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

Sikker vækst på 10 år
Mængdeindeks



Den nye tidsånd:

Ny optimisme 2014 - 2020

 Vi ser lys forude - På vej ud af tunnelen !

 Konstruktiv fremtid – Tilgang af ordre i byggesektor er 

svagt stigende (DST 2013) 

 Fortidsromantikken - Retro, strik, urter, og på vej mod 

slutning.

 På vej ind i periode, som præges af

 Større accept af mangfoldighed og forskel 

 Ind til benet - hvad er det faktisk for noget

 At kunne (skills) - frem for at mene, have værdier, tro

 Empowerment – vi vil selv tilbage til vores liv



Danmark i Verden 2020

2020

Danmark i Verden



Befolkningstilvækst

og den voksende 

middelklasse
• Afrika

• Sydamerika

• USA

• Indien

• EU – øst

• Tyrkiet





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.



Indiens high-tech center



Serviceområdet

Bangalore, Indien

• Anvendelse af masseproduktionsteknikker på 

sofistikeret service. Deres styrke.

 Hospitaler – øjne, fødsler etc.

 IT- service, regnskab, løn, 

 Grafik, billeder

 Kvalitets og ingeniørers udviklingsarbejde

 Udvikling af ny teknologi og it soft and hardware.

 De optimerer servicen ved at producere mere og 

billigere på samme tid.

• Inderne er i gang med at sikre de samme gevinster på 

serviceområdet, som vi engang sikrede på 

produktionsområdet. 



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



Arbejdsmarkedet i 

fremtiden

Der bliver endnu  
større mangel på

arbejdskraft i 
fremtiden

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelses-længde



Befolkningens 

uddannelsesniveau
(2012)

1163387

51126
92589

1262990

106977

163472

507930

53359

50459

288021

46168

30687

171010

19862

25117

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Alle 30-34 årige 30-34 årige i 2000

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

• Doktrin i mange år - Jo mere uddannelse jo 

bedre for den enkelte og samfundet

• Ingen direkte sammenhæng mellem 

uddannelsesniveau og vækst i samfundet

• Dog uddannelsens kvalitet afgørende

• Historisk stigende krav til uddannelsesniveau 

for at kunne bestride samme job og funktioner.

• Konsekvens –hvis man ikke vil udvikle sig, så 

er man med til at skrive sin egen skrift på 

gravstenen.



Innovation er fremtidens 

kompetence 

- Anvend din viden i praksis!

• I skal være bedre end andre til at udvikle 
nye produkter, services og systemer. 

 Kreativitet, Innovation, selvstændighed 

• Der skal produceres og sælges – ellers 
forsvinder vores rigdom og velfærd

• Man kan ikke leve af viden alene – men 
kun af virksomheder og mennesker, der 
anvender viden til frembringelse af nye og 
bedre produkter, processer og services ( 
Universal Robots)



Ny Teknologi 

og virksomheder

 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 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.



Ny teknologi og digital infrastruktur er 

kæmpe vækstområder på Arbejdsmarkedet 

Det skyldes;  

 Arbejdet med digitale data og informationer  er 

hastigt voksende 

 Voksende behov for udveksling af data og 

kommunikation af hensyn til sikkerhed, bedre og 

mere service,  større produktivitet og effektivitet

 Rapportering, kvalitetssikring  og evaluering– øget 

dokumentationskrav både  offentligt og privat 

virksomheder.

 En velkendt metode til at opnå større produktivitet 

og effektivitet i fremtiden ( historien)



Hvorfor forsvinder 

jobs?

 Digitalisering og automatisering: 

 Korrektur, stenografi, renskrivning, telefoncentral, 

bestilling af rejser og sommerhuse, digitale 

patientjournaler, NemID (lægesekr.)

 Udflytning af jobs: 

 Digital rentegning, bogføring, bestilling af rejser mv. 

over telefon, administration

 Samfundets ændring: 

 Reception og modtagelse, kontorhold, personlige 

sekretær, medlemsflugt – færre organisationer



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. 



Status på 

arbejdsmarkedet

 Mange unge ledige mellem 24 og 29 år, også 

akademikere. Vi kender det fra starten af 

1990érne.

 De kæmper med næb og klør for at komme ind 

på arbejdsmarkedet

 Derfor vil mange søge stillinger som  ligger 

under AC niveauet i håb om at få foden 

indenfor.

 HK i Konkurrence både glokalt og lokalt for 

servicesektoren



Detailhandlen: Kamp om 

markedspladsen

 Centralitet og masse bliver afgørende

 De gode destinationer vinder 

 Små destinationer dør ud – hvis de ikke handler og 
ændrer det bestående

 Hvordan ligger byen – de største trusler er 
internettet, grænsehandlen, andre byer og 
detailhandlen selv

 Internettet som integreret platform bliver afgørende

 De kommende 10 år bliver en lang kamp om, hvor 
fremtidens markedspladser skal ligge

 De største og de mest innovative vinder!

