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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.

• Uddannelse og kompetencer er  IN

• 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 

• Finanskrise –kapitalismens nedsmeltning

• Derfor tøver  Vesten mht. Syrien 





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



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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UOPLYST UDDANNELSE

LANGE VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

BACHELOR

MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

KORTE VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

ERHVERVSFAGLIGE
UDDANNELSER

ERHVERVSGYMNASIALE
UDDANNELSER

ALMENGYMNASIALE
UDDANNELSER

GRUNDSKOLE 8. - 10. klasse

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)



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 -



Familiejournalen 

1943

Hvis De mener, 

ungdommen er mere 

fordærvet end før, 

Hvad er Saa 

Grunden?



De unge, uddannelse og 

fremtid(er)



Karakteristika  for  Y og Z  

• Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil 

gøre alt for. Børnene i første række.

• De har individuelle læreplaner fra de starter i 

daginstitutioner, og folkeskolen den individuelle 

tilgang siden 2003.

• Børn lærer hurtigt at indgå i mange forskellige 

sammenhænge og skifte roller og værdier 

afhængig af, hvem de er sammen med 

• Forventer, at vi ser dem – som det unika, de er!



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, miljø og fælleskab er at lykkes som ung 

og barn

http://www.imdb.com/title/tt0108778/posters
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
http://www.mobilesniche.com/wp-content/uploads/2012/04/iphone_4_apps-400x376.jpg


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

• Giv mig billeder af hvad det kan bruges til?

• 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.



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 (omkring 9 %  for de 25 til 

29 årige) skærper /øger lysten til at uddanne 

sig , gøre sig umage og klare sig.





• 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



Serviceret marked

Erkendte

behov 
Allerede udnyttede muligheder

- Markedsandele

Ikke udnyttede muligheder

- Markedsandele

Ikke

erkendte

behov 
Ikke udnyttede muligheder

- Mulighedsandele

Ikke udnyttede muligheder

- Mulighedsandele

Ikke serviceret marked

Udfordringer for

Officersskolen 

Fra FLOS TIL OS



• I 2025 alle danskere under 45 år 

• Glem automatik og faste forestillinger om 

uddannelse og arbejde 

• What´s in it for me! 

• Afgørende at forklare  - hvad man får ud af tage 

en officersuddannelse 

• Definere  de særlige erfaringer, fagligheder og 

det håndværk man opnår  ved at tage 

uddannelsen 



Rekruttering 

• Udfarende på uddannelsesinstitutioner og  

relevante websites

• Hvad får man ud af en Officers uddannelse 

Fagligt og personligt

• Især de gode muligheder efterfølgende på 

arbejdsmarkedet 

• Rigtige mennesker og historier om, hvad de fik 

ud af uddannelsen gerne unge til unge

• Mund til mund metoden –anbefalinger –

ambassadører i samfundet 



Fastholdelse i forsvaret 

• De yngre - hele tiden nå et højere Level

• Blindgyder nej tak 

• Fortælling og det særlige man får ud af hvert 

trin i forsvarets uddannelsesraket

• Hele tiden kunne formulere fordele ved at få 

mere uddannelse og mere erfaring

• Ellers finder de andre græsmarker 

• Co-creation få informationer ud af jeres egne

• Folk både de som bliver og forlader jer.







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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