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Forventningernes 

samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  – helst med 

omkring 2,6 % i DK 

▪ Kunder (DTU) – samme kvalitets om sidst … 

▪ Medarbejdere har store  forventninger til  løn, 

vilkår, ledelse, uddannelse og karriere.

▪ Stejl kurve pga. økonomi  og ledighed 

▪ Virkeligheden på arbejdsmarkedet.

▪ Mange unge er skuffede over virkeligheden.

▪ Det offentlige – omstruktureringer 

▪ Bedre tider flere globale campister …………

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://em.dnbeiendom.no/setter-pris-pa-folelsene-vare/&ei=QLZRVcbgPIa9swGhqICYBA&psig=AFQjCNFhrJzq1PQVUmRa9YzeiQrNU-chbQ&ust=1431504749020290


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 



Trends på det private 

danske  arbejdsmarked

2,8 mio. – 825.000 



En Verden med 7,7 mia. 

mennesker (juli 2019)

▪ Vi topper mellem 9 og 10 mia. (måske)

▪ Middelklassen vokser dramatisk



Den nye middelklasse

▪ Udgør i dag over 2,5 milliarder 
mennesker (5 mia. i 2030)

▪ 2030 - 66 % af verdens samlede 
middelklasse i sydøst Asien

▪ Har et kraftigt voksende 
forbrugspotentiale

▪ Vækst i antal og vækst i forbrug 
fortsætter med 10% om året 

▪ De er på vej ind på samme spor 
som:
▪ Den amerikanske middelklasse i slut 

1930erne

▪ Den europæiske kom i løbet 

▪ af 1960’erne



Verden springer i 

middelklasse
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Megatrend

Ny verdensorden 



The West is no 

longer the best 

▪ Efter afslutning af koldkrigen  i 1989  Vesten 

opskriften på de perfekte politiske og 

økonomiske systemer.

▪ Krige og mislykkede demokratiseringer i  Irak 

og Afghanistan 

▪ Finanskrise – kapitalismens nedsmeltning

▪ Derfor  har  USA og EU  været usikre med 

hensyn til Syrien, Irak, Rusland og Nordkorea

▪ Overraskelser hver dag – Brexit, Trump, Iran, 

Nordkorea, Salt II, Kina – USA – Europa!



Usikker verden 

for Vesten 2030  

▪ En ny mangfoldig verden ser sit lys med 

forskellige interesser, kulturer, religioner, 

sprog og økonomiske magtcentre. 

▪ Ressourcerne især de digitale data, energi, 

infrastruktur og magten

▪ En uforudsigelig verden – Vi skal være klar på 

at blive klogere … 

▪ Der opstår konflikter hele tiden, som rammer 

virksomheder, indtjening og kunder 

▪ Pt. Slowbalization ……………….



The New Normal 

frem mod  2030

▪ Danmark og Europa har ikke særstatus –

fortjene det hver gang – skærpet konkurrence

▪ Mangfoldighed i tilgange til salg, service og 

produkter afhængig af land, kultur og subkultur

▪ Afgørende kompetence nu og i fremtiden -

faglighed og evne  til at forstå land, kultur, 

behov og ønsker - Ikke mindst omsætte til 

målrettede produkter og services

▪ Internationale konkurrence skærpes for alle 

virksomheder og universiteter – sårbarhed  
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Historik (Grønnegård Christensen)

▪ Siden 1970erne voksende politisk fokus på  

▪ Universiteter og output af  offentlige midler. 

▪ Til 1993 selvstyrende kollegiale organer 

finansieret af offentlige midler 

▪ De fleste universiteter var imod indblanding fra 

aftagere, politikere og samfund 

▪ Undtagen DTU og DPU, som hentede eksterne 

bestyrelsesmedlemmer, og udnævnt ikke valgt 

rektor. 



