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

Sikker vækst på 10 år
Mængdeindeks



Den nye tidsånd:
Ny optimisme 2014 - 2020

• Vi ser lys forude - På vej ud af tunnelen !
• Konstruktiv fremtid – Tilgang af ordre i byggesektor  er 

svagt stigende (DST 2013), svag positiv økonomi i D K
• Fortidsromantikken - Retro, strik, urter, og på vej mod 

slutning.
• Empowerment – vi vil selv bestemme over vores liv og  

fremtid 
• Større accept af mangfoldighed og forskel i DK og 

Verden – en By i Verden!
• Ind til benet - RESPEKT for det kunne (skills - de 

faglærte) - frem for at mene, have værdier, tro



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 



Mennesket den usikre faktor i fremtiden 



Generationer, fra digitale 
analfabeter, indvandrere og 
indfødte og arbejdsmarked

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 rettighed er 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 sam me 
behandling.



Mobil Digital Now or 
invisible in 2020



• 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??



Organisationsdeltagelse 
nu og fremover 

� Individualisering stigende over  tid for alle 
aldersgrupper. 

� Vi vil selv bestemme hus, bolig, organisation mv.! 
� I dag ofte fælles interesse mellem arbejdsgiver og 

lønmodtager - skabe og bevare arbejdspladser 
Danish Crown.

� CSR – det frivillige – virksomheden din far og mor
� Fællesskab med andre – samme interesser og gøre 

en forskel for andre, samfundet og i verden 



Solidaritet,
Hvad er det for noget?

� The Digital Natives ( alle under 30 år) – tvungen 
solidaritet og fællesskab, nej tak.

� Ja, tak til de frivillige og selvvalgte 
fællesskaber

� Det kan være musik, fritid, kultur og fagligt 
� Solidaritet med andre unge og  verden, 
� Skab jobs, udviklende netværk og faglig 

klubber – det er ægte solidaritet !
� Specialisering og acceleration øger dette!



Generationer og 
interessemodsætninger 

� Seniorgruppen – de traditionelle værdier –den 
danske model, kampen mod social dumpning

� Fokus fastholde status quo - ( 5,7 % ledige)
� De unge – ledighed  på 10,2 % (unge fra 25 -29 

år) - fokus at få fodfæste på arbejdsmarkedet.  
� Konsekvens – de unge er  mest optaget for job 

og jobmuligheder
� Mindre optaget af at kæmpe for den danske 

model og mod social dumpning!



Middelklassens 
spaltning

� Lav eller ingen offentlig vækst i mange år (0,6% 
eller lavere)

� Indkomstspredning i middelklassen under LO
� Spaltning af middelklassen i en højere og lavere 
� En stor del af LO forbundenes medlemmer i den 

offentlige  sektor ender i den lave del
� Det bliver meget svært at holde et LO samlet om 

fælles interesser 
� Nødvendigt at vælge side – Skal LO kun være en 

paraplyorganisation for de privatansatte ?



Konsekvenser  

� Jobskabelse har medvind i tidsånden – men private jo bs
� Ressourcekampen går ned imellem medlemsorganisation er

� Den offentlige udgave af den danske model er gået i nd i 
en uofficiel dødskamp – Arbejdsgiver mister ikke ved  
konflikter.

� Kobling med vækst og økonomisk fremgang vigtig
� Social dumpning – vi er principielt imod, men en del  af 

middelklasse har gavn af serviceydelserne
� Et faktum – at der er flest udlændinge i lavtløn job s (JP 

12/2 2013) 



De mange medier og 
hurtige historier !

� Digitalisering af medierne – det diffuse 
medielandskab

� Mere flygtig medievirkelighed for LO
� Fra automatisk talerør til besværlig  adgang til 

legitimitet og omtale i medierne
� Kraftigt voksende hurtighed i mediebilledet på 

LOs sagområder
� Ustyrlighed i budskaber, spredning og fortolkning
� Behov for 24 timer beredskab på en række 

områder



De løbske dagsordener 
og beslutninger

� Garbage Can Desicion
making

� Deltidsdeltagere mv.
� Konsekvenser:
� Præcis i sin 

kommunikation
� Klare konkrete budskaber 

vedr. jobskabelse, den 
danske model og social 
dumpning

� Sårbarhed øges via de 
konkrete eksempler



Største udfordringer LO
som paraplyorganisation 

� De unge, tidsånden, kommunikationen og 
budskaberne – I taber, hvis I ikke forstår dem
� Image og kommunikation er afgørende
� Skills er en god mulighed

� Spaltningen af middelklassen og spaltningen over 
Jeres mærkesager (off. >< privat)

� Den ændrede beslutningsproces og 
medievirkelighed
� I må have helt anderledes hurtighed og fleksibilite t

� Rolle i samfundet – hvad skal I være?





Tillid og Respekt i 
samfundet 

• Klar budskaber, om hvad man kæmper for i 
samfundet

• Klar besked om, hvad man vil forbedre for 
medlemsorganisationer og deres medlemmer

• Gode argumenter og velunderbyggede 
• analyser.
• Klare strategier for det lokale, regionale og 

internationale niveau – ellers virker det som 
• Om ikke kender til globalisering mv. 



Hvor vil LO stå strategisk i  
2020?

Borgen

Ikonet

Trendfollower



Fortidens virksomheder
med  100 års fødselsdag 

• Konservativ finansstyring - høj 
selvfinansieringsgrad – kassebeholdning

• Fornemmelse for omverden og hurtig  
reaktionsevne  

• Identitet og følelse af fællesskab –formålet er 
ikke kun penge, men at gøre en forskel !

• Tolerance overfor nye ideer – forandring –
ingen kontrol- medarbejdere mulighed for at 
afprøve og udvikle nye ideer

Kilde en arbejdsgruppe i Shell koncernen 1983



Spørgsmål og 
uddybninger!

• LO rolle i samfund – hvordan kommer LO ind i 
en rolle som ekspert eller helt?

• De unge – håndtering og signaler?
• Middelklassen og LO’s rolle i fremtiden?
• Tidsånden og den nye medvind?
• Den nye måde at skabe politik og politiske 

dagsordener?
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