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Danskere og 
hvor er fremtiden?

• U-turn siden 2007/2008.
• I dag og de næste 3-5 år er  de ”gode” værdier, 

fornuft, retfærdig forbrug, ydmyghed, 
velgørenhed og SUNDHED.velgørenhed og SUNDHED.

• Mere tid hjemme med venner og familie 
• Mindre forbrug, pris og opsparing. 
• Flugten fra den kolde tid – gode måltider, ferie, 

oplevelser, teater.
• Stor søgning al uddannelse og  A-kasser.



Danmark i Verden 2020

Danmark i VerdenDanmark i VerdenDanmark i VerdenDanmark i Verden
Flere og mere Flere og mere Flere og mere Flere og mere 
komplekse komplekse komplekse komplekse 

samhandelsmønstre  samhandelsmønstre  samhandelsmønstre  samhandelsmønstre  samhandelsmønstre  samhandelsmønstre  samhandelsmønstre  samhandelsmønstre  
2020202020202020



Globalisering 2.0

• Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”
– Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids ……
– Kreative medarbejdere
– Rambøll -1800 ingeniører i Bangalore

• Hvorfor? – prisen er bedre og de er ofte tættere 
på  store potentielle markeder 

• Vi skal være mere produktive, dygtige og 
udvikle nye produkter og processer for at 
bevare vores levestand de næste 10 år…

• Næste bølge back-office og servicefunktioner



Arbejdsmarked og 
Uddannelse 

Mangel på dygtig 
arbejdskraft  i 
fremtiden
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Fremtidens  
Kompetencer 

• Fundamentet er det faglige udgangspunkt 
• Specialisering indenfor mange fagområder på 

korte, mellemlange og lange uddannelser. 
• Også efter grunduddannelse – flere • Også efter grunduddannelse – flere 

specialiseringer også på VIA i fremtiden 
• Forståelse for en verden  med mange kulturer 

typer af mennesker 
• Indsigt i arbejdspladsens kerneydelser, og egen 

indsats betydning 
• Kommunikation, arbejde, uddannelse og 

problemløsning  på tværs af fysiske grænser



Det moderne globale og digitale samfund og 
verden i 2020.  Fremtidens vigtigste kvalifikationer;

• Informationsbearbejdelse
– Finde, sorterer, behandle, omforme, videresende, 

smide væk, destillere, lave en syntese
– Arbejdet med information bliver meget mere 

omfattende
– Det er et krav for at klare sig som borger og – Det er et krav for at klare sig som borger og 

menneske
• Tilpasning  til nye mennesker, arbejdspladser og 
krav. AT KUNNE NAVIGERE I KAOS
•Livslang uddannelse
• Evnen til at samarbejde med mange mennesker, hele 
tiden   (uddannelse, selvværd og dømmekraft)



Befolkningsudviklingen
Danmark 2012-2022

Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa
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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

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendteFra mangel til overflod
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Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet
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Mellemkrigs-generation

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives
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New Millenium
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Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.
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De unge, uddannelse og 
arbejde i fremtiden 



Karakteristika  for  Generation 
Z og Y

• Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil 
gøre alt for. Børnene i første række ..

• De er ikke egoistiske, men socialiseret til at 
være individualister fra starten af.være individualister fra starten af.

• Man må bruge de talenter, man nu en gang har! 
(udseende, sportslige, musikalske, og digitale 
evner. Paris Hilton, Amalie, Sydney Lee, Niklas 
fra Thurø)

• De skifter roller og værdier afhængig af de 
fælleskaber( arbejde, skole, fritid, spil)



Personal network and 
virtuality

• Venner og fællesskabet – det vigtige i livet.

• Hver digital native = stor personligt netværk
- 4-8  intime venner(mindst 1 fysisk om måneden)- 4-8  intime venner(mindst 1 fysisk om måneden)
- 30- 50 venner/bekendte fra skole, sport m.v.
- Tidl. 100-200 MSN venner, nu op til og mere end 

400 venner på Fjæsbogen / Facebook
• Venner er at lykkes som ung og barn
• Et godt studiemiljø betyder rigtig meget



The first on - line generation
Internettet

Google it ! Nr. 1
• Næsten født og lever on-line!
• Nyheder, kultur, informationer,  shopping, chatting, spil, 

musik,  og deler det med andre  med andre digital 
natives (multitasking)

• Mobilos = kontakt til verden, venner og familie
• Det fedeste er at skabe egen personlige musik, kultur, 

subkultur, job, tøjstil, møbel, projekt, mv.  
• www.YouTube.com – Broadcast Yourself
• www.facebook.com – Twitters og andre netværk 
• Informational overload – stoler på familie og venner



Valg af uddannelse, arbejde, 
brand og fremtid 

fra 15- 30 år!!

