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

(1844=indeks 100)



Hvad lever vi af i dag?
(netto)

▪ Eksport industrivarer 68 mia. (medico 39 mia., maskiner 19 mia., 
møbler 5 mia., instrumenter 5 mia.) 

▪ Eksport landbrug, fiskeri mv. (70 mia.)

▪ Søtransport (52-60 mia.)

▪ Varetilknyttede tjenester (17-18 mia.)

▪ Varetilknyttede tjenester, merchanting (16-19 mia.)

▪ Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.)

▪ Lufttransport person og godstransport land (10 mia.) 

▪ Royalties og licenser (3-4 mia. kr.)

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

▪ …resten giver underskud



Kilde:The Economist, sept. 2th, 2014



Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2018

2018 2028 Ændring

0-9 623467 700739 77272

10-19 683061 641563 -41498

20-29 778345 759870 -18475

30-39 676658 799866 123208

40-49 769335 673602 -95733

50-59 792609 754776 -37833

60-69 665210 748241 83031

70-79 535730 575100 39370

80-89 212052 349730 137678

90 + 44640 56940 12300

I alt 5781107 6060427 279320
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Medarbejdere

▪ Dyb arbejdskraftmangel fremover

▪ Det hjælper først om 5-6 år, og der er alting alligevel 
forandret

▪ Automatisering, outsourcing og nye 
forretningsmodeller

▪ Tage sig godt af de unge og seniorerne

▪ Passe på familiernes midt i livet

▪ I kommer til at være rigtigt gode og flinke ved de unge, 
hvis de skal blive hos jer





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)



Disruptive technology





Delivery Robot



Selvkørende traktor



Andre 
nye muligheder



http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiqkr24pPDMAhUBjSwKHav3DnQQjRwIBw&url=http://cblink.mit.edu/jobs/watson-developerengineerresearcher-intern/&bvm=bv.122448493,d.bGg&psig=AFQjCNFc2IZIOu5XTZwv8_OxxYszrat2kA&ust=1464095837603302


Borgere, patienter og robotter

▪ De fleste mennesker vil gerne kunne klare sig 
selv – så robotter er gode hjælpere

▪ Vi er ikke mere bange for robotter end for biler 
og iPads

▪ Det er en god vej at gå, så længe vi ikke tror 
robotterne er selve løsningen

▪ Patientrelationen er uproblematisk, så længe vi 
blot tænker normalt

▪ Det er altid godt at spørge sig selv og patienterne 
inden man forkøber sig

▪ Ingen teknologi for teknologiens skyld!





Måske får I nye chefer!



3D print af facade 
Holland



By NeedCokeNow - Own work, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27546041



Arbejdsmarkedet i fremtiden

Der bliver stor mangel 
på

arbejdskraft i fremtiden

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelses-længde
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Fremtidens jobs

▪ Faglærte og stigende mangel på dem
▪ Metal, byggeri, teknikere, produktionsfolk, handelsfolk og nok også 

kontoruddannede

▪ Korte og mellemlange videregående uddannelser – lærere, 
sygeplejersker, pædagoger, teknikere, laboranter og lign.
▪ Mange til virksomhederne

▪ Rigtig mange til velfærdsstatens medarbejdere

▪ Akademikere – der bliver brug for en del i fremtiden, men op 
mod halvdelen af de nyuddannede skal selv skabe deres jobs

▪ Iværksættere i alle udgaver – vækst i landet



Det meget fleksible 
arbejdsmarked

▪ 30% skifter jobs på et år

▪ Halvdelen af alle jobs fra 2006 er væk

▪ Der er blevet skabt en ny halvdel jobs siden 2006 (sådan 
cirka)

▪ Det skete også i tiåret før

▪ Det er væsentligt at udvikle sig hele tiden

▪ Nye kvalifikationer og nye jobmuligheder

▪ Samfundet vil ikke gå i stå – der kommer til at være vækst i 
store dele af Verden
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Kommunale jobs i fremtiden

