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Demografi Danmark
Absolutte tal 2016 - 26 - 2036

Kilde: Danmarks Statistik, 2013

2016 2026 Ændring 2036 Ændring

0-9 627373 684088 56715 721891 94518

10-19 683865 655021 -28844 701359 17494

20-29 748732 760112 11380 715839 -32893

30-39 673593 783309 109716 776298 102705

40-49 797159 685829 -111330 769472 -27687

50-59 765248 782877 17629 661757 -103491

60-69 681207 720045 38838 740761 59554

70-79 486316 584522 98206 640101 153785

80-89 200294 312632 112338 388653 188359

90 + 43464 52767 9303 95415 51951

I alt 5707251 6021202 313951 6211546 504295



Befolkningsudviklingen 

2015-2030 (Prog 2015)





Nettobefolkningsudviklingen:
Københavns og Århus kommuner 2006-

2015 (Danmarks Statistik)

 Nettoindvandring og fødselsoverskud betyder mere for væksten 

end tilflytning efter 2008. Før krisen var nettotilflytningen negativ –

man flyttede ud til forstæder mv.

 Er ret stor del af nettoindvandringen i Kbh og Århus kommer fra 

såkaldte vestlige lande (statsborgerskab) og er genindvandrede 

danskere

Befolkningens udvikling efter område, nytilgang/bestand og tid

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

København

Fødselsoverskud 3 088 3 453 3 842 4 151 4 822 4 874 4 926 4 794 5 391 5 770

Nettotilflyttede -1 348 -378 172 2 160 2 576 4 353 3 377 1 925 764 -211

Nettoindvandrede 814 3 803 5 317 5 000 5 074 5 002 4 479 6 351 7 302 7 811

Aarhus

Fødselsoverskud 1 763 1 576 1 599 1 689 1 770 1 841 1 633 1 633 1 904 2 121

Nettotilflyttede -1 742 -565 860 1 942 1 265 1 064 1 536 2 015 448 382

Nettoindvandrede 659 1 645 2 137 1 616 1 879 1 314 1 825 2 049 1 763 2 683



Udflytning fra de store 

byer er i gang

 Kalundborg, Ringsted, Slagelse, Odsherred, Stevns 

og Vordingborg kommuner har nettotilflytning i 

2014 og højere nettotilflytning i 2015

 Ditto har Skanderborg, Odder, Syddjurs, Hedensted 

og Læsø

 Når det bliver for dyrt, så flytter de unge familier ud

 Så den ”store” storby trend er også bestemt af 

penge

 Det er ikke slut med de små bysamfund



Nettotilflytning 2014



Nettotilflytning 2015



Nettotilflytning 2007



Nettotilflytning 2010



Hvad er der ved at ske?

 Et rækkehus på amager på 120-130 kvm koster som nyt 

i dag over 4 mio. kr.

 Aarhus er på vej mod samme prisniveau (pt 3,5 mio. kr.)

 Aalorg på vej mod 3 mio. kr for et rækkehus på 130 kvm

 De unge børnefamilier er nødt til at flytte ud af byen for 

at realisere deres boligdrøm

 Derfor flytter de nu ud på ny – de kan også sælge deres 

ejerlejlighed til en ok pris i dag

 Det samme skete i 2006-07 inden boligkrisen 

Befolkningstilvæksten vil i de kommende år blive større 

rundt om og i løngere afstand fra de store byer



Danskernes boligdrømme 

er konstante 

- også om 20 år

 Uændret ønsker langt størstedelen af danskere 

over de seneste 15 år at have en ejerbolig. 

 De fleste  ønsker et parcelhus eller rækkehus

 Færre unge bor i eget hus end tidligere og 

drømmer om eget hus, men vil ikke gå på 

kompromis for at eje et hus. 

 Ældre enlige over 60 år ønsker ikke at eje egen 

bolig.

 Kilde: Center for Bolig og Velfærd sociolog Hans Kristensen og Civilingeniør og 

Økonom Hans Skifter Andersen.



De 5 vigtigste faciliteter 

ved valg af boligen !
(Århus)



Jeg holder af hverdagen 

Mest af alt holder jeg af 

hverdagen ! 

 Vores bosætningsundersøgelser viser, at det 

vigtigste er hverdagen og hverdagens forhold

 Det er indkøb, adgang til transport, skoler, 

daginstitutioner, sportsklubber, 

fritidsaktiviteter, gode naboer, etc. etc.

