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Arbejdsmarkeder i fremtiden

▪De ufaglærte taber:

▪1995 – hvert 4. job 

▪2017- hvert  8 job.

▪ Stor mangel på 
faglærte og folk med it-
komptencer på alle 
niveauer

▪½ mia. kr. 

Særlige

evner

Uddannelses-længde





Det åbne globale Tech 
arbejdsmarked

▪ Amazone intelligent Turc, - Worksome (DK)

▪ Digital platform  - hvor arbejdskraft og specialiseret 
arbejdskraft  til salg world wide

▪ Tilgængelighed 24/7

▪ Transparens  med hensyn til pris, kvalitet og erfaring-
rating 

▪ Afgørende – salg af standard eller ekspertviden

▪ Freelancer grupper – de eftertragtede – de som er 
nødt til det.  20 % i 2025 



Mega Tech 2030 
Job og job funktioner 



Det 3. led af den digitale 
revolution 

▪ Teknologi og digitale systemer styrer drift, kommunikation, salg 
og kunderelation 

▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, tracker 
systemer, produkter og services og som er integreret i 
materialer og produkter 

▪ Automatisering og optimering af alle sektor og brancher også i 
kontor, byggeri, industri mv.

▪ 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 kommer til at elske dem



3D  print



Selvkørende køretøjer
transport, sortering mv.



Industriproduktion 4.0 og 
Kunstig intelligens

▪ Øget automatisering og robotter med intelligente 
systemer på vej ind alle steder

▪ Også selv om kun  5 % i 2017 brugte AI

▪ Intelligente materialer og styringssystemer i byggeri, 
metal, detail  og transport ….

▪ Revolution  på drift og servicen også i - bogholderi, 
løn, standardviden f.eks. Advokat 

▪ Vi kommer alle til at kritisk analysere vores  opgaver 
og  arbejdsgange 



Big Data 
Hvad, hvorfor og hvordan ? 

▪ Datamængde, hastighed og datakilder  vokser eksplosivt.

▪ Hvad kan data bruges til ?
▪ Nedsætte omkostninger for offentlig virksomhed 15 til 20 %

▪ Forbedre brugeroplevelse

▪ Skabe nye forretningsmodeller

▪ Øge arbejdsmiljø – finde steder og sammenhænge, hvor det er svært at 
løse opgaver tilfredsstillende

▪ Dokumentation for større gevinst ved optimeret brug af data 
end ved ny teknologi! (Mckinsey 2016 –The Age of Analytics –
Competing in  a data-driven world) 



Demokratisering af viden og 
service 

▪ Valideret og kontrolleret forskningsdata koblet til 
konkret tilfælde Dr. Watson 

▪ Bedre og lang mere service - Dr. Watson Jill 

▪ Reel demokratisering af viden - Give ansatte og 
brugere indenfor fag felt – hvor de ikke har viden 
adgang til den og koble til en konkret situation.

▪ Fra MOOCS til personlig tilpasset læringssystemer for 
ansat - Area9



Hvad kan erstattes?



Job, Arbejdsplads og 
arbejdsmiljø

▪ Digitalisering ændrer på vores arbejdsfunktioner og 
sammensætning

▪ Ny organisering på tværs og ændring af  daglige 
rutine/sikkerhed 

▪ Tillid og tro på systemer i relation til kollega, 
studerende og virksomheder 

▪ Nye mentale krav til forandring og omstilling 

▪ Det omskiftelige  arbejdsmarked i DK – 50% af 
job/stillinger  forsvinder på 10 år og lige så mange nye 
opstår! 



De løbske mennesker 
og generationer på 
arbejdsmarkedet 

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 2002 -



Babyboomers
født 1940 - 54
ca. 61 til 77 år

▪ Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en periode med 
mangel og afsavn. 

▪ Kollektivisme og solidaritet - ens for alle

▪ Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og telefonen.

