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Kilde: Danmarks Statistik 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Danmarks Statistik, 2013 

Befolkningsudviklingen 
Danmark 2013-2023 

Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa 
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Danmark i Verden 2020 

2025 

Danmark i Verden 

Det globale, regionale og 

lokale arbejdsmarked  



 

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 



Beskæftigelsesområdet  

frem mod 2025 

• De mange reformer dagpenge, pensioner og 

kontanthjælp 

• Hovedvægt forpligtelse frem for rettighed 

• Kontrol, opfølgning og ingen automatik  

• Formål flere aktive og bidragende på 

arbejdsmarked  

• Færre erhvervsaktive de sidste 10 år  

• Færre modtagere af varige ydelser fra det 

offentlige, hvordan skal vi finansiere det ? 

 



Regulering af 

arbejdsmarkeds løn og 

arbejdsvilkår  
1. Aftalemodellen 

•Arbejdsmarkedets 

parter aftaler via 

overenskomster  

•Forhold om løn, 

fridage, børns første 

sygedage mv.  

•EU-lovgivning ind i via 

forordning og direktiv 

2. Love - politikere 

•EU-modellen, franske 

og tyske(svenske) 

model 

•Love som regulerer 

lønmodtagers 

rettigheder og 

arbejdsgiver 

forpligtelser 

 

 



Harmonisering og  

Overenskomster  

• Monopol for Arbejdstager og 

arbejdsgiverorganisationer  er erstattet af flere 

regelsæt og flere aktører. 

• Mange virksomheder har afdelinger og 

aktiviteter i flere skandinaviske og EU- Lande = 

Interesse i  at reguleringen i de forskellige lande 

er mere ens end i dag. 

• Den interesse deles af den moderne globale 

normade  på vej rundt i Skandinavien, EU og 

verden 

 



Den danske model anno 

2020 

• Aftalemodellen via overenskomster og aftaler 

mellem arbejdsgiver og arbejdstager på 

arbejdspladsen 

• Den forsvinder ikke, fordi folk ikke syntes, at 

det er en god ide. 

• Den forsvinder, hvis grundlaget d.v.s. 

organiseringsgraden i faglige organisationer  

 bliver ved med at falde 

• Det er potentielle medlemmer til og fravalg, som 

afgør fremtiden  

 



Organisation og A-Kasse  

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/faglighed  og gøre en forskel for 

andre, samfundet og i verden  



Generationer, fra digitale 

analfabeter, indvandrere og 

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 - 



 

Babyboomers  

født 1940-54 

 

 
• Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i 

en periode med mangel og afsavn. 

• Første brug det hele generation. 

• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og 

fastnettelefonen 

• De første kvinder på arbejdsmarkedet 

• Værdier: Solidaritet med alle = alle lige 

rettigheder og pligter, og løn …ikke individuelle 

forskelle 

 

 

 

 

 



 
Babyboomers og arbejdsliv 

 

• Historiske grundlæggere af de mange solidariske 

systemer på arbejdsmarkedet 

• Sikkerhedsorganisation, samarbejdsudvalg, Mus og 

personalehåndbøger, som sikrer, at alle får den samme 

behandling. 

• Det vigtigste – spændende opgaver, kollegaer og 

lønnen  ( PENSION) ikke så vigtig, dog sikkerhed og 

anerkendelse 

• Udsigten til  2.  teenagefase……………. 

. 



Generation X 

født 1965-77  

 

  

• De første ønskebørn efter p-pillen, og 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– harmony, helhed og hensyn 
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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. 



Karakteristika  for   

Generation Y og Z  

 

 

• Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil 

gøre alt for. Børnene i første række .. 

• Ikke egoistiske, men socialiseret til at være 

individualister fra starten af. 

• Det forventer de også på arbejde og fra den 

faglige organisation og A-kasse, at tilbud er  

målrettet deres ønsker og behov 

• F.eks. Billig deltidsmedlemskab ! 

 

 

 



Digital Natives  

Google it ! Nr. 1 

 
 

• Næsten født og lever on-line! 

• Indgang til nyheder, fagforeninger og A-kasser, 

shopping, chatting, spil, musik ( multitasking) 

• Sharing = dyrke venskaber og føle i live.   

• Venner og fællesskab er at lykkes  

• www.youtube.com, www.facebook.com, 

www.instagram.com  www.snapchat.com  

• Mobil = kontakt til verden, venner og familie, største 

indkøbs og informationsplatform nu og fremover 

•    

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
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Mobil Digital Now or 

invisible in 2020 

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


• 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 ..... 

• Hvor er de unge?? 



Solidaritet, 

Hvad er det for noget? 

 The Digital Natives ( alle under 30 år) –Ja, tak til 

de frivillige og selvvalgte fællesskaber 

 Musik, kultur og det faglige !  

 Solidaritet med andre unge og  verden,  

• De unge - 24-29 år– ledighed  på 10,2 %.   

• Konsekvens – de unge er  mest optaget for job 

og jobmuligheder 

 Udviklende netværk og faglig klubber – det er 

ægte solidaritet ! 



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 

FTF- A-Kasse 



Rekruttering af nye 

medlemmer/kunder  

 

• A-kassen som det naturlige led i fødekæden 

• 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 og vise billeder på den 

hjemmesiden af mangfoldigheden i styrken 

• Den faglige organisation sælger videre til jer.  

 

 

 

 



Loyalitet  

og forsikring 

Loyaliteten er faldende  - den er meget 
aldersafhængig 
– Det kan stadig opretholdes for baby boomers (1940-55) og 

generation Jones 

– Man kan opnå det med Generation X, men det er blevet meget 
svært efter krisen 

– Det kan ikke lade sig gøre med generation Y and Z (født 1980-89 
and 1990-2001) 

Loyaliteten kan sikres på anden vis 
– At være god og gøre noget godt 

– Let og god betjening og sagsbehandling 

– Image og opfattelse af brand 

– Mundtlige anbefaling fra venner, familie og kollegaer 

 





A-kassen som den ”gode” 

usynlige” ven 

• A-kassen –  det nødvendige onde, hvis jeg 
bliver ledig.  

• Dog er folk/medlemmer mest optaget enten 
ikke at blive ledige eller hurtigt komme tilbage 
på sporet. 

• Kort sagt – få et nyt job eller hjælp til at søge 
ansøgning, uddannelse, personlige og sociale 
fremtoning. 

• Kæmpe potentiale  for de, som reelt gider at 
arbejde, udvikle og engagere sig i den enkelte! 

 

 



A- Kassen kronjuvel 

Medlemsservicen 

 
• Den tætte lokale kontakt med medlemmerne, 

sikrer, at man forstår behov og ønsker 

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

og personlige samtale (hotline) 

• Høj faglige expertise mht. love og regler 

• Garantien for den enkelte, hvis de bliver ledige 

• Nogle faglige organisationer er gode til denne 

ydelse/service. 

• Andre kunne med fordel koble sig på fælles 

system 
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