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Forventningernes 

samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  – helst med 

omkring 2,6% i DK  hvert år både materielt og 

immaterielt 

▪ Alle især de unge har store forventninger til 

løn, vilkår, ledelse, uddannelse og karriere.

▪ Virkeligheden på arbejdsmarkedet.

▪ Mange unge er skuffede over virkeligheden  både på 

job og uden job! 

▪ De mange jobmarkeder..

▪ Bedre tider  flere globale campister 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://em.dnbeiendom.no/setter-pris-pa-folelsene-vare/&ei=QLZRVcbgPIa9swGhqICYBA&psig=AFQjCNFhrJzq1PQVUmRa9YzeiQrNU-chbQ&ust=1431504749020290


De store brudlinjer 

under forandring

▪ USA – Kina handelskonflikt

▪ De vil rivaliserer i mange år frem

▪ Stigende uro om Europas rolle

▪ Vi skal igennem er revitalisering

▪ Politisk uro i Europa og USA

▪ Mange mennesker oplever, at deres grundvilkår, liv og 

livsbetingelser i samfundet ikke bliver taget alvorligt

▪ De oplever sig udsat og med en stigende usikkerhed i livsvilkår

▪ De gule veste i Frankrig, Brexit, Italiens nye partier, Trump 

sæson 2, 

▪ Frem mod 2030 – DK  og Europa –konkurrence og 

konflikt, som rammer  virksomheder og arbejdspladser



Flere jobs er afhængig af 

Danmarks eksport 
825.000 ud af 2,8 mio. 



Arbejdsmarked(er)

i fremtiden

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

▪2017- hvert  8. job

▪ Digitale job og 
services  stiger 
konstant og hurtigt 

▪Flere jobs; 
▪Sundhed 

▪Service 

▪Food 

▪Energi –miljø 

▪Jura- Økonomi 

▪½ mia. kr.

Særlige

evner

Uddannelses-længde



Demografi Danmark
Absolutte tal 2019-2029

Danmarks Statistik 2019

2019 2029 Ændring 

0-9 618.216 684.589 66.373 

10-19 683.669 630.940 -52.729 

20-29 783.879 762.087 -21.792 

30-39 681.161 807.988 126.827 

40-49 762.648 674.735 -87.913 

50-59 797.775 750.506 -47.269 

60-69 662.929 754.396 91.467 

70-79 552.058 571.760 19.702 

80-89 219.003 356.888 137.885 

90 + 44.743 56.895 12.152 

I alt 5.806.081 6.050.784 244.703 



Demografi Hvidovre
Absolutte tal 2019-2039

Danmarks Statistik 2019

2019 2029 Ændring

0-9 6.619 7.292 673 

10-19 6.445 6.619 174 

20-29 6.914 6.843 -71 

30-39 7.031 7.984 953 

40-49 7.407 7.186 -221 

50-59 6.948 6.643 -305 

60-69 5.404 5.887 483 

70-79 4.277 4.305 28 

80-89 1.933 2.702 769 

90 + 438 483 45 

I alt 53.416 55.944 2.528 





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  og 

projektansatte til at løse udviklingsprojekter



Mega –Tech 

Disruptive technology



Det 3. led af den digitale 

revolution 

▪ Teknologi og digitale systemer styrer drift, 

kommunikation, salg og brugerrelation 

▪ 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 skal lære at tænke ekspontielt  og i stor skala 

løsninger i en hel anden grad end tidligere …





Automatisering  

▪ Globaliseringen drev revolution af produktion, 

service og rådgivningssektor

▪ Den skandinaviske landsby i Krakow

▪ Næste niveau er øget automatisering og 

robotter med kunstig intelligens, som kommer 

til at løfte produktivitet og effektivitet i 

produktion, service og avanceret videns 

service.

▪ Det kommer ind alle vegne – så digitale 

kompetencer er afgørende også i fremtiden 



Hvad kan erstattes?



