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Status – går det 
virkeligt dårligt?

� Arbejdsløsheden er på 4,1% (brutto 6,1%)
� Levealderen vokser hvert år med ca. 3 mdr.
� Spædbørnsdødeligheden falder stadig
� Vi har et kæmpemæssigt overskud på

betalingsbalancen
� Renten er ufatteligt lav
� En ny stor ungdomsårgang er på vej frem
� Befolkningen vokser 



Indiens high-tech center



Udfordringen

� Anvendelse af masseproduktions-teknikker på
sofistikeret service
� Hospitaler – øjne, fødsler etc.
� IT-service
� Call-centre
� Innovation og ingeniørers udviklingsarbejde

� Begyndte med indiske outsourcing virksomheder
� Man er i gang med at sikre de samme gevinster på

serviceområdet, som vi engang sikrede på
porduktionsområdet



Globalisering 2.0

� Udflytnings af videns-arbejdspladser
� Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids
� Kreative medarbejdere
� White coller sweat shop arbejde 

� Digital udprikning og digitalisering af tegninger i Dacca

� Hvorfor? Prisen er bedre og de er ofte tættere 
på markederne, samt døgnproduktion

� Vi skal leve af det, vi er bedre til end de andre –
og hvor vi kender markederne bedre





De vigtige kompetencer
i fremtiden

� Højere uddannelse på en række områder:
� Opkvalificering og videreuddannelse
� Digitale kompetencer i top og generelle færdigheder
� Produktivitet i fokus

� Personlige kvalifikationer:
� Kommunikative  og interpersonelle evner: Teamwork, 

Fleksibilitet
� Refleksive evner – indlevelse, forståelse
� Selvgående

� Tilrettelægge eget arbejde
� Finde relevante opgaver at løse – være til gavn
� Akkvisitativ tankegang



Hvorfor forsvinder 
jobs?

� Digitalisering og automatisering: 
� Korrektur, stenografi, renskrivning, telefoncentral, 

bestilling af rejser og sommerhuse, digitale 
patientjournaler, NemID (lægesekr.)

� Udflytning af jobs: 
� Digital rentegning, bogføring, bestilling af rejser mv. 

over telefon, administration

� Samfundets ændring: 
� Reception og modtagelse, kontorhold, personlige 

sekretær, medlemsflugt – færre organisationer



Nye jobs

� Kommunikations koordinator – english, chinese
� Samarbejds-koordinator
� Kulturkonsulent
� Forhandler af rejser – egen lille virksomhed i 

virksomheden
� Kaos-udredning og navigation
� Blæksprutte – forefaldende arbejder, som ingen 

andre samler op – gøre sig selv uundværlig
� Organisations-stifinder



2020 og de akademiske 
kompetencer

� En kandidatgrad alene sikrer ikke jobbet de 
næste 10 år!

� Besiddelse af høj faglighed  afgørende
� Både i forhold til den akademiske baggrund og i 

forhold til fagområde, man er ansat i (specialisering)

� Livslang styrkelse af de akademiske 
spidskompetencer
� Uddannelse og efteruddannelse, ellers risikerer man 

at glide ud af arbejdspladsen.

� Der kommer nye og dygtige akademiske 
medarbejdere hver sæson!



Livets nye faser
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Medarbejdere

� Dyb arbejdskraftmangel om nogle få år
� Det hjælper først om 10 år, og der er alting 

alligevel forandret
� Automatisering, outsourcing og nye 

forretningsmodeller
� Tage sig godt af de unge og seniorerne
� Passe på familiernes midt i livet
� Opprioritere HRM og en ny organisation



Sokrates
(469 – 399 Fvt.)

”De unge rejser sig ikke længere op, når ældre 
kommer ind i et værelse. ”

”Vore dages ungdom elsker luksus. Den har 
dårlige manerer, foragter autoritet, har ingen 
respekt for ældre mennesker og snakker, når 
den skulle arbejde. ”

”Den modsiger sine forældre, skryder op i 
selskaber, sluger desserten ved spisebordet, 
lægger benene over kors og tyranniserer 
lærerne."



De seks generationer, 
værdier og teknologier

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
Mellemkrigs-generation

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 2001 -



Babyboomers
født 1940-54

� Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en 
periode med mangel og afsavn.

� Teknologi: p-pillen og TV – apparatet som det fælles 
husalter.

� De kan bedst lide at løse problemer via telefonen eller 
ansigt til ansigt med personen. 

� Elsker at behandle alle lige som ledere – og er 
gammeldags i stil og kultur

� Digitale indvandrere: Internettet bruges men kun det til, 
man kan stole på rejser, bank o.s.v.