 Store spektakulære begivenheder kan man køre 

eller rejse efter (Herning får ikke tilflytning 

p.gr.a. Boxen)

 Andre spektakulære tiltag betyder stort set intet



Hvor skal vi bygge og 

hvor skal vi bo?

 Rigtig mange dybdeinterviews over de seneste 5 år

 De begynder der, hvor de bor

 Dertil kommer arbejde, familie, venner etc

 Hvis de ikke har særlige forhold, søger de i en 

cirkel omkring de nuværende bolig 

 Hvad kan vi får for hvilke penge?

 De vi helst ikke gå på kompromis med boligen 

standard og udformning – så hellere afstand

 Derfor kommer udflytningen med prisstigningerne

 Tidsånden kan let blive til den lille landsby igen



Hvad skal der til for at 

overleve som mindre by og 

landsby?

 Ildsjæle og lokale foreninger og kræfter

 Lokalt indkøb – men det kommer med et opland 

på ca. 800-1000 familier

 Adgang til infrastruktur og kollektiv transport

 Der skal være en fortælling fra familie, venner 

og bekendte at komme efter 

 Det er langt hen af vejen områderne selv, der 

vælger deres fremtid 

 Husk det nu – vi skaber selv livet i småbyerne 



Hvad kan landsbyer tilbyde 

og hvad får tilflytterne?

 Tid

 Rum og plads.

 Fred og ro – fravær af 

larm og støj.

 Natur og renhed.

 Sikkerhed – fravær af 

ukendte eller 

ukontrollable

 Nærvær og naboer, 

der hjælper i 

hverdagen

 Social kontrol i 

lokalsamfundet

 Foreninger og 

klubber med ildsjæle

 Tætte fællesskaber

 Det de ikke ville have!



Hvad kan man gøre for at 

fremme bosætningen?

 Styrke hverdagen – skoler, børnepasning, infrastruktur, 

lokalt indkøb mv.

 Lokale foreninger og sportklubber – aktiviteter og fokus 

på nytilkomne

 Være en god og venlig nabo – tage godt imod

 Styrke mund til mund og sociale medier om hvordan der 

er at bo i bosætningsområder

 Markedsføring af bosætningsområder – ikke af hele 

kommunen

 Seniorer i sommerhus, børnefamilier i parcelhus og 

unge i uddannelse, Østeuropæere som fastboende



Fremtiden i erhverv og 

virksomheder



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



Globalisering 2.0

 Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”

 Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 
finansielle wizkids

 White collar sweat shop arbejde

 Anvendelse af masseproduktions-teknikker på 

sofistikeret service: Hospitaler øjne, IT-service, Call-

centre

 Indien er i gang med at sikre de samme gevinster på 

serviceområdet, som vi engang sikrede på 

produktionsområdet

 Regnskabsafdelinger i Polen – dansktalende 

medarbejdere



Arbejdsmarkedet i 

fremtiden

Der bliver mangel på

arbejdskraft i 
fremtiden

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelses-længde



Kilde: Berlingske Tidende, marts 2015



Industriproduktion i Verden: 

USA på 1. pladsen



Kilde:The Economist, sept. 2th, 2014



Befolkningens 

uddannelsesniveau
(2013)
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GRUNDSKOLE 8. - 10. klasse

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)



Globalisering 3.0

(Industri 4.0)

 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



Den røde tråd  i skole og 

beskæftigelsesindsats

Folkeskolen
Ungdoms

uddannelserne

Arbejds-
markedet

UU vejledning,

brobygning mv fokus på 
de behov, der er i 

kommunen -
produktionsskolerne

Opkvalificeringer 

og efteruddannelse

med fokus på 
virksomheder i området



Den råde tråd på 

beskæftigelsesområdet

 Folkeskolen – indskolingen, mellemskole og 

udskolingen – fokus på at kunne komme videre i 

uddannelse og blive en duelig borgere

 UU vejledning med fokus på, hvad kommunen kan 

tilbyde – ikke på at få de unge ud af kommunen

 Ungdomsuddannelserne – igen fokus på, hvad der er 

godt for de unge og hvad der er godt for kommunen 

samlet

 Arbejdsmarkedet – vejlede og efteruddanne efter de 

behov, der er i kommunen og de omgivende kommuner

 Skabe livs- og arbejdsduelige borgere ud af børnene
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