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Privat forbruget i DK 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

(1844=indeks 100)



Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2018

2018 2028 Ændring

0-9 623467 700739 77272

10-19 683061 641563 -41498

20-29 778345 759870 -18475

30-39 676658 799866 123208

40-49 769335 673602 -95733

50-59 792609 754776 -37833

60-69 665210 748241 83031

70-79 535730 575100 39370

80-89 212052 349730 137678

90 + 44640 56940 12300

I alt 5781107 6060427 279320



Medarbejdere

Dyb arbejdskraftmangel fremover

Det hjælper først om 5-6 år, og der er alting alligevel 
forandret

Automatisering, outsourcing og nye forretningsmodeller

Tage sig godt af de unge og seniorerne

Passe på familiernes midt i livet

Rekruttere fra Øst og Sydøsteuropa

Opprioritere HRM
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Faglærte i fremtiden

Der bliver brug for faglærte i fremtiden

Der er også brug for faglærte, der lærer endnu mere

Hellere en klog faglært end en halvdårlig akademiker

EUX er et rigtigt godt alternativ tid det traditionelle gymnasium

Vi skal se på uddannelserne og de sociale miljøer

½ faglært er en løsning for de uddannelsessvage

En legestue til dem, der skal sluses ind og plads til de gode fagligt 
orienteret uden de svage

Erhvervslivet  må tage elever og påtage sig ansvar



Fremtidens faglærte

Har et højt fagligt niveau

Vi må ikke slække på de faglige krav, men i stedet tilbyde halve 
håndværkeruddannelser som en mulighed

Har viden og drift af virksomheder – oppetider, 
logistikkæder og kundekendskab

Er i stand til at indgå innovative processer i 
virksomhederne

Har gået på en skole med forståelse for unge mennesker 
og læringsprocesser

Molkte-Leth: Learing Zone



Faglært dannelse

De sociale kompetencer er afgørende i fremtiden

Håndens arbejde er på vej tilbage til tidligere tider værdighed

Vi skal udvikle et dannelsesbegreb på de faglærte områder –
eller rettere genopfinde det 

I Schweitz tager 70% af en ungdomsårgang en faglig 
uddannelse

Husk på at en god håndværker er bedre end en halvdårlig 
akademiker - tag ansvar for alle unge!
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B, X og Y på arbejdspladsen
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Valg af uddannelse

Det er let at vælge gymnasievejen – så er der 3-4 år mere til at 
bestemme sig

Den faglærte vej skal løftes:

Skolerne trænger til et løft, vi skal have fat i forældre – især 
mor – og fortælle om håndværkets fortræffeligheder

Vi skal have godt fat i MOR og far, når de unge skal vælge en 
håndværksmæssig uddannelse

Der skal virkeligt gøres noget i København – en iværksætter 
er også en håndværker



Institutionaliseringen
af børn



De seks generationer

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen

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 - 2013



De nye unge familier
(Generation Y 28-38 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



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 17 og 27 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)



BE GOOD
Tidsånden

Gøre noget godt

Gøre en forskel

Hjælpe verden, bygge en 
skole, redde nogen

Redde dyrene, kloden, 
regnskoven eller de 
oprindelige folk

Se dig selv som en mulig 
belastning



Fremtidens digitale 
medier

De sociale medier udvikler sig hurtigt – goddag og farvel til 
facebook…twitter…Instagram, Linkedin, snapchat og det næste

De håndholdte medier i lommen er fremtidens platform

Der er utroligt stor forskel på generationerne

Det er være med på det digitale er en adgangsbillet til de unge og 
efterhånden også de yngre

Beboermøder, lokale fora og opgangsfællesskaber på digitale 
medier

Tillid digitalt!



Fællesskabet og 
foreningsdemokratiet

Foreninger må gerne være steder, der er skabt til det 
tilfældige møde – ”vi løb lige ind i hinanden”

De yngre vil gerne være med og være aktive, når det passer 
ind i deres liv – de er ikke tilhængere af ugentlige, faste 
møder eller generalforsamlinger med lange dagsordener

Det gamle foreningsdemokrati risikere at uddø relativt snart –
der er brug for nye former og organisationer

Opbyg en rygrad i form af en organisation, hvor de yngre 
medlemmer kan logge sig ind og ud efter mulighed for at 
deltage



Fremtidens forening

Digitalt til stede hele tiden – skal kunne være i lommen

Tænk på at lægge et digitalt lag hen over de faglige områder, I dækker 
– hvad giver det af nye muligheder?

De yngre ønsker andre løsninger end de ældre – men der er også en 
gruppe i familiealderen, der tænker anerledes

Helt nye mødeformer og beslutninger – det gælder ikke længere om 
at deltage i så mange møder som muligt

I skal kunne matche andre tilbud – klubtilbud er ok, men det skal ikke 
bygge på de gamle forløb med bestemte dage hver måned

Der er brug for udvikling for at undgå afvikling



Jesper Bo Jensen

Fremforsk
Saralyst Allé 53

8270 Højbjerg
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Facebook: Fremforsk

LinkedIn: Fremforsk

mailto:jbj@fremforsk.dk
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Flere med 
kødfrie dage,

Flexitarer, 
vegetarer 

& veganere



Hvad er vores
fødekilder om 30 år

Landbrugsprodukter – som I dag og yderligt forfinede og udviklede 
produkter

– Vi vil om 30 år spise det nye, det avancerede og det vi aldrig har 
tænkt over

– Vegetar, veganer og det der kommer efter - plus gourmet rum-
mad efter Marslandingen

Havets kilde – fisk, skaldyr, tang, alger mv.

– Spændende nye produkter, som vi ikke kendte 

Laboratoriemad – men i små kvantiteter

– Mange helt nye tiltag, kunstigt kød og fisk, ny ernæring


