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Fremtidens arbejdsstyrke
– fakta og udfordringer
Forholdene på arbejdsmarkedet, arbejdstyrken samt ledighed svinger en hel del over tid.
Oftest når vi er overbevist om, at nu er der styr på det i DK og den enkelte virksomhed,
så kommer der nye konjunkturer, store ændringer i branchen eller ejerforhold mv.

Af Marianne Levinsen, fremtidsforsker, cand.scient.pol., Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

I disse år betyder globalisering, ny teknologi og digitalisering store forandringer i organisation, forretning
og kravene til HR – organisationens evne til at spotte
de forandringer, som er på vej og har betydning for
rekruttering, uddannelse, og organisering i den enkelte
virksomhed.

Fig. 1

Dog er nogle faktorer umiddelbart mere sikre end
andre, og det er disse, som jeg først vil beskrive samt
give mit bud på, hvad den enkelte HR-organisation skal
satse på i fremtiden.
Befolkningsudvikling frem mod 2030 Fig1 og 2
Når man ser på udviklingen i den danske befolkning
og på aldersprofilen de næste 10 år, er Dan-mark en
befolkningsvækst, som primært sker i danskere fra 70
år og fremefter. Antalsmæssigt vokser gruppen med ca.
170.000 flere de næste 10 år. Selv om de øvre aldersgrænser er ændret og ophævet på f.eks. det offentlige
arbejdsmarked, så er det normalt ikke en gruppe, som
vi kan rekruttere fra. Dog kan der være nogle, som selv
vælger at fortsætte med at arbejde, eller som vi ønsker
at beholde i virksomheden.
En anden gruppe, som der for alvor bliver flere af på
arbejdsmarkedet, er yngre medarbejdere fra starten
af 20’erne til starten af 30’erne. Den gode nyhed er
således, at der i de kommende år bli-ver mulighed for
at rekruttere en række dygtige og veluddannede yngre
medarbejdere. Det af-hænger dog af, hvilke typer
af medarbejdere, man skal rekruttere de kommende
år og deres for-ventede uddannelseslængde. Blot
som et eksempel er den gennemsnitlige alder for en
færdigud-dannet på erhvervsuddannelserne 28 år. Så
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Fig. 2

den kvalificerede arbejdsstyrke

reelt er store dele af denne gruppe først til rådighed i
slutningen af 20’erne afhængig af branche og uddannelsesniveau.
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Fig. 3

Den ofte attraktive gruppe på arbejdsmarkedet, nemlig
medarbejdere mellem 35 og 50 år, oplever en markant
tilbagegang de næste 10 år. Denne gruppe af medarbejdere er ofte medarbejdere med uddannelse og
nogle års erhvervserfaring. De er en eftertragtet vare på
arbejdsmarked. En del er i fuld gang med karrieren, og
nogle har taget eller er i gang med at tage en efteruddannelse i form af diplom, master eller lignende.
Denne gruppe bliver der rift om i de kommende 10
år, og mange virksomheder vil konkurrere om at få
fat i dem.
Gruppen af de modne medarbejdere i 50’erne vokser
betydeligt de næste 10 år, så den modne medarbejder
på arbejdsmarkedet er der gode muligheder for at
tiltrække og fastholde. Det kræver for nogle en anden
tankegang, da erfaringen viser, at man som medarbejder i 50’erne ikke altid har de nemmeste odds for
at få et nyt job ved ledighed. Efterlønsreformen betød
for mange i denne aldersgruppe, at såvel evt. efterløn
og pensionsalder er blevet aldersmæssigt fremskudt til
midt i og slutningen af 60erne.
Sammenholdt med det faktum, at vi lever længere og
længere, har mange i 50’erne potentielt mange gode
arbejdsår forude. Det er en forandring, som både arbejdstagere og arbejdsgivere skal forholde sig til, da det
stiller flere krav til kompetenceudvikling og uddannelse
for aldersgruppen for at være ”fit” på arbejdspladsen – og for en del arbejdsgivere at se denne gruppe,
som nogle, der stadig kan udvikles fremadrettet. For
eksempel er der i dag et dramatisk fald i søgning til
uddannelse og efteruddannelse, når man er i 50’erne.
Det samme gælder til dels for 60-årige, som dog falder
i antal de næste 10 år.
Der er historisk en klar tendens til, at generationers
størrelser forbliver de samme over tid. Store generationer forbliver store generationer på arbejdsmarkedet,
som det er tilfældet for ”68-generationen”. En generations størrelse kan ændres ved indvandring, som der for
alvor sker i Nor-ge i disse år, men Danmark har en ret
begrænset indvandring, og derfor forbliver generationer typisk store eller små i alle livsfaser.
I 1946 havde vi den største generation af levendefødte
børn på 96.000 og i 1983 den hidtil laveste på ca.
51.000 levende fødte. Derudover svinger antallet af
børn ret meget over blot en 10-årig periode. Svingningerne i børnetallet kan have stor betydning for fremtidens arbejdskraft i et lidt længere tidsperspektiv.

