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Befolkningsudviklingen
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Demografi Danmark
Absolutte tal 2017-2037

2017, pers 2027, pers. Ændring 2037, pers Ændring

0-9 625110 695802 70692 718285 93175

10-19 684875 649069 -35806 713310 28435

20-29 768937 756866 -12071 709892 -59045

30-39 676721 791977 115256 773701 96980

40-49 782457 681543 -100914 779009 -3448

50-59 781554 766618 -14936 657020 -124534

60-69 672558 735849 63291 725867 53309

70-79 513248 579694 66446 656208 142960

80-89 205327 332444 127117 389074 183747

90 + 43116 53583 10467 100285 57169

I alt 5753903 6043445 289542 6222651 468748

Kilde: Danmarks Statistik, 2013
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Medarbejdere og 
generationer!



Forventningernes samfund

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

▪ Det gælder også  ledernes performance og vores vilkår 
som ansatte  

▪ Virkeligheden på arbejdsmarkedet

▪ I virkeligheden er mange unge i dag de bedst uddannede 
men dårligst lønnede i USA og Europa

▪ De offentlige ansatte de sidste år oplevet lav lønudvikling, 
lavere sikkerhed og utallige omstruktureringer (Politi og 
folkeskole)
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De seks generationer:  værdier 
og teknologi

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 2002 -



Babyboomers
født 1940-54

ca. 61 til 77 år

▪ Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en periode med 
mangel og afsavn. 

▪ Kollektivisme og solidaritet - ens for alle

▪ Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og telefonen.

▪ De ved, at der skal ydes, før der kan nydes

▪ Det vigtigste – spændende opgaver, kollegaer og lønnen ikke så 
vigtig, dog sikkerhed og anerkendelse

▪ Udsigten til  2.  teenagefase - manglende anerkendelse, sygdom, 
ægtefælle – så stopper de med at arbejde

▪ Selv definere senior og alderdom og flere og flere især mænd 
fortsætter med at arbejde frivilligt!



ca. 51 til 60 år 

▪ Født 1955-66– kaldet generation Jensen 
▪ Mere bevidste og kyniske i arbejdsliv og forbrug
▪ Vil ikke skilles, familieværdier og  den personlige succes er 

familie, karriere og fritid i forening
▪ Teknologi:  Båndoptageren 
▪ Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og samfundet er 

vigtigt 
▪ Joness – konkurrence - penge, status og position 
▪ Gerne redefinere sig for hver livsfase!
▪ Kommunikation - Fokus på udvikling og at vi gør det 

rigtige(etikken/ideen)
▪ Stadigvæk digitale indvandrere – nogle mere end andre
▪



Generation X
født 1967-79

ca. 38 til 50 år

▪ Første generation, som var virkelig ønsker (p-pillen 
1966, fri abort 1973)

▪ Individuel tilgang – børneopdragelse, eget værelse i 
parcelhuset  

▪ Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.
▪ Den personlige succes …Workaholics
▪ Helst meningsfuldt arbejde til en høj løn og gerne 

arbejde meget (titel uden betydning)
▪ Fleksible arbejdstider og resultater 
▪ Værdier - Harmony, Helhed og Hensyn
▪ De sidder i dag på magten offentlig og privat 
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De unge og arbejde i 
fremtiden 



Digital Natives

▪ Socialiseret  til personlig og individuel tilgang 

▪ Vant til at indgå i mange forskellige sociale 
sammenhænge og fællesskaber

▪ Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.  
www.youtube.com, www.facebook.com, 
www.snapchat.com, www.instagram.com, 

▪ Digitale verdensborgere i provinsen DK i Verden og 
fællesskab med peers!

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


De digitale indfødte 



De yngre og service

▪ Hurtig, nem, lækker og smart design

▪ 24/7 – What ever – When ever

▪ Gaming og next level

▪ Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan se og 
røre, følge og finde frem til uden besvær

▪ Den visuelle ikke den tekstnære tilgang 

▪ Engageret og god attitude – når man møder et 
menneske ” Når man endelig bevæger sig

▪ ud den fysiske verden !”



▪ Karrieremuligheder og personlig udvikling skræddersyet til 
mig 

▪ Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag med forståelse for 
andre interesser end arbejde (Heste, Yoga, Fair og retfærdig 
løn

▪ Fryns og fede lokaler – det er en selvfølge!

▪ Jo yngre jo mere fryns – Tak 

▪ Gerne en titel  og noget at være stolt af

▪ Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig!

▪ Y og Z – finanskrise, arbejdsmarked ….

De unge og forventninger til 
arbejdspladsen 



Digitalisering og 
Mangfoldighed 

▪ Få medarbejdere uanset  generation, køn, livsfase, 
social gruppe, faglighed og kultur til at arbejde  med 
energi og engagement 

▪ Vi ønsker alle en forskellig service og tilgang afhængig 
af livsfase, generation, kultur, sociale forhold mv.

▪ Det udfordrer især det offentlige og store 
organisationer med meget ensartede og kollektive 
tilgange til medarbejdere og borgere!



Mega Tech 2030



Industriproduktion 4.0, 

▪ Globaliseringen  flyttede ufaglærte jobs også  service 
og rådgivningssektor for bl.a. byggeri og medicin i 
Bangalore(Dacca)

▪ Den skandinaviske landsby i Krakow/Puznan

▪ Den globale arbejdsdeling ændres af de 
automatisering, robotter og kunstig intelligens

▪ Den har allerede medført nye arbejdspladser i DK og 
USA 

▪ Rutinejobs i produktion og service  world wide bliver 
erstattet af  intelligente robotter 



De kloge robotter 

▪ Næste level er øget automatisering og robotter med 
kunstig intelligens, som kommer til at løfte 
produktivitet og effektivitet i service og avanceret 
videns-service 

▪ Alle kommer til at trimme organisation, opgaver, 
arbejdsgange og finde nye og bedre løsninger

▪ Arbejdsdelingen mellem mennesker og digitalisering i 
bred forstand bliver forfinet og fintunet de 
kommende år 
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Det åbne globale 
arbejdsmarked

▪ Digital platform  - hvor arbejdskraft og specialiseret 
arbejdskraft  til salg world wide

▪ Tilgængelighed 24/7

▪ Transparens  med hensyn til pris, kvalitet og erfaring-
rating 

▪ Løn og pres på prisen fra andre steder i verden, som 
har  lige så god uddannelse, men lavere løn og pris

▪ Det danske arbejdsmarked - overenskomster!



Det meget fleksible 
arbejdsmarked!

▪ Forskere og konsulenthuse forudsiger at 40 % af 
eksisterende job forsvinder i 2030?

▪ Prognoser for, hvordan teknologier kan overtage 
bestemte jobfunktioner  

▪ Samfund og arbejdsmarked uændret 15 år frem

▪ Urealistisk – vi har et meget dynamisk og omskiftelig 
arbejdsmarked i DK

▪ Halvdel af job og stillinger forsvinder på 10 År og lige 
så mange nye opstår! 
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