Det åbne globale Tech 

arbejdsmarked

▪ Worksome (DK) - digital platform  - hvor 

arbejdskraft og specialiseret arbejdskraft  til 

salg world wide -Tilgængelig 24/7

▪ Transparens  pris, kvalitet og erfaring- rating 

▪ Afgørende – salg af standard eller ekspertviden

▪ DST – få procenter af arbejdsstyrken –

skyggetal 

▪ Freelancer grupper – de eftertragtede – de som 

er nødt til det.  20 % i 2025. Højtuddannede og mænd i EU 



Det meget fleksible 

arbejdsmarked!

▪ Digitalisering og kunstig intelligens ændrer job 

og jobfunktioner

▪ Prognoser påpeger, at 40 % af eksisterende  

job forsvinder i 2030?

▪ Det danske arbejdsmarked er meget dynamisk 

og omskiftelig arbejdsmarked i DK

▪ 50% af job og stillinger forsvinder på 10 år og 

lige så mange nye opstår!

▪ Mere service, digitale, globale, bæredygtige og 

udviklingsfunktioner  i fremtidens job 



Fremtidens jobs

▪ Faglærte og stigende mangel på dem

▪ Metal, byggeri, teknikere, produktionsfolk, handelsfolk og nok 

også kontoruddannede

▪ Korte og mellemlange videregående uddannelser –

lærere, sygeplejersker, pædagoger, teknikere, 

laboranter og lign.

▪ Mange til virksomhederne

▪ Rigtig mange til velfærdsstatens medarbejdere

▪ Akademikere – der bliver brug for en del i fremtiden, 

men op mod halvdelen af de nyuddannede skal selv 

skabe deres jobs

▪ Iværksættere i alle udgaver – vækst i landet



Befolkningens 

uddannelsesniveau
(2018)
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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)



Generationer

Arbejdsmarked og 

digitalitet!
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 -



Medarbejder i Hvidovre Jobcenter 
Ikon og ledestjerne – en at se op til og som fortjener 

respekt 

FAST ARBEJDE HVER GANG I DE MANGE RELATIONER

Viden, nærvær og engagement!  



Betingelser

for læring/handling 

hos  ledige 
▪ Afgørende - at skabe rammer, som giver den 

enkelte tro på, at de selv kan gøre noget.  

▪ Ikke selvværd/selvtillid – men et positive 

tankesæt om egen indsats …

▪ Grundlaget for at kunne skabe egen viden og 

tilfredshed med det, 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.



Bud på indsatser 

▪ Tillid er afgørende for succes – at  

virksomheder og ledige er i kontakt med et 

menneske, som kan og vil fremskridt.

▪ Virksomhed i samarbejde finde løsning 

▪ De ledige 

▪ Prøv at finde de positive erfaringer og muligheder, 

de har med sig udover uddannelse og bruge det som 

løftestang!

▪ Arbejdsmarkedserfaring – den har de ikke altid med 

sig og spillereglerne!





Generationer i Danmark

▪ Ny bog af Marianne 

Levinsen: 7 Generationer

▪ Print og ebog format

▪ Lige udkommet

▪ Bygger på indgående 

dybdeinterview med mere 

end 600 danskere

▪ Værdier, forbrug og 

levevis nu og i fremtiden

▪ Print 250 kr., e-bog 149 

kr.



Marianne Levinsen

Saralyst Alle 53

8270 Højbjerg 

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

www.fremforsk.dk
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Danmarks Statistik 2019

Befolkningsudviklingen
Hvidovre 2019-2029



Befolkningsudviklingen
Hvidovre 2019-2039

Danmarks Statistik 2019



Demografi Hvidovre
Absolutte tal 2019-2039

Danmarks Statistik 2019

2019 2029 Ændring 2039 Ændring

0-9 6.619 7.292 673 7.687 1.068 

10-19 6.445 6.619 174 7.261 816 

20-29 6.914 6.843 -71 6.541 -373 

30-39 7.031 7.984 953 7.792 761 

40-49 7.407 7.186 -221 8.215 808 

50-59 6.948 6.643 -305 6.233 -715 

60-69 5.404 5.887 483 5.640 236 

70-79 4.277 4.305 28 4.863 586 

80-89 1.933 2.702 769 2.876 943 

90 + 438 483 45 758 320 

I alt 53.416 55.944 2.528 57.866 4.450 


