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Et arbejdsmarked i forandring- hvordan, hvor hurtigt, 
hvor meget??????
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3D print
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Robotter
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Kunstig intelligens

Analyserer røntgenbilleder- og kan stille diagnose

Er vi ved at tabe kunderne?

Lærer eleverne det, de skal?

Den nye bankassistent

Hvordan finder jeg et job?



Mød Moley, Sam, SIRI og mange 
flere på de – ufaglærtes og 
faglærtes arbejdsmarked



Men ikke kun de ufaglærte og de faglærte! 

� Journalistik

� Oversættelse

� Konsulentbranchen

� Finansielle sektor

� Sundhed

� Advokatvirksomhed

� Undervisning

?

?



Eksempler
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AO Johansen- en grossist virksomhed

Xx Kommune- det administrative arbejdsmarked

ARLA foods:
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Nye typer af virksomheder og job?
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• Hourly Nerd

• Rent a coder- matcher til programmeringsjobs

• I 2015 tjente de mest succesfulde youtubere i verden 

$68,355,870

• Happyhelper.dk
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Platformsøkonomi et voksende fænomen

Mindre social 

beskyttelse
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Flere atypiske

ansættelser-

Større ulighed. 

Fleksibilitet et 

toægget sværd



Det gode match – kritisk for langsigtet 
”employability”

OECD 2015



Udfordringsbilledet
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� Kortere ansættelse, hyppigere jobskifte, atypiske ansættelsesformer-

digitalt medierede job

� Globalisering, dybere integration i værdikæder, øgede krav til 

underleverandører om digitalisering

� Konvergens- produktion service ( data det nye guld)

� Betydningen af digitale kompetencer som innovations- og 

produktivitetsfaktor- kobling til funktionelle kompetencer 

�Samtidig øger brugen af digitale teknologier- kravene til kognitive og 

sociale kompetencer



Opgaveøkonomi- opmærksomhedsøkonomi 
virksomheder- som institution, job, som det at være 
ansat???
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Risiko for job, der falder bort handler ikke nødvendigvis om 
kvalifikationsniveauer

• Løsning af ustrukturerede problemer

• Behandling/ kontekstualisering af ny information

• Manuelle opgaver, som stiller særlig krav til 

finmotorik og perception, 

• Empati-

• Kognitive og manuelle jobfunktioner, som kan 

beskrives via deduktive eller induktive regler, lader sig 

lettere automatisere.

• Men grænserne for, hvad teknologierne kan rykker sig 

hele tiden



Virksomhedsstrategier
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De reaktive virksomheder  ser automation og digitalisering primært 
som et redskab til at øge effektivisering og produktivitet.

Der efteruddannes- leverandører og intern efteruddannelse- primære 
strategier ifht de faglærte

Afgrænsede og veldefinerede roller for henholdsvis ingeniører, 
faglærte og ufaglærte- risiko for specilaiseringsfælden

Om videregående VEU- det skal være drevet af medarbejderen, – og 
jobbet skal være der
Udsagn:Videregående VEU uddanner de gode faglærte ud af 
produktionen–



Virksomhedsstrategier-
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Ser automation og digitalisering som et redskab til at øge effektivitet og produktivitet- samt 
at øge agilitet, innovationshastighed, kundeinvolverende produktion.

Mere flydende jobfunktioner stiller øgede krav til at de faglærte kan forstå og agere i 
komplekse sammenhænge, og hvordan virksomheden skaber værdi

Mere flydende grænser mellem ingeniør udviklingsfunktioner- og den faglærte- ”ingeniør 
light”- mellem sagsarbejde og sagsforberedende arbejde- mellem tekniske løsninger og 
rådgivning

Over tid- øget dataintensitet/ skal kunne agere og udnytte dette- mulighederne i datadreven 
serviceinnovation og samskabelse



Globale eksempler på innovativ praksis
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Det gode samspil- arbejdsmarked, udd. erhverv
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� De danske vognmænd - 3F samarbejde screening af de basale 

kompetencer

• Toronto Ontario- essential skills passboard.

• NL- kompetencebaseret tilgang til realkompetencevurdering

� Tyskland- digital test op imod 30  faglærte kvalifikationer- accelereret 

adgang til det tyske arbejdsmarked for flygtninge

� Udacity– microcredentials nye jobprofiler

� Kentucky- nytænkning af fødevarer og turisme



Nye veje til vejledning
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Carering

carers

connectors

coordinators

envisioners

Crafts and 

designers

fulfillers

The digitals



En mere datadrevet vejledning?

NAV

Pole Emploi- CO creation

lab-

Platforms baseret 

beskæftigelsessystem-

Finansforbund- work life

investment, HK LAB 

Sverige-

kompetenceforsikring for 

alle?



Realtidsviden om arbejdsmarkedet stadig vigtigere
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Artificial Intelligence: Growth by Industry

Professional, Scientific, and Technical Services Manufacturing

Finance and Insurance Information

Retail Trade Health Care and Social Assistance

AI  fremstilling

AI   handel og service

Handel og service- vækst I nye

digitale kompetencer



At bygge ovenpå og til siden
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Disruptive kompetencer- et eksempel:
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Svar i forhold til et samfund med høj 
sammenhængskraft og konkurrenceevne?

Teknologi

Universel offentlig 

skole, over tid aktiv 

beskæftigelsespolitik, 

AMU

Samfundspres og 

ulighed???

Velstand og 

velfærd for flere

??????

Velstand og velfærd 

for alle?

Samfundspres og 

social nød

Konvergerende teknologier 

global specialisering