� Grasshoppers: Eat all of it, and leave nothing behind



� Mere bevidste og kyniske
� Design, etik, idé..
� Vil ikke skilles, familieværdier og  den personlige 

succes er familie, karriere og fritid i forening
� Interrailgenerationen
� En ny start frem for den 3. alder – begynder forfra i 

50erne
� Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og 

samfundet er vigtigt 
� Orienteret mod egen karriere som ledere
� Kender det individuelle men anerkender det ikke 

nødvendigvis hos yngre medarbejdere



Generation X
født 1967-79 

� De første ønskebørn efter p-pillen
� Selv-centrerede og selvorienterede, første generation 

med fokus på enkelte individ 
� Ekstroverte – vis det hele
� Søger personlig succes og går efter status, derfor 

mange workaholics
� Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.
� Brand entusiaster: Den perfekte livsstil
� Drømmen om det gode liv – gennem familien og arbejdet
� Værdier : Harmoni, helhed & hensyn



Generation X 
� Meningsfyldt og dybere mening

� Høj løn 

� Fleksible arbejdstider, ex. Mødefrihed mellem kl. 8-9 og 15-16

� Behøver ikke titel..

� Betragter arbejde som en pligt til samfundet

� Anerkendelse

� Udvikling og udfordring

� Vil arbejde meget

� Resultatorienteret dvs. vigtigere at få løst opgaven end 
arbejdstidens længde.

Arbejdes betydning og 
krav

Kilde: Fremforsk dybdeinterviews foråret 2009



Børne
familier 

� Karrieren, parcelhuset og småbørn – det hele sker 
på samme tid!

� Børnene og fleksibilitet for at nå det hele, når 
mange arbejder fuldtid både mænd og kvinder

� Kvinder i børnefamilier er glade for at kunne arbejde 
hjemme

� Familiefædre frihed, positive tilvalg og omsorg
� Hjælp - ønsker hjælp til det praktiske og til at få livet 

til at hænge sammen!! mad, vask, og indkøb…



Generation Y
� Meningsfyldt og dybere mening
� Fair og retfærdig løn
� Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag
� Gerne en fed titel, english please - manager
� Betragter arbejde som identitetsskabende og selvrealisering
� Se mig og ros mig flere gange om dagen
� Udvikling, udfordring, ansvar og afveksling
� Arbejde identitetsskabende
� Hver er sin egen lykkesmed 
� Ikke for meget arbejde, der skal være plads til 3 fff (frihed, 

fællesskab og fritid)

Arbejdes betydning og 
krav



Organisationer i fremtiden

� Taylor er stadig grundlaget for
konstruktionen af organisationer 
og idealet på produktionsområdet

� Max Weber er stadig grundlaget for forståelsen 
af organisationer og hans idealmodel for et 
bureaukrati anvendes stadig i det daglige

� Hvorfor er intet ændret på 100 år i en global og 
løbsk verden? 

� Den nye organisation skal være helt 
anderledes!



Organisationer i fremtiden
II

� W.L. Gore
� Find dine egne ideer
� Arbejde i projekter
� Selvledelse
� Men meget præcise krav til at videreføre et projekt

� Google
� 10% egen tid – find på noget, du brænder for
� Innovation i mange spor på en gang
� Store belønninger til nye bærbare ideer

� Whole Food
� Teams og præstationsmåling i teams
� Indkøb decentral i teams
� Ledelse via peers



Organisationers 
behovspyramide 

(Gary Hamel)

Diligence

Obedience

Intellect

Initiative

Creativity

Passion
Passion

Kreativitet

Initiativ

Intellekt

Akkurat, 
omhyggelig

Adlyde ordre

Lean grænsen



Hvordan skal vi skabe 
fremtidens organisation?

� Frisætte medarbejderne – det sætter 
produktiviteten i vejret

� Skabe innovation som en del af daglige 
aktiviteter (Googles 10%)

� Nye ledelsesmodeller, der måler på output og 
performance frem for personlighed mv. (W.L. 
Gore) – præcise krav

� Flade organisationer, der er fleksible og hurtige
� Vær klar nu, for det går snart fremad igen



Organisation med HR 
fokus

� Det øverste ledelseslag skal indeholde HR 
funktionen

� Kerneydelser og produktivitet i centrum over hele 
linien

� Fri os fra regler, indberetninger, registreringer og 
kulturudviklere

� Fagligheden går hånd i hånd med produktiviteten
� Særligt fokus på unge og yngre medarbejdere
� Seniorrekruttering – men husk at vilkårene skal 

være rimelige
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