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Ny optimisme 2016 - 2020

 Vi arbejder os stille og roligt fremad!

 Respekt og anerkendelse af de ærlige  

håndværk og fag

 Tidsånden - det nære og hjemlige 
 Hjemmebag, urter,  nyttehave

 hjemmestrik og anti- materialisme

 Retro på retur 

 Futurismen er på vej, tro på fremtiden,  ny 
teknologi, robotter, Big Data ………….



Globalisering og arbejdsmarked  



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)

 Det er væsentligt at udvikle sig hele tiden

 Nye kvalifikationer og nye jobmuligheder

 Aktuelt – den 4. industrielle revolution og dens 

konsekvens for efterspørgsel og arbejdsmarked



Arbejdsmarkedet (er) i 

fremtiden

Der er og bliver 

mangel på arbejdskraft 

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelseslængde



Globalisering 2.0 og 

konkurrence

 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

 Hvem er jeres konkurrenter?



Freelancearbejdsmarked 

 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 

 Muligheder og udfordringer 



Uddannelse og viden 

 Uddannelsens kvalitet  har betydning for vækst 

og udvikling (ikke længden)

 Historisk stigende krav til uddannelsesniveau 

for at kunne bestride samme job og funktioner

 Efteruddannelse og specialisering på 

arbejdsmarkedet er en væsentlig del af det at 

være en eftertragtet arbejdskraft 

 Ikke mindst evnen til at formidle egen faglighed 

til andre – indgå i samarbejder 





Det 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 organisation, marked, og 

situation, ellers giver det ikke mening. 

 Teknologi, robotter, automatisering, software – Årsagen 

til at produktion kommer tilbage i DK og USA. JYSK 



The Digital Revolution: 

Big Data 

 Data (Volume) vokser eksplosivt i disse år. Fra 130 

(2005) til 40.000 exabyte i 2020 (1 mia. gigabyte)

 Hastigheden (Velocity) – for at behandle og 

systematisere data stiger.

 De mange datakilder ( Variety) struktureret –internt –

eksternt, GPS-tracking fra smartsphones mv.

 Data – fra nødvendighed til handelsvare

 Brug af eksisterende data  estimeres (OECD):

 Øge virksomheders indtjening med 5 til 6 %

 Nedbringe offentlige udgifter med 15 til 20 %



Internt
• Kundedata

• Webprofiler

• Salgsoplysninger

• HR-fortegnelser

• Finansdata

• Lagerdata

Eksternt 

Ustruktureret

• Mobiltelefondata / GPS

• Rejsehistorik

• Boligdata

• Befolkningsdata

• Virksomhedsdata

• Landkortdata

• Google+

• Facebook

• Twitter

• Instagram

• Pinterest

• Eksterne sensor-data

• Onlineforummer

• RSS-feeds

• SharePointdata

• Sensordata

• Tekstdokumenter

Big Data:

Det store potentiale 

Struktureret



To fronter for jer 

 Hvor meget af jeres rutine/standardarbejde kan 

automatiseres i fremtiden ??

 Ændre indhold og funktioner?

 Som akademikere forventes I  at være i front 

med hensyn til skabe bedre og sikre 

arbejdsgange med merværdi for arbejdspladsen  

 Med andre ord – I skal sikre jer at kombinere 

faglig viden med den fagre nye verden til fordel 

for arbejdsgivere og samfund



Nutidens og fremtidens 

Medlemmer 



Den danske model anno 

2020

 Aftalemodellen via overenskomster og aftaler 

mellem arbejdsgiver og arbejdstager på 

arbejdspladsen

 Den forsvinder, hvis grundlaget d.v.s. 

organiseringsgraden i faglige organisationer 

 Det er potentielle medlemmer til og fravalg, som 

afgør fremtiden …………..

 Dansk Frimærkeforening ……



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. CSR, din far og mor

 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



Digital Natives

Z og New millenium 

 Rejser, nyheder, kultur, informationer,  

shopping, chatting, spil, musik ( multitasking)

 Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i 

live.  www.youtube.com, www.facebook.com, 

www.snapchat.com, www.instagram.com, 

Twitter mv. 

 Mobil = Med på rejsen til at blive voksen fra 10 

til 12 år 

 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/


 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 

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



Rekruttering af nye 

medlemmer

 Derfor er det afgørende at sætte sig ind i især 

unges tankegang, behov og ønsker 

 De fleste går ind i en organisation, fordi de får 

den anbefalet 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 for 

organisationen 



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



Serviceret marked

Erkendte

behov 
Allerede udnyttede muligheder

- Markedsandele

Ikke udnyttede muligheder

- Markedsandele

Ikke

erkendte

behov 
Ikke udnyttede muligheder

- Mulighedsandele

Ikke udnyttede muligheder

- Mulighedsandele

Ikke serviceret marked

Udfordringer for

JA



Trendsfollower 

Borgen 

Ikon 

Scenarier 

(mulige fremtider ) for JA
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Borgen

 Fordel

 Vi finpudser og 

udvikler de ting, som 

vi i dag har succes 

med

 Bedre medlemsservice

 Bedre netværk

 Bedre kobling til 

uddannelse mv.

 Ulempe

 Hvad nu hvis de unge 

vælger en anden 

klub/andre klubber  

end jeres

 Verden og 

arbejdsmarkedet 

ændrer sig så det er 

f.eks. Mere attraktivt at 

være i DJØF



Trendfollower

 Fordel

 Vi kommunikerer mere 

direkte til nye 

medlemmer i mange 

nye sociale og faglige 

digitale fællesskaber 

 Vi bliver set og lagt 

mærke til som 

organisation 

 Både politisk og 

folkeligt 

 Ulempe 

 Vi bruger energi og 

midler på en række 

nye tiltag

 Vi udvikler ikke 

længere på det, som 

har værdi og 

betydning for vores 

medlemmer 



IKON

 Fordel

 Vi er noget særligt og 

kan tilbyde mere og 

andet end andre 

 Vi udvikler vores 

medlemsservice og 

øvrige arbejde ud fra 

det 

 Ulempe

 Det kræver, at man 

finder frem til det 

særlige

 Foreningens DNA 

 Ved vi det ? – kan vi 

formulere det kort og 

skarpt 


