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Fremtiden kommer af sig selv,
det gør fremskridtet ikke – Poul Henningsen

Forventningernes samfund
▪ Vi forventer konstant fremgang – helst med omkring
2,6% i DK hvert år
▪ Det gælder også ledernes performance og vores vilkår
som ansatte
▪ Det gælder vores liv og sundhed både det fysiske og
det mentale
▪ Et stort forventningspres på systemet
▪ Ulykke, sygdom og handicap opleves som tilbagegang
især når man er ung.

Befolkningsudviklingen
Danmark 2017-2027
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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
og integrerer, tracker
Ungesom
og forbinder
(forældre)
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
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De seks generationer: værdier
og teknologi
Baby Boomers

Generation Jones

Generation X

Den store under og
efterkrigsgeneration:
40-tallister, 68-generation
Fra mangel til overflod
P-pillen, rejsegrammofon
Født 1940-54

Nyopdaget generation
stor generation,
”Jones”, fordi de er
almindelige
Stereoanlægget
Født 1955-66

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1967-79

Generation Y

Generation Z

New Millenium
Efter 9-11 generationen
Kulturel homogen.
1. verdensborgergen.
Wi–Fi (Wireless internet)
Født 2002 -

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1980-89

Mellemkrigsgeneration
Stor familieværdier
Projekt- og curlingbørn
Digital natives
Født 1990-2001

Karakteristika
for unge i dag
▪ Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil gøre
alt for. Mikkel i første række
▪ Emma er vant til at være i centrum og den
individuelle tilgang fra hjem og professionelle
▪ Sofie er god til indgå i mange forskellige situationer
og skifte roller og værdier afhængig af, hvem hun er
sammen med
▪ Mads er selvstændig og selvsikker på noget
▪ Mathilde gider ikke flere regler og politikker

Hverdagen som ung
▪ Materielt og indflydelse på liv langt større
▪ Skole, arbejde og sociale medier i gang hele tiden
▪ Præget af performance kultur og fokus på at præstere
godt fagligt i uddannelsessystem og på arbejde
▪ Hele tiden præstere det bedste og måle sig med de
andre på mange områder fagligt, socialt og fysisk …..
Det presser på – det perfekte

Venner = at lykkes
Fælleskaber
▪ ”Uden venner føler man sig ensom og ikke have noget at lave”
mange 1 til 2 nære venner – men
▪ 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 ofte via sociale
medier f.eks. snapchat
▪ Efterskolen, arbejdsplads, fritid, sorg og patientgrupper mv.
▪ Frivillige fællesskaber og rammer – de vil helst hjælpes og
forstås af peers dvs. andre unge

De digitale indfødte

Digital Natives
Z og New millenium
▪ Nyheder, kultur, informationer, shopping, chatting, spil, musik (
multitasking)
▪ Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.
www.youtube.com, www.facebook.com, www.snapchat.com,
www.instagram.com, Twitter mv.
▪ Gaming – forskellige spil afhængig af køn og forventning om
next level
▪ Piger kommunikerer stadig mest også digitalt
▪ Mobil = den personlige genstand – med på rejsen til at blive
voksen. Ca. 10 til 12 år

Børneliv version 2.0
CUR 2013
Meget vigtigt %
9 -12 årige

Forældre tror er meget vigtigt for dem

Venner ( 94)

88,3

Være i naturen (38)
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

Krop og udseende
▪ Det fylder utroligt meget, at man som unge gerne vil
se godt ud og være attraktiv!
▪ Den lækre krop er en krop i balance og god udstråling
▪ Lækker krop er veltrænet - muskler
▪ Mange fortæller, hvordan de går meget op i at have
den rigtige påklædning f.eks. Stil og mærker på.
▪ Fitness – træning og vedligeholdelse

Digital Natives Y, Z og New
Millenium

De mange valg
fra 15 - 30 år!
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Mange unge føler, at de har meget travlt af natur med skole,
venner, familie og social tilgængelighed
Ikke mindst med at prioritere mellem de aktiviteter, som de
gerne vil gå i gang med!
Især med at finde ud af – hvad de vil være?
På arbejdsmarked føler de unge sig også mest stressede
(ugebrevet A4)
Individualisering og pres på den enkelte både i 2006, 2010 og
2017 Fremforsk.
”…Det er mere åbent og frit, hvad man vælger… Det er op til en
selv, hvordan ens fremtid bliver…” siger Sofie

Modern Family

Socialisering i den nye
forhandlingsfamilie
▪ ”Vi vil det bedste for vores børn”
▪ Far og mor er mere ligestillede i børneomsorgen
▪ Børnene lærer at forhandle og få deres vilje fra tidlig alder
- tætte relationer og fortrolighed
▪ Løvindemor vågner let – og forsvarer sine børn mod
institution, på universitetet og sundhedsvæsen
▪ Individualisering mod egen familie og venner medfører
store forventninger til den individuelle tilgang og
engagement i enkelte unge ..

Generations Jones og X som
forbrugere
ca. 37 til 59 år
▪
▪
▪
▪

Selvbevidste og krævende kunder
Prisen og servicens kvalitet
Sundhed er i høj grad også dit eget ansvar
Dårlig oplevelse for ens barn også i 20’erne kan udløse
vrede og raseri
▪ Vi klarer os selv – det kan vi ikke vente på!
▪ Nogle digitale og andre som 68’erne, men flere og flere
vil forvente og foretrække kontakt pr. e-mail, sms, app
mv.
▪ Hvis valgmuligheden foreligger ……..

Forventninger til sygeplejersker og sundhedsvæsen

https://www.kora.dk/media/6844202/11325_fem-megatrends-der-udfordrerfremtidens-sundhedsvaesen.pdf

Fra patient
til kritisk forbruger!
▪ Har været på nettet og fundet diagnosen
▪ Debatterer løbende behandlingen med de
sundhedsprofessionelle (patientpårørende Råd)
▪ og andre patienter via sociale medier og blogs
▪ Måske allerede i kontakt med klageinstans, advokat,
alternative behandlere, bank,
▪ Respekt – ja, det skal systemet have overfor os!
▪ Går gerne selv i gang med alternative behandlinger,
kost eller ny livstil ………

De unge (forældre) og service
▪ Sundhedsvæsenet er stort, uoverskueligt og ofte
bureaukratisk
▪ Så hurtig, nem og smart service
▪ 24/7 – tilgængelighed og hjælp, når man har brug for
det.
▪ Interaktiv og intuitiv tilgang
▪ Gerne et engageret mennesker, som forstår mig og
min situation. ”Når man endelig bevæger sig ud den
fysiske verden!”

Sundhedsvæsen og interface
▪ Uber, AirBnb og GoMore
▪ Tech branchen er rigtig gode til kundeservice og
kundebetjening 24/7 what ever –when ever
▪ Forkorte/ forbedre vej og kontakt mellem patient og system
▪ Arbejde for bedre overgange og overblik for patient
▪ Hvilke teknologier og udviklingsarbejder kan gøre det nemmere
at være patient
▪ Drømme scenarie - En indgang frem for flere
▪ http://www.visikon.com/#omvisikon Martin Vesterby –
Animation af forløbet visuelt

www.fremforsk.dk
Marianne Levinsen
Saralyst Alle 53
8270 Højbjerg
E: mlev@fremforsk.dk
T: 86 11 47 44
M: 20 67 45 01

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

Demografi Danmark
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