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Tidsånden og vi 
mennesker

• Efter dansen om den gyldne friværdi 
i perioden 2003 -2007/8. 

• Grådighed, praleri og vise sine mange materielle goder 
frem er YT!frem er YT!

• Ydmyghed, fornuft, retfærdig forbrug og velgørenhed er 
IN.

Danskerne reaktion på krisen var og er; 
• Mere tid derhjemme med venner og familie ( flere børn)
• Mindre forbrug og mere opsparing
• Flugten fra den kolde tid – ferie, oplevelser, teater, og 

relevant viden.



Nutidens og fremtidens 
arbejdsliv

• I øjeblikket større ydmyghed og 
tilbageholdenhed, det varer ikke de næste 5 år

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

• Vi arbejder mere og mere, fordi arbejdet giver 
os identitet og mening

• Vi søger mere og mere autonomi i arbejdet , og 
har svært ved at styre det !

• Arbejde i konkurrence med familie, ferie og 
forbrug – mindre i krisetider 



Befolkningsudviklingen
Danmark 2010-2020
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De seks generationer:  
værdier, og arbejdspladsen

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  - eat all of it, and leave • Første brug det hele generation  - eat all of it, and leave 
nothing behind you. 

• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet som det fælles 
husalter.

• De første kvinder på arbejdsmarkedet
• Det vigtigste – spændende opgaver, kollegaer og 

lønnen ikke så vigtig, dog sikkerhed og anerkendelse



Babyboomers og arbejdsliv

• Værdier: Solidaritet med alle = alle lige rettigheder og 
pligter, og løn …ikke individuelle forskelle

• Historiske grundlæggere af de mange solidariske • Historiske grundlæggere af de mange solidariske 
systemer på arbejdsmarkedet

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

• Udsigten til  2.  teenagefase - manglende anerkendelse, 
sygdom, ægtefælle – så stopper de med at arbejde

• Gode pensioner, seniorordninger

.



• Mere bevidste og kyniske 
• Design, etik, idé..
• Vil ikke skilles, familieværdier og  den personlige 

succes er familie, karriere og fritid i foreningsucces er familie, karriere og fritid i forening
• En ny start frem for den 3. alder – begynder forfra i 

50erne
• Skaber den nye iscenesættelse via familien
• Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og 

samfundet er vigtigt 
• 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
• Selv-centrerede og selvorienterede, første generation 

med fokus på enkelte individ 
• Ekstroverte – vis det hele• Ekstroverte – vis det hele
• Søger personlig succes og går efter status, derfor 

mange workaholics
• Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.
• Hardcore punk, rock, disco.
• Brand entusiaster: Den perfekte livsstil
• Drømmen om det gode liv – gennem familien og 

arbejdet



Generation X (1965-77)
– Meningsfyldt og dybere mening

– Høj løn

– Fleksible arbejdstider, ex. Mødefrihed mellem kl. 8-9 og 15-16

– Behøver ikke titel

Arbejdes betydning og krav

– Behøver ikke titel

– Betragter arbejde som en pligt til samfundet

– Anerkendelse

– Udvikling og udfordring

– Vil arbejde meget

– Løst opgave vigtigere end arbejdstiden

– Resultatorienteret

– Digitale indvandrere – morer sig, køber og går på opdagelse på internettet.

– De 3 HHH(helhed, hensyn,harmony)



De unge og arbejde 



The first on - line generation
Internettet

Google it ! Nr. 1

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

spil, musik,  og deler det med andre  med andre 
digital natives (mutitasking)digital natives (mutitasking)

• Mobilos= kontakt til verden, venner og familie
• Det fedeste er at skabe egen personlige musik, 

video, tøjstil, møbel, projekt, mv.  
• www.YouTube.com – Broadcast Yourself
• www.facebook.com – Twitters og andre netværk 



Generation Y ( 1978-89)

– Meningsfyldt og dybere mening

– Fair og retfærdig løn

Arbejdes betydning og krav

– Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag

– Gerne en titel – english please

– Betragter arbejde som identitetsskabende og selvrealisering

– Ros – se mig hele tiden og hver dag!

– Udvikling, udfordring, ansvar og afveksling

– Vil ikke arbejde meget

– Hver er sin egen lykkesmed

– De 3 FFF ( frihed, fællesskab og fritid)



If you want loyalty - go 
buy a dog  

(Student, London College of Fashion)



Medlemsskaren

• Flere højtuddannede globale campister fra ind-
og udland - krævende og selvkørende

• Sikkerhed og tryghed erstattes med • Sikkerhed og tryghed erstattes med 
udfordringer og muligheder

• Flere og flere flytter fra virksomhed til 
virksomhed i både ind- og udland 

• Udfordringen er at skabe tillid og loyalitet med 
mange typer af medlemmer



Medlemsservicen

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

• Tillidsmændene er omdrejningspunktet
• Den individuelle service –telefon, email, sms og • Den individuelle service –telefon, email, sms og 

personlige samtale (hotline)
• Høj faglige expertise i fagforeningen 
• 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 unges tankegang, behov og ønsker 
• Budskabet og behovet for fagforbund og faglige 

systemer skal forklares og synliggøres hver dag
• Fagbevægelsen en garant for at man får  den 

rigtige løn, dagpenge og arbejdsvilkår



Overenskomster?