PAUSE 10.15 til 10.30 



HKér, kompetencer, specialiseringer 

samt medlemmer, HK´s rolle !



Kompetencer og det 

kompetente menneske

 Den moderne arbejdskraft skal være 
 Fleksibelt

 Innovativt

 Bæredygtig

 Vidende

 Social 

 Kreativt

 Kompetent

 200 % dedikeret ……………………….

 Det er sgu svært at være hele tiden!

 Man kan gøre som Andreas Doppler, MEEN



Hker i en udfordret

Servicesektor

• Automatisering og globalisering i de lokale

serviceerhverv er først startet

• Mange backoffice og rutinefunktioner, 

regnskab, it-systemer, mv.  vil blive

automatiseret og globaliseret de kommende år

• Det betyder, at fremtidens HK skal stå for enten

automatisering eller globalisering

• Udviklere, superbrugere og/eller kontrollanter

• Mellemled mellem DK og de, som arbejder

andetsteds.





Effektivitet i 

serviceproduktionen

 Effektivitet bliver et af de offentlige nøgleord

 Effektivitet i produktionen 

 Vi bliver nødt til at opfinde en brugbar 

effektivisering af serviceområdet

 Effektivitet i kommunikation og organisation –

væk fra mødekulturen og mod en bedre 

beslutningskultur

 Yderligere digitalisering

 Det kræver nye organisationsformer



Væsentlige  HK

kompetencer !

• Hvad er meningen? Fokus på kerneydelsen?

• Produktiviteten og effektiviteten herunder 

kvaliteten i arbejdet  vil være i fokus også i nær 

fremtid…

• Simplicitet - Sortere og rydde op i de forskellige 

dokumentationer og evalueringssystemer

• Opgavefordelingen centralt som decentralt

• Vis, at jeres faggruppe for alvor kan byde ind på 

disse områder! 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.dafolo.dk/media/AdministrativForenkling.jpg&imgrefurl=http://www.dafolo.dk/Hvad+kan+vi.2271.aspx&h=282&w=250&sz=14&hl=da&start=1&tbnid=_ndexvyGfFshbM:&tbnh=114&tbnw=101&prev=/images?q=forenkling+af+systemer&gbv=2&ndsp=18&hl=da&sa=N
http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.dafolo.dk/media/AdministrativForenkling.jpg&imgrefurl=http://www.dafolo.dk/Hvad+kan+vi.2271.aspx&h=282&w=250&sz=14&hl=da&start=1&tbnid=_ndexvyGfFshbM:&tbnh=114&tbnw=101&prev=/images?q=forenkling+af+systemer&gbv=2&ndsp=18&hl=da&sa=N


Væsentlige

kompetencer

 Specialisering indenfor mange fagområder på 
korte, mellemlange og lange uddannelser. 
• Høj faglighed – løbende opkvalificering, ellers ryger 

man ud eller bliver erstattet af ACer

• 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 samfund
• Indsigt i, hvad der er vigtigt for at klare sig i fremtiden

• Hvad ens egen indsats og motivation betyder!   

 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

• Infrastruktur og løsning på mange udfordringer på 
pladsen 



Konsekvens 2020

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

• Empati og kundeforståelse 

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

• Selvværd 

• Dømmekraft 



Andre 

Kompetencer 

 Fokus og forståelse på de mange krav og 

behov, der kan være i en virksomhed

 Evnen til at få tingene til at fungere trods 

systemmangler, mange forskellige faggrupper 

og interesser .

 HKer er  nu og fremover ofte organisatoriske 

knudepunkter = uundværlige 

 De gode praktikere – som ved, hvordan ting 

skal løses i VIRKELIGHEDEN.



Markedsføring og 

synlighed 

 Show it!

 Giv borgerne og ledere indsigt og mulighed for at se, 

hvad I faktisk kan præstere 

 Skab bedre borgerservice gennem bedre 

administration

 Pas på usynlighed i organisationen

 Skab positiv respekt omkring jeres arbejde 

 Forandringer 

 Gå foran og positivt til de forandringer, som opstår 

og vær med til at skabe dem selv 



Opskriftens på høj 

markedsværdi

”Ytmyghed”
 Beslut dig for at udvikle dig personligt, fagligt 

og kulturelt de næste 10 år

 Synliggør kompetencer og vis dit store faglige 

kunnen  på tværs og i sektoren i forhold til 

ledere, politikere og borgere (uundværlighed)

 Vær forandringsagent – beslut dig for at være 

med til skabe forandringen

 ….eller håb på at det holder din tid ud!

 (men det gør det nok ikke hvis de er under 55 år)



Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Danmark 2013-2023
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Generationer  fra digitale 

analfalbeter, indvandrere til 

digitale 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

http://www.mobilesniche.com/wp-content/uploads/2012/04/iphone_4_apps-400x376.jpg
http://www.mobilesniche.com/wp-content/uploads/2012/04/iphone_4_apps-400x376.jpg


Medlemsskaren

• Mange forskellige generationer, nationaliteter  

værdier og syn på jobbet og motivation på 

arbejdspladsen

• Lønmodtagere,  ildsjælen, bare det går så 

længe, som jeg har tilbage……

• Flere jobskift, og stabilitetet skiftes ud med 

udvikling både fagligt og personligt.

