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Hvad lever vi af i dag?

(netto)

▪ Eksport industrivarer 80 mia. (medico 39 mia., maskiner 
19 mia., møbler 5 mia., instrumenter 5 mia.) 

▪ Eksport landbrug (55-70 mia.)

▪ Søtransport (50-60 mia.)

▪ Formueindkomster (60-68 mia.)

▪ Varetilknyttede tjenester (17-18 mia.)

▪ Varetilknyttede tjenester, merchanting (20-23 mia.)

▪ Lufttransport person og godstransport land (5-6 mia.) 

▪ Royalties og licenser (5 mia. kr.)

▪ En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.)

▪ …resten giver underskud

Mørke skyer over den 

økonomiske udvikling

▪ Renten er negativ – selv på 10 årige realkreditlån

▪ Det skyldes manglende investeringsmuligheder med lav 

risiko – og/eller en aldrende befolkning

▪ Nedgang i Tyskland og Kina – USA har endnu det 

længste opsving nogensinde

▪ Brexit ”komedien” fortsætter med Boris Johnson

▪ Gældskrisen i Italien dukker op ind imellem

▪ Men DK har 1.500 mia. kr. i formue i udlandet og statens 

gæld er lav. Vi har meget lav arbejdsløshed

▪ Kommer krisen – og det gør den nok - bliver den en mild 

udgave som ved IT boblen, der bristede i år 2000
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Demografi Danmark
Absolutte tal 2019-2029

Danmarks Statistik 2019

2019 2029 Ændring 

0-9 618.216 684.589 66.373 

10-19 683.669 630.940 -52.729 

20-29 783.879 762.087 -21.792 

30-39 681.161 807.988 126.827 

40-49 762.648 674.735 -87.913 

50-59 797.775 750.506 -47.269 

60-69 662.929 754.396 91.467 

70-79 552.058 571.760 19.702 

80-89 219.003 356.888 137.885 

90 + 44.743 56.895 12.152 

I alt 5.806.081 6.050.784 244.703 

Medarbejdere

▪ Dyb arbejdskraftmangel fremover

▪ Der bliver mangel i mange år fremover, og kriser 

hjælper kun midlertidigt

▪ Automatisering, outsourcing og nye 

forretningsmodeller

▪ Tage sig godt af de unge og seniorerne

▪ Passe på familiernes midt i livet

▪ Rekruttere fra Øst og Sydøsteuropa – det bliver 

svært fremover
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Mangel på faglærte
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Disruptive technology
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Delivery Robot

Globalisering 3.0

(Industri 4.0)

Automatisering, robotisering og effektivisering af alle 

processer i danske virksomheder

Big data, nye energikilder, clouds, mobildata, nye 

materialer, deleøkonomi, AI, 3D printning, biotech

Konsekvens – en andel af højt specialiseret arbejdskraft 

bliver vigtigst på alle områder (manuelt & boglige)

En del af industrijobbene forsvinder og erstattes af ny 

teknologi (rutinejobs contra ikke-rutine)

Men de kommende 5 år ventes arbejdskraftmanglen at 

blive større (Klaus Schwab, Davos)
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Stadig mange på offentlig 

forsørgelse

De yngre mangler vi at få i gang
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Offentligt forsørgede efter 

status

Udvikling af kompetencer 

hos sine egne 

▪ Uddannelse og efteruddannelse af egne 

medarbejdere

▪ In-house læring og uddannelser er ok, men der er 

brug for et lønsystem til at holde på kompetencerne

▪ Et system med valg af kompetenceudvikling og 

lønsystem, der fremmer det

▪ Vi bytter med hinanden – også udmærket i klynger 

af virksomheder

▪ Reformer af arbejdsmarkedsuddannelserne – mens 

vi venter må vi gøre noget andet
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De seks generationer

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen

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 2001 - 2013

BE GOOD 
Gen Z (og de unge Y’er)

▪ Gøre noget godt

▪ Gøre en forskel

▪ Hjælpe verden, bygge 

en skole, redde nogen

▪ Redde dyrene, kloden, 

regnskoven eller de 

oprindelige folk

▪ Se din virksomhed som 

en mulig belastning



10

Generation Z på 

arbejdspladserne

▪ ”Vi gider ikke dem, som laller rundt”                

▪ Aldersmæssigt er de mellem 19 og 29 år 

▪ Stor forståelse for netværk og forretning i den multiglobale 

verden

▪ Men socialiseringen stammer fra daginstitutionerne

▪ Arbejde sammen sådan nogle som mig (peers)

