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Forventningernes samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  – helst med omkring 
2,6% i DK  hvert år både materielt og immaterielt 

▪ Patienter forventer mere service, engagement og 
forståelse – det samme som sidst. Sygdom 

▪ Medarbejdere forventer vilkår, løn, og rammer er i 
konstant opadgående på arbejdspladsen 

▪ Mange unge er skuffede over virkeligheden.

▪ Det samme gælder mange offentlige ansatte.
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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





Patienter,  borgere 
og medarbejdere !



Fra patient 
til kritisk shopper! 

▪ 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 løbske mennesker 
og generationer

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 -



Mellemkrigs generation
Født mellem 1919 -1939

79 til 99 år  

▪ Kun ca. 7% af befolkning i dag 

▪ De ældste og dårligst uddannede i vores samfund -
husker en barndom præget af nøjsomhed og arbejde

▪ Bruge det hele – imod madspild 

▪ Digitale analfabeter

▪ De er forsigtige og tilbageholdende og venter på deres 
tur 

▪ Opmærksomhed og tages i hånden …



68’erne 
født 1940 - 54

ca. 64 år til 78 år 

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

▪ 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!



68’erne 
født 1940-54

ca. 61 til 77 år 

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

▪ Værdier: Solidaritet med alle = alle lige rettigheder og 
pligter, ikke individuelle 

▪ Mange er optaget af sundhed og at optimere den ”man 
skulle helst nå det hele”

▪ Vil selv definere sygdom og alderdom

▪ Som borgere  - digitale indvandrer – et kompetent 
menneske, en telefon eller et brev



ca. 52 til 63 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 51 år

▪ Første generation, som var virkelig ønsket (p-pillen 
1966, fri abort 1973) Børn af 68’erne!

▪ Individuel tilgang - børneopdragelse, eget værelse i 
parcelhuset  

▪ Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.
▪ ”Jeg smider dig lige en mail”
▪ Den personlige succes …Workaholics
▪ Resultater i form af høj løn og helst meningsfuldt 

arbejde  - (titel  ikke så vigtig) 
▪ Fleksible arbejdstider og resultater 
▪ De sidder i dag på magten offentlig og privat 
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Generations Jones og X som 
patienter 

▪ Selvbevidste og krævende borgere og patienter

▪ Sundhed – det er også dit eget ansvar!  

▪ Lækker og personlig service, som signalerer penge nok. 
Status. 

▪ Dårlig offentlig service – vrede og raseri 

▪ Vi køber selv det vi har behov for…….

▪ Nogle digitale og andre som 68’erne, men flere og flere 
vil forvente og foretrække  kontakt pr. e-mail, sms, app 
mv.



Generation Y 
født 1978 til 1989

ca. 28 år til 37 år  

▪ 1980’erne – den kolde krig forsætter og afsluttes i 
efteråret 1989 –punk, krise og Aids

▪ I 1980 var ca. 68 % af  kvinder erhvervsaktive 

▪ For alvor den første generation af institutionsbørn –
som blev langt mere socialt kompetente end tidligere 
generationer 

▪ Zappergenerationen 

▪ Vant til at indgå i mange forskellige sociale 
sammenhænge 



De første næsten
digitale indfødte 

▪ Den første generation af unge, som multitasker med 
lektier, sms og tv på samme tid.

▪ De første, som sagde ”jeg føler mig nøgen uden en 
mobiltelefon”

▪ Sms i lommen frem for personlig samtale

▪ Storbruger af internet til kommunikation, køb og 
information 

▪ Det virtuelle liv med venner og bekendtskaber – de 
første til at skabe netværk på tværs af geografi  og 
bopæl 



Arbejdsmarked og 
arbejdsplads

▪ Meningsfyldt og  arbejde som identitet og 
selvrealisering

▪ Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag

▪ Gerne en titel og retfærdig løn 

▪ Ros og udvikling, udfordring, ansvar og afveksling

▪ Ville ikke arbejde meget – De 3 F’er – Fritid, 
Fællesskab og Frihed 

▪ Forbrug og aldrig mødt modstand før 2008 

▪



Livsfaser
Den lange ungdom  
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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 som forbinder og integrerer, tracker 
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 

De digitale indfødte Z og  New 
millenium  



Karakteristika 
17 til 27 år 

▪ Emma er  vant til at være i centrum og den 
individuelle tilgang fra hjem og professionelle

▪ Løbende feedback på styrker og svagheder 

▪ 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, når hun 
selv kan bestemme. 



