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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 –lille bedring af den danske 

økonomi 

Respekt for dem, som skaber noget!

• Siden 2008   danskerne præget af fornuft frem for 

overflod – pris, opsparing og mindre forbrug 

• Nærhed, det autentiske, og hjemlighed/hygge.

– Hjemmebag, urter,  nyttehave

– hjemmestrik og anti-materialism

• Retro på retur mod 2020

• Næste bølge - Futurisme og Fremskidt



Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Danmark 2013-2023

Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa
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Befolkningsudviklingen 
2012-2030 (prog. 2011)



Danmark i Verden 



The west is no longer the 

best !!

• En ny mangfoldig verden  ser sit lys med mange 

forskellige interesser, kulturer, religioner, sprog 

og økonomiske magtcentre

• Ressourcerne og magten over dem lige så 

vigtig som militær kapacitet.

• En langt mere kompleks og  uforudsigelig 

verden 

• Vores udfordring –undgå Europa på museum 

som ikon for det 20- århundredes 

industrialisering og kapitalisme. 





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, 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



2025

Danmark i Verden



Befolkningstilvækst

og den voksende 

middelklasse
• Afrika

• Sydamerika

• USA

• Indien

• EU – øst

• Tyrkiet



2025 -Middelklasser



Globalisering 2.0

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

finansielle wizkids, kreative medarbejdere

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

• Flere og flere opgaver også mere avancerede 
servicefunktioner outsources,vækst i perioden 
2009 til 2011

• Manglende sprog = job flyttes andre steder hen

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



Globalisering 

og Kultur

• Globalisering i form af uddannelse, arbejde og 

turisme mere kulturel udveksling end i dag 

• Fremtidens unge og børnefamilier er digitale 

indfødte verdensborgere. 

• Kultur, fritid og læring af sprog sker mange 

steder i verden 

• Nye identiteter – Multilokal eller Afropolitan!

• Sproglige kompetencer en forudsætning for at 

man får det optimale udbytte og viden 



Globalisering –

kompetencer 2020

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

• Evnen til at formidle egen faglighed og viden

• Forståelse for en global verden  og de mange 
forskellige kulturer og sprog
• English dear i  dele af verden 

• Sproglig kulturel feltarbejder, ellers fejl, misforståelse, 

• Det koster milliarder hvert år i forskellige brancher



Kompetencer 2020

• Samarbejde og kommunikation med mange 
forskellige mennesker 
• Både fagligt, sprogligt og socialt 

• 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



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 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-77

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 -



Mobil Digital Now or 

invisible in 2020

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


De usikre!

Give me direction !

Unge , som har tøj, penge, mobil og I- pod

Unge, som har ondt i selvværdet

Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme

De får det ikke længere i folkeskolen

Hjælp af en voksen, som du har tillid til for at 
skabe egen fremtid = uddannelse og job

Coaching før uddannelse, under, og efter

Mentorordninger – bl.a  Århus Tekniske skole



Engelsk som fremtidens 

sprog?

• 1 milliard mennesker taler det, 

• men kun 330 mio. som modermål

• Ofte svært at ændre modermålet og sproget i et 

land, distrikt eller område

• Med mindre man kan bruge det som neutral 

sprog på grund af mange lokale sprog

• Indien – især Sydindien mange lokale sprog

• Sydafrika –

• Engelsk i den vestlige verden mv.



LOKAL som mega-trend

• Et voksende antal globale nomader, de er geografisk 

mobile i ind og udland

• Verden er stor, mangfoldig, sjov inspirerende, men 

svær at styre og kontrollere.

• Det giver det enkelte menneske et Enormt stort behov 

for tilknytning til et bestemt lokalområde, by eller 

kommune enten bolig eller feriehus.

• Sproget, koder lig med kultur, sammenhold og det 

sproglige er en del af det at høre til og forstå.

• Engelsk taler til hjernen, og fransk, russisk, kinesisk 

taler til hjertet



The multisproglige  

Verden 

• Sprog – amatøren – Den som kan bruge det 

som GPS, youtube mv. 

• Den superprofessionelle – kender sprogets 

kringlekroge grammatik, nuancer og som kan 

kommunikere præcist og korrekt 

• Konkurrencen – altafgørende for den rigtige 

tilgang til uddannelse, produktion og salg i 

mange forskellige dele af verden



Status 2012 i DK

• Mange gode amatører, som taler original sprog 

på ferie og når det er uforpligtende. Det folk, 

som mest ihærdigt i EU prøver sig frem.

• Fald i andel af danskere, som reelt kan mestre 

flere fremmed sprog på 8 % fra 2005 til 2012 til 

58 %.

• Reelt fald i andelen, som mestrer flere sprog.

• Vi tror, vi er de bedste i EU men reelt er vi 

middelmådige 



MULTISPROGLIGE ! 

• Dansk som modersmål

• Engelsk som absolut minimum

• Flere har brug for mestre tysk, russisk, 

kinesisk, portugisisk, fransk og italiensk

• Ellers går job og opgaver til andre f.eks. 

Polakker, ungarer, som forstår at en sproglig 

mangfoldighed og professionalisme er 

afgørende på  det lokale, regionale og globale 

jobmarked





Ledelse,  mennesket

også i fremtiden 

• Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 

sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf…

• 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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