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Forventningernes samfund

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

▪ Medarbejdere har store  forventninger til  løn, vilkår, 
ledelse, uddannelse og karriere.

▪ Stejl kurve på sundhedsarbejdsmarkedet – mangel og 
konkurrence 

▪ Virkeligheden på arbejdsmarkedet.

▪ Mange unge er skuffede over virkeligheden.

▪ Bedre tider  flere globale campister …………
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Den skandinaviske model
efter 2. verdenskrig tog fart 

især i 1970 og frem

▪ Universel rettigheder dvs. alle lige adgang til 
offentlige ydelser uanset køn, socio- økonomisk 
baggrund 

▪ Folkepension i 50 årene, boligstøtte

▪ Sundhedsydelser, børnepasning  og skoler  

▪ Uddannelsesstøtte  i 1970erne

▪ Arbejdsmarked – arbejdsmiljø - arbejdsskade

▪ Den første social reform i DK 1933 - Socialsystemer –som 
sikrer folk ved sygdom, handicap mv.

▪ Et støtte og sikkerhedsnet –som beundres worldwide



Ældre og sundhedsområdet  

▪ Indtil 1950’erne tog vi os selv af de ældre, når de ikke 
kunne klare sig 

▪ Hjælp mod betaling til 1987 

▪ 1949 – husmoderafløsning  til kortvarig hjælp af ældre 
– de svageste flyttede på alderdomshjem

▪ 1964 – hjemmehjælp en profession og tilbud, som 
kommunerne skulle tilbyde borgerne

▪ 1987- beslutning om gratis hjemmehjælp 
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Fortsat 

▪ 2003 - frit valg af hjemmehjælpen

▪ En række muligheder for tilskud efter alder og 
indkomst 

▪ Ældrecheck og medicinske patienter

▪ Vi tror, at det altid har været på samme måde.

▪ Det har det ikke, og vi kan sagtens forestille os nye og 
andre politiske beslutninger for fremtidens ældre og 
seniorer



Staten på banen 
især 2001!

▪ Staten på banen med styring til tiden præget af 
kontinuitet fra 1993 til 2020!

▪ Dagsorden national også på jeres område –
Kommunalvalget, hvad betyder det for mig?

▪ Decentralt ansvar men utrolig centralt fastlagte 
standarder på økonomi, sundhed, ældre, 
arbejdsmarked, sociale system.

▪ Hvis I lever ikke op til standarder og vores krav så 
griber vi ind – konsekvens……



Fremtidens offentlige  
sikkerhedsnet?

▪ VLAK ”For et friere, rigere og mere trygt Danmark”

▪ ”Lang flere skal forsørge sig selv” og 

▪ Senere tilbagetrækning  på arbejdsmarkedet  

▪ Tryghed for de handicappede, børn, syge og ældre ….

▪ Bred politisk konsensus om et social sikkerhedsnet  -
men ikke om kvalitet, omfang og prioriteringer 
(interne konkurrence)!



Arbejdsmarkeder i fremtiden

▪De ufaglærte taber:
▪1995 – hvert 4. job 

▪2017- hvert  8 job.

▪ Stor mangel på de 
faglærte og folk med  
digitale kompetencer på 
alle niveauer

▪Vækst;
▪Sundhed 

▪Service 

▪Food 

▪½ mia. kr.

Særlige

evner

Uddannelses-længde





Kilde: Statistics Denmark, 2018
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Medarbejdere

▪ Dyb arbejdskraftmangel fremover måske slut om 5-6 
år, og der er alting alligevel forandret

▪ Teknologiens indtog - Automatisering, outsourcing og 
nye forretningsmodeller

▪ Rekruttere fra  Norden, Europa og Verden – vi ligger 
lavt på europæiske jobplatforme Eures. 

▪ Virksomheder – nødt til bredere og mere åben 
rekrutteringsstrategier i form af uddannelse af egne 
og nye medarbejdere – freelancere mv.



Det åbne globale Tech 
arbejdsmarked

▪ Amazone intelligent Turc, - Worksome (DK)

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

▪ Tilgængelighed 24/7

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

▪ Afgørende – salg af standard eller ekspertviden

▪ Freelancer grupper – de eftertragtede – de som er 
nødt til det.  20 % i 2025 



Disruptive technology
Mega Tech 2030



Det 3. led af den digitale 
revolution 

▪ Teknologi og digitale systemer styrer drift, kommunikation, salg 
og kunderelation 

▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, tracker 
systemer, produkter og services 

▪ Automatisering og optimering af alle sektor og brancher 

▪ Vi overvurderer på kort og undervurderer på langt sigt 

▪ Vi lever i  en mega - bølge af nye teknologier, som smelter 
sammen og bruges på kryds og tværs af brancher og sektorer –
så vær åben og nysgerrig

▪ Vi kommer alle til at bruge og elske teknologier, som vi ikke 
kender og vi måske troede var ude. 



