
Fremtiden for Universitet, 

controllere og arbejdsmarkedet 

Jesper Bo Jensen, 
ph.d., fremtidsforsker

Fremforsk, Center for Fremtidsforskning

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOy-sZqUhcYCFchpFAodUogANA&url=http://composethefuture.com/timeline.php?tid%3DMjc%3D&ei=oTF4VazqFcjTUdKQgqAD&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNFyUJ7VthpwsjMZHO7fTJLCGwIelQ&ust=1434026784476904
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMiPxquUhcYCFYu2FAodzRAAkw&url=https://www.pinterest.com/pin/386394843001011458/&ei=xTF4VYiZFYvtUs2hgJgJ&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNFyUJ7VthpwsjMZHO7fTJLCGwIelQ&ust=1434026784476904
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPPn3NiUhcYCFcu_FAodFk4Aog&url=http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2609391/Rise-robots-Humans-compete-droids-jobs-2040-study-claims.html&ei=JDJ4VfPFBcv_UpacgZAK&bvm=bv.95039771,d.d24&psig=AFQjCNFyUJ7VthpwsjMZHO7fTJLCGwIelQ&ust=1434026784476904


Privat forbruget i DK   
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

(1844=indeks 100)
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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 måske - bliver den en 

mild udgave som ved IT boblen, der bristede i år 2000



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

▪ 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



Uddannelser og den 

off. sektor

▪ Har i mange år været et investeringsområde

▪ Men målforskydning undervejs: Hvordan får vi folk 

tidligt i arbejde, så de yder til samfundet?

▪ (Den selvtiltrækkelige stat)

▪ Universiteterne har i mange år været 

uddannelsessystemets top – på trods af svingende 

beskæftigelse – men det er ved at ændre sig

▪ De årlige 2% er væk – men hvor længe

▪ Med presset på uddannelserne fortsætter – og man 

ønsker også færre humanister mv.
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AU og de nye 

styringsmodeller

▪ Taxametertilskud til uddannelse, basismidler til 

forskning. Taxameteret falder fra 2019-2020

▪ Nærmer sig de mellemlange i styringsmåde

▪ Andre midler fra forskningsråd, fonde og ministeriet

▪ Akkrediteringsrådet og institutterne

▪ Styring af forskningen – forskningsrådene og 

forskningsprogrammerne

▪ Det frie universitet og den frie forskning tid er er forbi 

▪ Det var måske lettere simpelthen at være et privat 

universitet med egen funding



Disruptive technology





By NeedCokeNow - Own work, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27546041



Law Firm BakerHostetler Hires A 'Digital Attorney' Named ROSS
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Nye digitale systemer

▪ Revisorer truet – bogføring og regnskab direkte fra 

traktoren og maskinrummet

▪ Lægesekretæren truet af ny teknologi

▪ Overførsel af gamle systemer via ny software – Robotic

automation 

▪ Overførsel af manuelle eller gamle IT systemers 

opgave til nye, automatiske platforme 

▪ AI overtager analyse-, hukommelses- og 

udredningsopgaver 

▪ Fra tale til fremmed tekst, tale mv - oversættelse



Rådgivningsbranchen 

revision og regnskab

Omsætning i 1000 kr. 2012 2014 2016

Revisionsvirksomhed 6 245 469 5 312 068 5 247 289

Regnskabsanalyse 359 096 435 422 425 988

Udarbejdelse af regnskaber 2 897 739 3 055 676 2 653 278

Bogføring 1 826 813 1 735 911 1 991 583

Lønregnskaber 228 002 190 434 293 779

Andre regnskabstjenester 1 009 066 1 007 840 2 067 115

Skatterådgivning, inklusiv 

selvangivelse og selskabsskat 1 724 316 1 920 579 2 014 637

Tjenester ifm. konkurs og bestyrelse 

af konkursboer 82 193 68 228 79 022



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



Fremtidens arbejde

▪ Den traditionelle ansatte, der møder på arbejde hver 

dag – skal arbejde med ikke-rutinemæssige 

opgaver (kan ikke automatiseres)

▪ Den flyvende medarbejder – ind og ud på 6-18 

måneder (projektmedarbejderen med langt cv)

▪ Freelanceren, der har (mange) forskellige jobs og 

egentligt er sin egen lille virksomhed

▪ Iværksætteren og den selvstændige – også i vækst

▪ Crowdsourcing – arbejde via nettet med opgaver 

over hele jorden



Hvordan opfører en 

forsker sig?

