Respektfuld kommunikation 

• Anerkendelse af deres indsats på mange fronter 

• Give den enkelte retning og mening med 

uddannelsen og fremtiden 



 

The Artist  

• En voksen, som tør at bruge sig selv  og egne 

gode og dårlige erfaringer i dialogen med  de 

unge 

• Prøve nye veje  og metoder og give plads nye 

måder og ideer 

• Humor, sjov og fest og ballade  i hverdagen, gør 

det sjovere at være under uddannelse 

• Skabe rammer for fællesskabet. Fester og et 

godt social miljø 

 

 



 

DEN VOKSNE 

 

• Naturtalent for at matche en given tilgang til 

hver enkelte unge mennesker i given situation  

 time for time og minut for minut 

• Rollemodellen – integrator, og viser, hvordan 

udfordringer kan løses, også samarbejde. 

• Brobygger mellem systemer, unge, kollegaer, 

samfundet og  andet godt.   

 



Ledelse,  mennesket 

også i fremtiden  

 

  

• Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 

sværeste at styre ”Petraeus ” 

• Evidens er vejen frem, men mennesket står i 

vejen. (magt, rutiner og best practice) 

• Erfaring er ikke nødvendigvis et plusord blot  1 

års erfaring gentaget 20 gange. 

• Læs mere; Power - Why some people have it- 

and others dont! Jeffrey Pfeffer 2010,  
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Demografi Danmark  
Absolutte tal 2013-2023 

Kilde: Danmarks Statistik, 2012 

  2013 2023 Ændring 

0-9 643670 617716 -25954 

10-19 692950 655148 -37802 

20-29 681165 755726 74561 

30-39 700144 695547 -4597 

40-49 815577 698074 -117503 

50-59 727494 790977 63483 

60-69 693653 679367 -14286 

70-79 415050 585217 170167 

80-89 192270 254169 61899 

90 + 40468 48402 7934 

I alt 5602441 5780343 177902 


