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Fremtiden kommer af sig selv, 
det gør fremskridtet ikke – Poul Henningsen 
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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

 I virkeligheden er mange unge i dag de bedst 
uddannede men dårligst lønnede i USA og Europa
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Arbejdsmarkeder i fremtiden

Der er og bliver 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

 Den skandinaviske landsby i Krakow  i Polen 

 Virksomheder søger efter den bedst uddannede og 
billigste arbejdskraft, hvis det er muligt. 



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…………..



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.

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



Det meget fleksible 
arbejdsmarked

 Danskerne skifter job 6 gange i løbet af arbejdsliv især 
akademikere, som har mere fokus på udvikling og 
muligheder end sikkerhed

 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 organisationer fornyelse målrettet de nye 
unge løst ansatte og de selvstændige freelancere



Nutidens og fremtidens 
Medlemmer 



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. 

 Fællesskab med andre – samme interesser  og gøre en 
forskel for andre, samfundet og i verden 



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. 

 De kollektive systemer herunder arbejdsmarkedspensioner  -
hårdt arbejde

 Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og telefonen.

 Digitale indvandrere: Internettet bruges men kun det til, man 
kan stole på rejser, bank, e- boks o.s.v.

 De kan bedst lide at løse problemer via telefonen eller ansigt til 
ansigt med personen. 

 De sidste til dels loyale over faglige organisationer, 
virksomheder og myndigheder 



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 



Mobil Digital Now or invisible 
in 2025



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 



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”



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



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.)

 Hvis man er aktiv på arbejdsmarkedet er det ofte 
virksomheden, som passer på dig

 Det sociale ansvar  - CSR 

 Hvis man er udenfor arbejdsmarked pga. sygdom eller 
andet, 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



Partnerskaber 

 Det er ikke derfor vi melder os ind

 Men stor tilfredshed, hvis det kan skaffe os bedre og 
billigere lån og vilkår, forsikringer, rejser mv. 

 Den faglige organisation skal være garanten for at det 
bedste på markedet 

 Ellers kan det ikke bruges til noget 



Trendsfollower 

Borgen 

Ikon 

Scenarier 
(mulige fremtider )



Hvem spiser hvem?

 Det er Darwin, der er i 
spil:

 De mest tilpasnings-
dygtige overlever

 Skidt være med 
størrelse, og hurtighed er 
ikke altid en fordel
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