
Fremtidens arbejdsmarked, arbejdsliv 

og de unge i Skandinavien  anno 2020



Den nye tidsånd:

Ny optimisme 2014 - 2020

 Respekt for de, som skaber noget!

• Siden 2008   danskerne præget af fornuft frem for 

overflod – pris, opsparing og mindre forbrug 

• De sidste 5 år og i fremtiden det sociale forbrug i form 

af mad, drikke og on-the go produkter

• I boligen og hjemmet  er  værdier:  

• Nærhed, det autentiske, og hjemlighed/hygge.

 Hjemmebag, urter,  nyttehave

 hjemmestrik og anti-materialisme 

 Retro på retur mod 2020



Den norske 

rigdomsbølge

• Nordmændene er blevet rigere og rigere med 

en vækst på ca. 3,8-3,9% om året

• På 10 år bliver nordmændene 45% rigere

• På knap 19 år sker der en fordobling af 

privatforbruget 

• I Danmark og Sverige omkring 2,6 % årlig 

stigning i privatforbrug 

• Rigdom gør os krævende og arbejde  er ikke 

kun løn men også identitet og mening 



Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Danmark 2013-2023

Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa
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Kilde:Nordic Databank

Demographic development

Sweden 2010-2020

( 9,4 mio) 
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Befolkningsudviklingen
Norge 2013-2023

Middelprognosen
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Kilde: Statistisk Sentralbyrå 2013



Arbejdskultur i DK, Norge 

og Sverige 

 Danskere sagde om svenskerne: Stive, formelle, 

strukturerede, velorganiserede, punktlige, 

disciplinerede, socialt orienterede, 

konsensussøgende, de kan ikke lide konflikter, 

”man skal tage hensyn”, autoritetstro, går i takt

 Svenskere sagde om danskerne: Uhøjtidelige, 

morsomme, de hygger sig, ”det går nok”, 

kortsigtede, impulsive, individuelt orienterede, 

udisciplinerede, utraditionelle, fandenivoldske, 

anarkistiske, ikke specielt seriøse.



Arbejdskultur i Dk, Norge 

og Sverige

 Ingen spurgte nordmændene, men 

karakteristikken ville sikkert være: Afslappede, 

ærlige – indimellem på grænsen til det naive, 

renfærdige, idealistiske, svære at blive kloge 

på, uformelle, hurtige til at træffe beslutninger, 

retfærdighedssøgende, dygtige til det 

økonomiske, egenrådige.

 Afgørende – vi er forskellige – men ligner 

alligevel hinanden, samfund, socialt ansvar og 

stat.



.

Ledighed  2014

 Danmark 5, 6 % af arbejdstyrken heraf 9,5 % af 

de 25 til 29 årige

 Sverige 7,5 % af arbejdstyrken heraf 20% af de 

15 til 24 årige

 Norge – 3,5 % heraf  6 til 7 % under 30 år

 Ledighed former i høj grad de unge krav til 

arbejdsgiver og arbejdsplads. 

 Ydmyghed  kontra krav om mere og mere

 Ligegyldighed kontra disciplin 





Danmark i Verden 2020

Globalisering  2020

Skandinavien i Verden



Verden springer i 

middelklasse 
• Afrika

• Sydamerika

• USA

• Indien

• EU – øst

• Tyrkiet



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



Ny teknologi og digital infrastruktur er 

kæmpe vækstområder på Arbejdsmarkedet 

Det skyldes;  

 Arbejdet med digitale data og informationer  er 

hastigt voksende 

 Voksende behov for udveksling af data og 

kommunikation af hensyn til sikkerhed, bedre og 

mere service,  større produktivitet og effektivitet

 Rapportering, kvalitetssikring  og evaluering– øget 

dokumentationskrav både  offentligt og privat 

virksomheder.

 En velkendt metode til at opnå større produktivitet 

og effektivitet i fremtiden ( historien)



Ny Teknologi 

og virksomheder

 Chips og digital kraft er til stede overalt 

 Teknologi og digitale systemer styrer produktion, 

kommunikation, salg, indkøb og kunderelationen  

 Teknologi, nye software som forbinder og integrere, 

tracker systemer og forbindelser er vejen frem

 Ny teknologi skal udvikles i virksomhed, marked, og 

situation, ellers giver det ikke mening.

 Teknologi, robotter, software – Årsagen til at produktion 

kommer tilbage i DK og USA.



Arbejdsmarkedet i 

fremtiden

Der bliver endnu  
større mangel på

arbejdskraft i 
fremtiden

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelses-længde



Videnssamfundet anno 

2020

• Doktrin i mange år - Jo mere uddannelse( 

akademisk)  jo bedre for den enkelte og 

samfundet

• Ingen sammenhæng mellem 

uddannelsesniveau og vækst i samfundet

• Men uddannelsens kvalitet er afgørende

• Historisk stigende krav til uddannelsesniveau 

for at kunne bestride samme job og job-

funktioner.



