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Forventningernes samfund

 Vi  forventer konstant fremgang  – helst med omkring 
2,6% i DK  hvert år

 Det gælder også velfærdsstatens leverancer og vores 
vilkår som medarbejdere 

 Forventning om bedre vilkår og løn hvert år 

 I virkeligheden har mange - unge og 
universitetsansatte  oplevet det modsatte i løn og 
sikkerhed 

 Det skyldes bl.a. den stærke stats forvaltning - NPM 
Jørgen Grønnegaard Christensen 



Arbejdsmarked i fremtiden  



Globalisering  2.0

 Konkurrence på alle typer af arbejdspladser, også de 
højtuddannede
 Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids, kreative medarbejdere

 Rambøll ca. 1800 ingeniører

 Flere og flere opgaver også mere avancerede 
servicefunktioner outsources 

 Arla Polen – Grundfos – Budapest

 Alle jobtyper, funktioner og delfunktioner i potentiel 
global, regional og lokal konkurrence



Industriproduktion 4.0 og 
Kunstig intelligens

 Forventning om det betyder øget automatisering og 
flere intelligente systemer

 De kommer ind alle steder og løser typisk mere 
avancerede rutineopgaver f.eks. bogholderi, løn, 
standardviden f.eks. advokat

 Brug for mennesker, som kan løse de ikke - rutine og 
automatisede opgaver på arbejdsmarkedet både 
viden og manuelle

 Rester klarer maskiner…………



There’s an app for that 

 Fleksibel arbejdskraft  på stedet -Upwork.com

 Virksomheder henter specialiseret arbejdskraft og 
konsulent tjenester fra hele verden via App og digitale 
platforme

 Vi kender Uber,  my-clean, Airbnb,  Amazones 
intelligent Turk – alle slags services fra produkt, 
service, og  fra ufaglært til højt specialiseret  
rådgivning.

 Flere arbejder deltids, kort eller længere periode  
måske 20 % i 2025 



Mennesket og 
Nye ways of working 

 Aftaler og rammer for arbejdet har de sidste 20 år 
været under stærk opløsning 

 Internettet og digitalisering gør det muligt 

 Mange på arbejdsmarkedet herunder 
universitetsansatte kan arbejde 24/7 

 Vi kan arbejde når som helst og hvor som helst og 
mange forventer det også af os.

 Vi vænner os til,  at butikken hele tiden er åben og der 
skal svares og reageres hele tiden



Menneske
og arbejdspladsen 

 Vi kan løse mange ting hurtigere, nemmere og 
smartere end før mobil og internet.

 De fysiske arbejdslove med at gå på arbejde og 
forlade de indtil næste dag er ophævet. 

 Du skal selv styre dit liv?? Eller hjælper 
arbejdspladsen dig med det? CSR

 Store krav til det enkelte menneske om 
selvadministration og akademiske pause



God ledelse og performance
Hvad virker?

 På højere grad af effektivitet 

 Fokus på lederudvikling/uddannelse og evaluering

 God intern kommunikation og vidensdeling 

 På større tilfredshed, mindre udskiftning af 
medarbejdere og lavere sygefravær 

 Frihed i opgaveløsningen

 Balance arbejde og fritid

 Fokus arbejdsmiljø/daglige trivsel

Kilde: God ledelse og god performance i danske virksomheder og organisationer” 2014 af Tor Eriksen, Valdemar Smith, Økonomisk 
Institut AAU og Lederne



DTU og fremtidens arbejdsmiljø

Mit bud på indsatser 

AUU og fremtidens arbejdsmiljø
Mine bud på indsatser



De gamle modeller

 Fabriksloven fra 1873 primært beskyttelse af børn i 
industrien 

 Arbejdsmiljøloven i 1975 og derefter APV lig med 
formelle strukturer, love og systemer til at håndtere 
arbejdsmiljøarbejde, processer og fremgangsmåder

 Er de ubrugelige i dag?

 Nej - stoffer og nye fysiske rammer både teknologi, 
indretning mv. udfordrer stadigvæk ?