▪ Der bliver mangel på arbejdskraft

▪ Vi kommer alle til at arbejde længere

▪ Automatiseringen og flere robotter vil hjælpe os rigtigt 
meget

▪ Det er rutinearbejdet, der bliver lettere

▪ I må gerne blive lidt dygtige – for fremover skal I også 
kunne klare robotter, maskiner og nye computertyper

▪ Der kommer mange nye jobs til



EU og arbejdsmarkedet

▪ Hvidbogen fra 1985 er central for at forstå EU og 
arbejdsmarkedet
▪ Konkurrencefremme på en stort indre marked

▪ Maastricht aftalen indskriver arbejdsmarkedet parter i 
traktaten 

▪ Arbejdskraftens frie bevægelighed: Polske håndværkere i 
Danmark

▪ Opgavernes frie bevægelighed: Arla´s regnskabsafdeling i 
Krakow

▪ Alt er efter EU planen – det betyder på lang sigt at 
arbejdsvilkår og lønninger vil nærme sig hinanden



Regulering af arbejdsmarkeds løn 
og arbejdsvilkår 

1. Aftalemodellen

Arbejdsmarkedets parter 
aftaler via overenskomster 

Forhold om løn, fridage, 
børns første sygedage mv. 

EU-lovgivning ind i via 
forordning og direktiv

2. Love - politikere

EU-modellen, franske og 
tyske(svenske) model

Love som regulerer 
lønmodtagers rettigheder 
og arbejdsgiver 
forpligtelser



Holder modellen?

▪ Staten er ved at svigte sit 
ansvar - fra 
konkurrencestat til den 
selvtilstrækkelig stat

▪ Geografisk udfordring 
med globalt 
arbejdsmarked

▪ Vi har ikke kontrol over 
nye udbydere, FinTech og 
EU



Overenskomster
i fremtiden

▪ De offentlige overenskomster er blot et mulehår fra at blive et 
lovgivningsspørgsmål – men det gik denne gang

▪ Det bliver en opblødning i ansættelsesmodellerne fremover –
flere der freelancer, flere uden fast arbejdstid og flere der 
flekser ind og ud af arbejdet

▪ Det sker af to årsager – manglen på arbejdskraft og behovet for 
fleksibilitet på arbejdsgiversiden

▪ De offentlige lønninger bliver ved med at være bagefter de 
private – det er også meningen

▪ Privatisering – ikke lige i de kommende år (Folketinget)



B, X og Y på arbejdspladsen



Generationer i fremtiden

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 2001 - 2013



Generation Z som 
medarbejdere

▪ Ros mig, se mig – og jeg skal nok se tilbage 
(krisebevidste endnu i nogle få år)

▪ Indgå i fællesskaber, peer to peer

▪ 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

▪ De skal jo lige blive uddannet og blive klar til at 
arbejde, men de kommer!



Frisatte 
medarbejdere 

▪ Frisatte medarbejdere er mere glade for at gå på arbejde 
og bruger langt flere af deres kompetencer på arbejde

▪ De er mere produktive og effektive

▪ Det er en kunst at frisætte medarbejdere – det kræver 
stram styring af mål og en helt anden ledelsesstil – eller 
ingen ledere

▪ Den stramme styring af opgaver og måske også arbejdstid 
er nødvendig for at hjælpe medarbejderne med at være 
frisatte



TR i Fremtiden

▪ Både ekspert/konsulent på regler og aftaler, men i høj 
grad også rollemodel

▪ Sikre medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet –
uddannelse, opkvalificering, kurser, viden, faglighed og 
alt det, man ikke selv kan følge

▪ Vigtigt at netværke med kollegaer og have fingeren på 
pulsen

▪ Mellemleddet/formidler mellem medlem og 
arbejdsgiver og mellem medlem og organisation
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