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Billund absolutte tal

2016 til 2026

Kilde: Danmarks Statistik, 2016

2016 2026 Ændring

0-9 2900 2999 99

10-19 3586 3180 -406

20-29 2548 2397 -151

30-39 2889 3239 350

40-49 3635 3093 -542

50-59 3825 3573 -252

60-69 3254 3553 299

70-79 2346 2797 451

80-89 1078 1564 486

90 + 218 315 97

I alt 26279 26710 431



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 

Portræt af de unge 



De seks generationer:  

værdier og teknologi

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 1955-66

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 2002 -
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Karakteristika  for unge i dag 

 Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil 

gøre alt for. Børnene i første række 

 Vant til at være i centrum og den individuelle 

tilgang fra forældre, pædagoger og lærere

 Børn lærer hurtigt at indgå i mange forskellige 

sammenhænge og skifte roller og værdier 

afhængig af, hvem de er sammen med 

 Mange er selvstændige og selvsikre  på nogen 

områder



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



Digital Natives

 Information, køb, relationer …..

 Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i 

live.  www.youtube.com, www.facebook.com, 

www.snapchat.com, www.instagram.com, 

Mobil = Med på rejsen til at blive voksen fra 10 

til 12 års alderen 

 Digitale verdensborgere i provins DK i Verden

 Stoler på venner, familie og kollegaer

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


Mobil Digital Now 

or invisible in 2025



De yngre og service

 Hurtig, nem, lækker og smart design

 24/7 – Whatever – Whenever

 Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan 

se og røre, følge og finde frem til uden besvær

 Den visuelle ikke den tekstnære tilgang 

 Gaming og next level

 Engageret og god attitude – når man møder et 

menneske ” Når man endelig bevæger sig

 ud den fysiske verden !”



De mange muligheder og 

signaler  

fra 15- 30 år!

 ”…Jeg synes, der er mange muligheder i dag, 

og det er nærmest kun én selv, der sætter sine 

egne grænser.” siger Peter 

 ”…Det er mere åbent og frit, hvad man 

vælger… Det er op til en selv, hvordan ens 

fremtid bliver…” siger Sofie

Valget af videregående 

uddannelser er et fuldstændig 

uoverskueligt marked ( i dag ca. 

840)

Nina Smith, professor



De hurtige 

og ambitiøse unge  

 Arbejde og uddannelse er  til for mig og ikke 
omvendt

 Zappe m.h.t. opgaver, funktioner og 
udfordringer nogle globalt andre lokalt

 Fællesskab, ja tak!

 Forståelse for person, interesser, værdier og 
andre forhold f. eks en syg kat. 

 I 10érne – fri os fra alle de, der bare laller 
rundt…(CEFU)

 Travlt med at forbedre Cv, praktik, jobs, udland



De usikre og 

tvivlende!

• Unge, som har tøj, penge, mobil og I- phone, 
men ondt i selvværdet.

• Nogle gange den  sociale arv og mangel på 
støtte hjemmefra 

• Mange især drenge – kan ikke se formål med 
det de foretager sig i skolen 

• De har brug for at opleve, at de gør en forskel !

• Hjælp af en voksen, kollega eller leder, ellers 
giver de nemt op.

• Tro på eget værd og fremtiden 



Særlig indsats

og polarisering!

 Den gode middelklasse skal nok får behandling
 Ressourcer, frivillighed og tilbud 

 De er optaget af egen og  familiens ve og vel 

 Underklassen – ingen uddannelse, ensomhed 

og sygdom
 De holder sig ofte for sig – har få til at kæmpe for sig

 Feltarbejdere – ud til dem – de skal have massiv hjælp til at 

komme gennem uddannelse og fungere på arbejdsmarkedet 

 Det udfordrer det lige systemet  - vi er nødt til 

forskellighed, hvis vi vil løfte de mest udsatte



 Arbejdet skaber min identitet og selvrealisering

 Fair og retfærdig løn

 Fleksible arbejdstider - Fri torsdag med forståelse for 

andre interesser end arbejde (Heste, Yoga, festival)

 Gerne en titel  og noget at være stolt af

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

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

fællesskab og fritid i 2009)

 I en periode  tilbageholdende – det er ovre nu for 

nogle!

