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Demografi Danmark
Absolutte tal 2016-2036

Kilde: Danmarks Statistik, 2013

2016 2026 Ændring 2036 Ændring

0-9 627373 684088 56715 721891 94518

10-19 683865 655021 -28844 701359 17494

20-29 748732 760112 11380 715839 -32893

30-39 673593 783309 109716 776298 102705

40-49 797159 685829 -111330 769472 -27687

50-59 765248 782877 17629 661757 -103491

60-69 681207 720045 38838 740761 59554

70-79 486316 584522 98206 640101 153785

80-89 200294 312632 112338 388653 188359

90 + 43464 52767 9303 95415 51951

I alt 5707251 6021202 313951 6211546 504295



Befolkningsudviklingen 

2015-2030 (Prog 2015)







Fremtidens arbejdsmarked 



Arbejdsmarkedet i 

fremtiden

Der  er og bliver 
mangel på

arbejdskraft i 
fremtiden

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelses-længde



Globalisering 2.0

 Konkurrence på alle typer af arbejdspladser, 
også de højtuddannede
 Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids,kreative medarbejdere

 Rambøll ca. 1800 ingeniører

 Flere og flere opgaver også mere avancerede 
servicefunktioner outsources 

 Arla Polen – Grundfos - Budapest

 Alle jobtyper, funktioner og delfunktioner i 
potentiel global, regional og lokal konkurrence



There’s an app for that 

 Fleksibel arbejdskraft  på stedet 

 Virksomheder henter specialiseret arbejdskraft 

og konsulent tjenester fra hele verden via 

App’s

 Vi kender Uber,  my-clean, Airbnb,  Amazones 

intelligent Turk – alle slags services fra 

produkt, service, og  fra ufaglært til højt 

specialiseret  rådgivning.

 Der kommer mange nye tilpasset branche og 

område



Befolkningens 

uddannelsesniveau
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UOPLYST UDDANNELSE

LANGE VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

BACHELOR

MELLEMLANGE VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

KORTE VIDEREGÅENDE
UDDANNELSER

ERHVERVSFAGLIGE
UDDANNELSER

ERHVERVSGYMNASIALE
UDDANNELSER

ALMENGYMNASIALE
UDDANNELSER

GRUNDSKOLE 8. - 10. klasse

Tertiary education (OECD):

Danmark 40% 25-34 årige

USA 40%, Norge 48%,  

Sverige 43%, Finland 39%

Japan 58%, Sydkorea 65%, 

Rusland  57%, Irland 50%%

(2013 OECD tal)



Styrk kvalitet i  

uddannelserne!

 Uddannelsernes kvalitet betydning for 

samfundets vækst 

 Uddannelse er en beskyttelse mod ugunstig 

udvikling hos de sårbare børn og unge (KORA)

 Derfor uddannelsessystemets kvalitet –

indhold! – Det skal der satses på!

 Uddannelse som vej til beskæftigelse virker 

kun opkvalificering af ufaglærte og faglærte 

(AMU) (Carma -Hvad virker i 

beskæftigelsesindsatsen)



Hvordan skal vi sikre 

arbejdskraft i fremtiden!

Flere skal have en uddannelse  

 Der er  brug for teknikere, sygeplejersker og lærere og 

akademikere med langvarigt videregående uddannelse

 Vi får ikke råd til at drive en offentlig sektor som i dag 

uden eksport, landbrug, transport, industri og skibsfart 

samt detailhandel i udlandet – faglige uddannelser

 Der er rigtig mange uddannelser, som også fremover er 

vigtige 

 Vi har brug for at bruge for mange flere faglærte –

 EUX er en god mellemform



Kilde: Berlingske Tidende, marts 2015



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 

Tiltrækning af unge!
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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 unge og arbejde i 

fremtiden 



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 



 Arbejdet skaber min identitet og selvrealisering

 Fair og retfærdig løn

 Fryns og fede lokaler – det er en selvfølge!

 Jo yngre jo mere fryns – Tak 

 Fleksible arbejdstider, ex. 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!

De unge og forventninger til 

arbejdspladsen 





Workshop/dialog 

• Hvad er udfordringer for ITD på fremtidens 

arbejdsmarked ?

• Hvad skal der satses på fremadrettet for at 

sikre og tiltrække ny og dygtig arbejdskraft?

• Lønaftaler og tillæg efter markedskræfter og 

geografi?



Pause 15 min



Motivation, forståelse og ledelse af 

løbske medarbejdere i fremtiden  

Fremtiden kommer af sig selv, det gør 

fremskridtet  ikke –

Poul Henningsen 



Forventningernes 

samfund

 Vi forventer, at det bliver bedre – helst med 

omkring nogle procenter hvert år. 

