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Forventningernes samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  – helst med omkring 
2,6% i DK  hvert år

▪ Det gælder det materielle og det immaterielle 

▪ Boligen er den største privatøkonomiske post hos 
danskerne 

▪ Mange drømme om størrelse, boligens indretning og 
beliggenhed 

▪ Arbejdspladsen –de store forventning til løn, vilkår og 
leders performance 
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Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2018

2018 2028 Ændring

0-9 623467 700739 77272

10-19 683061 641563 -41498

20-29 778345 759870 -18475

30-39 676658 799866 123208

40-49 769335 673602 -95733

50-59 792609 754776 -37833

60-69 665210 748241 83031

70-79 535730 575100 39370

80-89 212052 349730 137678

90 + 44640 56940 12300

I alt 5781107 6060427 279320



Demografi Odense
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2018

2018, pers 2028, pers. Ændring

0-9 21495 25772 4277

10-19 21809 21022 -787

20-29 41250 40460 -790

30-39 23615 30270 6655

40-49 24501 21254 -3247

50-59 24524 23314 -1210

60-69 20494 22594 2100

70-79 16203 17384 1181

80-89 6838 10485 3647

90 + 1493 1902 409

I alt 202222 214457 12235



Boligefterspørgslen de 
kommende 10 år

▪ Befolkningen vokser med  280.000 til 2028 

▪ Væksten er til 2028 i gruppen 30-39 år og over 60 år – især i gruppen 
60-69 og 80+ 

▪ Det betyder, at det samlede boligbehov vokser med ca. 140.000 
boliger på 10 år 

▪ Indvandring, fødsler og til dels flytning af befolkningen skaber behov 
for op til 80.000 ekstra boliger.

▪ København by vokser med 80.000 på 10 år

▪ Østjylland (i.e. Århus) vokser med 50.000 på 10 år

▪ Pas på med at tælle de samme boliger 2 gange

▪ Tilflyttere til København by er også nye unge 
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Fakta om familien

▪ Ikke færre familier - singlerne er overvurderet

▪ Danske familier er mere sammen med deres børn end for 15-25 
år siden

▪ 72% bor sammen med far og mor 

▪ 65% af danske børn vokser op med begge deres biologiske 
forældre

▪ 18% af børnene har en enlig forsørger (2% en enlig far)

▪ 10% bor med forsørger og ny partner

▪ Familien er blevet et valg 

▪ Stadig mange skilsmisser, men folk gifter sig igen



Flyttefrekvens i Danmark 
efter alder 
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Flere bor til leje, men flest i ejerbolig



Ændringer i befolkningen i danske 
kommuner frem til 2035 

Index 2017 =100



Nettotilflytning til 

kommunerne i 2017





KL (DST) –Folketal i byer



Fremtiden og 
fremskridtet 

▪ Pas på entydige  prognoser

▪ Behov boligudbud og service i mange byer 

▪ Byers og områders størrelse og udvikling afhænger af 
flere faktorer:

▪ Geografien – opland og nærhed til større by

▪ Infrastruktur – såvel vej som kollektiv trafik 

▪ Området  DNA og samarbejde på tværs erhverv og det 
offentlige  - visionær købmandsskab /ildsjæle!

▪ Investorer og byggefolk 

▪ Se Bolius: Bystatistik i kommuner 2006 til 2017



Indkomstfordelingen 
for familier, 2016

(3,51 mio. familier)
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Hvad er der ved at ske?

▪ Et rækkehus på Amager på 120-130 kvm koster som nyt i dag 
over 4 - 4,2 mio. kr.

▪ Aarhus er på vej mod samme prisniveau (pt 3,8 mio. kr.)

▪ De unge børnefamilier er nødt til at flytte ud af byen for at 
realisere deres boligdrøm

▪ Derfor flytter de nu ud på ny – de kan også sælge deres 
ejerlejlighed til en ok pris i dag

▪ Det samme skete i 2006-07 inden boligkrisen og i årene inden

▪ Befolkningstilvæksten vil i de kommende år blive større rundt 
om og i længere afstand fra de store byer



De unge i 20erne bor typisk  i 
etagebolig



De unges ønsker til boligen:

▪ Uddannelse og arbejde 

▪ Farvel til kollegieværelset for småt 

▪ Central beliggenhed afgørende midt i hjertet af en stor 
by – så ok med lidt mindre plads

▪ Ellers er vi på vej mod 2 værelses bolig til unge enlige 
og 3-4 værelser for unge par

▪ Ungdomsboliger i periferien af større byer og i små 
samfund skal omdannes

▪ Forældrekøb har fået en renæssance



De unge børnefamilier:
Hvordan skal huset se ud?