Fremtidens arbejdsmiljø 

 Der er fortsat brug for fokus på arbejdsmiljøet 

 Netop i dag hvor vilkår og konkurrencen er under stor 
forandring 

 Behov for konstant fokus på at forbedre og udvikle 
nye fysiske som psykiske vilkår på arbejdspladsen

 I det nye ustrukturerede digitale fleksible arbejdsliv 
har mennesker brug for struktur, fællesskab og 
tryghed. 



Medarbejder kultur og 
arbejdsglæde



De seks generationer:  værdier 
og teknologi

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

 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.

 Kommunikation - De kan bedst lide at løse problemer via 
telefonen eller ansigt til ansigt med personen

 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



Generation X
født 1966-77 

 Første generation med fokus på enkelte individ 
 Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.
 Den personlige succes …Workaholics
 Meningsfuldt arbejde til en høj løn og gerne arbejde 

meget (titel uden betydning)
 Fleksible arbejdstider og resultater 
 Anerkendelse, Udvikling og Udfordringer
 Værdier på arbejdsmarkedet – harmony, helhed og 

hensyn
 De sidder i dag på magten offentlig og privat 

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.cnduk.org/images/genx_bk03.jpg&imgrefurl=http://www.cnduk.org/pages/ed/bks_flm.html&h=475&w=408&sz=51&hl=da&start=4&um=1&tbnid=xVVuIbZpq_C37M:&tbnh=129&tbnw=111&prev=/images?q=generation+x&svnum=10&um=1&hl=da&sa=N


De unge og arbejde i 
fremtiden 



Digital Natives

 Socialiseret  til personlig og individuel tilgang 

 Jobbet et personlig udviklingsprojekt 

 Gamingfication – next level

 Eget skyld og ansvar – når det ikke lykkes!

 Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.  
www.youtube.com, www.facebook.com, 
www.snapchat.com, www.instagram.com, 

 Digitale verdensborgere i provins DK i Verden

 Stoler på venner, familie og kollegaer

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


 Fryns og fede lokaler – det er en selvfølge

 Hurtig, nem, lækker og smart design

 Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan se og 
røre, følge og finde frem til uden besvær

 Engageret og god attitude – ”Når man endeig bevæger 
sig ud i det fysiske univers”

 Gaming og instant gratification 

 På den sjove og nemme rejse fra man nærmer sig 
stedet…………

De unge og  arbejdspladsen 



De internationale  

 Fra mange forskellige kontinenter og kulturer udgør 
både studerende og medarbejdere 

 De kender ikke vores systemer, modeller og 
strukturer indenfor arbejdsmiljø

 De har ofte andre ting, som de syntes, er et problem 
for trivsel og arbejdsmiljøet

 F.eks. engelsk officielt – det sociale dansk

 Hvis man ønsker at højne deres arbejdsmiljø  English 
dear – lytte og inddrage!



Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af 

hverdagen!
Arbejdsmiljø – lav score i universitetsverden!

 Kollegial anerkendelse

 Samarbejde og kollegial støtte sammen med  affald, rengøring 
og slagterier

 Flere kvantitative krav  fra 2012 til 2014 

 Konflikter mellem privat og arbejdsliv 

 Brancher, som sjældent gør noget for at forbedre arbejdsmiljø  
Universitet, IT og reparation af maskiner 

”Hverdagen fylder mest i menneskers liv ” Karl Ove 
Knausgaard i Min Kamp 1- 6.
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Stikprøve af danske 
lønmodtagere mellem 18 og 

64 år. NFA

Universitetsverden lav score på følgende;

Psykiske arbejdsmiljø

• Kollegial anerkendelse

• Samarbejde og kollegial støtte sammen med affald, 
rengøring og slagterier

• Flere kvantitative krav  fra 2012 til 2014 

• Konflikter mellem privat og arbejdsliv 



Arbejdsmiljøindsatsen 

 Forbedring  ingen generel forbedring mellem 2012 og 
2014 

 Brancher som sjældent gør noget for at forbedre 
arbejdsmiljøet: It, Kommunikation, installation, 
reparation af maskiner og universiteter og forskning 



høj score 

• Engagement 

• Lav arbejdsulykke 