 Det gælder også  vores generelle levestandard 

og forholdene på arbejdspladsen 

 Jeres børn bliver langt mere forkælede end I 

selv har været

 Hvis vi ikke rykker opad, men blot står stille, 

opleves det som tilbagegang

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://em.dnbeiendom.no/setter-pris-pa-folelsene-vare/&ei=QLZRVcbgPIa9swGhqICYBA&psig=AFQjCNFhrJzq1PQVUmRa9YzeiQrNU-chbQ&ust=1431504749020290
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://em.dnbeiendom.no/setter-pris-pa-folelsene-vare/&ei=QLZRVcbgPIa9swGhqICYBA&psig=AFQjCNFhrJzq1PQVUmRa9YzeiQrNU-chbQ&ust=1431504749020290


Det grænseløse 

arbejdsliv

 Mange stationer på en dag 

 Ledighed og forventninger

 De fysiske arbejdslove med at gå på arbejde og 

forlade det - indtil næste dag er ophævet

 Store krav til det enkelte menneske om 

selvadministration og akademiske pause

 Informational overload  - få og relevante 

informationer. (forenkling og skarphed)



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 -



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.

 Kommunikation - De kan bedst lide at løse problemer 

via telefonen eller ansigt til ansigt med personen

 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



 Født 1955-64

 Mere bevidste og kyniske i arbejdsliv og forbrug

 Design, etik, idé..

 Vil ikke skilles, familieværdier og  den personlige 
succes er familie, karriere og fritid i forening

 Teknologi:  Båndoptageren 

 Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og 
samfundet er vigtigt 

 Penge, status og position 

 Kommunikation - Fokus på udvikling og at vi gør det 
rigtige(etikken/ideen)

 Stadigvæk digitale indvandrere – nogle mere end andre





Generation X

født 1966-77 

 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 – harmony, helhed 
og hensyn

 De sidder i dag på magten offentlig og privat 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.cnduk.org/images/genx_bk03.jpg&imgrefurl=http://www.cnduk.org/pages/ed/bks_flm.html&h=475&w=408&sz=51&hl=da&start=4&um=1&tbnid=xVVuIbZpq_C37M:&tbnh=129&tbnw=111&prev=/images?q=generation+x&svnum=10&um=1&hl=da&sa=N
http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.cnduk.org/images/genx_bk03.jpg&imgrefurl=http://www.cnduk.org/pages/ed/bks_flm.html&h=475&w=408&sz=51&hl=da&start=4&um=1&tbnid=xVVuIbZpq_C37M:&tbnh=129&tbnw=111&prev=/images?q=generation+x&svnum=10&um=1&hl=da&sa=N


 Glem fastnet, automatiske medlemskabsskaber 

af A-kasser, faglige organisationer

 What´s in it for me! 

 De er mest optaget af  fælles faglige interesser 

og fællesskabet med andre i provinsen  DK men 

også World Wide

 Gaming- generation – de er vant til konstant 

belønning – Instant gratification - yes please 



Mange andre 

 Vi har og får mange forskellige 

indvandrergrupper - tyrkiske, pakistanske, mv.

 Flygtninge fra Europa, Syrien, Afrika, 

Mellemøsten, Mellemamerika og Asien 

 Mennesker som ikke kender vores system  og 

krav og rettigheder systemer, sprog på 

arbejdsmarkedet 

 De er også potentielle medarbejdere for 

transportbranchen  



Den attraktive 

arbejdsplads

 Motivation og engagement af mennesker i 

forskellige generationer, køn, livsfase, social 

gruppe, faglighed og kultur 

 Slip Talenterne løs 

 Uden at miste fokus på opgaven, arbejdet og 

helheden

 Arbejdspladsen som livsnavigatør d.v.s. hjælpe 

medarbejderne med at styre eget liv både 

arbejds- og privatliv  - Det moderne 

arbedsmiljø



Hvad virker - ledelse og 

performance ?

 På højere grad af effektivitet 

 Fokus på lederudvikling/uddannelse og evaluering

 God intern kommunikation og vidensdeling 

 På større tilfredshed, mindre udskiftning af 

medarbejdere og lavere sygefravær 

 Frihed i opgaveløsningen

 Balance arbejde og fritid

 Fokus arbejdsmiljø/daglige trivsel

Kilde: God ledelse og god performance i danske virksomheder og organisationer” 2014 af Tor Eriksen, Valdemar 

Smith, Økonomisk Institut AAU og Lederne



Fremtidens leder –

Den aktive hærfører eller den tro væbner?



Ledelse nu og fremover! 

Konjunktur, mode og religion

 Mange bøger og færre teorier

 Vekslende mellem det bløde og det hårde 

teorier 

 Uddannelse og praksis 

 Teori og virkelighed

 Håndbøger  - mon det virker, når jeg gør det 

samme!