Arbejdsmarkedet i 
fremtiden 

Der bliver igen  større 
mangel på
arbejdskraft i 
fremtiden

Flid

VindereNye tabere
fremtiden
De ufaglærte taber:

Klogskab

Nye 
vindere

Gamle 
tabere



2020 Globalisering  og 
arbejdsmarkedet

• Høj grad af specialisering indenfor finans, 
forsikring , it og andre sektorer= højere 
uddannelsesniveau blandt medlemmer, som uddannelsesniveau blandt medlemmer, som 
udvikler, analyserer, rekrutterer, rådgiver og 
leder i sektoren

• De rutineprægede arbejdsopgaver f.eks. 
regnskab, overførsler, administration  flyttes til 
andre lande, steder, centraliseres, hvor de kan 
løses bedre og billigere. Det ordner kinesere, 
indierne og andre….



2020 Globalization
speed and strategy

• En global verden  og de mange kulturer (english 
dear) både medlemmer og arbejdspladser

• Det globale arbejdsmarked og konkurrence
• Kommunikationsteknologier gøre det muligt at  • Kommunikationsteknologier gøre det muligt at  

arbejde, træffe beslutninger og løse problemer  
på tværs af fysiske grænser

• Hurtigere og hurtigere ændringer i udfordringer 
og krav til det enkelte mennesker både 
personligt, fagligt og teknologisk

• Det enkelte menneskes uddannelse, selvværd, 
dømme og handlekraft



Netværksmennesket
i vækst 

• Altid på farten i lufthavne, bus, tog og 
motorveje

• Altid gang i kommunikation, beslutning og 
koordination via i-phone, computer og mobilkoordination via i-phone, computer og mobil

• Kommunikation med mange mennesker, som 
man ikke møder fysisk

• Kæmpe netværk af personer på tværs af 
virksomheder og landegrænser

• Virksomheden kan ikke længere styre 
mennesket , 



De digitale medier

• Vi kan løse mange ting hurtigere, nemmere og 
smartere

• De fysiske arbejdslov med at gå på arbejde og • De fysiske arbejdslov med at gå på arbejde og 
forlade de indtil næste dag er ophævet

• Vi laver mere privat på arbejde og mere arbejde 
i fritiden – sammensmeltning 



Konsekvenser for
fagforening og faglige 

systemer
• De globale arbejdsmarked, arbejdsstyrkens 

medlemmer i sektoren fremover, 
• Er overenskomster og fagforbund ikke 

nødvendige længere eller er det det eneste og nødvendige længere eller er det det eneste og 
sikre holdepunkt i en flyvsk verden?

• Hvordan sikrer man, at fremtidens 
overenskomster  tager højde for ændringer i 
arbejdsmarked, arbejdsliv og arbejdsplads?



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



Status i DK, og andre 
lande

• Matricht traktaten i 1993 blev 
arbejdsmarkedsparter skrevet ind i traktaten

• Hovedorganisationer på lønmodtager og • Hovedorganisationer på lønmodtager og 
arbejdsgiverside er repræsenteret via 
europæiske forhandlere ( direktiver)

• Forordning om arbejdskraftens frie 
bevægelighed indenfor EU om adgang til 
arbejdsmarked, arbejds- og levevilkår, social og 
skattemæssig ligestilling



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



Overenskomster fremover

• Flere interessenter og større kompleksitet på et 
område, hvor arbejdstager og 
arbejdsgiverorganisationer havde monopol på 
at fastlægge løn og ansættelsesvilkår på det at fastlægge løn og ansættelsesvilkår på det 
danske arbejdsmarked.

• Mange virksomheder har afdelinger og 
aktiviteter i flere skandinaviske og EU- Lande, 
derfor har arbejdsgiver/virksomhederne en 
interesse i, at reguleringen i de forskellige lande 
komme til at være mere ens end i dag.



Ændringer

• Flere og flere medlemmer og potentielle 
medlemmer er ikke socialiseret til at melde sig 
ind i en faglig organisation og syntes, at 
fagforbund og overenskomster er væsentlige fagforbund og overenskomster er væsentlige 
og vigtige 

• Det stiller store krav til kommunikation af, 
hvordan den fælles overenskomst   har 
betydning for hver enkelt mht. løn, arbejdstid, …

• Forsikring mod underbetaling og udnyttelse af 
den enkelte



Fremtidens  
Overenskomster 

• Overenskomster var tidligere et monopol 
anliggende for de faglige arbejdstager og 
arbejdsgiverorganisationer arbejdsgiverorganisationer 

• Et nationalt anliggende – skandinavisk, 
europæiske og internationalt anliggende

• Hvordan skal FTF håndtere det de næste 10 år 
• kan det lade sig gøre at tænke 10 år frem ???
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