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Ny optimisme 2014 - 2020

• Vi ser lys forude - På vej ud af tunnelen!

• Danskerne præget af fornuft, pris, opsparing og mindre 

forbrug på  1.klasse 

• Fokus på uddannelse og kompetencer

• Respekt og forståelse af det gode håndværk

• Tendens - det nære, hjemlige og autentiske.

– Hjemmebag, urter,  nyttehave

– hjemmestrik og anti- materialisme

– Retrobølge på retur mod 2020

Næste bølge - Futurisme – tro på fremtiden  og 

fremskridt



Danmark i Verden 2020

2020

Danmark i Verden

Det globale, regionale og lokale 

arbejds

marked 



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



Udenlandsk arbejdskraft 

JP 12.februar 2013



Arbejdsmarkedet i 

fremtiden

Der bliver mangel på 
arbejdskraft i 
fremtiden

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelses-længde



Befolkningens 

uddannelsesniveau
(2012)

Tertiary education (OECD):

Danmark 40% 25-34 årige

USA 40%, Norge 43%,  

Sverige 40%, Finland 39%

Japan 54%, Sydkorea 56%, Rusland  55%

(2009 OECD tal)



Videnssamfundet anno 

2020

• Ingen direkte sammenhæng mellem 

uddannelsesniveau og vækst i samfundet

• Dog har uddannelsens kvalitet betydning!

• Historisk stigende krav til uddannelsesniveau 

for at kunne bestride samme job og 

jobfunktioner.

• Uddannelse som vej til beskæftigelse virker kun 

opkvalificering af ufaglærte og faglærte (AMU)

• (Carma -Hvad virker i beskæftigelsesindsatsen)





Hver 4.dansker uden for 

arbejdstyrken (2013)



Beskæftigelsesområdet 

frem mod 2025

• De mange reformer dagpenge, pensioner og 

kontanthjælp. 

• Hovedvægt forpligtelse frem for rettighed

• Kontrol, opfølgning og ingen automatik 

• Kontrakt mellem det offentlige og den enkelte

• Især fokus på at de unge kommer i uddannelse 

og arbejde 

• Alle, som kan skal selv bidrage til egen 

forsørgelse.    Ingen kære Mor !



De usikre!

Give me direction !

Unge , som har tøj, penge, mobil og I- pod

Unge, som har ondt i selvværdet

Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme

De får det ikke længere i folkeskolen

Hjælp af en voksen, som du har tillid til for at 
skabe egen fremtid = uddannelse og job

Coaching før uddannelse, under, og efter

Mentorordninger – bl.a  Århus Tekniske skole



Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Danmark 2013-2023

Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa
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Demografi Danmark 
Absolutte tal 2013-2023

Kilde: Danmarks Statistik, 2012

2013 2023 Ændring

0-9 643670 617716 -25954

10-19 692950 655148 -37802

20-29 681165 755726 74561

30-39 700144 695547 -4597

40-49 815577 698074 -117503

50-59 727494 790977 63483

60-69 693653 679367 -14286

70-79 415050 585217 170167

80-89 192270 254169 61899

90 + 40468 48402 7934

I alt 5602441 5780343 177902



Livets nye faser og 

AMU
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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. 

• 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

• Det digitale og gerne uddannelse med mere usikkerhed

• Udsigten til  2.  teenagefase - manglende anerkendelse, 

sygdom, ægtefælle – så stopper de med at arbejde



• Født 1955-66

• Mere bevidste og kyniske i arbejdsliv og forbrug

• 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 – Op og nedture 

• på arbejdsmarked.

• Stadigvæk digitale indvandrere – nogle mere end andre



Generation X

født 1966-77 

• 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 på arbejdsmarkedet – 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
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 

som (For)brugere 

• Selvbevidste og kyniske forbrugere og borgere, 
ikke loyale mod butikker, myndigheder og 
uddannelsestilbud.

• Tilbuddet skal være lækker, designet og 
personlig 

• Det skal signalere status og penge nok

• Kommunikation– nogle digitale og andre som 
Babyboomers – men flere og flere vil forvente 
og foretrække  kontakt pr. e-mail og sms

• Forbrugere og Service, ja tak.



De unge, og fremtid(er)



• Næsten født og lever on-line!

• Fuldblodssocialiseret til den Personlige og Individuelle 

tilgang

• Den digitale indgang til nyheder, kultur, informationer,  

shopping, restaurant, ferie, chatting, spil, musik ( 

multitasking)

• Sharing, rating og tracking  = dyrke venskaber og føle i 

live. www.youtube.com, og www.facebook.com, 

www.instagram.com og www.snapchat.com

• Mobil = kontakt til verden, venner og familie, 

• Fælleskab, miljø og venner i uddannelsen

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


Kundeservice

• Mange forskellige brugere og ønsker til service 

og måde at kommunikere på 

• One Size does not fit all!

• Åbenhed og parathed til at bruge mange 

forskellige metoder til at yde den optimale 

service. 

• På den måde, som den enkelte foretrækker. 

• Den optimale ”personalized”service er den  

rigtige tilgang og svar fra jeres side !



AMU og 

Beskæftigelsesområdet

i fremtiden 

• Kontrol og utrolig lovreguleret område

• Det følger de økonomiske konjunkturer

• Når der er godt gang i økonomien – er det 

fokus på at sikre arbejdsudbuddet

• Når det går skidt – er der fokus på at flere skal 

bidrage til samfundet. Nuværende situation

• I skal sørge for at få arbejde for udbredelsen  af 

AMU og dets SUCCES !!!





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

Kannikegade 18.1.sal .

8000 Århus C

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