 Daglig praksis, en evig forandringsproces



Ledelse og 

arbejdspladsen 

 God praktisk ledelse er komplekst kludetæppe 

af afbrydelser, spørgsmål og stillingtagen og 

ikke den velordnede slipsemand, som styrer 

det hele fra kommandobroen (H. Mintzberg)

 "Leadership involves plumbing as well as 

poetry” James G. March, Stanford University



Ledelse og motivation 



Motivation og type

 Primadonnaen – høj faglighed er meningen 

med arbejdet, fordybelse er afgørende for dem 

for at blomstre (mening, opgaver og løn)

 Karrieremennesket – arbejdsopgaver, men 

især udvikling og muligheder ( næste hop på 

karrierestigen)( løn og titel) 



Motivation og Type

 Lønmodtageren- går på arbejde og leverer de 

aftalte opgaver, men lever i fritiden og for 

familie og venner.

 Pragmatikeren – gode arbejdsvilkår, miljø, 

kollegaer. ( Arbejdspladsen, opgaverne og 

lønnen)

 Medarbejdere er ikke en homogen gruppe, men 

er også forskellige mht.  krav om faglighed, 

karrieremuligheder, løn og ledelse.





The  Manager 

 Lederens opgave  at skabe tid og rum til 

medarbejdere kan passe deres arbejde 

 Ressourcefordeler 

 Talsmand – bindeled op ad og ind i 

organisationen

 Vidensdeling til de rette medarbejdere

 Strategiske fokus på nye løsninger fysisk og 

digitalt – mennesker eller system i spil



The Priest

 Kunne lide og rumme mennesker i al deres 

umulige og besværlige mangfoldighed

 Forbindelsesrolle–kommunikationen om 

retning og mening til den enkelte  og 

organisation 

 Evne til at begejstre  og motivere i forhold til 

kerneydelsen, kultur og strategi (det smitter)

 Dialog og nærvær hver dag

 Eksekver  - konsekvenspædagogik! 



The Artist

 En leder som tør indrømme fejl(UHA) contra den 

negative  fejlfinder/problemkulturen

 Prøve nye veje  og metoder og give plads til 

medarbejderne 

 Løsning, tilrettelæggelse og balance

 Humor og sjov  i hverdagen, gør det sjovere at 

være på arbejde. (Brokkerier nr. 1 på hadelisten)



Direktøren for det hele 

 Naturtalent for at matche en given ledelse til 

den situation som hver medarbejder står i time 

for time og minut for minut

 Brobyggeren mellem mange forskellige 

mennesker og kulturer

 Erkendelse af lederskabets mange facetter og 

udfordringer

 Frontfigur - ansvar og rollemodellen for alle





Dialog 

• Hvilke udfordringer er der på ITD med hensyn 

til motivation, forståelse og ledelse af de 

mangfoldige generationer nu og i fremtiden?

• Hvad skal der satses på at blive bedre til 

fremadrettet



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


Image og uddannelse

 Det dårlige billede af transportsektoren

 Få fortalt de rigtige historier om arbejdet 

 Faglighed – hvad skal man faktisk kunne

 Uddannelse og krav 

 Opdatering og muligheder for specialiseringer 

og overbygninger 

 Væk fra blindgyden – vise flere veje og 

muligheder både i teori og praksis

 Flere målrettede samarbejde jobcentre mv.



Faglige identitet og 

stolthed 

 Stoltheden over faget

 Man and woman and the Machine

 Alt det fede grej, elektronik, GPS -

 Mange unge mænd/kvinder vil gerne se 

stjerner/ikoner  a la kokke.

 Historier om de oplevelser og muligheder, som 

man får som ung og ældre medarbejder 

 Co-Creation – brug de unge i branchen – til at 

blive endnu bedre til rekruttering 



Sociale og faglige 

fællesskab

 Tilbud og muligheder tiltrækker – relationer 

fastholder 

 Fedt - men ikke hele tiden – gerne andre unge 

at lege med og have de sjovt 

 Kunne spørge til råds om det faglige og det 

sociale 

 Hvordan skaber man fælles ungdomsklubber 

for de unge chauffører især mellem mindre 

virksomheder 

 Ungdomsacademy 



Jeg holder af hverdagen 

Mest af alt holder jeg af 

hverdagen!
 ”Hverdagen fylder mest i menneskers liv ” Karl Ove 

Knausgaard i Min Kamp 1- 6.

• Transportbranchen har en del udfordringer

• Lav score på følgende;

• Indflydelse på hvordan og hvornår arbejdet udføres

• Hensyntagen til svage medarbejdere/kollegaer

• Engagement i arbejde især for transport af 

passagerer



Arbejdsmiljø

• Føler høj grad af konflikt privat og arbejdsliv formentlig 

på grund af det højeste gennemsnitslige arbejdstimer 

af alle på 43, 6 timer om ugen 

• Høj risiko for arbejdskader i branchen

Læs mere på 

http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/~/media/Proj

ekter/AH2014/Resume-AH2014.pdf

• repræsentativ stikprøve lønmodtagere i 

alderen 18 til 64 år


