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Privat forbrug 
(Gennemsnitlig stigning 2,66% p.a.)

Mængdeindeks



Casino Capitalism

� Credit crunch
� Hvem har de dårlige karameller?
� Hvem kan give Jer kredit i fremtiden?

� Casino Capitalism
� Den spekulative del af finansielle aktiviteter er vokset 

enormt de seneste 25 år

� Creative destruction
� Krisen kunne forudses og forebygges i den danske 

banksektor – blev det ikke



Efter nedturen

� Det kommer til at vare et par år, før vi får vækst for alvor 
igen

� Det vil ramme forbruget på følgende måde:
� Først skærer vi ned på alt med den samme andel

� Det sker lige nu – også på kulturen
� Derefter foretager vi en prioritering

� Det sker efter 1-2 år – her er det vigtigt at gøre sig 
gældende

� Derefter skaber vi et nyt forbrugsmønster 
Markedsindsatsen fra midten af krisen er helt 
afgørende!



Arbejdskraftomkostninger 2007 i 
Sv.Kr. herunder 

timelønsomkostninger

Norge 290 kr.

Tyskland 252 kr.

Schwiez 229 kr.

Danmark 271 kr.

Belgien 238 kr.

Finland 249 kr.

USA 183 kr.

Holland 233 kr.

Sverige 221 kr.

Japan 155 kr.

Storbritannien 201 kr.

Frankrig 192 kr.

Spanien 139 kr.

Portugal 57 kr.

Tjekkiet 51 kr.

Estland 47 kr.

Singapore 64 kr.

Polen 45 kr.

Letland 22 Kr.

Rusland (år 2003 ) 8-9 kr.

Kina (år 2003 DI) 7-9 kr.

Kilde: Svensk Kilde: Svensk Kilde: Svensk Kilde: Svensk NNNNääääringslivringslivringslivringsliv, Internationalt Outlook, april 2007, Internationalt Outlook, april 2007, Internationalt Outlook, april 2007, Internationalt Outlook, april 2007



Befolkningens 
uddannelsesniveau
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Tertiary education (OECD):
Danmark 29% 25-34 årige
USA 39%, Norge 38%,  
Sverige 37%, Finland 38% 
(2001 OECD tal)



Innovation
er afgørende
- ikke viden

� Vi skal være bedre end andre..:
� Til at udvikle nye produkter og services
� Til at markedsføre og sælge vore varer og 

serviceydelser
� Til at finde nye markeder og nye behov
� Til at skabe og fastholde arbejdspladser med højt 

værdiindhold i arbejdet
� …også til at få nye ideer – men dem er der sådan set 

nok af
� Man kan ikke leve af viden alene – men kun af 

virksomheder, der anvender viden til frembringelse af 
produkter og services
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Vækstsektorer i fremtiden

� Sundhed og sygdom
� Energi og klimaindsats
� No non-sence produkter – ud med den varme luft
� On the go produkter til de nye nomader
� Flugt – men stærkt konjunkturafhængigt
� Virksomhedsservice og specielprodukter som 

underleverandør i små om mindre serier
� Insourcing til Europa af tidligere outsourcet arbejde
� Den lille luksus – til hus, person og bil (service!)
� Om få år er der et voksende marked for produkter, der 

stiver personen af – det nye opsving skal vises frem



Kilde: Danmarks Statistik, 2009

Befolkningsudviklingen
Danmark 2009-2019

(prog 2008)
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Demografi
Absolutte tal 2009-2019

14782556410365493211I alt

16455532323677790 +

3098322139919041680-89

17522354355036832770-79

271866066665794860-69

7075478478771403350-59

-6848074296481144440-49

-11277663250674528230-39

9757872041362283520-29

-2975266143369118510-19

-348786200866549640-9

Ændring20182008

Kilde: Danmarks Statistik, 2009



Livets nye faser
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Seniorer

� Mange vil  gerne arbejde og har helbredet til det
� De har stor erfaring og paratviden/ tavs viden
� Men livet leves kun en gang og hvis arbejdslivet bliver 

præget af pres og manglende anerkendelse så stopper 
mange med at arbejde 

� Mange ønsker mindre arbejde, da de er på vej væk fra 
arbejdsmarkedet og et sted i livet, hvor karriere er 
mindre vigtigt

� Flere og flere forstår at bruge seniorer i arbejdskraften 
på en måde, som er tilrettet deres ønsker og formåen 

� Nogle kan lokkes til at fortsætte med at arbejde!



Børnefamilier 

� Karrieren, parcelhuset og småbørnene er i fuld 
gang på samme tid!

� Børnene og fleksibilitet for at nå det hele, når 
mange arbejder fuldtid både mænd og kvinder

� Kvinder i børnefamilier er glade for at kunne 
arbejde hjemme

� Familiefædre frihed, positive tilvalg og omsorg
� Ønsker er hjælp til det praktiske!



