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fremtidens arbejdsplads
Unge , som har tøj, penge, mobil og I- pod
Unge, som har ondt i selvværdet
Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme
De får det ikke længere i folkeskolen
Hjælp af en voksen, som du har tillid til for at
skabe egen fremtid = uddannelse og job
• Coaching før uddannelse, under, og efter
Marianne
•Forskningschef
Mentorordninger
– bl.aLevinsen
Århus Tekniske skole
Cand.scient.pol.
Fremforsk, Center for Fremtidsforskning
www.fremforsk.dk
•
•
•
•
•

Privat forbrug
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)
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Danskere og
hvor er fremtiden?
• U-turn siden 2007/2008.
• I dag og de næste 3-5 år er de ”gode” værdier,
fornuft, retfærdig forbrug, ydmyghed,
velgørenhed og SUNDHED.
• Mere tid derhjemme med venner og familie
• Mindre forbrug, pris og opsparing.
• Flugten fra den kolde tid – gode måltider, ferie,
oplevelser, teater
• Stor søgning uddannelse, efteruddannelse og
A-kasser.

Nutidens og fremtidens
arbejdsliv
• I øjeblikket større tilbageholdenhed, ”Men
Ytmyghed ikke en efterspurgt vare i fremtiden!”
• Mange går ikke kun på arbejde for at dække
behov, men for at få identitet og mening
• Vi arbejder mere og mere, og søger mere og
mere selv at bestemme og har svært ved at
styre det !
• Vi er verdensmestre i jobskift i Danmark,
• Næste økonomiske optur

Digitale medier og det
grænseløse arbejdsliv
• Vi kan løse mange ting hurtigere, nemmere og
smartere end før mobil og internet.
• De fysiske arbejdslove med at gå på arbejde og
forlade de indtil næste dag er ophævet.
• Store krav til det enkelte menneske om
selvadministration og akademiske pause
• Informational Overload - den gode
kommunikation er at få og give relevante
informationer. (forenkling og skarphed)
• Både internt og eksternt

Befolkningsudviklingen
Danmark 2011-2021
Den Sølvgrå Tsunami i EU 27
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De seks generationer:
værdier, teknologi og
arbejdsliv
Baby Boomers

Generation Jones

Generation X

Den store under og
efterkrigsgeneration:
40-tallister, 68-generation
Fra mangel til overflod
P-pillen, rejsegrammofon
Født 1940-54

Nyopdaget generation
stor generation,
”Jones”, fordi de er
almindelige
Stereoanlægget
Født 1955-64

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1965-77

Generation Y

Generation Z

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1978-89

Mellemkrigs-generation
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 -

Babyboomers
født 1940-54
• Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en
periode med mangel og afsavn. Kollektivisme og
solidaritet - ens for alle
• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og telefonen.
• De kan bedst lide at løse problemer via telefonen eller
ansigt til ansigt med personen.
• Digitale indvandrere: Internettet bruges men kun det til,
man kan stole på rejser, bank o.s.v.
• Første brug det hele generation - eat all of it, and leave
nothing behind you.

Babyboomers, arbejde
og uddannelse

• Historiske grundlæggere af de mange solidariske
systemer på arbejdsmarkedet (sikkerhedsorganisation,
Mus, personalehåndbøger, at alle får den samme
behandling)
• De første kvinder på arbejdsmarkedet
• Det vigtigste – spændende opgaver, kollegaer og
lønnen ikke så vigtig, dog sikkerhed og anerkendelse
• Udsigten til 2. teenagefase - manglende anerkendelse,
sygdom, ægtefælle – så stopper de med at arbejde

De unge, arbejde og
værdier

Personal network and
virtuality
• Vant til at være i centrum og socialiseret til at
den enkelte har en særlig værdi
•
•
-

Venner og fællesskabet – det vigtige i livet.
Hver digital native = stor personligt netværk
4-8 intime venner(mindst 1 gang om måneden)
30- 50 venner/bekendte fra skole, sport m.v.
Tidl. 100-200 MSN venner, nu op til og mere end
400 venner på Fjæsbogen/ Facebook

The first on - line generation
Internettet
Google it ! Nr. 1
• Næsten født og lever on-line!
• Nyheder, kultur, informationer, shopping, chatting, spil,
musik, og deler det med andre med andre digital
natives (multitasking)
• Mobilos = kontakt til verden, venner og familie
• Det fedeste er at skabe egen personlige musik, kultur,
subkultur, job, tøjstil, møbel, projekt, mv.
• www.YouTube.com – Broadcast Yourself
• www.facebook.com – Twitters og andre netværk
• Informational overload –stoler på familie og venner