3D  print



Industriproduktion 4.0 og 
Kunstig intelligens

▪ Øget automatisering og robotter med intelligente 
systemer på vej ind alle steder

▪ Også selv om kun  5 % i 2017 brugte AI

▪ Intelligente materialer og styringssystemer i byggeri, 
sundhed, detail  og transport

▪ Revolution  på drift og servicen også i - bogholderi, 
løn, standardviden f.eks. Advokat 

▪ Vi kommer alle til at kritisk analysere vores  opgaver 
og  arbejdsgange 



Hvad kan erstattes?



Befolkningens 
uddannelsesniveau
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Videnssamfundet 
anno 2025

▪ Ingen direkte sammenhæng mellem 
uddannelsesniveau og vækst i samfundet

▪ Dog har uddannelsens kvalitet betydning!

▪ Historisk stigende krav til uddannelsesniveau for at 
kunne bestride samme job og jobfunktioner

▪ Uddannelse som vej til beskæftigelse virker kun 
opkvalificering af ufaglærte og faglærte (AMU)

▪ (Carma -Hvad virker i beskæftigelsesindsatsen)



Det meget fleksible 
arbejdsmarked

▪ 30% skifter jobs på et år

▪ Halvdelen af alle jobs fra 2006 er væk

▪ Der er blevet skabt en ny halvdel jobs siden 2006 (sådan 
cirka)

▪ Det skete også i tiåret før

▪ Det er væsentligt at udvikle sig hele tiden

▪ Nye kvalifikationer og nye jobmuligheder

▪ Samfundet vil ikke gå i stå – der kommer til at være vækst 
i store dele af Verden



De vigtige kompetencer

▪ Mere uddannelse på en række områder:
▪ Opkvalificering og videreuddannelse

▪ Digitale kompetencer i top og generelle færdigheder

▪ Personlige kvalifikationer:
▪ Kommunikative evner

▪ Sætte sig faglighed i spil med andre faggrupper

▪ Refleksive evner – indlevelse, forståelse

▪ Interpersonelle evner: Teamwork, Fleksibilitet

▪ Selvgående - Tilrettelægge eget arbejde

▪ Finde relevante opgaver at løse – være til gavn

▪ Akkvisitiv tankegang – finde nye opgaver



Dialog og kaffe/strække ben 



Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2017

2018, pers 2028, pers. Ændring

0-9 626.194 701.156 74.962

10-19 683.704 644.168 -39.536

20-29 777.628 755.990 -21.638

30-39 677.131 795.246 118.115

40-49 769.527 672.937 -96.590

50-59 792.386 752.501 -39.885

60-69 665.064 745.307 80.243

70-79 535.894 574.103 38.209

80-89 212.212 349.413 137.201

90 + 43.784 56.402 12.618

I alt 5.783.524 6.047.223 263.699



Nettotilflytning til 

kommunerne i 2017



Nettotilflytningen 2017



Kilde: Berlingske Tidende, marts 2015



De løbske mennesker 
og generationer på 
arbejdsmarkedet 

Generation 68 

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation ”Jensen”

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jensen” , 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

Gen. New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Livsfase og 
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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 født 1990 til 2001  
Ca. 17 til 27 år 



▪ Født ind i  de glade 1990 efter afslutning af den Kolde Krig  i alt 
ca. 900.000 

▪ En ny verden med mere håb og optimisme og DK mere vendt 
mod verden økonomisk, politiske og militært 

▪ De blev en stor generation i et årti præget af børnefamilier og 
deres ønsker og behov 

▪ De blev de første børn, som for alvor fik en stemme i 
familiedemokratiet

▪ Skoler og dags institutioner begyndte at arbejde med mere 
individuelle tilgange og læreplaner  (2003 og 2004)

▪ Senere finanskrise - fornuft , konkurrence og indsatsen. 



Karakteristika  

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

▪ Løbende feedback på styrker og svagheder 

▪ Rasmus er god til indgå i mange forskellige situationer 
og skifte roller og værdier afhængig af, hvem hun er 
sammen med 

▪ Mathias er selvstændig og selvsikker  på noget 

▪ Julie gider ikke flere regler og politikker, når hun selv 
kan bestemme. 



Performance!

▪ Materielt og indflydelse på liv langt større 

▪ Uddannelse,  arbejde, venner og sociale medier i gang 
hele tiden 

▪ Mange er meget opmærksomme på at måle sig og 
sammenligne med de andre unge på mange områder 
fagligt, socialt og fysisk …..Konstant

▪ De vil gerne være stolte af arbejde og uddannelse og 
kunne fortælle de andre, hvor godt det går for dem! 



