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Danskerne 
og tidsånden de næste år

• Tidsånden efter 2008.
– Fra super materialisme til eftertanke og tilbageholdenhed.
– Fornuft frem for overflod – pris, opsparing og mindre 

forbrug 
– Frygt for mangel vækst i USA og EURO- Kriser!– Frygt for mangel vækst i USA og EURO- Kriser!

• Arbejdsmarked og stor efterspørgsel efter uddannelse, 
• De nye fokusområder: Natur, sundhed, sikkerhed
• De nye værdier: Nærhed, det autentiske , og 

hjemlighed/hygge.
– Hjemmebag, egne grøntsager og urter,
– alternativ ernæring
– Hjemmestrik, Anti-mode og antimaterialisme



Befolkningsudviklingen
Danmark 2012-2022

Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa
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Regulering af 
arbejdsmarkeds løn og 

arbejdsvilkår 
1. Aftalemodellen
•Arbejdsmarkedets 
parter aftaler via 
overenskomster 

2. Love - politikere
•EU-modellen, franske 
og tyske(svenske) 
modeloverenskomster 

•Forhold om løn, 
fridage, børns første 
sygedage mv. 
•EU-lovgivning ind i via 
forordning og direktiv

model
•Love som regulerer 
lønmodtagers 
rettigheder og 
arbejdsgiver 
forpligtelser



EU 27 –2020 måske 30 
incl. Norge, Tyrkiet og 

Island)
• Aftaleretten og kollektive aftaler  findes 

stadigvæk, men de vil regulere mindre end 
tidligere

• For det første EU-lovgivning og anden • For det første EU-lovgivning og anden 
international lovgivning ( ILO) som regulerer 
arbejdsmarkedsvilkår

• Flere tendenser arbejder for en langsom men 
sikker harmonisering af reguleringen af 
arbejdsmarked i Norge, Skandinavien og EU



Harmonisering og 
Overenskomster 

• Monopol for Arbejdstager og 
arbejdsgiverorganisationer  er erstattet af flere 
regelsæt og flere aktører.

• Mange virksomheder har afdelinger og • Mange virksomheder har afdelinger og 
aktiviteter i flere skandinaviske og EU- Lande = 
Interesse i  at reguleringen i de forskellige lande 
er mere ens end i dag.

• Den interesse deles af den moderne globale 
normade  på vej rundt i Skandinavien, EU og 
verden



Den danske model anno 
2020

• Aftalemodellen via overenskomster og aftaler 
mellem arbejdsgiver og arbejdstager på 
arbejdspladsen

• Den forsvinder ikke, fordi folk ikke syntes, at • Den forsvinder ikke, fordi folk ikke syntes, at 
det er en god ide.

• Den forsvinder, hvis grundlaget d.v.s. 
organiseringsgraden i faglige organisationer 
bliver ved med at falde

• Det er potentielle medlemmer til og fravalg, som 
afgør fremtiden 



Fakta taler sig eget sprog(A4)

Udvikling i medlemstal

I år 2000 havde Krifa og  
Det Faglige hus 68.000
I dag 175.000 medlemmer

De unge og fagforeningen

I samme periode er LO´s 
medlemstal faldet med 
250.000.
Hver femte ung er i en gul 
fagforening 
I 2020 –prognose 
Hver 3. ung.



Nutidens og fremtidens 
arbejdsliv

• I øjeblikket større ydmyghed ” Men Ytmyghed 
ikke en efterspurgt vare, nu og i fremtiden!

• Vi går ikke kun på arbejde for at dække behov, • Vi går ikke kun på arbejde for at dække behov, 
men for at få identitet og mening 

• Vi er verdensmestre i jobskift i Danmark
• Mennesker er den usikre faktor, og afgørende 

faktor for fremtidens vækst og virksomheder.
• Merværdi oftest i samspil med hinanden



Generationer, fra digitale 

analfabeter, indvandrere og 

indfødte og sundhed
Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendteFra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-64

optagne, udadvendte

Videoen

Født 1965-77

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

Generation Z
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.

• Første brug det hele generation.• Første brug det hele generation.
• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og 

fastnettelefonen
• De første kvinder på arbejdsmarkedet
• Værdier: Solidaritet med alle = alle lige rettigheder og 

pligter, og løn …ikke individuelle forskelle



Babyboomers og arbejdsliv

• Historiske grundlæggere af de mange solidariske 
systemer på arbejdsmarkedet

• Sikkerhedsorganisation, samarbejdsudvalg, Mus og • Sikkerhedsorganisation, samarbejdsudvalg, Mus og 
personalehåndbøger, som sikrer, at alle får den samme 
behandling.

• Det vigtigste – spændende opgaver, kollegaer og 
lønnen  ( PENSION) ikke så vigtig, dog sikkerhed og 
anerkendelse

• Udsigten til  2.  teenagefase…………….
.