▪ De ved, at der skal ydes, før der kan nydes…

▪ Det vigtigste – spændende opgaver, kollegaer og lønnen ikke så 
vigtig, dog sikkerhed og anerkendelse

▪ Udsigten til  2.  teenagefase - manglende anerkendelse, sygdom, 
ægtefælle – så stopper de med at arbejde

▪ Selv definere senior og alderdom og flere og flere især mænd 
fortsætter med at arbejde frivilligt!



ca. 51 til 60 år 

▪ Født 1955-66– kaldet generation Jensen 
▪ Mere bevidste og kyniske i arbejdsliv og forbrug
▪ Familieværdier og  alt går op  familie, karriere 
▪ Teknologi:  Båndoptageren 
▪ Den gamle race på arbejdsmarkedet  og arbejdsmiljø 

og samfundet er vigtigt 
▪ Joness – konkurrence - penge, status og position  -

redefinere sig for hver livsfase!
▪ Fokus på udvikling og at vi gør det 

rigtige(etikken/ideen)



Generation X
født 1967-79

ca. 38 til 50 år

▪ Første generation, som var virkelig ønsket (p-pillen 
1966, fri abort 1973) Børn af 68’erne!

▪ Individuel tilgang - børneopdragelse, eget værelse i 
parcelhuset  

▪ Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.
▪ ”Jeg smider dig lige en mail”
▪ Den personlige succes …Workaholics
▪ Resultater i form af høj løn og helst meningsfuldt 

arbejde  - (titel  ikke så vigtig) 
▪ Fleksible arbejdstider og resultater afgørende dvs. tal –

statistik også arbejdsmiljøområdet.
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De digitale indfødte (Y) og  
Z
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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

▪ Peers og erfaringsudveksling 

▪ Gaming og next level – Belønning hele tiden ….

▪ Glad for provinsen Danmark – men  verden venter…

▪ ”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/


▪ SYNLIGE karrieremuligheder og personlig udvikling 
skræddersyet til mig med mange udviklingstrin

▪ Fleksible arbejdstider med forståelse for andre interesser 
end arbejde og meget fryns –ja tak 

▪ De unge de mest stressede på arbejdspladsen ( A4)

▪ Store performance krav til sig selv 

▪ Fair og retfærdig løn og arbejdsmiljø – hvad får jeg ud af det? 

▪ Gerne en titel  og noget at være stolt af -

▪ Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig!

De unge og forventninger 
til arbejdspladsen 



DTU og fremtidens arbejdsmiljø

Mit bud på indsatser 

Indsatser  for samarbejds og 
arbejdsmiljøorganisationen 



Virksomheder, arbejdsmiljø 
og CSR

▪ Tidligere var staten din mor og far og passede på dig 
(arbejdsmiljø og sundhed mv)

▪ Som medarbejder  vil det ofte være virksomheden, 
som hjælper, hvis du bliver syg

▪ Det sociale ansvar  - CSR 

▪ De to spor – de lovmæssige og frivillige

▪ Virksomhed som livsnavigatør for den enkelte både 
privat og arbejdsmæssigt 

▪ Store forventninger til indsatsen 
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Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af 

hverdagen!
▪ Hold øje med den daglige trivsel hos medarbejdere –

tag temperaturen og  tag fat i problemer. 

▪ Det gør os tilfredse med jobbet (NAF2017)

▪ Social støtte fra chefen.

▪ Indflydelse på arbejdet.

▪ Social støtte fra kolleger. 

▪ At jobbet ikke er fysisk hårdt.

▪ Motion på jobbet.

▪ Sund mad på arbejdet.



Uddannelse –Træning 

▪ Uddannelse og efteruddannelse – hvad er der brug for 
at kunne arbejde med de mange systemer og opgaver 

▪ Så  medarbejdere føler sig klædt på til  de nye opgaver 
– digitalt og personligt 

▪ I medarbejdergruppen er det mange generationer, 
køn og faggrupper og måder at tilegne sig ny viden på 

▪ Organisation og tilgang 



Hvad virker ?

▪ På højere grad af effektivitet 

▪ Fokus på lederudvikling/uddannelse og evaluering

▪ God intern kommunikation og vidensdeling’

▪ Klar og enkel og vedvarende kommunikation af 
formål, tidsplan og involvering af hvem og hvordan

▪ ”Når folk ved, hvorfor forandringer skal gennemføres, 
så er det aldrig problemer”



Som repræsentant og organisation  - vær Ikon 
og ledestjerne – en at se op til og som fortjener 
respekt! 





Ledelse,  mennesket
også i fremtiden 

▪ Evidens er vejen frem, men mennesket står i vejen. 
(magt, rutiner og best practice)

▪ Erfaring er ikke nødvendigvis et plusord blot  1 års 
erfaring gentaget 20 gange.

▪ Læs mere; Power - Why some people have it- and 
others dont! Jeffrey Pfeffer 2010. 

▪ Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 
sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf, Dyrby, 
Weinstein ………
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