Venner og 
Performance 

▪ Meget store krav til egen performance –fagligt, socialt, 
personligt og udseende (2017 Fremforsk) 

▪ ”Uden venner føler man sig ensom og ikke have noget at lave”

▪ Bindeleddet  for venskabet er ofte en ”fælles historie”,

▪ Venner og venskab bliver hermed en aktiv proces i deres 
socialiseringsproces og identitetsdannelse

▪ Skole, arbejdsplads, fritid og som patient 

▪ Frivillige fællesskaber  og rammer – de vil helst hjælpes og 
forstås af peers dvs. andre unge



De digitale indfødte 



Digital Natives

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

▪ Nutiden og  fremtidens unge skræddersyer egne  lukkede 
kredsløb på sociale medier

▪ Kommunikation, anbefaling og rating …..

▪ Gaming og next level – Belønning hele tiden ….

▪ Glad for provinsen Danmark – men  verden venter…

▪ ”Når jeg endelige bevæger ud i det fysiske univers” 

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


▪ SYNLIGE karrieremuligheder og personlig udvikling 
skræddersyet til mig med flere stationer og udviklingstrin

▪ Fleksible arbejdstider med forståelse for andre interesser 
end arbejde (Heste, Yoga, festival)

▪ Fair og retfærdig løn

▪ De unge de mest stressede på arbejdspladsen ( A4)

▪ 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!

De unge Y og Z og forventninger 
til arbejdspladsen 



De yngre (Z og Y) og service

▪ Hurtig, nem, lækker og smart design

▪ 24/7 – What ever – When ever

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

▪ Medskaber på projekter og patientforløb 

▪ Fællesskabet og gruppen frem for alt   

▪ Gaming og Next level 

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

ud den fysiske verden !”



Sundhedsvæsen og interface

▪ Uber, AirBnb og GoMore 

▪ Tidligere Amazon, Apple og Google

▪ Tech branchen  er rigtig gode til kundeservice og 
kundebetjening 24/7 what ever –when ever 

▪ Forkorte og forbedre service og produkt i 
organisationen

▪ Hvilke teknologier og udviklingsarbejder kan gøre det 
nemmere at være patient f.eks. En vej ind i 
sundhedsvæsenet …….



Alle er forskellige!

▪ Primadonnaen:  Høj faglighed er meningen med 
arbejdet, (mening, opgaver og løn)

▪ Karrieremennesket : Opgaver, især udvikling og næste
hop i form af løn og titel

▪ Lønmodtageren:  Leverer de aftalte opgaver, men 
lever i fritiden og for familie og venner.

▪ Pragmatikeren :  gode arbejdsvilkår, miljø, kollegaer. ( 
Arbejdspladsen, opgaverne og lønnen)

https://www.saxo.com/dk/motivation_helle-hedegaard-hein_indbundet_9788741252278


Den attraktive arbejdsplads

▪ Motivation og engagement af mennesker i forskellige 
generationer, køn, livsfase, social gruppe, faglighed og 
kultur 

▪ Slip Talenterne løs  uden at miste fokus på opgaven, 
arbejdet og helheden

▪ Arbejdspladsen som livsnavigatør d.v.s. hjælpe 
medarbejderne med at styre eget liv både arbejds- og 
privatliv  - Det moderne arbejdsmiljø



Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af 

hverdagen!
Det gør os tilfredse med jobbet (NAF2017)

▪ Social støtte fra chefen.

▪ Indflydelse på arbejdet.

▪ Social støtte fra kolleger. 

▪ At jobbet ikke er fysisk hårdt.

▪ Motion på jobbet.

▪ Sund mad på arbejdet.

”Hverdagen fylder mest i menneskers liv ” Karl Ove 
Knausgaard i Min Kamp 1- 6.
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