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Demografi Danmark 
Absolutte tal 2016-2026

Kilde: Danmarks Statistik, 2016

2016 2026 Ændring

0-9 623069 665830 42761

10-19 681148 637701 -43447

20-29 741762 747263 5501

30-39 669499 762856 93357

40-49 795286 670544 -124742

50-59 764656 776980 12324

60-69 681170 719273 38103

70-79 486334 584605 98271

80-89 200841 314106 113265

90 + 43819 54966 11147

I alt 5687584 5934124 246540
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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



Normalitetsbegreb 

under forandring

Dydens smalle sti er blevet meget smal –
indskrænkning af det normale (middelklassens 
ulidelige sejr)

Det fysisk afvigende er i mange år blevet håndteret 
bedre

Det psykisk afvigende er først ved at komme ud af 
tabu-området

Unge skal helst være meget normale – og det normale 
har ikke vide grænser længere

De sære, den underlige og det afvigende ser ud til at 
være på vej ind igen – men langsomt



Hvad lever vi af i dag?

(netto)

Eksport industrivarer 68 mia. (medico 39 mia., maskiner 19 
mia., møbler 5 mia., instrumenter 5 mia.) 

Eksport landbrug (70 mia.)

Søtransport (52-60 mia.)

Varetilknyttede tjenester (17-18 mia.)

Varetilknyttede tjenester, merchanting (16-19 mia.)

Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.)

Lufttransport person og godstransport land (10 mia.) 

Royalties og licenser (3-4 mia. kr.)

En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.)

…resten giver underskud



India’s high-tech centre



Globalisering 2.0

Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”

– Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 
finansielle wizkids

– Indiske læger og ingeniører, regnskabsafdelinger i 
Krakow, crowdsourcing af IT opgaver og andre 
opgaver

– White coller sweat shop arbejde 

Digital udprikning i Dacca

Hvorfor? Prisen er bedre og de er ofte tættere på 
markederne

Reshoring – tilbageflytning af arbejdspladser



Arbejdsmarkedet i 

fremtiden

Der bliver mangel på

arbejdskraft i 

fremtiden

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelses-længde



Befolkningens 

uddannelsesniveau
(2013)
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Tertiary education (OECD):

Danmark 40% 25-34 årige

USA 40%, Norge 48%,  

Sverige 43%, Finland 39%

Japan 58%, Sydkorea 65%, 

Rusland  57%, Irland 50%%

(2013 OECD tal)



Automatisering og 

robotisering

Automatisering, robotisering og effektivisering af alle 

processer i danske virksomheder

Danske virksomheder skal stadig producere 

Konsekvens – en lille andel af høj specialiseret 

arbejdskraft tilbage

En del af industrijobbene forsvinder og erstattes af ny 

teknologi

Kan også være en del af en globaliseret virksomhed, 

hvor den kritiske del af produktionen hjemtages til 

DK og automatiseres/robotiseres





Industriproduktion:

Også i Danmark

Globalisering 2.0 – udlægning af viden og service til Asien 

og andre steder i verden

Begyndende insourcing af industriproduktion – pris, 

kvalitet, teknologi og logistik i forening

Lenovo, GE og Apple til USA

Danfoss insourcer til Danmark igen her i 2013-14

Fremtidens industriproduktion er automatiseret i langt 

højere grad – næsten uden berøring – og billigere

Højtspecialiseret, maskintung og lille arbejdskraftandel

Serie 0 produktion i Danmark, cashcows i Østen



Biotech tatoo



Ray Kurzweil: In The 2030s, 

Nanobots In Our Brains Will 

Make Us 'Godlike'



Disruptive technology









Ny teknologi og 

digitalisering

Ny teknologi har tre trin:

A: Vi gør alt det gamle på en nye måde

Benzinmotor i stedet for en dampmaskine

IT til at beregne store formler

B: Vi begynder at gøre noget nyt, vi ikke kunne før

Benzinmotor på en hestevogn – bil og lastbil

IT til tekst, PC, regneark, billeder, video, internet etc.

C: Samfundet forandrer sig

Forstæder, produktion med halvfabrikata, globalisering

Digitale mennesker, nye virtuelle banker, helt nye vilkår
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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 - 2012



De nye unge familier
(Generation Y 24-35 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



Gen. Z:  Venner = at lykkes 

Venner er det vigtigste

Uden venner så vil man føle 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

– Efterskolen, højskolen, fritidens klubber og foreninger etc.

De spejler sig i hinandens øjne. 

Dette betyder at venner og venskaber konstant skal 

bekræftes og vedligeholdelse. 



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 15 og 25 år og de ældste 

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 skal jo lige blive uddannet og blive klar til at 

arbejde, men de kommer!
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Handicappede og 

beskæftigelse

Beskæftigelsen af handicappede er ifølge SFI 

hverken gået frem eller tilbage de seneste 10-15 

år

Den følger beskæftigelsen for alle andre, men på 

en meget lavere niveau

Psykisk handicappede har særlige problemer med 

beskæftigelse og det har handicappede med 

læse- og skriveproblemer også

Beskæftigelsesreformen  vil ramme særlige 

grupper særligt hårdt