Y og Z’s forventninger til 

arbejdspladsen 





DK 

Konkurrencestaten efter 

2011
 Den oprindelige velfærdsstat – sikre borgere 

lige og gode vilkår i sundheds, social og 

arbejdsmarkedssystemet

 Stort brud med fortiden - reformer

 Vi skal alle bidrage – ingen kære mor 

 Vi skal alle konkurrere for at blive de bedste 

som menneske, virksomhed og nation

 Kontrol, aktivering, opfølgning hele tiden 

 Staten – det offentlige passer ikke altid på en!



Beskæftigelsesområdet 

2020

 Mod en mere balanceret model 

 hvor stokkemetoden bruger i de rigtige 

sammenhænge

 Gulerod og mentor/coach i andre 

sammenhænge

 Nødvendig med tilbagemelding fra jer på – det 

som virker og det modsatte til FT

 Økonomisk bedring – nye vinde så meget 

arbejdskraft som muligt



Kommunen

 Menneske først, så systemet – også digitalt

 Beskæftigelsesområdet har været præget af 

meget system, administration og jobformidling.

 Service frem for kontrol og myndighed

 Vi servicerer dig og hjælper dig med at finde et 

job eller uddannelse, så godt vi kan.

 Den digitale indgang til jobcenteret er præget

af upersonlighed og myndighed



Mangfoldig service og 

tilgang

 Unge er ikke en gruppe men forskellige

 Høj sagsbehandler kvote klientgør den enkelte

 Ny model – hvor den enkelte møder reelt

engagement og får mere selvværd til at se egne

muligheder

 Andre skal have pisken – arbejde for 

kontanthjælp. De unge. 

 Få den enkelte ud i virksomhed, samfund, og 

organisation så hurtigt som muligt – det virker



Mulighedsrummet

 Krydsfeltet/lyskrydset mellem brugere, 

organisation  og politikere/lovgivere er ikke altid 

nemt 

 Heller ikke for kommunale politikere indenfor 

beskæftigelsesområdet  

 Landspolitisk handlekraft udøves hele tiden

 Man skal lære og sno sig og forsøge at forbedre 

og udvikle tilbud, hvor man har indflydelse og 

mulighed

 Det gør faktisk en forskel …..



Marianne Levinsen

Balticagade 15. st.th. 

E: mlev@fremforsk.dk

T: 86 11 47 44

M: 20 67 45 01

www.fremforsk.dk

mailto:jbj@fremforsk.dk
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=139
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=139
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=131
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=131


http://www.veoh.com/watch/v22901234xA9xT6WY

http://www.veoh.com/watch/v22901234xA9xT6WY


https://www.bolius.dk/danmarkskort/indbyggertal/

By 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Billun

d
6.277 6.020 6.034 6.049 6.059 6.033 6.139 6.146 6.155 6.194 6.253

Filsko

v
678 627 620 646 614 630 614 644 681 685 680

Grinds

ted
9.732 9.496 9.472 9.494 9.567 9.567 9.548 9.565 9.633 9.663 9.673

Hejns

vig
1.083 1.084 1.064 1.053 1.059 1.072 1.031 1.031 1.038 1.064 1.056

Stend

erup
647 663 648 665 655 665 634 643 656 641 654

Sønde

r 

Omm

e

1.701 1.715 1.761 1.783 1.755 1.774 1.747 1.769 1.752 1.720 1.698

Vorba

sse
1.342 1.184 1.154 1.164 1.241 1.239 1.250 1.274 1.322 1.269 1.278