• Mere bevidste og kyniske 
• Skaber den nye iscenesættelse via familien
• Vil ikke skilles, familieværdier og  den personlige 

succes er familie, karriere og fritid i foreningsucces er familie, karriere og fritid i forening
• Teknologi: båndoptageren
• Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og 

samfundet er vigtigt 
• Design, etik, idé..
• Penge, status og position – Arbejdsmarkedets op og 

nedture ….selv om de siger opgaverne og udfordringer 
er vigtigere end lønnen.



Generation X
født 1965-77 

• De første ønskebørn efter p-pillen, og første generation 
med fokus på enkelte individ 

• Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.
• Den personlige succes …Workaholics• Den personlige succes …Workaholics
• Meningsfuldt arbejde til en høj løn og gerne arbejde 

meget (titel uden betydning)
• Fleksible arbejdstider og resultater 
• Anerkendelse, Udvikling og Udfordringer
• Værdier på arbejdsmarkedet – harmony, helhed og 

hensyn



Forældres brug af tid og 
penge på deres børn 
(Jens Bonke 2009)

Timer pr. uge 



Børne
familier 

� Karrieren, parcelhuset og småbørn – det hele sker 
på samme tid!

� Børnene og fleksibilitet for at nå det hele, når � Børnene og fleksibilitet for at nå det hele, når 
mange arbejder fuldtid både mænd og kvinder

� Jo flere arbejdstimer jo svære privat balance
� Familiefædre frihed, positive tilvalg og omsorg
� Hjælp - Ønsker er hjælp til det praktiske og til at få 

livet til at hænge sammen!!mad, vask, og indkøb…



De unge og arbejde 



Karakteristika  for  
Generation Y og Z 

• Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil 
gøre alt for. Børnene i første række ..

• Ikke egoistiske, men socialiseret til at være • Ikke egoistiske, men socialiseret til at være 
individualister fra starten af.

• Det forventer de også på arbejde og fra 
forbundet, at emner og tilbud er  målrettet deres 
ønsker og behov



Personal network and 
virtuality

• Venner er at lykkes som ung og barn!
• Venner og fællesskabet – det vigtige i livet.

• Hver digital native = stor personligt netværk• 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 

500 venner på Fjæsbogen/ Facebook



Digital Natives 
Google it ! Nr. 1

• Næsten født og lever on-line!
• Nyheder, kultur, informationer,  shopping, chatting, spil, 

musik ( multitasking)
• Sharing = dyrke venskaber og føle i live.  

www.youtube.com og www.facebook.com
• Reality – ser ned på deltagerne, (betaling og oplevelse)
• Mobilos = kontakt til verden, venner og familie, største 

indkøbs og informationsplatform nu og fremover
•



Generation Y ( 1978-89)
– Betragter arbejde som identitetsskabende og selvrealisering

– Meningsfyldt og dybere mening

– Fair og retfærdig løn

Arbejdes betydning og krav

– Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag

– Gerne en titel – english please

– Ros – se mig hele tiden og hver dag!

– Udvikling, udfordring, ansvar og afveksling

– Vil ikke arbejde meget (2009)

– Hver er sin egen lykkesmed

– De 3 FFF ( frihed, fællesskab og fritid)



Faglige organisationer anno 2020



Medlemsskaren

• Mange forskellige generationer, værdier og syn 
på jobbet og motivation på arbejdspladsen

• Lønmodtagere,  ildsjælen og actionsmand, som • Lønmodtagere,  ildsjælen og actionsmand, som 
godt kan lide der er gang i tingene.

• Flere jobskift, og stabilitetet skiftes ud med 
udvikling både fagligt og personligt.

• Løbskheden er kommet for at blive i 
arbejdsstyrken  nu og fremover 



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 
• Faglige stolthed og vise billeder på den • Faglige stolthed og vise billeder på den 

hjemmesiden af mangfoldigheden i styrken
• Ikke de sædvanlige klagesange f.eks. 

politimænd i Singapore
• TR er de lokale centrale salgsmedarbejdere for 

den faglige organisation



Forbundets kronjuvel
Medlemsservicen

• Den tætte lokale kontakt med medlemmerne, 
sikrer, at man forstår behov og ønsker

• Tillidsmændene er omdrejningspunktet
• Den individuelle service –telefon, e-mail, sms • Den individuelle service –telefon, e-mail, 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



• I 2020 alle danskere under 40 år 
• Glem fastnet, automatiske medlemskabsskaber 

af A-kasser, faglige organisationer
• What´s in it for me! 
• De gule – Pris og forældede tankegange 
• Indmelding sker ofte på baggrund af konkret 

problem eller udfordring!
• www.jernbaneforbundet.dk- Hvor er de unge??



Fremtidens rådgivning, 
(html5,) , service og 

interaktivitet



Hvor stå jeres forbund 
strategisk i  2020 ?

Ikonet

Borgen
Trendfollower
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