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Kilde: Danmarks Statistik 

Privat forbrug  
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 

Sikker vækst på 10 år 
Mængdeindeks 



Den nye tidsånd: 

Ny optimisme 2014 - 2020 

• Vi ser lys forude - På vej ud af tunnelen ! 

• Konstruktiv fremtid – lille bedring af ordre til 

byggesektor og den danske økonomi  

Respekt for de,  som skaber noget! Håndværket ! 

• Siden 2008  danskerne præget af fornuft frem for 

overflod – pris, opsparing og mindre forbrug  

• I boligen og hjemmet  er  værdier:   

• Nærhed, det autentiske, og hjemlighed/hygge. 

– Hjemmebag, urter,  nyttehave 

– hjemmestrik og anti-materialisme  

– Retro på retur mod 2020 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Danmarks Statistik, 2013 

Befolkningsudviklingen 
Danmark 2013-2023 

Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa 
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Befolkningsudviklingen 
2012-2030 (prog. 2011) 



 

 

Livets nye faser 

Børn og Unge !  
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Karakteristika  for  Z og New 

Millenium (født 1990 – 2011)  

  

 
• Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil 

gøre alt for. Børnene i første række. 

• De har individuelle læreplaner fra de starter i 

daginstitutioner, og folkeskolen den individuelle 

tilgang siden 2003. 

• Børn lærer hurtigt at indgå i mange forskellige 

sammenhænge og skifte roller og værdier 

afhængig af, hvem de er sammen med  

• Forventer, at vi ser dem – som det unika, de er! 

 

 

 



Venner og fællesskabet – det 

vigtige i livet. 

 

• Hver Digital Native = stor personligt netværk 

- 4-8  intime venner(mindst 1 gang om måneden) 

- 30- 50 venner/bekendte fra skole, sport m.v. 

- Tidl. 100-200 MSN venner, nu op til og mere end 400 

venner på Fjæsbogen/ Facebook 

• De mindre børn er i gang med at opbygge  

• Netværket og for de ældre er det meget  

    vigtigt del af det gode liv som ung 

• Frivillige fællesskaber og interesser! 

 

 

 

 

 

 



Abercrombie & Fitch, N.Y. 



De unge (før forældreskabet) 

og sundhed 

 Modellering og vedligeholdelse af en lækker krop 

og tandsæt  både kvinder og mænd 

 Fællesskabet  - venner det vigtigste i livet. 

 De tænker slet ikke på pension, sygdom og ulykker 

 ” Den ubekymrede livsfase” 

 Der skal være rigtigt meget gang i den… 

 Giv mig et nemt fix af sund kost og motion –  

 Health – Easy… også hvis jeg er ramt af sygdom 

eller dårlige tænder! 

 

 

 



Mobil Digital Now or 

invisible in 2020 

http://www.mobilesniche.com/wp-content/uploads/2012/04/iphone_4_apps-400x376.jpg


Digitale indfødtes 

samplede liv og den 

virtuelle naturlighed 
• Samplet livstil 

• De digitale generationer behov for 

at leve fysisk og digitalt      

www.facebook.com, 

www.snapchat.com,   

• Sharing = Caring  

• Det samme gælder  

• Leg, kreativitet og hjælp både 

fysisk og digitalt 

• En app med tandbørstning!! 

 

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


 

Forældregruppen 

• Karriere, bolig og småbørn på en gang 

• Børnene og fleksibiliteten og hvordan når vi det 
hele både far og mor ? 

• Vi vil have et hurtig direkte personligt 
kompetent svar 

• Sundhed og sygdom er dit eget ansvar … 

• Kommunikation– gerne digitalt via e-mail og  

• et hurtigt personligt og kompetent svar  

• Ellers går de selv i gang med at finde andre veje  

• og løsninger…. 
 



 

Fremtidens arbejdsliv  

• ” Ytmyghed  er ikke en efterspurgt vare i 
fremtiden! 

• Mange går på arbejde for at få og vedligeholde 
identitet og mening, derfor er mange så 
frygtelig arbejdsomme 

• Vi kan løse mange ting hurtigere, nemmere og 

smartere ( hastighed og forandringskrav) 

• De fysiske arbejdslov med at gå på arbejde og 

forlade det er ophævet. (privat/arbejde) 

• Husk –Fusktiden …. 