▪ Nogle børnefamilier og især de yngre par vil meget gerne 
have et arkitektegnet hus eller lejlighed helst i 2 niveauer.
▪ Boligen skal udstråle noget særligt d.v.s. særlig form, lysindfald, 

indretning, materialer

▪ Man skal kunne se, at der har været en arkitekt og ikke en lokal 
murermester

▪ Tænkt og tegnet flotte detaljer ind i husets udtryk, overflade, 
indretning, beliggenhed på grund etc.

▪ De fortrækker ellers et hus fra 60erne eller 70erne

▪ Huse fra 90erne – med integreret vognly ikke i høj kurs



Boligen omgivelser

▪ Alle aldersgruppe ønsker sig en have med en terrasse til 
grill og hygge – terrassen er vigtigst

▪ Terrasse/altan uden indsyn fra naboer & genboer

▪ Børnefamilier ønsker sig en nem have, men samtidig 
plads til græsplæne, fodbold og trampolin – eller et 
fællesareal med det samme

▪ Seniorer ønsker sig en mindre have til at sidde og hygge 
sig i og grille, men ikke for stor.



De 5 vigtigste faciliteter ved 
valg af boligen !



Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af 

hverdagen ! 

▪ Vores bosætningsundersøgelser viser, at det vigtigste 
er hverdagen og hverdagens forhold

▪ Det er indkøb, adgang til transport, skoler, 
daginstitutioner, sportsklubber, fritidsaktiviteter, gode 
naboer, etc. etc.

▪ Store spektakulære begivenheder kan man køre eller 
rejse efter (Herning - ikke tilflytning pga. Boxen, 
Skanderborg festival, Tinderbox )

▪ Andre spektakulære tiltag betyder stort set intet



Seniorer prioriteter

▪ Ikke flytte for langt – mange bliver i huset

▪ Ny tendens er at flytte til midtbyen ultimo 50erne – og 
nyligst til at flytte på landet eller til en mindre  ø

▪ 120kvm eller 90 for den enlige – er dyrt

▪ Vil hellere bo i andel eller til leje end tidligere i livet

▪ Mere optaget af at bruge penge på oplevelser og tøj end på 
boligen

▪ Service i boligen, fælleshus med overnatning, ingen 
vedligeholdelse

▪ En stigende antal enlige seniorer – også enker 



Fremtidens seniorer

▪ Vil flytte og omgruppere tidligere i livet

▪ 68 generationen vil gerne flytte i bofællesskaber, men det vil 
generationen fra 1956-1966 sandsynligvis ikke
▪ De første vil lave om på samfundet, den efterfølgende lave om på sig selv 

og sit eget liv

▪ Der er også nogen, der bare gerne vil have et nyt hus

▪ Det er kun i nogle år, man kan sikre sig en ny par-tilværelse

▪ Er stor del af seniorboliger kommer til at være beboet af enlige 
kvinder på et tidspunkt

▪ Der er lige så mange drømme, som der er seniorer



Hvor skal vi bygge og hvor 
skal vi bo?

▪ Rigtig mange dybdeinterviews over de seneste 5-7 år

▪ De begynder der, hvor de bor

▪ Dertil kommer arbejde, familie, venner etc

▪ Hvis de ikke har særlige forhold, søger de i en cirkel omkring de 
nuværende bolig 

▪ Hvad kan vi får for hvilke penge? 

▪ Lejeboliger i begyndelsen er attraktive

▪ De vi helst ikke gå på kompromis med boligen standard og 
udformning – så hellere afstand

▪ Derfor kommer udflytningen med prisstigningerne



Tilflyttere 

▪ De tænker ikke i en bestemt kommune

▪ De ser på bolig i byer, områder eller bestemte 
kvarterer – bosætningssteder 

▪ Mange har set på bolig i flere kommuner 

▪ Mange afgrænser et nærmere geografisk område, de 
ønsker at bosætte sig måske flere steder som 
potentielle mulige steder for dem

▪ Ofte er det selve boligen, dens kvalitet og pris, som 
medfører et endeligt valg



Mega Tech 2030 



Det 3. led af den digitale 
revolution 

▪ Teknologi og digitale systemer styrer drift, kommunikation, salg 
og kunderelation 

▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, tracker
systemer, produkter og services og som er integreret i 
materialer og produkter 

▪ Automatisering og optimering af alle sektor og brancher også i 
kontor, byggeri, industri mv.

