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Forventningernes samfund

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

 Det gælder også  ledernes performance og vores vilkår 
som medarbejdere 

 Vi forventer  bedre arbejdspladser og bedre fysiske og 
mentale rammer dvs. mere sundhed 

 I virkeligheden er mange unge i dag de bedst 
uddannede men dårligst lønnede i USA og Europa
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Kaffepause 10. min SUNDHED



Sundhed som 
megatrend !

 Det moderne rige menneske er på konstant jagt efter 
evig frelse.  ( Død og sygdom)

 Sundhed i familien, fritid og arbejde. Forbrug af tid og 
fritidsartikler vokser 

 Øget fokus på sundhed på arbejdsplads, institution og 
samfundet 

 Sundhed, velvære,  det sociale – cafe mad, drikke og 
samvær i byen og på stedet

 Sundhed, business, og apostle i  fremtiden!



Sundhed 
privat og på arbejdspladsen 

 De mange signaler  og budskaber fra officielle 
myndigheder, eksperter  og sundhedsapostle

 De mange nye bøger og budskaber hver dag og time 

 Kære virksomhed, kommune, læge og 
sundhedsprofessionelle, mv. hjælp mig med at træffe de 
rigtige valg 

 Giv mig retning og de tilbud, som passer til mit arbejde og 
mig!



Vilkår på fremtidens  løbske  
arbejdsmarked



Danmark i Verden 2020

Hvad skal vi leve af i 2030?



India’s high-tech centre



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



There’s an app for that 

 Fleksibel arbejdskraft  på stedet 

 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.

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



Disruptive technology



Det 3. led af den digitale 
revolution 

 Teknologi og digitale systemer styrer produktion, 
kommunikation, salg, indkøb og kunderelationen  

 Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, tracker
systemer og forbindelser er vejen frem

 Big Data og viden om medarbejdere, arbejdsmiljø 

og sundhed

 Ny teknologi skal udvikles i organisation, marked, og situation, 
ellers giver det ikke mening. 

 Teknologi, robotter, automatisering, software – Årsagen til at 
produktion kommer tilbage i DK og USA. JYSK 



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 og nye intelligente systemer



Medarbejdere og mennesker



Livs faser 
Arbejdslivet efter 60 år
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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.

 Sundhedsduksene – den personlige sundhed 

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

 De sidste med efterløn fra 60 år

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



Generation X
født 1966-79

 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 
 Værdier – Harmony, Helhed og Hensyn
 Sundhed er også de eget ansvar 
 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


Mobil Digital Now or invisible 
in 2025



Digital Natives

 Socialiseret  til personlig og individuel tilgang 

 Jobbet et personlig projekt med fokus på det jeg kan 
opnå 

 Gamingfication – next level

 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 især på venner, familie og kollegaer

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


 Karrieremuligheder og personlig udvikling skræddersyet til 
mig.

 Fleksible arbejdstider tilpasset interesser

 Fair og retfærdig løn

 Jo yngre jo mere fryns – Tak  (sundhed)

 Fællesskab med andre unge (peers)

 Gerne en titel  og noget at være stolt af

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

 Engageret og god attitude –” Når man endelig bevæger sig  
ud den fysiske verden !”

De unge og forventninger til 
arbejdspladsen 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit-PvNkoXQAhVBiCwKHZcfAt4QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.imore.com%2Fpokemon-go&psig=AFQjCNHVBpjZFYI3_l55Gl6x1FWS-w2KRg&ust=1478006804864575


Virksomheder



DK 
Konkurrencestaten efter 2011

 Den oprindelige velfærdsstat – sikre borgere lige og 
gode vilkår i sundheds, social og 
arbejdsmarkedssystemet

 Stort brud med fortiden - reformer

 Vi skal alle bidrage – ingen kære mor 

 Vi skal alle konkurrere for at blive de bedste som 
menneske, virksomhed og nation

 Kontrol, aktivering, opfølgning hele tiden 

 Staten – det offentlige passer ikke altid på en!



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

 En bevægelse de sidste 20 år mod virksomhed som 
livsnavigatør for den enkelte både privat og 
arbejdsmæssigt 
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Det virker at arbejde med 
medarbejders sundhed og trivsel!

 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



De gamle modeller

 Fabriksloven( 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 

 Der kommer hele tiden nye stoffer og ny viden som 
udfordrer medarbejdernes sundhed 

 Konstant beredskab afhængig af branche

 F.eks. Nano-plast – udenlandske medarbejdere
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Fremtidens arbejdsliv

 Der er fortsat brug for fokus på arbejdsmiljøet og 
sundheden  på arbejdspladsen 

 De kommende år præget af øget forandring på 
jobindhold og nye kompetencer

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

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

 .



Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af 

hverdagen!
 Arbejdsmiljø og sundhed i fremtidens arbejdsliv

 En konstant og vedvarende arbejde, hvor nye 
problemer og udfordringer opstår f.eks. 

 Støjproblemer 

 Stress  - 6 ud af 10 oplevet stress, angst, depression hos 
kollega eller en selv (NAF)

 Hverdagen fylder mest i menneskers liv ” Karl Ove 
Knausgaard i Min Kamp 1- 6
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