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Forventningernes samfund
▪ Vi forventer konstant fremgang – helst med omkring
2,6% i DK hvert år både materielt og immaterielt
▪ Medarbejdere har store forventninger til løn, vilkår,
ledelse, uddannelse og karriere.
▪ Borgernes forventninger til mere service!
▪ Virkeligheden på arbejdsmarkedet.
▪
▪

Mange unge er skuffede over virkeligheden.
De offentlige ansatte – forandringer …..

Befolkningsudviklingen
Danmark 2018-2028
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Disruptive technology
Mega Tech 2030

Det 3. led af den digitale
revolution
▪ Teknologi og digitale systemer styrer drift, kommunikation, og
borgerrelation
▪ Automatisering og optimering af alle sektor og brancher
▪ Vi overvurderer på kort og undervurderer på langt sigt
▪ Skala og ketchupeffekten – Dr. Watson Jill
▪ Vi lever i en mega - bølge af nye teknologier, som smelter
sammen og bruges på kryds og tværs af brancher og sektorer –
så vær åben og nysgerrig
▪ Vi kommer alle til at bruge og elske teknologier, som vi ikke
kender og vi måske troede var ude.

Industriproduktion 4.0 og
Kunstig intelligens
▪ Øget automatisering og robotter med intelligente
systemer på vej ind alle steder
▪ Revolution på drift og service - bogholderi, løn,
sagsbehandling, standardviden f.eks. Advokat
▪ Formål – øget produktivitet og effektivitet i
opgaveløsningen og service
▪ Vi kommer alle til at trimme organisation, opgaver,
arbejdsgange mv.
▪ Også selv om kun 5 % i 2017 brugte AI

Hvad kan erstattes?

Det meget fleksible
arbejdsmarked!
▪ Prognoser påpeger, at 40 % af
▪ eksisterende job forsvinder i 2030?
▪ Samfund og arbejdsmarked ændrer sig hele tiden – Vi
husker bedst - det vi mister!
▪ Det danske arbejdsmarked er meget dynamisk og
omskiftelig arbejdsmarked i DK
▪ Halvdel af job og stillinger forsvinder på 10 år og lige
så mange nye opstår!

Arbejdsplads og arbejdsmiljø
▪ Digitalisering ændrer på vores arbejdsfunktioner og
sammensætning
▪ Det betyder oftest en anden organisering, da
løsninger ofte går på tværs af organisation
▪ Ændring af daglige rutine/sikkerhed og opbygning af
tillid og tro på systemer i relation til borger og kollega
▪ Det er mange nye mentale krav til forandring og
omstilling i det daglige arbejde og samarbejde
▪ Stort behov for støtte og forståelse - Ledelse.

Global - Lokal og
arbejdspladsen
▪ Den store verden og digitalisering – fremmedgørelse –
øget behov og fokus på;
▪ Det lokale og det nære – der hvor vi hører til og
kommer fra. Belonging
▪ De lokale fællesskaber er bolig, kvarter og
arbejdspladsen
▪ Vi har brug for at mærke, være sammen og dele
erfaringer - de faglige, sociale og personlige
▪ Forandringer udfordrer os såvel privat som
arbejdsmæssigt

De løbske mennesker
og generationer på
arbejdsmarkedet
Generation 68

Generation Jensen

Generation X

Den store under og
efterkrigsgeneration:
40-tallister, 68-generation
Fra mangel til overflod
P-pillen, rejsegrammofon
Født 1940-54

Nyopdaget generation
stor generation,
”Jensen” , fordi de er
almindelige
Stereoanlægget
Født 1955-66

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1967-79

Generation Y

Generation Z

Gen. New Millenium
Efter 9-11 generationen
Kulturel homogen.
1. verdensborgergen.
Wi–Fi (Wireless internet)
Født 2002 -

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1980-89

Mellemkrigsgeneration
Stor familieværdier
Projekt- og curlingbørn
Digital natives
Født 1990-2001

Generation 68
født 1940 - 54
ca. 61 til 77 år
▪ 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.
▪ De ved, at der skal ydes, før der kan nydes…
▪ 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
▪ Selv definere senior og alderdom og flere og flere især mænd
fortsætter med at arbejde frivilligt!

ca. 52 til 62 år
▪ Født 1955-66 - kaldet generation Jensen
▪ Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og samfundet er
vigtigt
▪ Teknologi: Båndoptageren
▪ Mere bevidste og kyniske i arbejdsliv og forbrug
▪ Vil ikke skilles, familieværdier og den personlige succes er
familie, karriere og fritid i forening
▪ Gerne redefinere sig for hver livsfase!
▪ Fokus på udvikling og det rigtige etik/ide/design
▪ Stadigvæk digitale indvandrere – nogle mere end andre
▪ Joness – konkurrence - penge, status og position

Generation X
født 1967-79
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

ca. 39 til 51 år
Historisk - færre børn i løbet af 1970’erne bl.a.
kvindernes indtog på arbejdsmarkedet og krise
Den første generation, som var virkelig ønsket - ppillen 1966, fri abort 1973
Individ (1968) og opvæksten i parcelhuset
Micro-elektronik og videomaskinen
”Jeg smider dig lige en mail”
Den personlige succes – eget ansvar ……
Utroligt arbejdsomme og resultater – dokumentation
for at det virker ……
Gerne en høj løn og helst meningsfuldt arbejde

Generation Y
født 1980 til 1989
ca. 28 år til 37 år

▪ 1980’erne – den kolde krig forsætter og afsluttes i
efteråret 1989 – punk, krise og hiv.
▪ I 1980 var ca. 68 % af kvinder erhvervsaktive
▪ For alvor den første generation af sociale
institutionsbørn - de zapper og multitasker lektier,
musik, tv
▪ ”Jeg er nøgen uden mobilen”
▪ Virtuelle liv og internet – indkøb, kommunikation,
netværk på tværs af geografi