▪ Forskere er personer, der ved meget om, hvad de ikke 

ved

▪ At få et klart svar i en sætning fra en forsker er lige så 

sandsynlig som at få gevinst i Lotto

▪ Forskere er selvbevidste mennesker, der ofte opfatter 

sig selv som et lille trin højere oppe end andre

▪ Forskere skal kunne sidde stille meget længe…

▪ Ofte er hastværk lastværk i forskning – og vi skoles til 

at efterprøve alt en ekstra gang

▪ Meget få forskere besidder en kommerciel tankegang
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Forskere og hverdagen

▪ En forsker er en slags avanceret autist, der har så 

meget selvkontrol, at det alligevel går godt

▪ Forskere brænder for forskning – men de bruger rigtig 

meget tid på at søge og administrere forskningsmidler

▪ Nogle forskere elsker også at undervise – andre ser det 

som en plage

▪ Nogle forskere er gode til at samarbejde, andre er ikke

▪ Produktivitet er afgørende for en forskerkarriere: Man 

skal kunne publicere meget på kort tid og med et 

afgørende indhold

▪ Forskerlivet er usikkert – ofte svært at opnå sikkerhed



Kan I hjælpe forskerne 

med andet arbejde?

▪ Lad forskerne om forskning!

▪ Men I er gode til at administrere, tilrettelægge 

og gennemføre

▪ Et partnerskab med forskerne om at styre noget 

mere at det, de laver

▪ Udgivelser, ansøgninger om midler, administration af 

studerende, samarbejde med andre

▪ Budgetstyring på den intelligente måde – hvad får 

man for pengene?

▪ Der er muligheder i at være først fremme her!



Universiteterne om 30 år

▪ De statsstyrede og kandidatproducerende enheder –

produktivitet, effektivitet, en slags 

professionshøjskoler for uddannelse af akademikere

▪ De, nye frie uafhængige, som blev dannet via private 

midler og efterhånden også med statslige tilskud –

frie, gode forskere, studerende efter de gamle 

principper og svære at komme ind på

▪ Hvis den model ikke opstår flygter de gode forskere 

og studerende til udenlandske universiteter

▪ Måske skulle I sigte mod de private og begynde at 

opbygge kompetencer til det i dag?



B, X og Y på 

arbejdspladsen



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



Generation Y

▪ Meningsfyldt og dybere mening

▪ Fair og retfærdig løn

▪ Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag

▪ Gerne en fed titel, english please - manager

▪ Betragter arbejde som identitetsskabende og selvrealisering

▪ Se mig og ros mig flere gange om dagen

▪ Udvikling, udfordring, ansvar og afveksling

▪ Arbejde identitetsskabende

▪ Hver er sin egen lykkesmed 

▪ Ikke for meget arbejde, der skal være plads til 3 fff (frihed, 

fællesskab og fritid)

Arbejdes betydning og krav





BE GOOD

Tidsånden

▪ Gøre noget godt

▪ Gøre en forskel

▪ Hjælpe verden, bygge 

en skole, redde nogen

▪ Redde dyrene, kloden, 

regnskoven eller de 

oprindelige folk

▪ Se dig selv som en 

mulig belastning



Generation Z på 

arbejdspladserne

▪ ”Vi gider ikke dem, som laller rundt”                 (Modsat 

(hvor det i 00erne lød ” Der skal være plads til alle”) 

▪ Mere strømlinede – en krisegeneration

▪ Aldersmæssigt er de mellem 18 og 28 år og de 

ældre er på vej ind på arbejdspladsen.

▪ De bliver nogle super kompetente digitale indfødte

▪ Stor forståelse for netværk og forretning i den 

multiglobale verden

▪ Men socialiseringen stammer fra daginstitutionerne

▪ Arbejde sammen sådan nogle som mig (peers)



Generation Z som 

medarbejdere

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

▪ 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 er en stor del af de nye medarbejdere i disse år 

og bliver vigtige fremover

▪ Der er fremgang i Danmark, og de forventer også 

mere i løn fremover



”Born digital”

http://4.bp.blogspot.com/-1mAWdYOTrDQ/Tr3cIlh44cI/AAAAAAAABK8/qCPZvwDgCT8/s1600/wzmfcn.gif


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 

▪ 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



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 150 kr.
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What are Smart Contracts?

Smart contracts help you exchange money, property, shares, 

or anything of value in a transparent, conflict-free way while 

avoiding the services of a middleman.

The best way to describe smart contracts is to compare the 

technology to a vending machine. Ordinarily, you would go 

to a lawyer or a notary, pay them, and wait while you get the 

document. With smart contracts, you simply drop a bitcoin 

into the vending machine (i.e. ledger), and your escrow, 

driver’s license, or whatever drops into your account. More 

so, smart contracts not only define the rules and penalties 

around an agreement in the same way that a traditional 

contract does, but also automatically enforce those 

obligations.



Insurer AXA launched Fizzy, insurance

that uses blockchain technology to 

automatically refund travelers for 

delayed flights, in Italy in June. Users 

can purchase a Fizzy policy up to 15 days

before their flight. Fizzy records flight 

details on the blockchain, calculates risk of 

delay, and charges accordingly. If the flight 

is delayed by two hours or more the user is 

compensated automatically upon landing; 

there is no need to submit a claim.
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