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Det teknologiske fremtidsscenarie 

• En verden under forandring

Fremtidens arbejdsmarked

• Hvilke arbejdsopgaver og professioner kan blive ramt?

• Bliver mennesket overflødigt?

Transformationen til fremtiden 

• Omstilling - Ofte langt mere krævende end forventet!  

Dagens agenda: 
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Ph.d. i Innovation og ledelse  
• Forskning og afhandling; 

‘På sporet af innovation – Nye teknologiske realiteter for 
organisationen og dens omverden’

Innovationskonsulent & foredragsholder
• Facilitere innovationsprocesser hvor organisationer, institutioner og 

virksomheder kan udvikle deres produkt, organisering og serviceydelser.

Ekstern lektor i innovation og ledelse, CBS
• Underviser nuværende og fremtidige ledere

Hvem er jeg? 
Lone Bak Strandgaard



Lone Bak Strandgaard

Fremtidssceneriet? - Det ved vi 
med sikkerhed om fremtiden ….
… at den ikke kan forudsiges!

Men, vi kan se nogle tendenser og vi 
kan skabe den sammen!  
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Den private sektor 
- Re-tænk din forretningsmodel 

eller dø.

Disruption!!!  

Den offentlige sektor 
- Gør det smartere, enklere og hurtigere.

En brændende platform!!!

Behovet for innovation
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• Produkt- & service innovation

• Organisatorisk innovation

• Markedsføringsinnovation  

• Procesinnovation 

• Policy innovation

Hvad kan innoveres? 

- Forskellige typer af innovation
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En verden under forandring…
- Behov for at tanke nyt og anderledes! 

- Krav om disruption og innovation! 

Men, hvad er det for nye teknologiske 
potentialer og udfordringer?  

Så fremtidssceneriet…



Lone Bak Strandgaard  

Fremtidens-
arbejdsmarked
De jobs vores børn skal bestride er endnu ikke opfundet!
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Op mod 800.000 danske jobs kan 
automatiseres de næste 10-15-20år 

Automatisering af:
• Sagsbehandlingen Fx Robotrådgivning i banken 

• Services Fx Robotstøvsuger, ‘Netbank’  

• Salg Fx Rejsekortet, webshops 

• Produktion Fx Montere vinduer  

• Komplekst vidensarb. Fx Stille diagnose for lægen

Fremtidens arbejdsmarked…
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Fremtidens arbejdsmarked

– professioner der kan rammes:



Lone Bak Strandgaard 

Bliver vi som mennesker 
overflødige? 
Hvad kan teknologien? Og hvad kan mennesket? 
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Digitale kompetencer 

• Den teknologisk udvikling stiller krav til os ALLE. 

Relationelle kompetencer 

• Evnen til at samarbejde og arbejde tværfagligt. 

Metakompetencer 

• Evnen til at lære noget nyt og omstille sig. 

Kompetencer på fremtidens arbejdsmarked 
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Din professions unikke kompetencer i en digital, robotiseret og 
højteknologisk verden: 

 Fokus på nye (teknologiske) færdigheder.  

 Fokus på elementer som kræver kreativ og social intelligens. 

 Fokus på omstilling.

 Fokus på samarbejde og tværfaglighed.

Udfordringen hos den enkelte profession



Lone Bak Strandgaard

Hvordan foregår 
transformationen til 
fremtiden? 
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Usikkerhed om fremtidens 
jobsituation

Transformation på arbejdsmarkedet:
Usikkerhed, usikkerhed og usikkerhed   

Usikkerhed om ny teknologi 

Usikkerhed i relation til kunder 
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Behov for… 

ledelse, ledelse og så meget mere 
ledelse!  
• Håndtere usikkerhed 

• Skabe tillid til teknologi 

• Udvikle eksisterende og nye mind-sets 

Ledelsen skal gå forrest, og skabe tryghed og indsigt!



Lone Bak Strandgaard

Hvilke værktøjer har vi til at 
skabe fremtiden?
Innovation via samskabelse 
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Fornyelse i tanke: ->   Idéers opståen og udvikling
Idéen om forandring Fx: idéen om øget selvbetjening

Fornyelse i handling: ->   Realisering af idéen i driften: 
Handle anderledes Fx: Oplære medarbejdere i

nye selvbetjeningsteknologier 

Fornyelse i kontekst: ->   Spredning af idéen til kunderne

Noget fælles / intersubjektivt Fx: Få kunderne til at anvende nyt selvbetjening

Hvad er innovation og 
innovationsprocessen? 
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”Innovation udgør en mere eller 
mindre intenderet (eller tilfældig 
proces), som udvikler, realiserer og 
spreder nye idéer, således at der 
opstår nye tanke- og 
handlingsmønstre i en given 
kontekst.”

Definition af innovation

INNOVATIONS-
PROCESSEN 

IDEUDVIKLING

1. Aktører: 
udvikle

Hovedaktivitet: 
fornyelse i tanke 

REALISERING

1. Aktører: afsætte 

Hovedaktivitet: 
fornyelse i 
handling 

SPREDNING

1. Aktør: modtage

Hovedaktivitet: 
fornyelse i 
kontekst
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Se ikke efter enestående løsninger! 

…men, udpeg de store 
udfordringer. Og sæt så holdet
til at løse dem… 

Udpeg udfordringer, ikke løsninger! 



Lone Bak Strandgaard, ph.d. 
Foredragsholder, innovationskonsulent & Ekstern Lektor, CBS   
Tlf. 27385232

Mail: Baklone@gmail.dk
Twitter: @Lonestrandgaard
Linkedin: Lone Bak Strandgaard 


