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Corona tidsånden

2020/2021/2022 

▪ Tiden er kold og usikker – vi savner fester, festival, og 

knus og kram…..det ubekymrede

▪ En ny fase med nye regler for arbejdsliv, sundhed og 

hverdagsliv skal sættes i kraft

▪ Ekstra fleksibilitet, åbenhed og samarbejde blandt

mennesker og virksomheder

▪ Den nye tid - det nære, familie, natur, sundhed og 

sikkerhed samt nye måder at leve og arbejde på….



Vækst 2020/21



Tilbage til 2009 eller 2013 

i 2020/21?



Befolknings-

tilvækst mod 2025 



Forventningernes samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang helst 2,6% i DK, 

▪ I 2030 mere end 5 mia. i den globale middelklasse

▪ Store forventninger til arbejde, familieliv, sundhed og 

uddannelse….

▪ Krav til de fysiske rammer, produktet og service og det 

engagement, som person og virksomhed leverer

▪ De unge medarbejdere har store forventninger til  

arbejdsliv og privatliv

▪ Unge  Y og Z kun 26 % tror på bedre tider i fremtiden 



Bæredygtighed 

▪ Gøre en forskel og redde 
dyr, regnskov, og folk

▪ Recycle, energi, 
ressourcer og transparens

▪ Tag selv ansvar for dig 
selv, miljø og nærmiljø

▪ Fra privat til business CSR 

▪ Virksomhed som garanten 
for produktion, materialer, 
miljø, mennesker i form af 
ansatte og kunder… 



Deloitte 2019 

Generation Disrupted



Den nye usikre 

verdensorden 



Europa en af verdens 

magtcentre

▪ En ny mangfoldig verden med forskellige 

interesser, kulturer, religioner, sprog og 

økonomiske magtcentre 

▪ Sikkerhed og adgang til vitale ressourcer

▪ En uforudsigelig verden – Vi skal være klar på 

at blive klogere … 

▪ Der opstår konflikter hele tiden, som rammer 

virksomheder, investeringer og arbejdspladser



The New Normal 

2030

▪ Øget global konkurrence – vi skal fortjene det 

hver gang – skærpet konkurrence

▪ Mangfoldighed i salg, service og produkter 

afhængig af land, kultur og subkultur

▪ Afgørende kompetence nu og i fremtiden -

faglighed og evne til at forstå land, kultur, 

mennesket, behov og ønsker

▪ Analyse, empati og konsekvens 





Mega- Biotech

▪ Genetik – først

kortlægning af eget

udgangspunkt

▪ Dernæst den 

skræddersyede

behandling efter dit DNA

▪ Design og redesign af

dele af DNA

▪ Idag kortlagt Genom på 2 

timer (1990) The Human 

Genom projekt



Bio – Tech

▪ Vævsforskning med fokus på genvækst eller erstatning

f.eks. øre, æggeledere og livmoder, 

▪ Nye metoder til at skabe væv samt genvækstmedicin

f.eks. forlænge fertilitetsperiode hos kvinder

▪ 3D print til at skabe nøjagtige kopi af organ tilpasset

den enkelte

▪ De uanede muligheder for at optimere krop og gener

▪ Samarbejde på tværs af Tech, Bio –Tech mv. 



Efterspørgsel 

sundhedsservice og 

produkter  i fremtiden

▪ Den aldrende befolkning og øget vækst i bl.a.  

Kronikere, multisyge og medicinudgifter 

▪ Patienternes krav tilbud og den uendelige efterspørgsel

▪ Et hastigt voksende privat sundhedsmarked også i DK –

større andel af privat forbruget 

▪ Størst vækst i det, som betyder mest for os  dvs.  

alvorlig sygdom og familie, barnløshed ……….



Nutidens og fremtidens  

familietype og mennesker 



Demografi Danmark
Absolutte tal 2020-2030

Danmarks Statistik 2020

2020 2030 Ændring

0-9 616.140 694.228 78.088

10-19 681.979 628.300 -53.679

20-29 786.603 759.967 -26.636

30-39 688.927 810.779 121.852

40-49 756.728 680.319 -76.409

50-59 800.938 743.411 -57.527

60-69 664.188 757.461 93.273

70-79 564.199 574.778 10.579

80-89 226.608 364.803 138.195

90 + 44.612 59.723 15.111

I alt 5.830.922 6.073.769 242.847
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Den uforudsigelige 

Individualisering

▪ Tradition og ritual er til forhandling og under evig ud i 

individ, familie og enkelte land/kultur

▪ Fokus på individ og det nære frem for samfund og 

systemer 

▪ Vi vil selv definere det gode liv og familietype

▪ Brug for eksperter  i forbindelse med fertilitet, fødsel og 

familie 

▪ Når det rammer – har vi ikke prøvet det før! 



Moderne par og 

menneske

▪ Vi er fælles om det meste – huskøb, maling, 

graviditet og barnløshed 

▪ Det store selvvalgte projekt og drøm for fremtiden, 

▪ En bristet drøm og stor sorg – når det ikke lykkes, 

▪ Single kvinde og mand går selv i gang for at få, det 

som giver livet mening for mange

▪ Mandens behov overses også ved barnløshed?



