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håndværk og fag
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Demografi Danmark 
Absolutte tal 2016-2026
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2016 2026 Ændring
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Befolkningsudviklingen 

2015-2030 (Prog 2015)



Fremtidens arbejdsmarked 



Arbejdsmarkedet i 

fremtiden

Der er og bliver 

mangel på

arbejdskraft

De ufaglærte taber:



Arbejdsmarked 

Globalisering 2.0

 Konkurrence på alle typer af jobs
 Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids, kreative medarbejdere

 Flere og flere opgaver også mere avancerede 
servicefunktioner outsources 

 Alle jobtyper, funktioner og delfunktioner i 
potentiel global, regional og lokal konkurrence

 Amazones Intelligent Turk – alle slags services 
fra produkt, service, og  fra ufaglært til højt 
specialiseret  rådgivning. – nyt avanceret 
freelancemarked 



Det meget fleksible 

arbejdsmarked

 Danskerne skifter job 6 gange i løbet af 

arbejdsliv i gennemsnit 

 Halvdelen af alle jobs fra 2001 er væk, og  

en ny halvdel jobs siden 2001 (sådan 

cirka)

 Det er væsentligt at udvikle sig hele tiden

 Nye kvalifikationer og nye jobmuligheder

 Flexicurity får danskere hurtigst i arbejde  

i



Fremtidens 

uddannelser 

 Flere skal have en kompetencegivende 

uddannelse end i dag 

 Uddannelse gør sårbare unge mere robuste 

 Uddannelsens kvalitet  har betydning for vækst 

og udvikling ( ikke længden)

 Historisk stigende krav til uddannelsesniveau 

for at kunne bestride samme job og funktioner

 Uddannelse som vej til beskæftigelse virker 

kun opkvalificering af ufaglærte og faglærte. 





Den skandinaviske model

efter 2. verdenskrig tog 

fart især i 1970 og frem

 Universel dvs. alle lige adgang til offentlige 

ydelser

 Folkepension 

 Boligstøtte

 Sundhedsydelser både fra stat, region og kommune

 Børnepasning  og skoler  

 Arbejdsmarked –arbejdsmiljø -arbejdskade

 Socialsystemer –som sikrer folk ved sygdom, 

handicap mv. 



Baggrund 

 Socialdemokratisk tankegang om et mere lige 

samfund og lige muligheder for alle i 

samfundet ( idealet)

 Økonomien – den økonomiske omfordeling via 

skatter på privatpersoner og virksomheder 

 Det afgørende er således, at der er et 

tilstrækkeligt indkomst grundlag at beskatte for 

at drive velfærdsstaten og de offentlige ydelser

 Det er det, som finansierer velfærdsydelserne 



Velfærdsstaten udvikling 

over tid 

• Gået fra enkelt love og sikringer f.eks. 

Folkepensioner

• Til et offentlig system med mange tilbud og 

ydelser, som stort set alle borgere nyder godt 

af og modtager fra det offentlige  

• I dag tager vi systemet for givet ” Det må 

kommunen tage sig af ”

• Et stort system i sig selv svært at gennemskue 

og forstå for den enkelte menneske





Hver 4.dansker uden for 

arbejdstyrken (2013)



Fremtidens

offentlige sektor

 Regeringers planer tidl. 0,6 % vækst  og  i dag 

omstillingsbidrag (mindre offentlig sektor)

 Fokus på de offentlige kerneydelser og 

optimering af tidsforbruget på dem

 Højere produktivitet og effektivitet i sektoren  

fremover – more for less

 Tættere og mere detailreguleret reguleringen af 

de 98 kommuner, også beskæftigelse dvs. 

arbejdsmarked og det sociale 

http://www.economist.com/node/17460678
http://www.economist.com/node/17460678


Formål med reformer af 

beskæftigelsesområdet 

• Formål flere aktive og bidragende på 

arbejdsmarked 

• Svag økonomisk vækst og færre på 

arbejdsmarkedet

• Færre erhvervsaktive de sidste 10 år 

• Færre modtagere af varige ydelser fra det 

offentlige, hvordan skal vi finansiere det ?

• Så mange mennesker med i 

arbejdsfællesskabet  ( livskvalitet)!



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 !



DK 

Konkurrencestaten efter 

2011
 Den oprindelige velfærdsstat – sikre borgere 

lige og gode vilkår i sundheds, social og 

arbejdsmarkedssystemet

 Stort brud med fortiden - reformer

 Vi skal alle bidrage – ingen kære mor 

 Vi skal alle konkurrere for at blive de bedste 

som menneske, virksomhed og nation

 Kontrol, aktivering, opfølgning hele tiden 

 Staten – det offentlige passer ikke altid på en!



System    

• Jobcenter, socialforvaltning mv.  fungerer 

meget forskelligt fra kommune til kommune

• Jobcentre har været præget af meget system, 

administration og lidt jobformidling.

• De mange regler og systemer - Kafka

• Den enkelte i klemme føler ofte sig afmægtig

• Mange bliver bange og usikre, når de pludselig 

har brug for systemet



Den faglige organisation

 Tidligere var staten din mor og far og passede 

på dig (arbejdsmiljø, arbejdsskade mv)

 Hvis man er aktiv på arbejdsmarkedet er det 

ofte virksomheden, som passer på dig

 Det sociale ansvar  - CSR 

 Hvis man er udenfor arbejdsmarked pga. 

sygdom eller andet, så er man på herrens mark

 Fagforeningens betydning for den enkelte er 

langt større i dag end tidligere ……….