Generation Y ( 1978-89) og
arbejdslivet
Meningsfyldt og dybere mening
Udvikling, udfordring, ansvar og afveksling
Arbejdet skaber min identitet og selvrealisering
Fair og retfærdig løn
Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag med forståelse
for andre interesser end arbejde (Heste, Yoga, festival)
• Gerne en titel – English Please…
• Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig !
• Vil ikke arbejde for meget - De 3 FFF ( frihed,
fællesskab og fritid)
•
•
•
•
•

FOA´s
Medlemsskare
• Mange forskellige generationer, værdier og syn
på jobbet og motivation på arbejdspladsen
• Mange typer de dybt faglige, pragmatikeren,
lønmodtageren og karrieremennesket
• Flere jobskift, og stabilitet skiftes ud med
udvikling både fagligt og personligt.
• Løbskheden er også i Foa´s medlemsgruppe
nu og fremover

Den gode faglige
organisation
• Mennesker i forskellige aldre og nationalitet
• Mennesker med forskellig faglig baggrund
• Mennesker med forskellige værdier og
religioner(tørklæder, kalotter og burka)
• Mennesker med forskellige sociale og
familiemæssige relationer
• Forstår vigtigheden af forståelse, engagement
og formidling til forskellige faggrupper og
mennesker på samme tid.

Fakta taler sig eget sprog
Udvikling i medlemstal
• I år 2000 havde Krifa og
Det Faglige hus 68.000
• I dag 175.000
medlemmer
• I samme periode er
LO´s medlemstal faldet
med 250.000.
• Hver femte ung er i en
gul fagforening

De unge og fagforeningen

De digitale indfødte
under 30 år. ( 2020 alle
under 40 År)
• Glem fastnet, automatiske medlemskabsskaber
af A-kasser, faglige organisationer
• What´s in it for me!
• Indmelding sker ofte på baggrund af konkret
problem eller udfordring!
• Store krav til kommunikation og reel
dokumentation for fordele for virksomheden
stor eller lille på mange platforme - non stop.
• www.foa.dk - Hvor er de unge?

Fremtidens produkt,
rådgivning, og
organisation

FOA`s kronjuvel
Medlemsservicen
• Den tætte lokale kontakt med medlemmerne,
sikrer, at man forstår behov og ønsker
• TR er omdrejningspunktet
• Den individuelle service –telefon, email, sms og
personlige samtale (hotline)
• Høj faglige expertise i forbundet
• Garantien for den enkelte, hvis de kommer i
klemme med hensyn til løn, arbejdsvilkår og
ledighed

Rekruttering af nye
medlemmer
• Sikring af vækst og overlevelse på længere sigt
• Derfor er det afgørende at sætte sig ind i de
unges tankegang, behov og ønsker
• Fagbevægelsen en garant for at man får den
rigtige løn, dagpenge og arbejdsvilkår
• Faglige stolthed og vise billeder på den
hjemmesiden
• TR er de lokale centrale salgsmedarbejdere for
den faglige organisation

TR i Fremtiden
• Både expert/konsulent på regler og aftaler, men
i høj grad også rollemodel
• Vigtigt at netværke med kollegaer og have
fingeren på pulsen
• Mellemleddet/formidler
• mellem medlem og arbejdsgiver
• Mellem medlem og organisation
• Synlighed og det lokale er afgørende også for
det unge moderne globale menneske

Modernisering af faste
møder, strukturer
• Tillidsmandssystemet – kan det gøre mere
fleksibelt end i dag
• Deltidsdeltagelse – og aktionsbaseret
deltagelse, som weekender i børnehaven
• Events og anden form for deltagelse i det
faglige arbejde - Netværksdannelse med de
unge
• SMS – internet – digital duelighed – hvis de
unge skal være med

Fremtidens fagforening
• Fra de klassiske modsætninger til interessevaretagelse
af medlemmernes interesse overfor samfundet i
Danmark og verden
• 59 % af danskerne – den vigtigste rolle er at påvirke
politikerne til fordel for deres medlemmer(Cevea 2009)
• Fagbevægelsen skal være en drivkraft til et mere
retfærdigt samfund
• Udnytte at man er mange - serviceydelser, rabatter,
samlede tilbud
• Forbedre medlemmers værdi på arbejdspladsen og i
samfundet

Hvor står FOA strategisk i
fremtiden ?
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Borgen
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