
Fremtidsfortællinger 
Det danske arbejdsmarked 2050

Vi befinder os Danmark i år 2050. Vejret er 
som det var i Sydfrankrig i 2020, blot lidt våde-
re. Asylansøgninger er steget med 188 procent 
fra det niveau, vi kendte i 2020. Globalt presser 
institutionelle investorer på for mindre CO2-ud-
ledning. Grøn energi boomer, men 75 procent 
af verdens energiforbrug er stadig baseret på 
fossile brændstoffer. Der er generel økonomisk 
recession. Og brugen af AI har bredt sig til stort 
set alle aspekter af samfundslivet.

Men hvordan ser arbejdslivet ud for den 
gennemsnitlige danske vidensarbejder? Det er 
de følgende to fremtidsfortællinger et positivt 
bud på. 

Fortællingerne bygger på data indsamlet 
og analyseret i projektet Socialt Innovativt 
Vidensarbejde – et tværsektorielt samarbejde, 
der forsker i tendenser på fremtidens arbejds-
marked. 

Det ene scenarie er en vidensarbejderprofil 
anno 2050. Det andet er en online nyheds-
artikel om arbejdsmarkedets udvikling fra 
2020’erne til 2050. 

Formålet med fortællingerne er dobbelt. På 
den ene side formidler de en stor mængde data 
i fremskrevet og forstørret form. På den anden 
side giver de afsæt for strategiske diskussioner 
af, hvordan vi som samfund ønsker, at et fremti-
digt arbejdsliv udmøntes. 

DATAGRUNDLAGET 
FOR FORTÆLLINGERNE

Dokumentstudier og reviews 
af arbejdsmarkedstendenser: 
1)  fleksibilitet
2)  nye faglige organiseringer
3)  alternative organiseringer
4)  teknologier og copingmekanismer

Desuden to kvantitative studier baseret på 
registerdata fra Danmarks Statistik og Det Na-
tionale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 

Kvalitative casestudier i tre 
værdidrevne organisationer:   
• skriftligt datamateriale
• 46 dybdeinterviews
• 10 fokusgrupper
• løbende deltagerobservation

Gamification
Designprocesser og workshops med real-li-
fe-dilemmaer og udvikling af fem digitale spil.

FORTÆLLINGER SOM 
ARBEJDSMETODE 

Fortællinger er fiktive beskrivelser, der bru-
ges til at forestille sig, hvordan en service, 
et produkt, en proces eller et hverdagsliv vil 
se ud i fremtiden. Fortællinger bruges ofte 
som værktøj til strategi- og policy-udvik-
ling. Den narrative metode bygger på en 
antagelse om, at historiefortælling er fun-
damental for vores måde at være sammen 
på som mennesker. 
Historier ses som middel til opbygning af 
identitet og mening – og som konstitueren-
de for menneskers handlemuligheder.  

Generelle udviklingstendenser
Mads Nyvold: ’Sådan ser dit liv ud i en fem grad varmere fremtid’, Zetland 17.01.2018
Eric Baldwin: How Artificial Intelligence Will Shape Design by 2050, ArchDaily, April 16, 2020

https://www.zetland.dk/historie/sOPVXmlK-aOMNamWw-638d6
https://www.archdaily.com/937523/how-artificial-intelligence-will-shape-design-by-2050#:~:text=By%202050%2C%20the%20effects%20of,future%20and%20a%20livable%20one


Agnes, 30 år

• Samboende med Noah, som hun 
har kendt siden gymnasiet. 

• Mor til Jørgen på 2 år.  
• Bor i et økosamfund ca. 5 minutter 

fra Odense med hyperloop.

BA med løbende videnssupplering
Agnes har en bachelorgrad i Biologi 
og Etik. Hun supplerer løbende sin vi-
densbase, ligesom som de fleste an-
dre danske vidensarbejdere gør. Det 
foregår oftest som led i udviklingspro-
jekter med kollegial supervision eller 
via onlinekurser udbudt af danske og 
internationale universiteter.

Ugentlig arbejdstid: 2 x 15 timer 
• Fastansat på deltid i regionens 

kontor for CO2-innovationer.
• En af 30 medejere af et koopera-

tivt freelancebureau med fokus 
på markedsføring af bæredygtige 
planteprodukter. 

Frivilligt arbejde og sparring
I sin fritid er Agnes aktiv i det lokale 
boligfællesskab. Her er hun optaget 
af at monitorere økohaven, ligesom 
hun løbende re-konfigurerer lege-
pladsens materialer, så den passer 
til børnenes alder. Agnes bruger ofte 
økosamfundet som test-lab for sine 
arbejdsopgaver. 

Hvad trives Agnes med?
• Hun har mulighed for at arbejde med 

forskellige facetter af sine 
 interesser.
• Skellet mellem arbejdsliv og fritid ud-

viskes, men det giver hende energi og 
trivsel, fordi begge dele baseres på en 
delt værdi om bæredygtighed – både 
for hende selv og for samfundet.

• De forskellige, adskilte fællesskaber, 
Agnes indgår i, er løbende kilder til 
sparring og  afkobling: 
1) I sin fagforening har hun dels ad-

gang til   professionel rådgivning, 
dels til andre fagnørder. 

2) I kooperativet har hun ligeværd og 
ret til demokratisk indflydelse på 
sit arbejde.

3) I økosamfundet stresser hun af 
og deles om rengøring, madlav-
ning og havetjans med de andre 
beboere.

Hvad presser Agnes?
• Hun kan savne at arbejde mindre 

intensivt og have mere rum til uformel 
spontan sparring og snak med kolleger.

• Hun kan i perioder mangle anerken-
delse og ledelse.

• Det konstante behov for videreud-
dannelse presser hende.

