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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



Befolkningens 

uddannelsesniveau
(2014)
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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)



Byggeriet går bedre



Dyb mangel på 

arbejdskraft i fremtiden

Der er allerede mangel på bestemte grupper af 

faglærte – industriteknikere, håndværkere i dele 

af landet etc.

Der går flere ud af arbejdsmarkedet end der 

kommer ind

I storbyer kan det være svært at rekruttere til 

bestemte jobtyper

Der bliver kamp om arbejdskraften som i perioden 

2003-2007





Institutionaliseringen

af børn
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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



Disruptive technology







Droner til pakker



Delivery Robot





Gennemtrængning af 

markedet – disruptive 

technology

Det er normalt en masse hype i starten

Derefter sker der ikke noget i nogle år

Så har alle glemt det nye og fortsætter, som om 

intet var hændt

Det er her den nye teknologi for alvor begynder at 

trænge igennem

Så hold øje med droner, selvkørende lastbiler og 

varevogne, leveringsrobotter og 

sorterings/plukkerobotter i de kommende år



Googleplex

i Mountainview
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B, X og Y på 

arbejdspladsen



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



Mere bevidste og kyniske forbrugere 

Design, etik, idé

Vil ikke skilles, familieværdier, samfundet er vigtigt

Penge!

Interrailgenerationen

En ny start frem for den 3. alder – begynder forfra i 
50erne

Status, position

Skaber den nye iscenesættelse via familien

Succes er familie, karriere og fritid i forening

Perfektion som mål 



Generation Jones 

belønning

At starte på ny – nyt job med udfordringer og ny 
selviscenesættelse

Status - position

Rejse – se verden

Design og dejlige omgivelser på arbejdet

Kultur – og ideen om at vide noget om kultur

Hjælpe familien – og de store børn…efterhånden 
børnebørn

Ideen om det perfekte – hjælp til at bevare illusionen

Fred og ro, når vi har fri



Generation X 

– Meningsfyldt og dybere mening

– Høj løn 

– Fleksible arbejdstider, ex. Mødefrihed mellem kl. 8-9 og 15-16

– Behøver ikke titel..

– Betragter arbejde som en pligt til samfundet

– Anerkendelse

– Udvikling og udfordring

– Vil arbejde meget

– Resultatorienteret dvs. vigtigere at få løst opgaven end 

arbejdstidens længde.

Arbejdes betydning og 

krav

Kilde: Fremforsk dybdeinterviews foråret 2009



Gen X belønning

 Tid til børn og familie

 Sikkerhed i jobbet er også efterspurgt

 Store, fede brands

 Både på job og som ”løn”

 Noget af prale af – og vise frem

 Succes og personlig status

 Masser af arbejde

 Og behov for en lykkelig-familie-forsikring

 Særlige ferier, events ud over det sædvanlige



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



Generation Y

 Meningsfyldt og dybere mening

 Fair og retfærdig 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



Gen Y: Mål og belønning

Samle sig et CV – og blive anerkendt i den gruppe, man er 
en del af

Stil, autenticitet og anden anerkendelse

Prioriterer ofte familie over arbejde

Tid til børn, partner og til mig selv!

Fun – work, shopping, ferie og alt andet

Glem filosofi – husk en nærværende leder

Penge, og de helt særlige muligheder

En biodynamisk el-bil

– status er noget andet for denne gruppe



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 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 skal jo lige blive uddannet og blive klar til at 

arbejde, men de kommer!
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