De løbske generationer 

kunder og medarbejdere

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. verdensborger

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Generation X
født 1967-79

41 og 53 år 

▪ Anne, Charlotte, Christian og Henrik

▪ Højkonjunktur indtil  gik over i krise og nedtur 

▪ Færre børn –flere kvinder i arbejde

▪ Ønskede børn - p-pillen 1966 og  fri abort 1973

▪ Friere opdragelse og pædagogik 

▪ Individualisering og opvæksten i parcelhuset 

▪ Micro-elektronik og videomaskinen



Generation

X  

▪ Selvbevidste og kyniske forbrugere og borgere, ikke 
loyale mod virksomheder og myndigheder

▪ Lækker tilværelse designet og personlig 

▪ Arbejde, resultater og mening – tal og performance

▪ Raseri og vrede – hvis man ikke får det ønskede

▪ Den gode middelklasse - opsparing og forsikringer til at 
sikre sig  såvel på sundhed og økonomi 

▪ Forbrugere og service, Tak ……



Generation Y 
født 1980 til 1989

30 til 40 år 

▪ Camilla, Louise, Anders og Christian

▪ De kolde 80’ere - kolde krig, punk, krise og AIDS

▪ I 1980 var ca. 68 % af kvinder erhvervsaktive 

▪ Første store generation af institutionsbørn

▪ Digitale sociale Zappergeneration 

▪ Glade og positive opvækst i 90’erne og 00

▪ Unge i 00erne – blot vælge, hvad du har lyst til fra sex 

in the city til genbrug, klima og rette adfærd

▪ Mobiltelefon 1982 - Walkmann og movieboks 



Generation Z
født 1990 til 2001

19 til 30 år

▪ Julie, Line, Frederik og Jonas

▪ Født ind i  de glade 1990 til 2001

▪ En ny verden med  håb og optimisme

▪ De første børn, som får en stemme i familiedemokratiet

▪ Internet, gamers og sociale medier 

▪ Individuelle læreplaner i skole og  dags institution 

▪ (2003 og 2004)

▪ Senere finanskrise - fornuft , PISA og Performance. 



Performance

Y og Z !

▪ Eget ansvar for succes og fiasko

▪ Uddannelse, familie, arbejde, venner og sociale medier 

i gang hele tiden 

▪ Mange er meget opmærksomme på at måle sig og 

sammenligne med andre unge – karriere, familie, 

venner, bopæl, fysik …..Konstant

▪ De vil gerne være stolte af deres liv ikke mindst og 

kunne fortælle de andre, hvor godt det går for dem!  

Partner, familie og barnløshed! 



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 også om 

barnløshed, behandling – gode og dårlige løsninger

▪ Vlog, Blogs, lukkede og åbne grupper – steder  - hvor vi 

kan dele de gode og dårlige oplevelser 

▪ De sociale medier til at dække de fælles følelser og 

erfaringer 

▪ Kommunikation, anbefaling og rating …..

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


Generation Y og Z  

Service

▪ Hurtig, nem, lækker og smart design

▪ 24/7 – What ever – When ever 

▪ Interaktiv og intuitiv

▪ Engageret og god attitude – når man møder et 

menneske 

▪ ” Når man endelig bevæger sig

ud den fysiske verden !”



Mangfoldig tilgang

▪ Forskellige ønsker og krav afhængig af livsfase, 

generation, kultur, sociale forhold mv.

▪ Fagligt  kompetente mennesker, som yder os den 

optimale ”personalized” service 

▪ Før, selve og efter service tilpasset behov og ønsker.

▪ Det er altafgørende for fremtidens konkurrence om 

kunderne 

▪ Den digitale og fysiske service og engagement på det 

rette tidspunkt 



De store forventninger !



De unge og forventninger 

til arbejdspladsen

▪ SYNLIGE karrieremuligheder og 

personlig udvikling med flere steps

▪ Udvikling og fremdrift – ellers går det 

ned af bakke 

▪ De unge de mest stressede på 

arbejdspladsen ( A4)

▪ Retfærdig løn og fleksible 

arbejdstider – hjemmearbejde og tid 

til andet venner, familie, heste, 

motocross

▪ Gerne en titel  og noget at være stolt 

af -

▪ Ros – se mig hele tiden og hver dag! 

Og tilgiv mig!



Unges Drømme 

▪ Gøre en forskel i fag og for 
mennesker

▪ Del af projekter, som gør en 
forskel i menneskers liv, 

▪ Faget og faglighed betyder 
meget – derfor afgørende 
personligt at opleve udvikling 
og forbedring løbende 

▪ Demotiverende – hvis proces, 
arbejde, dokumentation ikke 
giver mening og føles 
nytteløs og unødvendig 



Arbejdspladsen og 

det lokale fællesskab 

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

Fællesskab – typisk det lokale og fysiske – der hvor vi 
hører til og kommer fra.

De uformelle relationer og til familie, venner og lokale 
butikker, foreninger og arbejdspladsen.   

”Den ægte vare” - Vi såvel unge og ældre higer efter ægte 
nærvær, fællesskab, dialog, forståelse og engagement



Jeg holder af hverdagen 

Mest af alt holder jeg af 

hverdagen!

▪ "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





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 virksomheder



Spørgsmål og dialog 



Generationer i Danmark

▪ Ny bog af Marianne 

Levinsen: 7 Generationer

▪ Print og e-bog format

▪ Gratis på e-reolen 

▪ Bygger på indgående 

dybdeinterview med mere 

end 600 danskere

▪ Værdier, forbrug og 

levevis nu og i fremtiden

▪ Print 150 kr.,  e-bog 149 

kr.