Arbejdsmarked og
arbejdsplads
▪ Meningsfyldt og arbejde som identitet og
selvrealisering
▪ Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag
▪ Gerne en titel og retfærdig løn
▪ Ros og udvikling, udfordring, ansvar og afveksling
▪ Ville ikke arbejde meget – De 3 F’er – Fritid,
Fællesskab og Frihed
▪ Forbrug og aldrig mødt modstand før 2008

▪

3. led af den digitale
revolution
Chips og digital kraft er til stede overalt
Teknologi og digitale systemer styrer produktion, kommunikation,
salg, indkøb og kunderelationen
Teknologien bliver moden – det betyder, at den forsvinder som
noget synligt. Digital = normalt
Teknologi,
software
som forbinder
og integrerer,
De nye
digitale
indfødte
Z født 1990
til 2001tracker
systemer og forbindelser
ertilvejen
Ca. 17
27 årfrem
Ny teknologi skal udvikles i virksomhed, marked, og situation,
ellers giver det ikke mening ……..
Teknologi, robotter, automatisering, software – Årsagen til at
produktion kommer tilbage i DK og USA. JYSK

Karakteristika
▪ Camilla er vant til at være i centrum og den
individuelle tilgang fra hjem og professionelle
▪ Løbende feedback på styrker og svagheder
▪ Rasmus er god til indgå i mange forskellige situationer
og skifte roller og værdier afhængig af, hvem han er
sammen med
▪ Mathias er selvstændig og selvsikker på noget
▪ Julie gider ikke flere regler og politikker, når hun selv
kan bestemme.

De digitale
indfødte

Digital Natives
▪ Det digitale er blot deres liv såvel på arbejde som privat
▪ Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.
www.youtube.com, www.facebook.com, www.snapchat.com,
www.instagram.com, Twitter mv.
▪ Nutiden og fremtidens unge skræddersyer egne lukkede
kredsløb på sociale medier
▪ Gaming og next level – Belønning hele tiden ….
▪ Glad for provinsen Danmark – men verden venter…
▪ ”Når jeg endelige bevæger ud i det fysiske univers”

De unge og forventninger
til arbejdspladsen
▪ SYNLIGE karrieremuligheder og personlig udvikling
skræddersyet til mig med flere udviklingstrin
▪ Fleksible arbejdstider med forståelse for andre interesser
end arbejde (Heste, Yoga, festival)
▪ Fair og retfærdig løn
▪ De unge de mest stressede på arbejdspladsen ( A4)
▪ De mange valg og fravalg !
▪ Jo yngre jo mere fryns – Tak
▪ Gerne en titel og noget at være stolt af ▪ Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig!

Indsatser for MSU

DTU og fremtidens arbejdsmiljø

Mit bud på indsatser

Politiske
organisationer
▪ Politikere forgår og embedsværket består
▪
(Sir Humphrey – Yes minister)
▪ Krydsfeltet/lyskrydset mellem brugere, organisation og
politikere/lovgivere er ikke altid nemt.
▪ Ansatte og ledere skal lære og sno sig og forsøge at forbedre og
udvikle systemer, hvor man har indflydelse og mulighed
▪ Hvis ledelsen ikke har fokus på driften, borgerne og motivation
af medarbejdere og ledere, som kan motivere og begejstre, så
lykkes opgaven ikke.

Jeg holder af hverdagen
Mest af alt holder jeg af
hverdagen!
▪ Hold øje med den daglige trivsel hos medarbejdere –
tag temperaturen og tag fat i problemer
▪ I forandringstider er der brug for en ekstra indsats og
fokus fra ledelsens side
▪ Det gør os tilfredse med jobbet (NAF2017)
▪ Social støtte fra chefen.
▪ Indflydelse på arbejdet.
▪ Social støtte fra kolleger.

Ledelse og
Kompetencer
▪ Uddannelse og efteruddannelse – hvad er der brug for
at kunne arbejde med de mange nye systemer og
opgaver
▪ Så medarbejdere føler sig klædt på til de nye opgaver
– digitalt og personligt
▪ Inddragelse af praktikere – altgørende for
implementeringens succes
▪ I medarbejdergruppen er det mange generationer,
køn og faggrupper og måder at tilegne sig ny viden på

Hvad virker ?
▪ På højere grad af effektivitet
▪ Fokus på lederudvikling/uddannelse og evaluering
▪ God intern kommunikation og vidensdeling’

▪ Klar og enkel og vedvarende kommunikation af
formål, tidsplan og involvering af hvem og hvordan
▪ ”Når folk ved, hvorfor forandringer skal gennemføres,
så er det aldrig problemer”
▪ Der sker desværre ofte det modsatte

Ikon og ledestjerne – en at se op til og som fortjener
respekt
FAST ARBEJDE HVER GANG I DE MANGE RELATIONER

Kompetencer og det
kompetente menneske
▪ Den moderne arbejdskraft skal være
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Fleksibelt, Innovativt, Bæredygtig
Vidende
Social
Kreativt
Kompetent
Karma!!
200 % dedikeret ……………………….

▪ Det er sgu svært at være hele tiden!
▪ Man kan gøre som Andreas Doppler, MEEN

Ledelse, mennesket
også i fremtiden
▪ Evidens er vejen frem, men mennesket står i vejen.
(magt, rutiner og best practice)
▪ Erfaring er ikke nødvendigvis et plusord blot 1 års
erfaring gentaget 20 gange.
▪ Læs mere; Power - Why some people have it- and
others dont! Jeffrey Pfeffer 2010.
▪ Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den
sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf, Dyrby,
Weinstein, Alyssa Milano ………
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