00erne og status i dag 

▪ Universitetsloven i 2003 plus fusioner i 2006 til 

2008 – enstrenget ledelseshierarki 

▪ Nye styreform med vægt på samspil med 

omverdenen 

▪ Institutionel selveje  og tæt retslig regulering af 

uddannelser 

▪ Danske Universiteter ikke mindst DTU har siden 

haft flere studerende, færre frafald og høj 

produktivitet og kvalitet i forskningsartikler 





Universiteter 

i fremtiden 

▪ Fra national og individuel konkurrence mod  

konkurrence på mange niveauer 

▪ Institutioner og universitetsledelser, som i dag 

jagter status og kvalitet

▪ På grund af reformer i Europa herunder DK som 

gjorde universiteter til selvstyrende institutioner 

og gav ledelsen større ledelsesmæssig 

autonomi.  
▪ Christine Mousselin CNRS Director of Research, Dean of research at Sciences Po –

New forms of competetion in higher education - organisationssociologi 
https://academic.oup.com/ser/article/16/3/657/5067568

https://academic.oup.com/ser/article/16/3/657/5067568


Fortsat. 

▪ Udvikling af uafhængige evaluering og 

akkrediteringsinstitutioner, som følger universiteter, 

institutters udvikling, kvalitet og aftagersiden. 

▪ I dag uddanner man Citizens of the world ikke DK, 

derfor profilerer  universiteter  på den globale klinge 

ikke den nationale 

▪ Universitets ledere meget optaget af de mange 

globale rankingssystemer og deres placering på 

listen 



Universitet og forskere 

▪ Nutidens og fremtidens forskere er næsten lige 

så optaget af institut/fakultet som universitets 

prestige og status. 

▪ Konkurrence om kvaliteten – ikke kun 

forskning, citationer mv. men også funding og 

den rette prestigiøse funding f.eks. ECP 

(European Research funding frem for national 

funding)

▪ Forskere - høj løn ikke det afgørende men 

adgang til store midler til at  de store projekter 



Konkurrencen

▪ Mere synlig og organiseret NPM – nationalt men 

især de internationale rankings 

▪ DTU konkurrerer trods størrelse med 

▪ 1. MIT

▪ 2. Stanford

▪ 3. Cambrigde

▪ 4. Nayang technical –Singapore

▪ 7. Singapore national University

▪ 10.Tsinhua University, China 

▪ HR skal fremme DTU ranking i fremtiden????



Mega –Tech 

Disruptive technology



Det 3. led af den digitale 

revolution 

▪ Teknologi og digitale systemer styrer drift, 

kommunikation, salg og brugerrelation 

▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, 

tracker systemer, produkter og services 

▪ Vi lever i  en mega- bølge af nye teknologier, som 

smelter sammen og bruges på kryds og tværs af 

brancher og sektorer – så vær åben og nysgerrig

▪ Vi skal lære at tænke ekspontielt og i stor skala 

løsninger i en hel anden grad end tidligere …

▪ Vi overvurderer på kort og undervurderer på langt sigt

▪ F.eks. De førerløse biler ……………. 



Industriproduktion 4.0 og 

Kunstig intelligens

▪ Øget automatisering og robotter med 

intelligente systemer på vej ind alle steder

▪ Formål - at effektivisere og øge produktivitet

▪ Intelligente materialer og styringssystemer i  

undervisning, administration, HR mv. 

▪ Vi kommer alle til at kritisk analysere vores  

opgaver og  arbejdsgange  

▪ Hvad kan robot eller system bedre lave end 

os?



Demokratisering  

af viden

▪ Valideret og kontrolleret forskningsdata koblet 

til konkret tilfælde Dr. Watson 

▪ Reel demokratisering af viden - Give ansatte og 

brugere indenfor fag og område  – hvor de ikke 

har viden adgang til den og koble til en konkret 

situation.

▪ Afhængig af samarbejde forskere og it-folk

▪ Fra MOOCS til personlig tilpasset 

læringssystemer for  de studerende  - Area9



DTU og 

interface!

