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Befolkningsudviklingen

 Selvom de færøske kvinder føder flere børn end nogen 

andre kvinder i Europa (fertilitet 2,5) - så vokser den 

færøske befolkning ikke mærkbart - Fraflytning

 Flere kvinder flytter fra Færøerne end mænd 

 Hovedsageligt på grund af uddannelse og erhvervet 

 Fødselsoverskuddet vil vende og blive negativt, hvis 

udviklingen fortsætter…men måske vender det

 Positiv nettoindvandring i 2014 – den rigtige vej

 Mangel på arbejdskraft og særlig mangel på kvindelig 

arbejdskraft (off. sektor og administration, salg 

marketing)
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Arbejdsmarkedet i 

fremtiden

Der bliver stor 
mangel på

arbejdskraft i 
fremtiden

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelses-længde



Fremtidens jobs

 Faglærte og stigende mangel på dem

 Fiskeri, Havbrug, fårehold, faglærte byggeri, 

teknikere, produktionsfolk, handelsfolk og også 

kontoruddannede

 Korte og mellemlange videregående uddannelser –

lærere, sygeplejersker, pædagoger, teknikere, 

laboranter og lign.

 Akademikere – der bliver brug for nogle i fremtiden, 

men halvdelen skal selv skabe deres jobs

 Iværksættere i alle udgaver



Globalisering 2.0

 Udflytning af vidensarbejdspladser og 

administrativt arbejde

 Indiske læger og ingeniører, 

regnskabsafdelinger i Krakow, crowdsourcing

af IT opgaver og andre opgaver

 Begyndende insourcing af produktion til USA 

og EU

 Det administrative arbejde flytter måske fra 

Færøerne – men sproget giver bindinger



Beskæftigelsen – de unge 

mærkede krisen mest
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Generationer i fremtiden

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 2001 - 2013



Generation X

født 1967-79 

 Første generation med fokus på enkelte individ 

 Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.

 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 – harmoni, helhed og 
hensyn

 De sidder i dag på magten offentligt og privat 
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Børn vokser op i 

institutioner



De unge, og fremtiden



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, New 

Millennium og fremtiden

 Krisen har præget deres socialisering

 De er og bliver mere sociale og engageret i samfundet 

og mindre optaget af forbrug – gøre en forskel

 Among Peers – deres egne – socialiserer sig ved at 

spejle sig i hinanden

 Har meget travlt med at forbedre egne kompetencer i 

skolen, få noget på CV’et, gøre sin profil bedre, blive set 

af de rigtige

 ”Vi gider ikke dem, som laller rundt

 Super kompetente digitale indfødte med stor forståelse 

for netværk



Generation Z som 

medarbejdere

 Ros mig, se mig – og jeg skal nok se tilbage 

(krisebevidste endnu i nogle år)

 Indgå i fællesskaber, peer to peer

 Sørge for at give dem mulighed for at gøre det, 

de er gode til – lede sig selv, arbejde i teams, 

have et mål og være parate til forandring hele 

tiden

 De skal jo lige blive uddannet og blive klar til at 

arbejde, men de kommer!



 Hvordan måler vi god ledelse? 

 Ledelsesteorier og økonomiske konjunkturer

 God praktisk ledelse er komplekst kludetæppe 

af afbrydelser, spørgsmål og stillingtagen og 

ikke den velordnede slipsemand, som styrer det 

hele fra kommandobroen (H. Mintzberg)

 Stanford University professor James G. March 

"Leadership involves plumbing as well as 

poetry”



Frisatte 

medarbejdere 

 Frisatte medarbejdere er mere glade for at gå på arbejde 

og bruger langt flere af deres kompetencer på arbejde

 De er mere produktive og effektive

 Deres potentiale som mennesker for udvikling og 

forandring udnyttes bedre

 Det er en kunst at frisætte medarbejdere – det kræver 

stram styring af mål og en helt anden ledelsesstil – eller 

ingen ledere

 Den stramme styring af opgaver og måske også 

arbejdstid er nødvendig for at hjælpe medarbejderne 

med at være frisatte
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