Fig. 4

Geografien og arbejdstyrken Fig 3 og 4
Fremskrivninger af befolkningens fordeling i Danmark
er baseret på prognoser. Disse prognoser baserer sig
på til- og fraflytning i en kommune i en årrække op til
prognosens start. Det betyder, at nye store forandringer
i flyttemønstre kan ændre udviklingen. Eksempelvis
oplevede både København og Aarhus kommuner, at
de yngre i 30’erne forlod byen og flyttede til en anden
kommune i 00’erne.
Fra 2008 og fremefter har begge byer oplevet en betydelig fremgang i denne aldersgruppe og dermed også
flere børn i bybilledet. Om denne tendens fortsætter
eller ændrer sig, kan være svært at forudsige, men
mange yngre, dvs. omkring 30 år, er lidt forskrækkede
over krisen og vil helst sikre sig, at job og stabilitet
er på plads, før de træffer endelige beslutning om
bosætning.1
1) Viden kommer fra Fremforsk, som har i efteråret 2013 og foråret 2014
interviewet yngre om bolig og bosætning for Skanderborg Kommune, aktuelt
i gange med en analyse af bosætningsområdet for Herning Kommune samt en
række interviews om bolig og boligønsker for Aarhus kommune. Læs mere på
www.fremforsk.dk
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Det billede, som er mere og mere synligt uanset konjunkturer og ændringer i præferencer om bopæl og
bolig for næste generation, er, at vi er i en transformationsfase, hvor Danmark får to metropoler og dermed
også attraktive arbejdsmarkeder nemlig i København/
Hovedstadsområdet samt i Aarhus/det Østjyske område. I Østjylland vokser byen og forstadskommunerne,
og vi får en form for jysk hovedstadsområde, som vi
kender det fra København og omegn.
Man kunne forledes til at tro, at det er de eneste byer,
man kan finde arbejdskraft i, og det er ikke tilfældet.
Hvis vi ser på landsdele frem mod 2030, kan man se, at
nogle dele af landet affolkes, f.eks. forventes Vestjylland af gå fra 8 % i 2013 til 7 % i 2030 af landets
befolkning. Vest- og Syd-sjælland forventes at gå fra
10 % i 2013 til 9 % i 2030 af landets befolkning.
Derimod vokser København og Østjylland med nogle
få procenter i 2030. Dette fremgår af figur 4, og det
er vigtigt at understrege, at det billede af bosætning,
og af at alle danskere flytter til Kø-benhavn og Aarhus,
ikke er et korrekt billede. Der sker en flytning, men
den sker langsomt og over lang tid, når man ser det på
landsdele og landsplan.
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Fremtidens arbejdsmarked, uddannelse og
ledighed
På fremtidens arbejdsmarked vil det uden tvivl fortsat
gælde for den enkelte, at en kompetencegi-vende uddannelse giver størst sandsynlighed for beskæftigelse.
Dog er vi blevet mere og mere opmærksomme på,
at nogle fag og brancher er mere jobsikre end andre.
Der er allerede flaskehalse i dag i industrivirksomheder
i forhold til at kunne rekruttere dygtige faglærte, og
min vurdering er, at vi i de kommende år kommer til
at mangle rigtig mange dygtige faglærte på mange
niveauer og i mange brancher. Så vi er på vej ind i en
periode, hvor det for nogle virksomheder kan være
rigtig svært at rekruttere de rigtige medarbejdere.
På universitet og kandidatniveau er det blevet mere og
mere synligt, at nogle typer af kandidater, f.eks. indenfor sundhedsområdet, har en meget lav ledighed og
andre indenfor humaniora og kommunikation har langt
sværere ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Med
andre ord; uddan-nelsens længde gør det ikke alene,
det skal også være en uddannelse, som der er efterspørgsel efter i fremtiden for at få hurtigt fodfæste på
arbejdsmarkedet. Det betyder, at nogle virksomhe-der
nemt kan få arbejdskraft og vrage og vælge, medens
andre for alvor må forsøge at tiltrække på særlige
jobindhold, uddannelsesmuligheder og løn.
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Fig. 5

Globalisering og digitalisering betyder, at mange virksomheder arbejder med at forbedre produk-tivitet og
effektivitet i produktion, proces og organisation. Derfor
vil HR også få flere og flere opgaver med hensyn til at
skitsere, hvordan arbejdsopgaver kunne løses bedre og
hurtigere via nye systemer eller en anden type arbejdskraft end i dag.
HR i 10’erne
Når man arbejder professionelt med fremtiden, er det
sådan, at man på 3-5 år på sigt rimeligt kvalificeret kan
forudsige udviklingen.
Derfor er det afgørende for HR-området, at man
kender arbejdstyrkens sammensætning på alder og fag
og ikke mindst, hvilke udfordringer det stiller virksomheden i på den korte og lidt længere bane. Dette er
basisviden.
Figur 5 viser, at uddannelsesniveau for aldersgruppen 30 til 34 år stiger over tid. Kort sagt, de yng-re på
arbejdsmarkedet bliver bedre og bedre uddannet, dog
var der stadigvæk i denne alders-gruppe 20 % i 2012,
som ikke har en kompetencegivende uddannelse. Vi får
altså stille og roligt en bedre uddannet arbejdsstyrke.
I mange brancher, f.eks. medicinal- eller byggebranchen, rekrutterer man dygtige medarbejdere til job
enten i Danmark eller udlandet, så afhængig af det
område, som man arbejder indenfor, og internationaliseringsgrad, er HR-området nødt til at kende de mange
forskellige arbejdsmarkeder indenfor relevante områder
og være i stand til at finde de bedste i mange forskellige kulturelle sammenhænge.
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Dertil kommer, at HR-området i langt højere grad end
tidligere skal have indsigt i brancher, mar-keder og
processer, som foregår i virksomheden. Der sker store
forandringer og samarbejder på kryds og tværs af
faggrupper, processer og lande, som stiller store krav
til medarbejderne, men også til HR-områdets evne til
at forstå, hvordan rekruttering og udvikling skal ske i
denne nye fagre verden.
Hvis man ikke har denne viden eller tilegner sig den, så
har virksomheden pludselig ikke brug for HR-afdelingen
længere, så er der andre, som mere professionelt kan
løse opgaverne.
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