De løbske medlemmer, 

virksomheder  og 3F



Den danske model anno 

2020

• 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 

• Det er potentielle medlemmer til og fravalg, som 

afgør fremtiden 



Organisation og A-Kasse  

nu og fremover 

 Individualisering stigende over  tid for alle 

aldersgrupper.  

 Vi vil selv bestemme produkt, bolig, A-kasse og 

organisation

 I dag ofte fælles interesse mellem arbejdsgiver 

og lønmodtager - skabe og bevare 

arbejdspladser. CSR, din far og mor

 Fællesskab med andre – samme 

interesser/faglighed  og gøre en forskel for 

andre, samfundet og i verden 



De seks generationer:  

værdier og teknologi

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 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

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.

• Første brug det hele generation.

• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og 

fastnettelefonen

• De første kvinder på arbejdsmarkedet

• Værdier: Solidaritet med alle = alle lige 

rettigheder og pligter, og løn …ikke individuelle 

forskelle



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…………….

.



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 



Mobil Digital Now or 

invisible in 2025



Digital Natives

Z og New millenium 

 Rejser, nyheder, kultur, informationer,  shopping, 

chatting, spil, musik ( multitasking)

 Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.  

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

www.snapchat.com, www.instagram.com, Twitter mv. 

 Gaming – Generationer dog forskellige afhængig af køn 

 Mobil = Med på rejsen til at blive voksen fra 10 til 12 år 

 Digitale verdensborgere i provins Dk i Verden

 Unge – den ubekymrede livsfase

 Stoler på venner og familie 

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


• 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 .....

• Hvor er de unge hos 3F ????



Særlig indsats

og polarisering!

 Den gode middelklasse skal klare sig
 Ressourcer, frivillighed og tilbud 

 De er optaget af egen og  familiens ve og vel 

 Underklassen – ingen uddannelse, ensomhed 

og sygdom
 De holder sig ofte for sig – har få til at kæmpe for sig

 De har for alvor brug for nogle til at hjælpe dem i systemet 

 Det udfordrer systemer – vi kan udvikle 

forskellige strategier også i fagforeningen

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Karl_Marx_001.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Karl_Marx_001.jpg


Mange andre 

 Vi har og får mange forskellige 

indvandrergrupper - tyrkiske, pakistanske, mv.

 Flygtninge fra Europa, Syrien, Afrika, 

Mellemøsten, Mellemamerika og Asien 

 Mennesker som ikke kender vores 

velfærdssystemer og krav og rettigheder 

systemer, sprog på arbejdsmarkedet 

 De er også medlemmer og lever i egne 

communities - anbefaling og familien



De yngre og service

 Hurtig, nem, lækker og smart design

 24/7 – Whatever – Whenever

 Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan 

se og røre, følge og finde frem til uden besvær

 Den visuelle ikke den tekstnære tilgang 

 Engageret og god attitude –når man møder et 

menneske

 Det sjove – gaming og leg også som voksne



Mangfoldig service og 

tilgang

 Vi ønsker alle en forskellig service og tilgang 

afhængig af livsfase, generation, kultur, sociale 

forhold mv.

 Et imødekommende system – hvor vi mødes på 

lige den måde, som vi ønsker os.

 Det stiller store krav til systemer og 

virksomheder

 Om at yde den optimale personalized service 

uanset hvem vi er og hvor vi henvender os



Virksomhedsejere og 

virksomhedsledere

http://www.nordjyske.dk/aalborg/forside.aspx?ctrl=138&data=28;3390116;4;5;403732
http://www.nordjyske.dk/aalborg/forside.aspx?ctrl=138&data=28;3390116;4;5;403732
http://nordjyske.dk/erhverv/forside.aspx?ctrl=138&data=4;3997220;3;5;724309
http://nordjyske.dk/erhverv/forside.aspx?ctrl=138&data=4;3997220;3;5;724309


Mange store 

virksomheder 

• Dansk Supermarked, Grundfos, m.v

• Har en politik om at tage et social ansvar oftest 

både i forhold til tidligere ansatte

• De er optaget af at have styr på tingene og 

arbejdsmiljøet – medarbejdernes trivsel

• Politik og rutiner i forhold til arbejdsmiljø, 

nedsat arbejdsevne og arbejdsskader 

• De kender systemer, regler og de  er ofte 

professionelle medspillere  





Små og mellemstore 

virksomheder 

• Er præget af praktikere og tror på  
sammenhængen mellem hårdt arbejde og 
belønning

 Vil gerne få det hele til at virke – og gerne 
rigtigt godt

• Har ofte et stort hensyn til medarbejderne at 
bære rundt på – investere ikke i blinde

• De skal mødes på deres egen hjemmebane

• De har ofte svært ved papir og regler – og har 
brug for  hjælp med regler og systemer 



Hvad ser ud til at virke?

 På højere grad af effektivitet 

 Fokus på lederudvikling/uddannelse og evaluering

 God intern kommunikation og vidensdeling 

 På større tilfredshed, mindre udskiftning af 

medarbejdere og lavere sygefravær 

 Frihed i opgaveløsningen

 Balance arbejde og fritid

 Fokus arbejdsmiljø/daglige trivsel

Kilde: God ledelse og god performance i danske virksomheder og organisationer” 2014 af Tor Eriksen, Valdemar 

Smith, Økonomisk Institut AAU og Lederne





Fremtidens menneske 

• 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, 

• Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 

sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf…
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Balticagade 15 st.th. 
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