Venner = at lykkes 
Fælleskaber

▪ ”Uden venner føler man 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, arbejdsplads, fritid mv.

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

▪ Skolen og praktik bør være god til at skabe  nye netværk og 
venner for de unge! Peer to Peer 



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…

▪ Information om uddannelse og muligheder  -hurtig interaktiv 
24/7 nogen, som tager en i hånden og hjælper 

▪ ”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/


Rekruttering til uddannelse og 
job!

Mening for mig også!



De mange valg
fra 15 - 30 år!

▪ Individualisering og pres på den enkelte både i 2006, 2010 og 
2017 Fremforsk

▪ Jeg  er selv ansvarlig for at træffe de rigtige valg i liv, 
uddannelse og karriere! 

▪ Finde mit ”kald” – ”jeg drømmer om at ….

▪ Jeg skaber min egen succes og det modsatte  

▪ Mange overvejelser og usikkerhed 

▪ Store performancekrav til fremtidens gode liv 

▪ Brug for voksen/lederstøtte til at bekræfte dem i, at der er 
mange veje til Rom …….



DEA 2018 – De unges 
uddannelsesvalg 



Valg
af uddannelse 

DEA
▪ Forældre og bedsteforældre –uddannelse, baggrund 

og erfaring

▪ Klassekammerater og deres valg har stor betydning –
tradition og by størrelse

▪ Interesser (sikkerhed) – helst noget man er god til på 
forhånd. De praktiske  mod EUD

▪ Identitet og rolle – kunne se sig selv i det

▪ Svært at forholde sig til fremtidens fag/job! 

▪ Gymnasiet – Tryg fortsættelse –Pause 



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

▪ Udvikling og fremdrift – ellers går det ned af bakke for mig 

▪ De unge de mest stressede på arbejdspladsen ( A4)

▪ Retfærdig løn og fleksible arbejdstider – tid til andet venner, 
familie, heste, motocross ) 

▪ Gerne en titel  og noget at være stolt af -

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

De unge og forventninger 
til arbejdspladsen 



Unge er også 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


Praksischok

▪ Mange unge får et chok  på arbejdspladsen

▪ Kan jeg ikke få noget mere strategisk arbejde?

▪ Hvorfor skulle jeg studere så meget for at lave den 
type arbejde?

▪ Hvis jeg bare bliver rost uden forklaringer, så kan jeg 
ikke tage det til mig!

▪ De er vant til at få forklaringer og argumenter for 
hvad, hvorfor, hvordan?

▪ Det kræver tid, indlevelse og forklaring??????



Betingelser
for læring hos nye ansatte 

▪ Afgørende - at skabe rammer, som giver den enkelte 
tro på, at man kan udrette noget. 

▪ Ikke selværd /selvtillid – men et positive tankesæt

▪ Grundlaget for at kunne skabe egen viden og 
tilfredshed med det arbejde, som man udfører.

▪ Viden – det vi forstår, husker og bruger – helt 
individuelt lagret ud fra, hvem du er. Reelt er vores 
viden det samme som vores erindringer.



Frafald - Tendenser

▪ Elever kønsmæssig minoritet større fravær 

▪ Store klasser – mindre engagement

▪ Høj koncentration af kvindelige elever svækker det 
sociale miljø – omvendt med mange elever med 
erhvervserfaring 

▪ Elever med mislykkede uddannelsesforsøg er mere 
tilbøjelige til frafald 

▪ Undervisers dedikation – det afgørende for elever ikke 
dennes alder og anciennitet



Notat fra UVM –frafald på 
erhvervsuddannelsernes grundforløb 

2013 til 2016 



Mindre frafald på EUX end 
EUD



Ikon og ledestjerne – en at se op til og som fortjener 
respekt 

FAST ARBEJDE HVER GANG I DE MANGE RELATIONER 



Bud på indsatser 

▪ Mentor/ Ung til Ung eller andet sørge for tryghed og 
løbende feed-back og tage hånd om problem 
arbejdsmæssigt eller privat- før beslutning om at 
stoppe er taget.

▪ Bevidsthed hos kommuner om at rekruttering og 
fastholdelse fremover kræver noget tilstedeværelse 
og feed-back 

▪ Systematiske samtaler med de, som dropper ud –
hvad handler det om det faglige, sociale eller 
personlige – Løftestang. 



Spørgsmål og dialog 



kl. 12.00- 12.30





Ledelse,  mennesket
også i fremtiden 

▪ 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. 

▪ Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 
sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf, Dyrby, 
Weinstein ………Asia Argento #me Too



Marianne Levinsen

E: mlev@fremforsk.dk
T: 86 11 47 44
M: 20 67 45 01

www.fremforsk.dk
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