Egen Lykkesmed…

”…Jeg synes, der er mange muligheder i dag, og 
det er nærmest kun én selv, der sætter sine 
egne grænser.” siger Peter egne grænser.” siger Peter 

”…”I princippet kan jeg jo blive alt”

• Den personlige anbefaling fra forældre og andre 
andre unge

• Vejledning og hjælp til det meget usikre 
mindretal.  Ellers falder de fra.

.



De hurtige og ambitiøse 
unge 

• Uddannelsen er til for mig og ikke omvendt
• Zappe m.h.t. opgaver, medstuderende, og 

steder ( både fysisk og virtuelt) 
• Fællesskab og fedt uddannelsesmiljø• Fællesskab og fedt uddannelsesmiljø
• Forståelse for person, interesser, værdier og 

andre forhold f. eks en syg kat. 
• Engagerede underviser , som brænder for faget 

og uddannelsen ?? 
• I 10érne – fri os fra alle de, der bare laller 

rundt…(CEFU)



De usikre og tvivlende!

• Unge, som har tøj, penge, mobil og I- pod, men 
ondt i selvværdet.

• Ofte den sociale arv og mangel på social 
mobilitetmobilitet

• Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme
• Hjælp af en voksen, som du har tillid til for at 

skabe egen fremtid = uddannelse og job
• Problemer er i dag individualiserede
• Skabe strukturer og metoder, som gør dem 

Uddannelsesparate.



• Meningsfyldt og dybere mening 
• Arbejdet skaber min identitet og selvrealisering
• Fair og retfærdig løn
• Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag med forståelse 

De unge og arbejdslivet 

• Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag med forståelse 
for andre interesser end arbejde (Heste, Yoga, 
festival)

• Gerne en titel – English Please…

• Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig !

• Vil ikke arbejde for meget - De 3 FFF ( frihed, 
fællesskab og fritid) 



Fremtidens uddannelse,  
information



De digitale indfødte, 
uddannelse og service.

• What´s in it for me! 
• Uddannelse vælges  for at bringe en videre 

personligt eller fagligt på kort og lang sigt 
• Store krav til kommunikation og reel 

dokumentation for fordele  ved uddannelse på 
mange platforme - non stop.

• Nemhed i forhold til at få service og rådgivning 
både fysisk og digitalt, når man har behov 
døgnet rundt.



Digitale platforme 
og høj service

• Det interaktive – Direkte få svar både på stedet 
og digitalt.

• Det visuelle – grafiske løsninger og billeder, og 
touch, som fortæller dig, hvad du skal.touch, som fortæller dig, hvad du skal.

• Det brugerdrevne- få de unge til at hjælpe jer 
med at få udviklet jeres platform/er. 

• Direkte personlig kontakt – I er meget usynlige 
• De nemme  løsninger og behov
• De svære og komplicerede –lav en aftale. 



Menneske først, så 
system

• Krydsfeltet/lyskrydset mellem de unge, led- ledere og 
ledest  og politikere/lovgivere. 

• Man skal lære og sno sig og forsøge at forbedre og 
udvikle systemer, hvor man har indflydelse og mulighed

• Det er i høj grad de mennesker, vi møder, som afgør om 
vi føler, at behandling, kommunikation og opfølgning er 
god eller dårlig.

• I har hver især en kæmpe daglig betydning for de 
studerende, et engageret og stabilt menneske gør en 
forskel, vi ved at mange unge nu og i fremtiden er 
stressede og mangler overblik (studie, liv, økonomi)



Fremtidens administrative 
studieadministrator  

• Fokus og forståelse på de typer af unge, og 
andre, som man skal yde service til.

• Evnen til at få tingene til at fungere trods 
systemmangler, mange forskellige faggrupper systemmangler, mange forskellige faggrupper 
og interesser .

• Fremtidens  studieadministratorer har og skal 
have et højt fagligt digitalt niveau ellers ryger de 
ud og erstattes af andre, og nye digitale 
systemer.



Synlighed og
Service

• Show it - Giv  de unge(andre) mulighed for at se, 
hvad I faktisk kan præstere via forskellige 
systemer og viden.

• Pas på usynlighed i organisationen –skab • Pas på usynlighed i organisationen –skab 
positiv respekt omkring jeres arbejde  ved at 
vise, hvordan I kan skabe struktur og overblik!

• Forandringer – gå foran og positivt til de 
forandringer, som opstår og vær med til at 
skabe dem selv 



Oplevelse af høj kvalitet i 
service og rådgivning ??

SERVICETJEKKET.
• Før selve service - det rigtige møde med 

menneske, system, og høj tilgængelighed helst 
døgnet rundt (Avatar IKEA og SAS)døgnet rundt (Avatar IKEA og SAS)

• Selve servicen – hurtighed, leveres i den rigtige 
form fysisk eller digital, som passer til borgeren 
eller kunden.

• Efter servicen – opfølgning, tilbagemelding, og 
forbedringer. 
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