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Ny optimisme 2015 - 2020

 Vi ser lys forude - På vej ud af tunnelen!

 Respekt og forståelse af det ærlige  

håndværk 

 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 ………….



Verden og magten  



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  med hensyn 

til Syrien og Irak





Usikker tid og verden 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 

• Det arabiske forår og Mellemøsten

• Mere 45 mio. flygtninge i dag – 50 % er børn



En Verden med 7 mia. 

mennesker

 Vi topper mellem 
9 og 10 mia. 
(måske)

 Middelklassen 
vokser dramatisk



Danmark i Verden 2020

Hvad skal vi leve af i 2025



Den voksende 

middelklasse

60 % i Asien i 2030
• Afrika

• Sydamerika

• USA

• Indien

• Kina

• EU – øst

• Tyrkiet



Hvad vil middelklassen 

have?

 Som os efter 2. verdenskrig vil de gerne have : 

 Tryghed og sikkerhed – velfærdssystemer

 Sundhed og sundhed of børnene 

 Bedre tilværelse for vores børn end for os –

uddannelse, bedre boliger, bedre mad, biler, 

rejser og begyndende småluksus

 Luksus er det, vi ikke havde råd til selv – altså 

de almindelige middelklasse produkter

 Rettigheder, demokrati og ligestilling ….





Arbejdsmarkedet i 

fremtiden

Der er mangel på

arbejdskraft

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelseslængde



Globalisering 2.0

• Konkurrence på alle typer af jobs
 Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids, kreative medarbejdere

• Flere og flere opgaver også mere avancerede 
servicefunktioner outsources 

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

• I sygehussektoren – mere mellem faggrupper!

• Amazones Intelligent Turk – alle slags services 
fra produkt, service, og  fra ufaglært til højt 
specialiseret  rådgivning.
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Styrk kvalitet i  

uddannelserne!

• Uddannelsernes kvalitet betydning for 

samfundets vækst 

• Uddannelse er en beskyttelse mod ugunstig 

udvikling hos de sårbare børn og unge (KORA)

• Derfor uddannelsessystemets kvalitet –

indhold! – Det skal der satses på!

• Uddannelse som vej til beskæftigelse virker 

kun opkvalificering af ufaglærte og faglærte 

(AMU)(Carma-Hvad virker i beskæftigelsesindsatsen)





Nutidens og fremtidens mennesker 



Kilde: Danmarks Statistik, 2014
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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 1967-77

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 -



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

 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



 Født 1955-64

 Mere bevidste og kyniske i arbejdsliv og forbrug

 Design, etik, idé..

 Vil ikke skilles, familieværdier og  den personlige 
succes er familie, karriere og fritid i forening

 Teknologi:  Båndoptageren 

 Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og 
samfundet er vigtigt 

 Penge, status og position 

 Kommunikation - Fokus på udvikling og at vi gør det 
rigtige(etikken/ideen)

 Stadigvæk digitale indvandrere – nogle mere end andre



Generation X

født 1966-77 

• Første generation med fokus på enkelte individ 

• Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.

• Den personlige succes …Workaholics

• Meningsfuldt arbejde til en høj løn og gerne 
arbejde meget (titel uden betydning)

• Fleksible arbejdstider og resultater 

• Anerkendelse, Udvikling og Udfordringer

• Værdier på arbejdsmarkedet – harmony, helhed 
og hensyn

• De sidder i dag på magten offentlig og privat 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.cnduk.org/images/genx_bk03.jpg&imgrefurl=http://www.cnduk.org/pages/ed/bks_flm.html&h=475&w=408&sz=51&hl=da&start=4&um=1&tbnid=xVVuIbZpq_C37M:&tbnh=129&tbnw=111&prev=/images?q=generation+x&svnum=10&um=1&hl=da&sa=N


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. 

• Gaming – Generationer dog forskellige spil afhængig af 

køn 

• Mobil = den personlige genstand – med på rejsen til at 

blive voksen. 

• Digitale verdensborgere i provins Dk i Verden

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


De polariserede 

borgere 

 Regionalisterne: Middelklassen nyder 
velstanden og den voksende demokratisering i 
denne gruppe. Højere krav og forventning til 
service. (frivillighed og tilbud)

 Underklassen : Mennesker, som lever på 
kanten og i bunden af vores samfund. De har 
ofte sundhedsproblemer, ensomhed og dårlig 
økonomi. De kræver ikke og holder sig for sig 
selv. Børn og  unge er særligt udsatte.

 Nødvendigt med feltarbejdere og meget hjælp 
til selvhjælp) Bus ud til bolig –brugsen mv.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Karl_Marx_001.jpg


Mange andre

• Vi har og får mange forskellige 

indvandrergrupper  - tyrkiske, pakistanske, mv.

• Flygtning fra Europa, Afrika, Mellemøsten, 

Mellemamerika og Asien 

• I øjeblikket en stor flygtningestrøm- den største 

siden 2. verdenskrig 50 mio. ( 50% børn)

• Mennesker som ikke kender vores system, 

andre traditioner i forhold til sundhedsvæsen, 

uddannelsessystem og sprog!



Danskernes 

mangfoldighed 

 Vi er mange forskellige i alder, køn, 

generation og digitalitet

 Vi har forskellige forventninger til 

anerkendelse og forståelse i butikker, 

virksomheder og systemer 

 Det udfordrer rigtig mange organisationer 

at skulle rumme, servicere og undervise  

nu og i  fremtiden!





Fremtidens menneske 

• Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 

sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf, Michael 

Dyrby…..

• Læs mere; Power - Why some people have it-

and others dont! Jeffrey Pfeffer 2010, 

• Evidens er vejen frem, men mennesket står i 

vejen. (magt, rutiner og best practice)

• .



Marianne Levinsen

Balticagade 15 st.th. 

E: mlev@fremforsk.dk

T: 86 11 47 44

M: 20 67 45 01

www.fremforsk.dk

mailto:jbj@fremforsk.dk
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=139
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=131