 

 



Generationer fra digitale 

analfabeter,indvandrere til 

digitale indfødte 
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 1955-64 

Generation X 

Nå-generationen 

Den lille efter p-pillen  

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte 

Videoen 

Født 1965-77 

Generation Y 

Den mindste generation  

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet 

Pc, mobiltelefon  

Født 1978-89 

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 

 

 
 

• Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en 

periode med mangel og afsavn. 

• Første brug det hele generation. 

• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og 

fastnettelefonen 

• De første kvinder på arbejdsmarkedet 

• Værdier: Solidaritet med alle = alle lige rettigheder og 

pligter, og løn …ikke individuelle forskelle 

 

 

 

 

 



 
Babyboomers og arbejdsliv 

 

• Historiske grundlæggere af de mange solidariske 

systemer på arbejdsmarkedet 

• Sikkerhedsorganisation, samarbejdsudvalg, MED, Mus 

og personalehåndbøger, som sikrer, at alle får den 

samme behandling. 

• Det vigtigste – spændende opgaver, kollegaer og 

lønnen  ( PENSION) ikke så vigtig, dog sikkerhed og 

anerkendelse 

• Udsigten til  2.  teenagefase……………. 

 



 

• Født 1955-64 

• Mere bevidste og kyniske i arbejdsliv og forbrug 

• Design, etik, idé.. 

• 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  

• Penge, status og position – Op og nedture  

• på arbejdsmarked.  

 

 

 



Generation X 

født 1965-77  

 

  

• De første ønskebørn efter p-pillen, og første 
generation med fokus på enkelte individ  

• Teknologi: Videomaskinen – when it fits in. 

• Den personlige succes …Workaholics 

• Meningsfuldt arbejde til en høj løn og gerne 
arbejde meget (titel uden betydning) 

• Fleksible arbejdstider og resultater  

• Værdier– harmony, helhed og hensyn 
 

 

 

 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.cnduk.org/images/genx_bk03.jpg&imgrefurl=http://www.cnduk.org/pages/ed/bks_flm.html&h=475&w=408&sz=51&hl=da&start=4&um=1&tbnid=xVVuIbZpq_C37M:&tbnh=129&tbnw=111&prev=/images?q=generation+x&svnum=10&um=1&hl=da&sa=N


De unge og fremtid(er) 

Generation Jobless!  



• Arbejdet skaber min identitet og selvrealisering 

• Fair og retfærdig løn 

• Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag med forståelse 

for andre interesser end arbejde (Heste, Yoga, festival) 

• Gerne en titel –  English Please … 

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

• Vil ikke arbejde for meget  (2009)- De 3 FFF ( frihed, 

fællesskab og fritid)  

• Krisen er for alvor begyndt at påvirke de unge! De 

handler  meget mere strategisk mht. egen fremtid 

 

Generation Y  og Z og 

arbejdslivet  



 

Mangfoldighed 

• Generationer af mennesker og nationaliteter 

• Mennesker med forskellige værdier, 

uddannelsesniveau,  social og familiebaggrund 

• Mennesker, som motiveres på mange 

forskellige måder. 

• Den gode arbejdsplads fokuserer på den 

enkelte med alle de personlige, faglige og 

sociale kompetencer, som den enkelte har. 

• Uden at miste fokus på missionen og arbejdet! 

 



 

Den offentlige sektor  

 

• Regeringens 2020 plan – væksten i den 

offentlige sektor  2014- 2020 0,6 % i realvækst i 

offentlige sektor. 

• Stigende dokumentation i forhold til politikere 

og borgere - value for money! 

• Fokus på de offentlige kerneydelser og 

optimering af tidsforbruget på dem 

• http://www.youtube.com/watch?v=Eyf97LAjjcY 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Eyf97LAjjcY
http://www.economist.com/node/17460678


Politik, Hierarki og 

faggrupper 

• Politikere), ledere på mange niveauer, 
faggrupper og grænseflader 

• Utrolige mange regler, strukturer, og systemer, 
som man skal forholde sig til som ansat. 

• Afgørende er at finde Mulighedsrummet 

• Mennesker er den usikre faktor, og afgørende 

faktor for fremtidens udvikling og klinikken  

• Merværdi oftest i samspil mellem mennesker 

med forskellig faglighed og indsigt … 

 

 



Kompetencer og det 

kompetente menneske 

Den moderne arbejdskraft skal være  
Fleksibelt 

Innovativt 

Bæredygtig 

Vidende 

Social  

Kreativt 

Kompetent 

200 % dedikeret ………………………. 

Det er sgu svært at være hele tiden! 