Det super kompetente 

menneske i Norge

• Den moderne arbejdskraft skal være 

• Fleksibelt, Innovativt, Bæredygtig

• Vidende

• Social 

• Kreativt

• Kompetent

• 200 % dedikeret ……………………….

• Det er sgu svært at være hele tiden!

• Man kan gøre som Andreas Doppler, MEEN



Globalisering –

kompetencer 2020

• Specialisering indenfor mange fagområder på 
korte, mellemlange og lange uddannelser. 
• Høj faglighed - stigende over tid

• Evnen til at formidle egen faglighed

• Forståelse for en global verden  og de mange 
forskellige kulturer.
• English dear

• Sproglig kulturel feltarbejder, ellers fejl, misforståelse, 

• Det koster milliarder hvert år i forskellige brancher



Kompetencer 2020

• Forståelse for organisation og samfund 
 Indsigt i, hvad der er vigtigt for at klare sig i fremtiden

 Hvad ens egen indsats og motivation betyder!   

• Digitale færdigheder på et højt niveau 
 Anvendelse af digitale data, informationer i nye 

strukturer.

 Se nye muligheder for bedre, mere sikker og billig 
produktion, service og kommunikation



Konsekvens 2020

• Samarbejde og kommunikation med mange 
forskellige mennesker 
• Kommunikere egen viden og kunnen til andre

En kompleks global verden og høj 

forandringshastighed  har det moderne menneske 
nu og fremover har brug for;

• Uddannelse 

• Selvværd 

• Dømmekraft 



Kompetencer 2020

 3.  Forståelse for organisation og samfund 
• Indsigt i, hvad der er vigtigt for at klare sig i fremtiden

• Hvad ens egen indsats og motivation betyder!   

 4. Digitale færdigheder på et højt niveau 
• Anvendelse af digitale data, informationer i nye 

strukturer.

• Se nye muligheder for bedre, mere sikker og billig 
produktion, service og kommunikation



Generationer  fra digitale 

analfalbeter,indvandrere til 

digitale 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 -



Sokrates (469 f.Kr.-399 

f.Kr.)

• Vore dages ungdom elsker luksus. Den har 

dårlige manerer, foragter autoritet, har ingen 

respekt for ældre mennesker og snakker, når 

den skulle arbejde. 

• De unge rejser sig ikke længere op, når ældre 

kommer ind i et værelse. 

• Den modsiger sine forældre, skryder op i 

selskaber, sluger desserten ved spisebordet, 

lægger benene overkors og tyranniserer 

lærerne."

http://da.wikipedia.org/wiki/469_f.Kr.
http://da.wikipedia.org/wiki/399_f.Kr.


Familiejournalen 

1943

 Hvis De mener, 

ungdommen er mere 

fordærvet end før, 

Hvad er Saa 

Grunden?



De unge, uddannelse og 

fremtid(er)



Karakteristika  for  Generation 

Z og Y

• 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.

• Man må bruge de talenter, man nu en gang har! 

• De skifter roller og værdier afhængig af de 

fællesskaber.



Personal network and 

virtuality

• Venner og fællesskabet – det vigtige i livet.

• De frivillige og interessebårne fællesskaber

• Hver digital Native = stor personligt netværk

- 4-8  intime venner(mindst 1 gang om måneden)

- 30- 50 venner/bekendte fra skole, sport m.v.

- Tidl. 100-200 MSN venner, nu op til og mere end 

500 venner på Fjæsbogen/ Facebook og

• Venner er at lykkes som ung og barn



Digital Natives 

Google it ! Nr. 1

• Næsten født og lever on-line!

• Nyheder, kultur, informationer,  shopping, chatting, spil, 

musik ( multitasking)

• Sharing = dyrke venskaber og føle i live.  

www.youtube.com, www.facebook.com, www.instagram

www.snapchat.com

• Reality – ser ned på deltagerne, (betaling og oplevelse)

• Mobil = kontakt til verden, venner og familie

• Min egen personlige stil, projekt, og arbejdsplads.  

• De vigtige valg –forældre og rigtige venner 

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.instagram/
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


De hurtige 

og ambitiøse 

unge 

• Arbejde er  til for mig og ikke omvendt

• Zappe m.h.t. opgaver, funktioner og 
udfordringer. 

• Fællesskab, ja tak !

• Forståelse for person, interesser, værdier og 
andre forhold f. eks en syg kat. 

• 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 
mobilitet

• Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme

• Hjælp af en voksen, Kollega eller leder, ellers 
giver de nemt op.

