




Dommedag den 21. 

december 2012 



 

Fremtidsbilleder  

• Hviler ofte på bestemte forudsætninger og 

antagelser 

• Nogle er negative og andre positive 

• Nogle er politiske  

• Altid tjekke afsenderen af budskabet om den 

nye fagre verden eller det modsatte 

• Fremme af bestemte interesser og business 

• Mange profeter lever af velgørenhed, 

bæredygtighed og sundhed 
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Kilde: Danmarks Statistik 

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

Sikker vækst på 10 år 
Mængdeindeks 



Tidsånden  

og danskerne 

 Siden 2008 fokus på fornuft, opsparing og pris 

 Hjem, nærhed, det autentiske og retro 

 Surdej, hjemmelavet, mormormad,  

 Strik, hækkerier – alle de gode husmordyder 

 Fra 2013  - Ny optimisme så småt på vej 

 Vi skærer ind til benet – forpligtelse og indsats 

 Fokus på Skills – det at kunne noget –skabe i 

stedet for at snakke og kommunikere 

 Kompetencer og uddannelse – de faglærte! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Danmarks Statistik, 2013 

Befolkningsudviklingen 
Danmark 2013-2023 

Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa 
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Befolkningsudviklingen 
2012-2030 (prog. 2011) 



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 

 

 



EU 28 –2025 måske 30 

incl. Norge, Tyrkiet og 

Island 
• Aftaleretten og kollektive aftaler  findes 

stadigvæk, men de vil regulere mindre end 

tidligere 

• EU-lovgivning,  og anden international 

lovgivning ( ILO) regulerer arbejdsmarkedet  

• Fra kontrol og monopol på interessevaretagelse 

til usikker arena med mange aktører, regler at 

forholde sig til, en mere usikker og 

uforudsigelig verden  



Den danske model anno 

2025 

• 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  

 



 

Fakta taler sig eget sprog(A4) 

Udvikling i medlemstal 

I år 2000 havde Krifa og  

Det Faglige hus 68.000 

I dag 175.000 medlemmer 

I samme periode er LO´s 

medlemstal faldet med 

250.000. 

Hver femte ung er i en gul 

fagforening  

I 2020 –prognose  

Hver 3. ung. 

 De unge og fagforeningen 



Generationer, fra digitale 

analfabeter, indvandrere og 

indfødte og sundhed 
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. 

• Værdier: Solidaritet med alle = alle lige rettigheder og 

pligter, og løn …ikke individuelle forskelle 

• Historiske grundlæggere af de mange solidariske 

systemer på arbejdsmarkedet 

• Sikkerhedsorganisation, samarbejdsudvalg, Mus og 

personalehåndbøger, som sikrer, at alle får den samme 

behandling. 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 
 

 

 

 

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


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 = det gode liv 

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


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 ..... 

• www.3f.dk   Hvor er de unge?? 

http://www.jernbaneforbundet.dk/


Udenlandsk arbejdskraft  

 

JP 12.februar 2013 



 

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  

 

 

 



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 

 

 

 

 



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) 

• Den usikre verden, arbejdsmarked og signaler  

• Et stort behov for høj faglig expertise 

 



 

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 

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