Man kan gøre som Andreas Doppler, MEEN 



Den løbske verden og 

de professionelle 

• Der udgives mange bøger, mange undersøgelser og 

signaler, om den rigtige måde at få de bedste 

talenter frem i hver enkelt lille barn og unge. 

• De fagprofessionelle er i konkurrence med mange 

andre ( politikere, forældre, mediedarling) om at  

 levere den ultimative opskrift på succes. 

• Forældre, politikere og andre –hjælp os, vi ved ikke, 

hvad vi skal gøre 

• Enormt efterspørgsel og behov for faglig sparring 

på mange niveauer i samfundet 

 

 

 



Høj faglighed blandt 

ledere og ansatte, TAK 

 

• Høj specialiseret faglig viden indenfor 

tænder, tandhygiejne, tandbørstning for 

børn og unge,  

• Hvor vigtigt det er for deres livskvalitet og 

livsglæde nu og i fremtiden 

• Garanten for at  den service og omsorg I 

yder er baseret på den nyeste faglige 

viden. 

 

 

 



Specialiseret  

faglighed  

• Navigatør  i en meget kompleks og forvirrende 

verden for os, som ikke har jeres faglighed, men 

som vil det bedste. Giv os et kompas. 

• Opsøg og dokumenter jeres viden non - stop  

• Løbende faglig opgradering, overbygning of 

efteruddannelse  !!!!! 

• Forudsætning for dygtighed – at kunne 

formidle sin faglighed til andre faggrupper og 

indgå i konstruktive samarbejder 

 

 

 



 

Kommunikation  

 

 Kommunikation – mundtlig og skriftlig ikke på 
en måde. 

 Men på mange forskellige måder, som  passer 
til den barn og ung. 

 Nogle få informationer og andre skal tages i 
hånden 

 Forskellige strategier på formidling af sygdom, 
behandling, diagnose og forløb til forskellige 
generationer og mennesker 

 

 
 



 

Digitale færdigheder  

 

 Arbejdsdeling, dokumentation, kommunikation 
mv. sker digitalt nu og fremover 

 Ny teknologi kommer ind på alle niveauer i 
organisationen  

 Anvendelse af digitale data, informationer i nye 
strukturer. 

 Se nye muligheder for bedre, mere sikker og 
billig produktion og service 

 Stort fokus på at udvikle, vedligeholde ens egne 
digitale færdigheder – ellers egen gravskrift 

 

 



 

Pleje/omsorgen 

• Menneske først, så System .. 

• Sikre patienterne den optimale pleje og omsorg 

• Uanset hvor de befinder sig i systemet 

• Den måde man bliver mødt på, plejet og draget 

omsorg for den enkelte har utrolig stor 

betydning for omdømme og omtale i 

befolkningen og i det politiske system. 

• Høj kvalitet i service, før, selve servicen, og 

efter servicen…… 



Organisation og 

systemforståelse 

 Indsigt i arbejdspladsens kerneydelser, og 
forretningsgange   

 Forstå egen placering og betydning i de 
værdikæder, man indgår i. 

 Hvorfor ens indsats er så vigtigt for patienten 
og patientforløb 

• Samarbejde og udveksling af informationer 

mange gange i løbet af en dag med mange 

forskellige mennesker i mange forskellige 

situationer 

 

 

 

 



Ledelse,  mennesket 

også i fremtiden  

 

 • Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 

sværeste at styre ”Petraeus ” 

• Evidens er vejen frem, men mennesket står i 

vejen. (magt, rutiner og best practice) 

• Erfaring er ikke nødvendigvis et plusord blot  1 

års erfaring gentaget 20 gange. 

• Læs mere; Power - Why some people have it- 

and others dont! Jeffrey Pfeffer 2010,  



Marianne Levinsen 

Kannikegade 18, 1.sal 

8000 Århus C 

 

E: mlev@fremforsk.dk  

T: 86 11 47 44 

M: 20 67 45 01 

 

www.fremforsk.dk  

 

Center for Fremtidsforskning 

http://www.fremforsk.dk/
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=139


 

Giv et bud på ny titel! 
  

• Skolen elever, studerende og undervisere være 

glade og stolte over den nye titel! 

• Man skal kunne sige nye titel med  glæde og 

stolthed 

• Titlen skal give mening til jeres nærmeste 

interessenter;   

• Børn, unge og forældre  

• Kollegaer –tandlæger, plejere   

• Samfundet og verden  

 

 