▪ Uber, AirBnb og GoMore, 

▪ Tech branchen vil søge at sætte sig på alt

▪ God til kundeservice og kundebetjening 24/7 

what ever – when ever

▪ Tænke som Tech-branche-hvordan forkorte vej 

til service, information og menneske på DTU ? 

▪ Hvordan nemmere få viden om fag, 

uddannelser og  kombinationer?

▪ Ikke mindst under uddannelsen……



Eksempel

▪ Undervisningsassistenten Jill Watson – fra at servicere 

200 studerende om ugen til at servicere 20.000 

studerende

▪ En undervisningsassistent, som blev udviklet til at 

kunne besvare de mest almindelige spørgsmål om 

pensum, tidsfrister mv. 

▪ Hvordan kan DTU udvikle systemer, som markant 

forbedrer service?

▪ https://www.youtube.com/watch?v=WbCguICyfTA

https://www.youtube.com/watch?v=WbCguICyfTA
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10 min.



Forskere 



Hvordan opfører en 

forsker sig?

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

ved

▪ At få et klart svar i én kort 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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Hvad motiverer 

forskere?

▪ Forskning og viden – den afgørende motivation
▪ – det er nørdernes tilflugtssted

▪ Mange har også et kald – kemi, miljø, byggeri, 
fysisk, space ………………………

▪ Behageligt liv og en vis status

▪ Udenlandsrejser og internationale kontakter

▪ Undervisning og læring

▪ Samfundets udvikling og DK’s internationale ry

▪ Store generationsforskelle og særligt de 
internationale – ægtefælle og børn 



Forskere og 

hverdagen

▪ 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

▪ Produktivitet er afgørende for en forskerkarriere:

▪ Dog især også evnen til at få midler til universitet

▪ Forskerlivet er usikkert – ofte svært at opnå sikkerhed

▪ Arbejdsmiljø – elendigt især for de yngre forskere/ph.d. 

▪ HR- hvordan tiltrækker, fastholder og med til at sikre de 

optimale forhold i hverdagen for forskerne



Årsager til at skifte job! 
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Generationer på DTU 

Fokus de unge Z og New 

Millenium 
Generation 68 

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jensen

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jensen” , 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

Gen. New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



3. led af den digitale 

revolution 

▪ Chips og digital kraft er til stede overalt 

▪ Teknologi og digitale systemer styrer produktion, 

kommunikation, salg, indkøb og kunderelationen  

▪ Teknologien bliver moden – det betyder, at den 

forsvinder som noget synligt. Digital = normalt

▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, 

tracker systemer og forbindelser er vejen frem

▪ Ny teknologi skal udvikles i virksomhed, marked, og 

situation, ellers giver det ikke mening ……..

▪ Teknologi, robotter, automatisering, software – Årsagen 

til at produktion kommer tilbage i DK og USA. JYSK 

De digitale indfødte Z født 1990 til 2001  
Ca. 17 til 27 år 



▪ Født ind i  de glade 1990 efter afslutning af den Kolde 

Krig  i alt ca. 900.000 

▪ En ny verden med mere håb og optimisme og DK mere 

vendt mod verden økonomisk, politiske og militært 

▪ De blev en stor generation i et årti præget af 

børnefamilier og deres ønsker og behov 

▪ De blev de første børn, som for alvor fik en stemme i 

familiedemokratiet

▪ Skoler og dags institutioner begyndte at arbejde med 

mere individuelle tilgange og læreplaner  (2003 og 2004)

▪ Senere finanskrise - fornuft , konkurrence og indsatsen. 



Karakteristika  

▪ Camilla er  vant til at være i centrum og den 

individuelle tilgang fra hjem og professionelle

▪ Løbende feedback på styrker og svagheder 

▪ Rasmus er god til indgå i mange forskellige 

situationer og skifte roller og værdier afhængig 

af, hvem han er sammen med 

▪ Mathias er selvstændig og selvsikker  på noget 

▪ Julie gider ikke flere regler og politikker, når 

hun selv kan bestemme. 