• De mange forskellige opgaver for-
delt på to organisationer er ofte ret 
komplekse, så hun ender ofte med at 
arbejde mere, end hun har lyst til. 

En arbejdsdag i Agnes’ liv

På Agnes’ to arbejdspladser er opgaverne fleksible. Agnes kan 
selv organisere sit arbejdsliv, og en del af arbejdet foregår virtu-
elt hjemmefra. 

Agnes begynder sine arbejdsdage med et 15 minutters check-in-mø-
de med sin robotassistent, som hun har døbt Vishnu. Vishnu giver en 
samlet status på hendes arbejdsopgaver på begge arbejdspladser. De 
fleste dage prøver Agnes bagefter at begrænse sig til at arbejde i den 
organisation, som Vishnu anbefaler at prioritere. Det er langt fra altid, 
det lykkes – men i dag gør det.

Sprintsession om C02-binding 
I dag er den mest presserende opgave at svare på en henvendelse fra 
en region i Frankrig om muligheden for at udvikle en særlig metode til 
CO2-binding. Hun skal koordinere svaret med regionens internationa-
le kontor. Derfor holder hun en af sine ugentlige sprintsessioner med 
kolleger og AI-assistenter, hvor hun faciliterer en kreativ proces, hvor de 
sammen udvikler et koncept baseret på input fra kunder, klimaforskere 
og miljø-NGOer. Det indebærer et par korte møder, og fører til en række 
justeringer, som Agnes drøfter i VR-chatten med de implicerede.

Meet ’n’ talk 
Agnes tjekker ind på den virtuelle platform Meet ’n’ talk, hvor hun går tur 
med en kollega, mens de vender en udfordring. Mens de taler, genereres 
der noter, som Agnes kan bruge i en kommende kampagne for mil-
jø-NGO’ens policy-arbejde.

Planlægningsmøde 
Agnes deltager i et planlægningsmøde, fordi der er snak om, at regions-
kontoret skal overveje nye typer af opgaver. Måske også en udvidelse 
og nye arbejdsbetingelser, fx at alle ansatte har lige løn. Egentlig vil 
Agnes hellere bruge tiden på svaret til Frankrig – men det giver mening 
at være med til at skabe social bæredygtighed. Det giver hende energi, 
selvom det også betyder mindre tid med familien.

Profil af en dansk vidensarbejder i 2050



DK24.org – dit online nyhedsmedie

Vi er (næsten) alle 
virksomhedsejere! 

21. jan. 2050  ı Erhvervsliv og bæredygtighed ı 798 
delinger ı 512 anbefalinger ı 3 min.  

NY REKORD: Over halvdelen af årti-
ets danske startups er medarbejde-
rejede – og arbejdsglæden boomer 

Af Simon Cilius (sci@dk24.org)

Demokratiske organisationer har aldrig været 
mere udbredt i Danmark, end de er i dag. Men 
hvordan er det egentlig gået så godt? 

Tilbage i 2020’erne haltede Danmark internatio-
nalt bagefter i disciplinen medejerskab og demo-
kratisk ledede virksomheder. Det ændrede sig, da 
man fra politisk side begyndte at se medejerskab 
som svar på datidens centrale arbejdslivsproble-
matikker: arbejdspres, marginalisering af løstan-
satte og innovationsunderskud. 

Bæredygtige Danmark
De seneste ti år har det været nemt at registrere sig 
som medarbejderejet selskab, ligesom erhvervs-
fremmesystemet har givet 

tydelige retningslinjer for ledelse, standarder og 
iværksætteri. 

I dag ser vi derfor et markant anderledes ar-
bejdsmarked, end da farfar var ung i de pandemi-
ske 20’ere. Danmark har ikke alene en overvægt af 
små og mellemstore virksomheder – vi befinder os 
også på listen over de lande i verden, der har flest 
demokratiske startups. 

Især er vi i Danmark gode til at skabe humani-
stiske og samfundsfaglige entreprenører – hvilket 
har sikret os et internationalt ry som et entrepren-
ant land med særligt fokus på økologisk og social 
bæredygtighed.

Medarbejderejet mangfoldighed
Hele 55 procent af alle nystartede virksomheder 
inden for de sidste 10 år er medarbejderejede. 
Platforms-kooperativer, forbrugerejede data-
kooperativer og kooperative freelancebureauer 
skyder op i analysebranchen og kulturbranchen. 
For årtier siden herskede der i disse brancher dår-
lige arbejds- og lønforhold, usikre ansættelser, højt 
arbejdspres og udflydende arbejds- og privatliv. 
Forskning har siden dokumenteret, at de dårlige 

forhold i høj grad var betinget af et ensidigt fokus 
på aktionærtilfredsstillelse og manglende viden 
om sammenhængen mellem indre linjer og ydre 
output. 

Indflydelse giver arbejdsglæde 
For de danske medarbejdere er arbejdsglæden 
sidenhen steget, og der er et klart fald i antallet af 
stressramte. Arbejdsmarkedseksperter vurderer, 
at en væsentlig del af forklaringen er, at de danske 
virksomheder ikke alene har en høj grad af med-
ejerskab, men også en høj grad af reel medejerind-
flydelse. 

Det har ført til en kulturændring, hvor medejer-
ne sammen tager ansvar for gensidig læring og 
udvikling og for at begrænse (over)arbejdstiden. 
En afledt effekt er, at flere, både unge og seniorer, 
bliver længere tid i stillingerne, og at det delte 
ansvar giver øget tryghed i ansættelsen.

I en tid med global recession er det lykkedes 
Danmark at fastholde et stabilt BNP. En del af suc-
cesen tilskrives, at vi ikke alene lever i et demokra-
tisk samfund, men også udlever de demokratiske 
værdier på vores arbejde. 


