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Kilde: Danmarks Statistik

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

Mængdeindeks



Forventningernes samfund

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

▪ Boligudgifterne stiger med 4% om året

▪ Borgernes forventninger vokser også – og forventninger til 
daginstitutioner følger med

▪ Bedre service på mange områder

▪ Mere kvalitet og bedre løsninger

▪ Fra offentlige service leverancer til hjælp til selvhjælp 

▪ Kerneydelse i centrum - og væk med alt andet
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Sundhed en global trend de 
næste 5 år  

Kroppen i en løbsk verden … den nye forbrugsplatform

Sundhed som centralt issue på flere arenaer; 

Privat: Kost, motion og livsstil i familien – optimering af 
sundhed

Sundhed er en meget stor forbrugertendens – næsten alt 
kan sælges på sundhed

Sundhedsapostle og flere på vej ……

Rawfood, veganere og andre i vækst….
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Autoritetstroen er forsvundet 
– på sundhedsområdet

Vi tror ikke længere på politikere

Heller ikke på bankdirektører

Eller på skolelærere

Vi tror ikke på tandlægen – eller på priserne på de dyre 
behandlinger

Vi er blevet vores egen autoritet på vores egen sundhed

Det sker ikke på alle områder – eksempel børneopdragelse



En normal ”patient”
- egentlige en kunde

Har været på nettet og fundet diagnosen af den konkrete 
tilstand og de forskellige behandlingsmuligheder

Kender til alternativer og priser på forskellige 
behandlingsformer

Har fundet andre steder i udlandet, der laver det samme

Har besøgt trustpilot

Debatterer løbende behandlingen med tandlægen

Har allerede ved første behandling kontaktet advokat, 
alternative behandlere, bank, forbrugerstyrelsen, 
sundhedsstyrelsen mv. 



Fra sygdom til sundhed:
Udvidet efterspørgsel

Mere end sundhed i fremtiden
- den udvidede efterspørgsel

Vi vil ikke bare være sunde - Vi vil være perfekte (Eller 
medicinerede raske – to udgaver)

Giv mig perfekte tænder – og nogle der holder i mange år – eller 
tænder som moden foreskriver

Kosmetiske tandretninger og ændringer er et meget stort 
vækstområde

Fremtidens klinik bliver specialiseret endnu mere end i dag: 
Tandpleje, tandulykker, tandplastik, seniorhjælp, smertefri 
etc.



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





Institutionaliseringen
af børn
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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



Familier i fremtiden?

Følelsesmæssigt og personligt behov for belonging –
tilhørsforhold ” My home (familie) is my castle” 

Nye livsfaser betyder færre familier - men ikke i 
børnefamiliealderen

Den har overlevet utroligt meget - derfor fortsætter den

Parforholdet er endnu mere stabilt end familien

De unge mellem 15 - 19 år ønsker også familie, parforhold og børn

Kernefamilien er børnenes klare billede af den rigtige familie 
(77%) Børnerådets panelrapport 2011



De seks generationer, værdier 
og teknologier

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 1967-79

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

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2001 - 2011



Generation X
født 1965-79

Selvcentrerede og selvorienterede

Ekstroverte – vis det hele, også på sociale medier  

Ego orienterede - mere end forgængere/efterfølgere

Workaholics – knokler på jobbet

”Du skal også sige undskyld”, ” Jeg smider lige en mail”, ”Giv 
et pitch”, ”Det er dig, der gør det!”

Går efter status:  Bolig, job, familie, fritid (status fra 
mountainbike, triatlon, crossfit)

Brand entusiaster: Den perfekte livsstil

Drømmen om det gode liv – arbejde og familie



Generation X som forældre

Elsker deres børn og projektet børn & familie!

- er selv de første ønskebørn i historien

Mor (og efterhånden også far) kontrollerer børnene på alle 
leder og kanter

Iscenesættelsen af familiens lykke sker gennem børnene –
men de er ikke altid særligt godt opdraget

Hvis I kan give børnene et frirum hos tandplejen og få de 
voksne til at tro, at de er i kontrol, har I løst opgaven



Dydens smalle sti – normalitet 
i middelklassen

Leve i parforhold og have to børn, gå på arbejde hver dag og have 
børnene i institution – også indvandrere!