Performance!

▪ Materielt og indflydelse på liv langt større 

▪ Uddannelse,  arbejde, venner og sociale medier 

i gang hele tiden 

▪ Mange er meget opmærksomme på at måle sig 

og sammenligne med de andre unge på mange 

områder fagligt, socialt og fysisk …..Konstant

▪ De vil gerne være stolte af arbejde og 

uddannelse og kunne fortælle de andre, hvor 

godt det går for dem! 



Venner = at lykkes 

Fælleskaber

▪ ”Uden venner føler man sig ensom”

▪ Bindeleddet  for venskabet er ofte en ”fælles historie”,  

dele oplevelser, og dermed fortiden og fremtiden 

▪ Venner og venskab bliver hermed en aktiv proces i 

deres socialiseringsproces og identitetsdannelse

▪ Efterskolen, arbejdsplads, fritid mv.

▪ Frivillige fællesskaber  og rammer – de vil helst hjælpes 

og forstås af peers dvs. andre unge

▪ Uddannelsesinstitutioner bør facilitere nye netværk og 

venner for de unge! Peer to Peer 

▪ Tilbud tiltrækker –relationer fastholder 



De Digitale indfødte 



Digital Natives

▪ Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.  

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

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

▪ Nutiden og  fremtidens unge skræddersyer egne  

lukkede kredsløb på sociale medier

▪ Gaming og next level – Belønning hele tiden ….

▪ Glad for provinsen Danmark – men  verden venter…

▪ Information om uddannelse og muligheder  - hurtig 

interaktiv 24/7 nogen, som tager en i hånden og hjælper 

▪ ”Når jeg endelige bevæger ud i det fysiske univers” 

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


Sociale medier –

venner   

Styrkelse af dataetik og it-sikkerhed UVM maj 

2018 





Rekruttering til uddannelse 

og job!

Mening for mig også!



De mange valg

fra 15 - 30 år!

▪ Individualisering og pres på den enkelte både i 2006, 

2010 og 2017 Fremforsk

▪ Jeg  er selv ansvarlig for at træffe de rigtige valg i liv, 

uddannelse og karriere! 

▪ Finde mit ”kald” – ”jeg drømmer om at ….

▪ Jeg skaber min egen succes og det modsatte  

▪ Mange overvejelser og usikkerhed –

▪ Store performancekrav til fremtidens gode liv 

▪ Mange har brug for voksen/lederstøtte til at bekræfte 

dem i, at der er mange veje til Rom …….



▪ SYNLIGE mulige for faglig og personlig udvikling 

skræddersyet til mig med flere stationer

▪ Udvikling og fremdrift – ellers går det ned af bakke 

for mig 

▪ De unge de mest stressede på arbejdspladsen ( A4)

▪ Hver 3. studerende på videregående uddannelse især 

kvinder og folk uden social støtte (netværk)

▪ De mange valg og usikkerhed!

▪ Stort behov for voksne i form af undervisere, 

studievejledere og andre, som kan støtte, coache og 

hjælpe dem med mening og retning……..

De unge og forventninger 
til uddannelsen



Betingelser for 

læring 

hos studerende

▪ Afgørende - at skabe rammer, som giver den 

enkelte tro på, at man kan udrette noget. 

▪ Ikke selværd/selvtillid – men et positive 

tankesæt om egen indsats

▪ Grundlaget for at kunne skabe egen viden og 

tilfredshed med det arbejde, som man udfører.

▪ Viden – det vi forstår, husker og bruger – helt 

individuelt lagret ud fra, hvem du er. Reelt er 

vores viden det samme som vores erindringer.