▪ Vi lever i  en mega - bølge af nye teknologier, som smelter 
sammen og bruges på kryds og tværs af brancher og sektorer –

▪ Så vær åben og nysgerrig – vi kommer til at elske dem



3D  print



3D print China

▪ Sparer 



En bygning skabes 
i 2045

▪ Selvkørende forsyning af byggepladsen

▪ 3D print at besværlige bygningsdele eller alle flader i huset

▪ Humane robotter til montage af bygningsdele i den 
overordnede konstruktion

▪ Genbrug af materialer fra nedbrudt betonbyggeri mv.

▪ Bygningen optimeret efter anvendelse fra begyndelsen, 
den er energiproducerende og genbrugsvenlig



Arbejdsmarked og arbejdsplads 





Det åbne globale Tech 
arbejdsmarked

▪ Amazone intelligent Turc, - Worksome (DK)

▪ Digital platform  - hvor arbejdskraft og specialiseret 
arbejdskraft  til salg world wide

▪ Tilgængelighed 24/7

▪ Transparens  med hensyn til pris, kvalitet og erfaring-
rating 

▪ Afgørende – salg af standard eller ekspertviden

▪ Freelancer grupper – de eftertragtede – de som er 
nødt til det.  20 % i 2025 





Global - Lokal og 
arbejdspladsen  

▪ Den store verden og digitalisering – fremmedgørelse –
øget behov og fokus på;  

▪ Det lokale og det nære  – der hvor vi hører til og 
kommer fra.

▪ De lokale fællesskaber er bolig, kvarter og 
arbejdspladsen

▪ Vi  vil opleve, mærke, være sammen og fordybe os nu 
og her 

▪ Arbejdspladsen er et af de 2 store fællesskaber



De løbske mennesker 
og generationer på 

arbejdspladsen 
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, selv-
optagne, 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. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Generation 68 
født 1940 - 54
ca. 61 til 77 år

▪ Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en periode med 
mangel og afsavn. 

▪ Kollektivisme og solidaritet - ens for alle

▪ Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og telefonen.

▪ De ved, at der skal ydes, før der kan nydes…

▪ Det vigtigste – spændende opgaver, kollegaer og lønnen ikke så 
vigtig, dog sikkerhed og anerkendelse

▪ Udsigten til  2.  teenagefase - manglende anerkendelse, sygdom, 
ægtefælle – så stopper de med at arbejde

▪ Selv definere senior og alderdom og flere og flere især mænd 
fortsætter med at arbejde frivilligt!



ca. 52 til 62 år 

▪ Født 1955-66 - kaldet generation Jensen 
▪ Pragmatikere med idealer som 68’erne 
▪ Mere bevidste og kyniske i arbejdsliv og forbrug
▪ Vil ikke skilles, familieværdier og  den personlige succes er 

familie, karriere og fritid i forening
▪ Teknologi:  Båndoptageren 
▪ Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og samfundet er 

vigtigt 
▪ Gerne redefinere sig for hver livsfase!
▪ Kommunikation - Fokus på udvikling og at vi gør det 

rigtige(etikken/ideen)
▪ Joness – konkurrence - penge, status og position 
▪



Generation X
født 1967-79

ca. 39 til 51 år

▪ Historisk - færre børn i løbet af 1970’erne på grund af 
kvinder på arbejdsmarkedet og krise

▪ Den første generation, som var virkelig ønsket - p-
pillen 1966, fri abort 1973

▪ Individualisering og opvæksten i parcelhuset 
▪ ”Jeg smider dig lige en mail”
▪ Micro-elektronik og videomaskinen
▪ Utroligt arbejdsomme og resultater
▪ Gerne en høj løn og helst meningsfuldt arbejde
▪ Den personlige succes – eget ansvar –My Way!



Generation Y 
født 1980 til 1989

ca. 28 år til 37 år  

▪ 1980’erne – den kolde krig forsætter og afsluttes i 
efteråret 1989 – punk, krise og hiv.