Leve på den rigtige måde – bolig, mad, ferie, indkøb etc. – og leve 
sundt (KRAM etc….)

Huske hjemmelavede kyllingepølsehorn med speltbrød og 
hjemmerørt ketchup

Der er utroligt mange mennesker (…kvinder? ) i middelklassen, der 
bruger ufatteligt meget energi på, hvordan de andre SKAL leve

Hvis børnene ikke opfører sig normalt, må vi have en diagnose – så 
er det ikke vores skyld!



Kan I huske 80erne
(og 60erne & 70erne)

Det var normalt at være afvigende

Det afvigende var at være helt ”normal”

Subkulturer med egne normer, fri moral, opgør med 
konventioner og gamle normer

På mange måder en tid, hvor alt blev sat frit

Dengang var dyden ikke smal og havde mange former

Det sluttede med AIDS og en række nye normer – blandt 
andet dem vi slås med i dag



Generation Y

Den mindste født 1980-89

Teknologi: Pc, mobiltelefon

Veluddannede

Fun-shoppers

Store sociale talenter

Myself Inc.

Mestre mange valg og en 
ustabil og labil situation

Verdensborgere af sind

Been there, done that

Karriere og familie skal hænge 
sammen

Far er en god far, stort skæg og 
leger med børnene

Mor arbejder, men tager sig 
også af en del derhjemme

Tænderne er blevet passet De 
tænker som i 
børnehaven/skolen/ 
fritidshjemmet – among peers –
nogle som mig



Generationen Y som forældre

Far leger med børnene og ved, at magten i familien går gennem 
børnene

Personlig behandling – det skal være for mig, og jeg er speciel: 
Tænker ikke i lighed og uniform behandling

Forbinde Jer direkte med dem som forældre

Far er meget interesseret i børnene – men vil også gerne have en 
snak med en af de andre fædre eller mødre

I sådan set helst lave noget med deres børn, som de også selv er 
med i – og gerne med andre

De er vokset op i daginstitutioner

Digitale og parat til at ordne alt digitalt



De unge Gen Z og New Millennium



▪ Født ind i  de glade 1990 efter afslutning af Den Kolde Krig - i alt 
ca. 900.000 

▪ En ny verden med mere håb og optimisme og DK mere vendt 
mod verden økonomisk, politiske og militært 

▪ De blev en stor generation i et årti præget af børnefamilier og 
deres ønsker og behov 

▪ De blev de første børn, som for alvor fik en stemme i 
familiedemokratiet

▪ Skoler og daginstitutioner begyndte at arbejde med mere 
individuelle tilgange og læreplaner  (2003 og 2004)

▪ Senere finanskrise - fornuft , konkurrence og indsatsen. 



Karakteristika

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

▪ Løbende feedback på styrker og svagheder 

▪ Rasmus er god til indgå i mange forskellige situationer og 
skifte roller og værdier afhængig af, hvem han er sammen 
med 

▪ Mathias er selvstændig og selvsikker på nogle områder, 
usikker på andre

▪ Julie gider ikke flere regler og politikker, når hun selv kan 
bestemme – pædagofri zone



Performance!

▪ Materielt velstillede og indflydelsen på eget liv langt 
større 

▪ Uddannelse, arbejde, venner og sociale medier i gang hele 
tiden 

▪ Mange er meget opmærksomme på at måle sig og 
sammenligne med de andre unge på mange områder 
fagligt, socialt og fysisk …..Konstant

▪ De vil gerne være stolte af arbejde og uddannelse og 
kunne fortælle de andre, hvor godt det går for dem! 



Generation Z 

Hvis det ikke findes på nettet, findes det ikke!

What’s in it for me?