• Tro på eget værd og fremtiden 

• Socialisering og opdragelse 



• Arbejdet skaber min identitet og selvrealisering

• Fair og retfærdig løn

• 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) 

De unge og forventninger til 

arbejdspladsen 



 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 

• Konsekvens – de unge er  mest optaget for job 

og jobmuligheder

 Udviklende netværk, arbejdspladser og faglig 

klubber – det er ægte solidaritet !

 ”Jeg forstår ikke reglerne”



Fremtidens 

arbejdsmiljø

• Mennesker som har det godt med nærmeste leder og 

kollegaer er tilfredse uanset arbejdstempo og 

arbejdsmængde. 

• Dårlig ledelse lig med dårlig rekruttering, højt 

sygefravær og jobomsætning

• Respektfuld Kommunikation - Ikke mindst, den rigtige 

kommunikation til forskellige medarbejdere( face to face 

, mobil, facebook, e-mails) 

• Virksomheden som livsnavigatør  d.v.s. hjælpe 

medarbejderne med stress og det psykiske arbejdsmiljø 

- styre eget liv både arbejds- og privatliv 



Ansvar, muligheder og 

ledelseskraften!

• Som leder skal man været optaget af at forbedre 

og udvikle de systemer og organisationer, som 

man er en del af. ( Kald) 

• Vigtigt at man yder indflydelse de steder,  hvor 

man har mulighed for det. 

• Lederen i dag skal ned i maskinrummet og 

sørge for at organisationen udvikles og ændre 

den med de rette pejlemærker for øje.

• Dårlige ledere og ledelse =  kæmpe tab af

produktivitet , effektivitet og arbejdsglæde.



Ledelse og 

arbejdspladsen 

• Hvordan måler vi god ledelse? 

• Ledelseteorier og økonomiske konjunkturer

• Håndbøger i ledelse ?

• God praktisk ledelse er komplekst kludetæppe

af afbrydelser, spørgsmål og stillingtagen og 

ikke den velordnede slipsemand, som styrer det

hele fra kommandobroen (H. Mintzberg)

• "Leadership involves plumbing as well as 

poetry” James G. March, Stanford University



The Manager 

• Lede og fordele arbejdsopgaver med 

overordnet overblik  ud fra personaler, 

økonomi og arbejdsopgaver

• Evne til at begejstre  og motivere i forhold til 

kerneydelsen, kultur og strategi (det smitter)

• Måske den faglige specialist, som har den 

faglige indsigt og dømmekraft i hverdagen 

• Overblik over strategiske udfordringer 

forretning og medarbejdere



The Priest 

• Kunne lide mennesker i al deres umulige og 

besværlige mangfoldighed ( give dem plads)

• Dialog og nærvær hver dag ikke kun den årlige 

MUS ( også den digitale)

• Respektfuld kommunikation

• Anerkendelse af indsatsen

• Give den enkelte retning og mening i 

arbejdslivet ( Uhyre vigtigt)



The Artist 

• En leder som tør indrømme fejl(UHA) contra 

den negative  fejlfinder/problemkulturen

• Prøve nye veje  og metoder og give plads til 

medarbejderne

• Leder – som tør uddelegere beslutninger og 

ansvar til andre end sig selv

• Humor og sjov  i hverdagen, gør det sjovere at 

være på arbejde. (Klager er nr. 1 på hadelisten)



Manager/leder/direktøren for 

det hele 

 Naturtalent for at matche en given ledelse til 

den situation som hver medarbejder står i time 

for time og minut for minut

 Brobyggeren mellem mange forskellige 

mennesker og kulturer

 Erkendelse af lederskabets mange facetter og 

udfordringer

 Ansvar og rollemodellen for alle led i hele 

organisationen på alle tidspunkter.





Fremtidens organisation!

• Taylor - konstruktion af organisationer og idealet på 
produktionsområdet.

• Max Weber - forståelsen af organisationer og 
idealmodel for et bureaukrati  er moderne 

• Hierarki og kontrol

• Hvorfor er intet ændret på 100 år i en global og løbsk 
verden? 

• Digitale strukturer og frie agenter………….

• Hvem kommer først med den nye model, som forstår at 
bygge loyalitet og tillidsrelationer mellem medarbejder 
og virksomhed til gavn for begge parter…………

• Slip alle talenterne løs hos medarbejderne!



The case: 

Whole Foods Market

 USA mest lønsomme i fødevarekæde  

 Alternativ ledelsesmodel – mikro selvstyre

 Små selvledende grupper, som bestemmer om 

ny medarbejder efter prøvetid skal ansættes i 

gruppen 

 Prisfastsætter og bestemmer produkter/indkøb

 Løn og bonus beregnes på baggrund af 

gruppens performance 

 Gennemsigtighed  for alle lønninger

http://www.cultureby.com/photos/uncategorized/2007/07/18/whole_foods_2.jpg
http://www.cultureby.com/photos/uncategorized/2007/07/18/whole_foods_2.jpg




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, 
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