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Forventningernes samfund

 Vi  forventer konstant fremgang  – helst med omkring 
2,6% i DK  hvert år

 Det gælder også  ledernes performance og vores vilkår 
som medarbejdere 

 Medarbejdere ønsker bedre vilkår og løn og forventer, 
at den opadgående trend opleves på arbejdspladsen 
og hos fagforeningen 

 I virkeligheden  oplever de bedste uddannede unge i 
Europa og USA samt offentlig ansatte det modsatte
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De moderne
arbejdsliv

 Rammen - efterspørgsel eller ledighed 

 Mange stationer  og situationer på en dag 

 Digitale muligheder – du kan arbejde hvor som helst 
og når som helst 

 I kontrast – politiet er kendetegnet ved mange regler 
og strukturer ”Ting tager tid”

 Krav om administration af me  myself inc. 

 Husk den akademiske pause

 De mange informationer– skarp enkelthed



VERDEN OG  POLITIET 



The west is no 
longer the best 

 Efter afslutning af koldkrigen  i 1989  havde vi stadig 
opskriften på de rette politiske og økonomiske 
styreformer 

 Demokrati og reguleret kapitalisme

 Krige og mislykkede demokratiseringer i  Irak og 
Afghanistan 

 Finanskrise – kapitalismens nedsmeltning

 Derfor  er både USA og EU  usikre og forsigtige mht. 
engagement i  Syrien, Irak og Mali



Usikker tid og verden og EU 
(Brexit) frem mod 2030  

 En ny mangfoldig verden  ser sit lys med mange 
forskellige interesser, kulturer, religioner, sprog og 
økonomiske magtcentre.

 Ressourcerne og magten over dem lige så vigtig som 
militær kapacitet.

 En langt mere kompleks og  uforudsigelig verden –
usikkerhed og forvirring 

 Årsag til flygtningestrømme og terror og dermed 
direkte betydning for politiets arbejde, som bliver 
mere og mere internationalt 



Arbejdsmarkeder 
i fremtiden

Mange områder med 
mangel på kvalificeret 
arbejdskraft

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelseslængde



Globalisering 2.0

 Konkurrence på alle typer af  erhverv også indenfor 
viden og de højtuddannede 
 Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids, kreative medarbejdere

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

 Outsourcing af  avanceret service  - den skandinaviske 
landsby i Krakow  i Polen 

 I det offentlige er der nærmere tale om 
opgaveglidning men også afskedigelser



Disruptive technology



Industriproduktion 4.0 og 
Kunstig intelligens

• Forventning om det betyder øget automatisering og 
flere intelligente systemer

• De kommer ind alle steder og løser typisk mere 
avancerede rutineopgaver f.eks. Bogholderi, løn, 
standardviden f.eks. Advokat

• Brug for mennesker, som kan løse de ikke - rutine og 
automatisede opgaver på arbejdsmarkedet både 
viden og manuelle

• Rester klarer maskiner og intelligente systemer



There’s an app for that 

 Fleksibel arbejdskraft  på stedet 

 Virksomheder henter specialiseret arbejdskraft og 
konsulent tjenester fra hele verden via App og digitale 
platforme

 Vi kender Uber,  my- clean, Airbnb,  Amazones 
intelligent Turk – alle slags services fra produkt, 
service, og  fra ufaglært til højt specialiseret  
rådgivning.

 Freelancere  - Flere arbejder deltids, kort eller længere 
periode  måske 20 % i 2025 



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) 

 De gamle rammer med aftaler og lønmodtagere er 
stadig en betydelig del af arbejdsmarked

 De faglige organisationers  fornyelse målrettet de nye 
unge måske  løst ansatte og de selvstændige 
freelancere og privat ansatte



Danmark  - Rigsfællesskabet 



Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Danmark 2016-2026

-20% 0% 20% 40% 60% 80%

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-94

95-99

100 +



Demografi Danmark
Absolutte tal 2016-2036

DST

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)

Prognoser ændrer sig



Medlemmerne især de  unge 
Z og de unge Y



Organisation nu og fremover 

 Individualisering stigende over  tid for alle 
aldersgrupper.  

 Vi vil selv bestemme produkt, bolig, A-kasse og 
organisation

 I dag ofte fælles interesse mellem arbejdsgiver og 
lønmodtager - skabe og bevare arbejdspladser. 

 Mange søger fællesskab med andre – samme 
interesser (politiet) og gøre en forskel for andre, 
samfundet og i verden 
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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

 De sidste loyale virksomheder og fagforeninger 

 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



Generations Jones 
og X

 Selvbevidste og kyniske forbrugere, ikke loyale mod 
organisationer 

 Nytteperspektivet –hvad får jeg for pengene?