New Millenium
født 2002 til 2012 

▪ Født ind i terrorens årti  og de glade 00’ere med 

dansen om guldkalven fra 2003 til 2008 

▪ Generationens størrelse ca. 723.000

▪ Finanskrisen og de hårde tider på 

arbejdsmarked og boligmarkedet

▪ Lovgivning om den individuelle tilgang og 

planer, feedback

▪ Teknologi –Smart Phone Apple 2007 – android 

system 2008 til bl.a. HTC, Samsung, Motorola



Karakteristik 

▪ Individuelle tilgang – performance og 

styring/måling i daginstitution og skole 

▪ Familien stor betydning –beskyttelsen i en 

krævende verden

▪ Børnerådet – 21 % af alle børn i 8. klasse føler 

sig meget pressede i hverdagen

▪ 61 % af disse børn mener, at presset kommer 

fra skolen 

▪ De mange krav og test …



Digitale superbrugere 

eller forbrugere 

▪ I 2. til 6. klasse bruger 50% Youtube eller Vlogs 

på daglig basis

▪ 48 % er på konsol eller tablet om dagen

▪ 39 % har kontakt med venner hver dag

▪ 7 ud af 10 børn har en mobil som 10 årig

▪ Hver 3. barn mellem 6 og 9 år er på nettet uden 

en voksen

▪ De lærer engelsk via spil, kommunikation og 

underholdning 



Fremtidens HR på DTU
udvikle og sikre de bedste vilkår for fastholdelse og rekruttering af de dygtigste forskere/studerende  

indenfor feltet 

Fremt 



Politiske 

organisationer 

▪ Politikere forgår og embedsværket består

▪ (Sir Humphrey – Yes minister)

▪ Krydsfeltet/lyskrydset mellem brugere, organisation  og 

politikere/lovgivere er ikke altid nemt.

▪ Ansatte og ledere skal lære og sno sig og forsøge at 

forbedre og udvikle systemer, hvor man har indflydelse 

og mulighed

▪ Koncern Hr – skal hjælpe med at skabe og udvide  

mulighedsrummet i forhold til rekruttering og 

fastholdelse af især forskere men også de studerende 



Be Good 

Bæredygtighed 

▪ Gøre noget godt og redde  

verden, dyr, regnskov og folk

▪ Omtanke og ærlighed  -

ressourcer og transparens 

▪ Fra privat til business CSR 

▪ Arbejdsgiver og det 

samfundsmæssige ansvar

▪ Virksomhed som garant og 

ansvarlig for materialer, miljø, 

især mennesker

▪ Hvordan omsætter vi det i HR?



Arbejdspladsen og det 

lokale fællesskab 

▪ Den store verden og digitalisering –

fremmedgørelse – øget behov og fokus på;  

▪ Fællesskab – typisk det lokale og fysiske – der 

hvor vi hører til og kommer fra.

▪ De uformelle relationer og til familie, venner og 

lokale butikker, foreninger og arbejdspladsen.   

▪ ” Den ægte vare” -Vi såvel unge og ældre higer 

efter ægte nærvær, fællesskab, dialog, 

forståelse og engagement



Fremtidens ledelse og  

organisation!

▪ Taylor - konstruktion af organisationer og idealet på 
produktionsområdet.

▪ Max Weber - forståelsen af organisationer og 
idealmodel for et bureaukrati i forskellige former og 
varianter stadig den model, som anvendes i det 
offentlige.

▪ Hierarki og kontrol som omdrejningspunkter 

▪ Hvorfor kører vi efter de samme modeller, som for 100 
år siden?

▪ Formelle kontra de uformelle

▪ De historiske institutionelle afgrænsninger af 
ledelsesfeltet



Formål - organisation!

▪ De bedste vilkår for forskere/undervisere og 

fagenes udvikling og eksistens i fremtidens 

samfund?

▪ Giver den måde, som I organiserer jer i koncern 

HR de bedste vilkår for høj kvalitet og læring i 

uddannelsen til de studerende?

▪ Optimering af DTU’s position og omdømme 

nationalt og især internationalt 

▪ Jeres organisations vigtigste formål er at få de 

andre til blomstre ikke jer selv!



https://www.fremforsk.dk/files/Bo

eger/7-generationer-intro.pdf


