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Privat forbrug 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

Mængdeindeks



Tidsånden 

Ny optimisme 2014 - 2020

• Det går stille og roligt fremad!

• Tidsånden - det nære og hjemlige 
– Hjemmebag, urter,  nyttehave

– hjemmestrik og anti- materialisme

– Retro på retur

• Evnen til selv at skabe (håndværk) frem 
for forbrug

• Futurismen er på vej, tro på fremtiden,  
fremskridt, nemhed  og ny teknologi som 
løsning



Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Danmark 2014-2024
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Hvad lever vi af og hvad skal vi leve af i fremtiden 



Hvad lever vi i DK  af i 

dag? (netto)

• Eksport industrivarer (medico 24 mia., maskiner 29 mia., 
møbler 5 mia., instrumenter 3 mia.) 

• Eksport landbrug (50 mia.)

• Søtransport (45-58 mia.)

• Varetilknyttede tjenester (13-15 mia.)

• Varetilknyttede tjenester, merchanting (10-14 mia.)

• Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.)

• Lufttransport person og godstransport land (8-10 & 2-4) 

• Royalties og licenser (2,5-4,5 mia)

• En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.)

• …resten giver underskud



Danmark i Verden 2020

2020

Danmark i Verden

Det globale, regionale og lokale 

arbejdsmarked 

m



Befolkningstilvækst

og den voksende 

middelklasse

• Afrika

• Sydamerika

• USA

• Indien

• EU – øst

• Tyrkiet



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



Industrien 

forsvinder ikke

• Der frembringes i dag flest industrivarer i USA

• Men beskæftigelsen er kun 10% af alle på 

arbejdsmarkedet i USA

• I fremtiden vil danske virksomheder også 

frembringe varer – arbejdskraftindholdet vil være 

en lille del af det færdige produkt

• Stigende effektivitet er nøglen – virksomhederne 

bliver maskintunge og især teknologitunge

• Automation, robotter, human-robot interaktion, nye 

materialer, avanceret IT, 3D printere etc.



Ny Teknologi 

og virksomheder

• 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 integrere, 

tracker systemer og forbindelser er vejen frem

• Ny teknologi skal udvikles i virksomhed, marked, og 

situation, ellers giver det ikke mening.

• Teknologi, robotter, software – Årsagen til at produktion 

kommer tilbage i DK og USA.



Arbejdsmarkedet i 

fremtiden

Der bliver mangel på

arbejdskraft i 

fremtiden

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelseslængde



Befolkningens 

uddannelsesniveau
(2012)
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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 43%,  

Sverige 40%, Finland 39%

Japan 54%, Sydkorea 56%, Rusland  55%

(2009 OECD tal)



Videnssamfundet anno 

2020

• Ingen direkte sammenhæng mellem 

uddannelsesniveau og vækst i samfundet

• Dog har uddannelsens kvalitet betydning!

• Historisk stigende krav til uddannelsesniveau 

for at kunne bestride samme job og 

jobfunktioner

• Uddannelse som vej til beskæftigelse virker kun 

opkvalificering af ufaglærte og faglærte (AMU)

• (Carma -Hvad virker i beskæftigelsesindsatsen)





Det meget fleksible 

arbejdsmarked

• Danskerne skifter job 6 gange i løbet af 

arbejdsliv

• Halvdelen af alle jobs fra 2001 er væk, og  

en ny halvdel jobs siden 2001 (sådan 

cirka)

• Det er væsentligt at udvikle sig hele tiden

• Nye kvalifikationer og nye jobmuligheder

• Samfundet vil ikke gå i stå



Kompetencer 

anno 2020

• Specialisering indenfor mange fagområder på 
korte, mellemlange og lange uddannelser. 
• Høj faglighed - stigende krav over tid

• Evnen til at formidle egen faglighed

• Forståelse for en global verden  og de mange 
forskellige kulturer.
• English dear

• Sproglig kulturel feltarbejder, ellers fejl, misforståelse, 

• Det koster milliarder hvert år i forskellige brancher



Kompetencer 2020

• Forståelse for organisation og virksomhed
– Indsigt i, hvad der er vigtigt egen indsats er i den og 

de værdi – kæder, som man indgår i

• Digitale færdigheder på et højt niveau 
– Anvendelse af digitale data, informationer i nye 

strukturer.

– Se nye muligheder for bedre, mere sikker og billig 
produktion, service og kommunikation



Konsekvens 2020

• Samarbejde og kommunikation med mange 
forskellige mennesker 
• Kommunikere egen viden og kunnen til andre

• En kompleks global verden med accelereret 
forandringshastighed  har det moderne 
menneske nu og fremover har brug for;
• Uddannelse 

• Selvværd 

• Dømmekraft 



B, X og Y på 

arbejdspladsen



Generationer, fra digitale 

analfabeter, indvandrere og 

indfødte
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 1955-64

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1965-77

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

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 -



Mobil Digital Now or 

invisible in 2025



Faglige organisations 

rolle i forhold til 

medlemmer

Borgen

Ikonet

Trendfollower



Den nye platform 

• Menneske først, så system, ellers kan man ikke 

fastholde en høj organiseringsgrad

• Kæmpe for faglighed og faglig udvikling på de 

enkelte fagområder

• Være med til at sikre fremtidens for danske 

lønmodtagere 

• Uddannelse og omgivelser og evnen til at 

ændre retning og omstille sig i en meget 

omskiftelige verden 



Strategi for uddannelse og 

uddannelsestilbud 

Indsats på 2 fronter 

• Overbevise tillidsfolk, medlemmer og måske 

arbejdsgiver om det nødvendigheden af 

uddannelse både almen og specialiseret

• Satse organisationens tid og midler på 

uddannelse som central fokuspunkt

• Flere og nye efteruddannelsesforløb, som 

passer til medlemmer og sektor 
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