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

(1844=indeks 100)





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



Medarbejdere

▪ Dyb arbejdskraftmangel fremover

▪ Det hjælper først om 5-6 år, og der er alting alligevel 
forandret

▪ Automatisering, outsourcing, robotics og nye 
forretningsmodeller

▪ Tage sig godt af de unge og seniorerne

▪ Passe på familiernes midt i livet

▪ Rekruttere fra Øst og Sydøsteuropa – men de har også 
økonomisk fremgang der

▪ Opprioritere HRM





Trafik-arbejdet

▪ Infrastrukturen er de blodårer, der får samfundet til at 
fungere – uden god infrastruktur, ingen fremgang

▪ Der er bilerne, der bærer det store læs – 75%

▪ Og varevogne og lastbiler, der transporterer det meste 
godt

▪ Busser og tog tager sig af op mod 25%

▪ Tog tager under 8% af transportarbejdet

▪ Internationalt tager fly også deres lille andel

▪ Trafikarbejdet er vokset kraftigt

▪ Væksten er i gang – kraftigt stigning i trafikken



Det ruller stadig i fremtiden

▪ Vejene og asfalt er afgørende for fremtidens danske 
infrastruktur

▪ Vi kan godt supplere med tog og fly, men hovedparten 
af trafikarbejdet foregår også om 15 år på gummihjul.

▪ Det er ikke blot den overordnede struktur, der skal 
udbygges – alle forbindelse er vigtige!

▪ Der er brug for langt mere fokus på lokaltrafik, lokale 
vejnet og alt det, kommunerne har ansvaret for





Fremtidens storby: 
Selvkørende bil lejes – ikke lige 

foreløbigt



Fremtidens biler

▪ En lang bilkø, der bevæger

sig med 100-120 km/t mens bilisten laver alt  muligt 
andet

▪ Den selvkørende bil er lavet – og den selvkørende lastbil 
også

▪ Vil vi på længere sigt se en todeling af vejnettet – der hvor 
man må køre uden hænder på rattet og der hvor man selv 
skal køre

▪ Og mange nye smarte biler…..





Vi har brug for flere faste 
forbindelser

▪ Den omvendte geografi – overgangen fra at vand binder 
sammen til at land binder samme

▪ Vi har bygget forbindelserne på lavt vand – og skal 
naturligvis bibeholde dem og gøre dem bedre

▪ Vi skal videre med de dybe forbindelser efter Storebælt og 
Øresund

▪ Kattegat, Femern, Als-Sydfyn, Langeland-Lolland, 
Helsingør-Helsingborg, Nordfyn-Juelsminde, Gedser-
Rostock (Kbh-Berlin) etc.

▪ Vi er ikke færdige med at bygge broer



Vejnettet og tog

▪ Der er brug for en massiv udbygning af vejnettet i Danmark i 
mange år endnu

▪ De selvkørende biler løser ikke problemet, men vil blot skabe 
endnu større behov for en bil per person. Biler bliver hele tiden 
billigere – se bare på de små biler i dag

▪ Derfor er der behov for ansvarlige landspolitikere og lokale 
politikere, der faktisk påtager sig ansvaret at få samfundet og 
byerne til at fungere

▪ Vi har en togplan i Danmark, som ikke bringer os op på 
europæisk niveau – Danmark er det eneste land i det gamle EU 
uden hurtigtog – vi skal have TGV!



Trafikmodel 2050 
med

nye motorveje

TGV:
København/Malmø

Kalundborg
Århus

Aalborg
Kolding

Flensburg
Hamburg

Kiel
Lolland

København



Infrastrukturinvesteringer
er nødvendige

▪ Infrastruktur skaber vækst i samfundet

▪ Det skaber nye muligheder og binder samfundet bedre 
sammen

▪ Det skal naturligvis være bæredygtig, miljørigtigt osv. Men 
det bliver det også i fremtiden!

▪ Det rigtige løsning bliver alt for ofte til et lunkent 
kompromis – en bane af gangen er lang dyrere end en 
ordentlig udbygning på en gang, ordentlig vedligeholdelse 
er billigere end total renovering

▪ Vi må sætte nye investeringer på dagsordenen!



B, X og Y på arbejdspladsen



Institutionaliseringen
af børn



De seks generationer

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen

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 - 2013



De nye unge familier
(Generation Y 28-38 år)

▪ Far er også kærlig og leger med børnene

▪ En nye type familie – Bonderøven er sexet

▪ 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



Generation Y
▪ Meningsfyldt og dybere mening

▪ Fair og retfærdig løn – efterhånden høj løn

▪ Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag

▪ Gerne en fed titel, english please - manager

▪ Betragter arbejde som identitetsskabende og selvrealisering

▪ Se mig og ros mig flere gange om dagen

▪ Udvikling, udfordring, ansvar og afveksling

▪ Arbejde identitetsskabende

▪ Hver er sin egen lykkesmed 

▪ Ikke for meget arbejde, der skal være plads til 3 fff (frihed, fællesskab og 
fritid)

Arbejdes betydning og krav



Generation Z på 
arbejdspladserne

▪ ”Vi gider ikke dem, som laller rundt”                 (Modsat (hvor det i 

00erne lød ” Der skal være plads til alle”) 

▪ Mere strømlinede – en krisegeneration

▪ Aldersmæssigt er de mellem 17 og 27 år og de ældre er på 
vej ind på arbejdspladsen.

▪ De bliver nogle super kompetente digitale indfødte

▪ Stor forståelse for netværk og forretning i den multiglobale 
verden

▪ Men socialiseringen stammer fra daginstitutionerne

▪ Arbejde sammen sådan nogle som mig (peers)



Generation Z som 
medarbejdere

▪ Ros mig, se mig – og jeg skal nok se tilbage (krisebevidste 
endnu i nogle år)

▪ Indgå i fællesskaber, peer to peer

▪ Sørge for at give dem mulighed for at gøre det, de er gode 
til – lede sig selv, arbejde i teams, have et mål og være 
parate til forandring hele tiden

▪ De er en stor del af de nye medarbejdere i disse år og bliver 
vigtige fremover

▪ Der er fremgang i Danmark, og de forventer også mere i løn 
fremover



Generation new millennium
(Gen 2001 => )

▪ 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 medarbejdere 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



Frisatte 
medarbejdere 

▪ Frisatte medarbejdere er mere glade for at gå på arbejde og 
bruger langt flere af deres kompetencer på arbejde

▪ De er mere produktive og effektive

▪ Deres potentiale som mennesker for udvikling og forandring 
udnyttes bedre

▪ Det er en kunst at frisætte medarbejdere – det kræver stram 
styring af mål og en helt anden ledelsesstil – eller ingen ledere

▪ Den stramme styring af opgaver og måske også arbejdstid er 
nødvendig for at hjælpe medarbejderne med at være frisatte



Jesper Bo Jensen

Fremforsk
Saralyst Allé 53

8270 Højbjerg

E jbj@fremforsk.dk
T 86 11 47 44
M 20 67 45 00

www.fremforsk.dk

Instagram og twitter:

#fremforsk; @JesperBoJensen

Facebook: Fremforsk

LinkedIn: Fremforsk

mailto:jbj@fremforsk.dk
http://www.fremforsk.dk/
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=131