• Løbskheden er kommet for at blive i 

arbejdsstyrken  nu og fremover 



Organisationsdeltagelse 

nu og fremover 

 Individualisering stigende over  tid for alle 

aldersgrupper. 

 Vi vil selv bestemme hus, bolig, organisation mv.! 

 I dag ofte fælles interesse mellem arbejdsgiver og 

lønmodtager - skabe og bevare arbejdspladser 

Danish Crown.

 CSR – det frivillige – virksomheden din far og mor

 Fællesskab med andre – samme interesser og gøre 

en forskel for andre, samfundet og i verden 



• I 2025 alle danskere under 45 år

• Glem fastnet, automatiske medlemskabsskaber

af A-kasser, faglige organisationer

• What´s in it for me! 

• De gule – Pris og forældede tankegange

• Indmelding sker ofte på baggrund af konkret

problem eller udfordring! Guleroden .....

• www.HK.dk Hvor er de unge??

http://www.hk.dk/


Solidaritet,

Hvad er det for noget?

 The Digital Natives ( alle under 30 år) – tvungen 

solidaritet og fællesskab, nej tak.

 Ja, tak til de frivillige og selvvalgte 

fællesskaber

 Det kan være musik, fritid, kultur og fagligt 

 Solidaritet med andre unge og  verden, 

 Skab jobs, udviklende netværk og faglig 

klubber – det er ægte solidaritet !

 Specialisering og acceleration øger behovet!



Generationer og 

interessemodsætninger 

 Seniorgruppen – de traditionelle værdier –den 

danske model, kampen mod social dumpning

 Fokus fastholde status quo - ( 5,6 % ledige)

 De unge – ledighed  på 10,2 % (unge fra 25 -29 

år) - fokus at få fodfæste på arbejdsmarkedet.  

 Konsekvens – de unge er  mest optaget for job 

og jobmuligheder

 Mindre optaget af at kæmpe for den danske 

model og mod social dumpning!



Fagforening, klubber og 

tillidsmænd skal løfte i 

flok 

 Er det en kaffeklub eller et sted, hvor der satses 

på at klæde medarbejdere på til nutidens og 

fremtidens arbejdsopgaver!

 Det sociale er vigtigt – men måske sondre mere 

mellem- hvad man kan tilbyde fagligt og socialt 

til medlemmerne !

 De fagforeninger, som har flest medlemmer er 

de, som er karakteriseret af  skarp formuleret 

faglighed. 



Hvor står Fagbevægelsen 

strategisk i  2025 ?

Borgen

Ikonet

Trendfollower



Rekruttering af nye 

medlemmer

• Sikring af vækst og overlevelse på længere sigt

• Derfor er det afgørende at sætte sig ind i de 

unges tankegang, behov og ønsker 

• Faglige stolthed, billeder og historier om  

mangfoldigheden i styrken

• Glem  de sædvanlige klagesange!! 

• Offerrollen er ikke attraktiv i 10érne

• TR er de lokale centrale salgsmedarbejdere for 

den faglige organisation



Strategi for udbygning af 

flere specialiserede  tilbud

 Tillidsfolk i samarbejde med forbundet  udvikle 

forløb og reel kompetencegivende 

uddannelsesforløb, som passer ind i den sektor 

og branche vedkommende arbejder i.

 Sørge for at satse mest tid og midler på den 

faglige opgradering 

 Flere og nye efteruddannelsesforløb, som 

passer til medlemmer og sektor 



Medlemsservicen

i 2025

• Den tætte lokale kontakt med medlemmerne, 

sikrer, at man forstår behov og ønsker

• TR og servicemedarbejdere  er 

omdrejningspunktet

• Den individuelle service –telefon, e-mail, sms 

og personlige samtale (hotline)

• Høj faglige expertise

• Garantien for den enkelte, hvis de kommer i 

klemme med hensyn til løn, arbejdsvilkår, 

ledighedsydelse



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 

• Skabe interessante og udviklende faglige 

fællesskaber på tværs af virksomheder  



Ledelse,  mennesket

også i fremtiden 

• Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 

sværeste at styre ”Petraeus ”

• 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, 



Marianne Levinsen

Kannikegade 28, 1.sal 1. th.

8000 Århus C

E: mlev@fremforsk.dk

T: 86 11 47 44

M: 20 67 45 01

www.fremforsk.dk
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Demografi Danmark 
Absolutte tal 2013-2023
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2013 2023 Ændring

0-9 643670 617716 -25954

10-19 692950 655148 -37802

20-29 681165 755726 74561

30-39 700144 695547 -4597

40-49 815577 698074 -117503

50-59 727494 790977 63483

60-69 693653 679367 -14286

70-79 415050 585217 170167

80-89 192270 254169 61899

90 + 40468 48402 7934

I alt 5602441 5780343 177902