▪ Ros mig, se mig – og jeg skal nok se tilbage 

▪ Sørge for at give dem mulighed for at gøre det, de er gode til 

– lede sig selv, arbejde i teams, have et mål og være parate til 

forandring hele tiden

▪ Det må godt være hårdt ind imellem

Generation new millennium

(Gen 2001 => )

▪ De første 18 årige i generationen er på vej

▪ MEGET digitale og forstår ikke mangel på Wifi eller 

andre digitale selvfølgeligheder

▪ Augmentet reality en del af hverdagen – hjælp dem med 

at finde jer og finde rundt

▪ Som medarbejdere er de som Gen Z bare mere 

individuelle, mere institutionsopdragede, mere 

uforstående overfor systemer, besværligheder og 

manglende digitalitet

▪ Sigt efter denne gruppe og I får også de andre på plads
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Løn skal afspejle forholdet 

til arbejde!

▪ Et lønsystem skal afspejle, hvordan vi vil belønne 

medarbejderne

▪ Fryns og andre goder skal inkluderes

▪ Løn er også en belønning og anerkendelse

▪ Tillæg til teamledere, praktikantansvarlige

▪ Vi kan kun behandle alle lige ved at behandle dem 

forskelligt

▪ Det er vigtigt at tilpasse lønnen individuelt og 

generationsmæssigt

▪ En stor fleksibilitet er nødvendig

▪ Glæden ved arbejdet er det altafgørende

Lønsystem

▪ Timelønnen og alle aftalerne om timetillæg er kun en del 

af løn og belønningssystemet

▪ Lønsystemer er baseret på den gamle kollektive model

▪ Men hvis vi ønsker de dygtigste medarbejdere skal vi 

i retning af et individuelt lønsystem – ikke bare 

bonussystemer

▪ Innovation, produktions- & produktudvikling skal med i 

lønsystemet

▪ Lønsystemet skal også passe til de forskellige livsfaser 

og generationer
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Lønnens vigtighed

▪ For de gode familiegrupper som Gen. Jones og 
Gen. X er lønnen ofte afgørende
▪ Stort budget, mange udgifter og status midt i livet

▪ For mange seniorer er fritiden og fleksibilitet 
ofte vigtige end lønnen

▪ For de unge Gen. Y er lønne ikke afgørende – en 
fair løn er vigtig
▪ De har langt mere brug for noget ”fedt”

▪ Gode samværsmuligheder, en fed titel, noget at vise 
frem i byen, noget sjovt at lave

Innovation indbygget i 

lønsystemet

▪ Innovation kræver samspil mellem udviklere og 

produktionsfolk

▪ Belønning for gode ideer

▪ Aflønning for gode ideer eller rejser, ekstra ferieuge, 

feriehus, fisketure etc.

▪ Tipsklubben – teamet som ideudviklende enhed

▪ Vi skal skabe nogle klubber på arbejdspladserne

▪ Når indholdet ikke er tips, må der andre ting til

▪ Der er brug for fantasi og fleksibilitet
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Fryns:

Det twistede

▪ Indflydelse på eget arbejde

▪ Mulighed for at levere god kvalitet

▪ Samarbejde med kollegaer (teamet som fryns)

▪ Godt psykisk arbejdsmiljø

▪ Mere afvekslende arbejde, selvstændige 
beslutninger og mulighed for at planlægge egen 
arbejdstid

▪ God ledelse og virkeligt gode arbejdsvilkår er 
også en slags fryns

Seniorer og løn

▪ Gode seniorordninger er afgørende for at holde 

dem på arbejdsmarkedet

▪ De levet i nuet – og med tankerne på den 

kommende frihed

▪ Er ligeglade med titler

▪ Går også på arbejde for at have noget at lave

▪ Lønnen skal være der, men der er mere luft i 

budgettet

▪ Ofte er fleksibilitet mere værd end løn

▪ Flex-pension, deltidsarbejde, fri i 4 måneder 
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Generationer i Danmark

• Ny bog af Marianne 

Levinsen: 7 Generationer

• Print og ebog format

• Lige udkommet

• Bygger på indgående 

dybdeinterview med mere 

end 600 danskere

• Værdier, forbrug og 

levevis nu og i fremtiden

• Pris 250 kr.

Jesper Bo Jensen

Fremforsk
Saralyst Allé 53

8270 Højbjerg

E jbj@fremforsk.dk
T 86 11 47 44
M 20 67 45 00

www.fremforsk.dk
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