▪ I 1980 var ca. 68 % af  kvinder erhvervsaktive 

▪ For alvor den første generation af sociale 
institutionsbørn - de  zapper og multitasker lektier, 
musik, tv 

▪ ”Jeg er nøgen uden mobilen”

▪ Virtuelle liv og internet – indkøb, kommunikation, 
netværk på tværs af geografi



Arbejdsmarked og 
arbejdsplads

▪ Meningsfyldt og  arbejde som identitet og 
selvrealisering

▪ Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag

▪ Gerne en titel og retfærdig løn 

▪ Ros og udvikling, udfordring, ansvar og afveksling

▪ Ville ikke arbejde meget – De 3 F’er – Fritid, 
Fællesskab og Frihed 

▪ Forbrug og aldrig mødt modstand før 2008 

▪



3. led af den digitale 
revolution 

▪ Chips og digital kraft er til stede overalt 

▪ Teknologi og digitale systemer styrer produktion, 
kommunikation, salg, indkøb og kunderelationen  

▪ Teknologien bliver moden – det betyder, at den forsvinder som 
noget synligt. Digital = normalt

▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, tracker 
systemer og forbindelser er vejen frem

▪ Ny teknologi skal udvikles i virksomhed, marked, og situation, 
ellers giver det ikke mening ……..

▪ Teknologi, robotter, automatisering, software – Årsagen til at 
produktion kommer tilbage i DK og USA. JYSK 

De digitale indfødte Z 
Ca. 17 til 27 år 



Karakteristika  

▪ Emma er  vant til at være i centrum og den 
individuelle tilgang fra hjem og professionelle

▪ Løbende feedback på styrker og svagheder 

▪ Sofie  er god til indgå i mange forskellige situationer 
og skifte roller og værdier 

▪ Mads er selvstændig og selvsikker  på noget 

▪ Mathilde gider ikke flere regler og politikker, når hun 
selv kan bestemme. 

▪ Performance og de mange valg!



De digitale indfødte 



Digital Natives

▪ Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.  
www.youtube.com, www.facebook.com, www.snapchat.com, 
www.instagram.com, Twitter mv.

▪ Nutiden og  fremtidens unge skræddersyer egne  lukkede 
kredsløb på sociale medier

▪ Kommunikation, anbefaling og rating …..

▪ Gaming og next level – Belønning hele tiden ….

▪ Glad for provinsen Danmark – men  verden venter…

▪ ”Når jeg endelige bevæger ud i det fysiske univers” 

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


▪ SYNLIGE karrieremuligheder og personlig udvikling 
skræddersyet til mig med flere stationer og udviklingstrin

▪ Fleksible arbejdstider med forståelse for andre interesser 
end arbejde (Heste, Yoga, festival)

▪ Fair og retfærdig løn

▪ De unge de mest stressede på arbejdspladsen ( A4) – de 
mange valg og drømme - usikkerhed

▪ Jo yngre jo mere fryns – Tak 

▪ Gerne en titel  og noget at være stolt af -

▪ Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig!

De unge og forventninger 
til arbejdspladsen 



Motivation 

▪ Primadonnaen:  Høj faglighed er meningen med 
arbejdet, (mening, opgaver og løn)

▪ Karrieremennesket : Opgaver, især udvikling og næste
hop i form af løn og titel

▪ Lønmodtageren:  Leverer de aftalte opgaver, men 
lever i fritiden og for familie og venner.

▪ Pragmatikeren :  gode arbejdsvilkår, miljø, kollegaer. ( 
Arbejdspladsen, opgaverne og lønnen)

https://www.saxo.com/dk/motivation_helle-hedegaard-hein_indbundet_9788741252278


Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af 

hverdagen!
▪ Den attraktive arbejdsplads er der rum til forskellighed mht. 

alder, køn, kompetencer mv. 

▪ Alle talenter skal foldes uden under hensyntagen til opgaver og 
kunder 

▪ "Leadership involves plumbing as well as poetry” James G. 
March, Stanford University

▪ Det gør os tilfredse med jobbet (NAF 2017)

▪ Social støtte fra chefen.

▪ Indflydelse på arbejdet.

▪ Social støtte fra kolleger



Ikon og ledestjerne – en at se op til og som fortjener 
respekt! 





Ledelse,  mennesket
også i fremtiden 

▪ 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. 

▪ Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 
sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf, Dyrby, 
Weinstein, Alyssa Milano ………



Marianne Levinsen

Saralyst Alle 53
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Befolkningsudviklingen 2013-
2030 

(Prog 2013)




