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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 ansatte  

 Virkeligheden på arbejdsmarkedet

 I virkeligheden er mange unge i dag de bedst uddannede 
men dårligst lønnede i USA og Europa

 De offentlige ansatte de sidste år oplevet lav lønudvikling, 
lavere sikkerhed og utallige omstruktureringer( Politi og 
folkeskole)
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Arbejdsmarked og krav til 
fremtidens medarbejdere 



Globalisering  2.0 og 
konkurrence

 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 

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

 Det offentlige nye opgaver og placeringer 



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



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…………..



Det meget fleksible 
arbejdsmarked

 Halvdelen af alle jobs fra 2001 er væk, og  en ny 
halvdel jobs siden 2001 (sådan cirka) 

 De gamle rammer med aftaler og lønmodtagere er 
stadig en betydelig del af arbejdsmarked

 Et kæmpe løft på de digitale færdigheder og 
kompetencer en forudsætning for at blive på 
arbejdsmarkedet 

 Hvordan sikre den nye freelance arbejdskare på 
arbejdsmarkedet?



Medlemmer 



Organisation nu og fremover 

 Individualisering stigende over  tid for alle 
aldersgrupper.  

 Mange søger faglige fællesskab og vil gerne gøre en 
forskel i verden eller lokalt  

 Fælleskaber med peers – deres egne 

 Før  fælles interesse mellem arbejdsgiver og 
lønmodtager - skabe og bevare arbejdspladser.

 I dag NPM eller konkurrence staten – effektivitet, 
kontrol, ændringer uden indflydelse 
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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.

 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



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
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De mange andre 

Vi har og får mange forskellige indvandrergrupper -
tyrkiske, pakistanske, mv.

Flygtninge fra Europa, Syrien, Afrika, Mellemøsten, 
Mellemamerika og Asien 

Mennesker som ikke kender vores velfærdssystemer og 
krav og rettigheder systemer, sprog på 
arbejdsmarkedet 

De er også potentielle medlemmer og anbefaling og 
familien



Mangfoldig service og vilkår

 Mangfoldighed  - i ønsker alle en forskellig service og 
tilgang afhængig af livsfase, generation, kultur, sociale 
forhold mv.

 Vi har forskellige problemstillinger på arbejdspladsen, 
som vi gerne vil have hjælp til at løse

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





Fremtidens faglige 
organisation

 Tidligere var staten din mor og far og passede på dig 
(arbejdsmiljø, arbejdsskade mv.)

 På private arbejdsmarkedet er det ofte virksomheden, 
som passer på dig

 Det sociale ansvar  - CSR 

 Udenfor pga. sygdom og ledighed og ofte på offentlige 
arbejdsmarked er , så er man på herrens mark

 Fagforeningens betydning for den enkelte er langt 
større i dag end tidligere ……….



Hvad virker - ledelse og 
performance ?

 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



Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af 

hverdagen!
 Arbejdsmiljø - branche og område

 Hvordan kan vi i det offentlige få indflydelse på den 
top-down model, som praktiseres i utallige 
omstruktureringer i den offentlige sektor

 Hvordan løfter vi MED-udvalg eller andre ældre 
institutioner op til next level 

 Så de får mere indflydelse på strukturelle og 
teknologiske ændringer

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