Børnefamilier og balance 
med arbejdslivet

� Mange børnefamilier er godt tilfredse med 
balancen og er ikke meget stressede (50 %)

� Et mindretal er både utilfredse og stressede
(20 %)

� Arbejdstid har negativ betydning for både 
tilfredshed og stress
� Både kvinder og mænd, selvom forskel i 

gennemsnitlig arbejdstid

� Sektor har ingen betydning

kilde: SFI 2006



Fremtidens kilder til 
arbejdskraft

� De unge
� De svage udenfor arbejdsmarkedet 

� Den danske arbejdskrafts reserve og 
indvandregrupper

� Kræver systematiske måder at få dem socialt, 
sprogligt, og fagligt ind på arbejdspladsen

� Mennesker fra resten af Europa og fjernere 
lande



Flere udlændinge får 
arbejdstilladelse



Indsatsen under krisen

� Videreuddannelse og opkvalificering
� Vi kan foretages et løft i kompetencerne hos de 

lavest uddannede
� Vi kan kanalisere ny viden og kunnen ind i nye 

områder
� Work smarter – not harder – gør klar til næste optur

� Tage sig særligt at de unge
� Sørge for at alle for en kompetencegivende 

uddannede
� Undgå at skabe en tabt ungdomsårgang

� Bevare interessen for Danmark i Udlandet



Sektor-skift

� Hvor mange murere skal vi bruge i 
plejesektoren?

� Der skal naturlig ske en omstilling – med den 
må godt være begavet!
� Der er brug for praktikere i folkeskolen
� Der er også brug for kommunikatorer på rådhuset

� Manglen på arbejdskraft i den offentlige sektor
� Kan ikke løses via folk fra fremstillingserhvervene 

alene 
� I øvrigt skal de snart i gang med at producere igen



Abercrombie & Fitch, 

N.Y.



Hvad betyder mest i livet?

� Venner
� Tre lag af venner
� 4-8 intime venner, 30-50 gode venner, 100-200 

netvenner

� Familie
� Mine forældre, især min mor

� Aktivitetsvenner – sport, fritidsinteresser mv.
� Kæresten – men kommer sjældent i første 

række – større fysisk afstand til kæresten



Fremtiden - drømmene

� De to store projekter – familie og arbejde
� Der er stor forskel efter deres valg af uddannelse
� Alment Gymnasium: 

� Har ikke nogen planer, vil ud at rejse, måske læse xx eller have 
et job i et andet land

� Er først i gang med at skabe livsdrømmen

� Teknisk skole, handelskole og flere andre:
� Har det hele planlagt – eller ideen om planlægning
� 20 år fast kæreste, 22 år sort polo, 25 år første barn, 27 år 

parcelhus



Roller og 
situationsbestemthed

� Har flere rolle – flere personligheder
� Tre er efterhånden et minimum – flere har fem roller: 

� Hjem, nære venner, skole, sport, arbejde

� Er ikke noget, de blot gør på nettet

� Skifter efter sammenhængen – og ved godt 
hvad de gør

� Er i gang med at forberede sig til at leve i et 
samfund uden hierarki

� Ikoner frem for autoriteter



”Signe”

Hvordan opfører du dig, når du er i skole?

Meget stille og roligt
Hvad så derhjemme..?

Der har jeg temperament
Dvs. der er forskel på hvordan du opfører dig?

Ja, for man skal ligesom passe ind i det miljø man er i .. 
Man er nødt til at være ligesom de andre, der er i det 
miljø

(spring) …
Hvor mange personligheder tror du, at du bruger?

Tre… nej fire



Det virtuelle og de unge



Ny hjemmeside?



De vigtigste 
kommunikationstendenser 

for de unge

� Ind i de gruppebaserede unges fælles verden
� Rumour based marketing

� Information overload – Reagere ikke på medier
� Stoler på egne venner
� Fra sms til sms, mail til mail & mund til mund

� Guerilla shopping
� Been there, done that
� De andre kan ikke nå at få det

� Out of brands – stil er det vigtigste
� Har Danmarks Lærerforening STIL?



Årsager til sygdom

Kilde: Ledernes Hovedorganisation – 1728 
ledere på alle niveauer



Fremtidens fagforening

� Fra fagforening til standsforening
� Fra de klassiske modsætninger til interessevaretagelse 

overfor samfundet
� Samfundskagens fordeling
� Image i samfundet og befolkning 
� Udnytte at man er mange - serviceydelser, rabatter, 

samlede tilbud
� Forbedre medlemmers værdi på arbejdspladsen og i 

samfundet
� Individualiseret bistand - medlemmerne er forskellige
� Den enkeltes stilling på arbejdspladsen



Hvad må der gøres?

� Ny demokratisk struktur – det skal ikke være 
dem, der sidder længst til møderne, der 
bestemmer

� Deltidsdeltagelse – og aktionsbaseret 
deltagelse, som weekender i børnehaven

� Events og anden form for deltagelse
� SMS – internet – digital duelighed – hvis de 

unge skal være med
� Netværksdannelse med de unge



At håndtere de unge
en huskeliste

� Arbejdet er til for mig
� Gruppebaserede
� Sociale kompetencer
� En mor – el. lign. 
� Kommunikation via peers
� Kæmpe netværk
� Håndholdte medier
� Sjove opgaver



Jesper Bo Jensen

Fremforsk
Montanagade 29E
8000 Århus C

E jbj@fremforsk.dk
T 86 11 47 44
M 20 67 45 00

www.fremforsk.dk