 Servicen skal være lækker, personligt designet til mig 
og nem at forstå og gå til!

 Det må gerne  signalere status og penge nok

 Arbejde og løn er også dit eget ansvar .

 Kommunikation– nogle digitale og andre som 
Babyboomers – men flere og flere vil forvente og 
foretrække  kontakt pr. e-mail og sms 



Digital Natives Y og Z



De mange valg
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



Mobil Digital Now or invisible 
in 2025



Digital Natives

 Socialiseret  til personlig og individuel tilgang 

 Jobbet et personlig projekt med fokus på det

 Gamingfication – next level

 Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.  
www.youtube.com, www.facebook.com, 
www.snapchat.com, www.instagram.com, 

 Digitale verdensborgere i provins DK i Verden

 Stoler især på venner, familie og kollegaer

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.snapchat.com/
http://www.instagram.com/


 Glem automatik med hensyn til medlemskab, 

 A-kasse og meget andet

 Hvad får jeg ud af det – den personlige gevinst 

 De er meget optaget af fælles faglige interesser 

 Fællesskabet med peers i DK evt. Verden

 Synlighed og tilgængelighed  er afgørnde 

Gaming- generation – de er vant til konstant belønning –
Instant gratification,  yes please 



De yngre og service

 Hurtig, nem, lækker og smart design

 24/7 – What ever – When ever 

 Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan se og 
røre, følge og finde frem til uden besvær

 Den visuelle ikke den tekstnære tilgang 

 Engageret og god attitude  ” Når man endelig bevæger 
sig ud i den fysiske

verden”



De 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 velfærdssystemer 
og krav og rettigheder systemer, sprog på 
arbejdsmarkedet 

 De er også potentielle medlemmer og anbefaling og 
familien



Hvad motiverer ?
Idealtyper  

 Primadonnaen:  Høj faglighed er meningen med 
arbejdet, (mening, opgaver og løn)

 Karrieremennesket : Opgaver, især udvikling og næste 
hop i form af løn og titel 

 Lønmodtageren:  Leverer de aftalte opgaver, men 
lever i fritiden og for familie og venner.

 Pragmatikeren :  gode arbejdsvilkår, miljø, kollegaer. ( 
Arbejdspladsen, opgaverne og lønnen)

https://www.saxo.com/dk/motivation_helle-hedegaard-hein_indbundet_9788741252278


Mangfoldig service og tilgang

 Vi ønsker alle en forskellig service og tilgang afhængig 
af livsfase, generation, kultur, sociale forhold mv.

 Et imødekommende system – hvor vi mødes på lige 
den måde, som vi ønsker os.

 Det stiller store krav til systemer og organisationer 

 Om at yde den optimale personalized service uanset 
hvem vi er og hvor vi henvender os





Fremtidens faglige 
organisation

 Tidligere var staten din mor og far og passede på dig 
(arbejdsmiljø, arbejdsskade mv.)

 På private arbejdsmarkedet er det ofte virksomheden, 
som passer på dig

 Det sociale ansvar  - CSR 

 Udenfor pga. sygdom og ledighed og ofte på offentlige 
arbejdsmarked er , så er man på herrens mark

 Fagforeningens betydning for den enkelte er langt 
større i dag end tidligere ……….



Rekruttering af nye 
medlemmer

 De unge – ønsker - vigtigste karriere og personlig 
udvikling, fleksibilitet og  løn - bonus

 Organisationsarbejde sker på anbefaling  af andre eller 
bliver bedt om at træde til(frivillighedsundersøgelsen)

 Fortællinger om den gode medlemsservice og 
anbefaling mundtlig og digital 

 Uddannelsesinstitutioner og medlemmer er de lokale 
og centrale salgsmedarbejdere



Kronjuvelen
Medlemsservicen

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

 Tillidsmændene er omdrejningspunktet

 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



Trendsfollower 

Borgen 

Ikon 

Scenarier 
(mulige fremtider )



Spørgsmål?

 Hvad vil I gerne være?

 Hvad skal kendetegne fremtidens politiforbund?





Ledelse,  mennesket
også i fremtiden 

 Evidens er vejen frem, men mennesket står i vejen. 
(magt, rutiner og best practice)

 Erfaring er ikke nødvendigvis et plusord blot  1 års 
erfaring gentaget 20 gange.

 Læs mere; Power - Why some people have it- and 
others dont! Jeffrey Pfeffer 2010, 

 Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 
sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf, Dyrby
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