Jeg vil gerne være god – når jeg har lyst til at være det

Jeg kunne godt tænke mig en hurtig løsning og muligheden 
for at møde nogle fede mennesker 

Peers, nogen der er lige som mig

Pædagogfri zone – ingen løftede pegefingre

Det er i orden, at vi ikke er enige
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Generation Z som 
patienter

Kan det være sværere end forgængerne

JA – nu er de ikke blot digitale, men helt digitale

Behandling på afstand

Mor med i baglommen eller en god veninde ved siden af stolen

I vil fremover blive tandovervågere og plejere – konsultation via 
nettet, gode råd efter tandbørstning om aftenen, små video’er
med tandtråd etc.

Videokontakt fra udlandsrejsen – skal jeg gå til en lokal eller kan du 
fikse det på afstand?

http://www.freepatentsonline.com/7099732-0-large.jpg


Generation New Millennium
(Født 2001 - 2011)

De første 16 årige i generationen er på vej

MEGET digitale og forstår ikke mangel på Wifi eller andre 
digitale selvfølgeligheder

Augmentet reality en del af hverdagen – hjælp dem med at 
finde jer og finde rundt

Som elever er de som Gen Z bare mere individuelle, mere 
institutionsopdragede, mere uforstående overfor systemer, 
besværligheder og manglende digitalitet

Sigt efter denne gruppe og I får også de andre på plads



Børneliv version 2.0
CUR 2013

Meget vigtigt %

9 -12 årige eget svar Forældre tror er meget vigtigt for dem 

Venner 94% 88,3 %

Være i naturen 38,0%
Krop                               31,9%

25,1%
16,1%

Forurening/miljø 31,1%
Udseende                       22,1%

9,4%
20,6%

Om Gud er til…              21,7%
Shopping                        17,5% 

5,1%
4,3%

Tøj/mode 16,5% 16,0%

Kærester 13,0%
Make-up                           2,6%

1,4%
1,4 %



Venner = at lykkes 

▪ ”Uden venner føler man sig ensom og ikke have noget at lave”

▪ Bindeleddet  for venskabet er ofte en ”fælles historie”,  dele 
oplevelser, og dermed fortiden og fremtiden 

▪ Venner og venskab bliver hermed en aktiv proces i deres 
socialiseringsproces og identitetsdannelse
▪ Skolen, fritiden, samværet i sportsklubber mv.

▪ Frivillige fællesskaber  og rammer – de vil helst hjælpes og 
forstås af peers dvs. andre unge

▪ Tilbud  tiltrækker, men relation fastholder 



De unge
fra 12/14 år og opefter 

Den alder – hvor de selv begynder at bestemme for alvor

▪ Ikke gå til det, som far og mor vil have idræt – klub 

▪ Ikke spise den sunde madpakke

▪ De frivillige fællesskaber på baggrund af interesse og venner –
Nej tak til tvang og bestemte værdier. 

▪ Vingerne er ikke helt vokset ud endnu – så de har meget brug 
for tydelige og kærlige voksne, som støtter og siger fra på de 
rigtige tidspunkter forældre og de professionelle - også fra 
tandplejen 



New Millennium som 
patienter

(Født 2001-2011)

De er stadig en slags børn – teenage-fasen begynder tidligere, men 
er svagere i starten

Mor/far eller en god veninde med ind til tandlægen

Alt hvad der ikke er digitalt stammer fra forrige årtusinde - er altså 
fra oldtiden!

Tænder – frygter tandretning og bøjler – vil gerne se godt ud 
ligesom i MGP (børn) og i X-faktor/Live/Danmark har talent 
etc…..

I kan stadig nå at lære dem at gå til tandlæge med ro i sjælen og 
uden angst – men kommunikationen er gennem peers – deres 
egne (trustpilot for off tandlæger)









Fremtidens digitale medier

De sociale medier udvikler sig hurtigt og de håndholdte medier i 
lommen er fremtidens platform

Blogs, instagram, influencers og autenticitet: Det er ok at tage imod 
penge og produkter, men man skal fortælle, hvis vinge man er 
under - mening med produktet har betydning

De bedste er de uafhængige – og dem man selv kender personligt –
brug de personlige historier hos Jer

Det er være med på det digitale er en adgangsbillet til de unge og de 
helt unge teenagere - efterhånden også de yngre på alle områder 

Tillid digitalt! – vis det på nettet!
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