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Forventningernes samfund
▪ Vi forventer konstant fremgang – helst med omkring
2,6 % i DK.
▪ Kunder – samme kvalitets om sidst …
▪ Medarbejdere har store forventninger til løn, vilkår,
ledelse, uddannelse og karriere.
▪ Stejl kurve aktuelt pga. økonomi og ledighed
▪ Virkeligheden på arbejdsmarkedet.
▪
▪

Mange unge er skuffede over virkeligheden.
Bedre tider flere globale campister …………

Megatrend
A New World Order

The west is no
longer the best
▪ Efter afslutning af koldkrigen i 1989 Vesten
opskriften på de perfekte politiske og økonomiske
systemer.
▪ Krige og mislykkede demokratiseringer i Irak og
Afghanistan
▪ Finanskrise – kapitalismens nedsmeltning
▪ Derfor har USA og EU været usikre med hensyn til
Syrien, Irak, Rusland og Nordkorea
▪ Overraskelser hver dag – Brexit, Trump, Iran,
Nordkorea, Salt II, Kina –USA – Europa!

Usikker verden
for vesten frem
mod 2030
▪ En ny mangfoldig verden ser sit lys med forskellige
interesser, kulturer, religioner, sprog og økonomiske
magtcentre.
▪ I 2030 bor mere end 60 % af verdens middelklasse på
5 mia. i Sydøstasien
▪ Ressourcerne især de digitale data, energi,
infrastruktur og magten
▪ En uforudsigelig verden – Vi skal være klar på at blive
klogere …

The New Normal
frem mod 2030
▪ Danmark og Europa har ikke særstatus – fortjene det
hver gang –skærpet konkurrence
▪ Mangfoldighed i tilgange til salg, service og produkter
afhængig af land, kultur og subkultur
▪ Afgørende kompetence nu og i fremtiden - faglighed
og evne til at forstå land, kultur, behov og ønsker Ikke
mindst omsætte til målrettede produkter og services
▪ Flere arbejdspladser og samarbejdspartnere
internationalt

Globalisering
▪ Globalisering i form af uddannelse, arbejde og turisme
mere kulturel udveksling end i dag
▪ Fremtidens unge og børnefamilier er digitale indfødte
verdensborgere.
▪ Kulturforståelse, kultur og fritid skabes og forbrug af
kultur og fritid sker mange steder i verden.
▪ Globalisering af markedet for uddannelse – de bedste
uddannelser og sammensætninger som student (de
privilegerede og ambitiøse)

Den globale og digitale verden 2030.
▪ Alle under 50 år er digitale indfødte og
verdensorienteret
▪ Øget mængde af data og informationer om
uddannelse, kultur, samfund, virksomheder
▪ Uanede muligheden for fælles kulturelle interesser
og fællesskaber mellem mennesker i verden.
▪ Masser af digital forbrug udover lyd, film, musik, ebooks, mv. ▪ Vil vi som mennesker klare alt digitalt –uddannelse,
kommunikation, kultur?

Lokal, nærvær
og samvær
▪ Den store verden og digitalisering – fremmedgørelse –
øget behov og fokus på;
▪ Det lokale og det fysiske – der hvor vi hører til og
kommer fra.
▪ Nærvær og samvær i forhold til familien, venner og fra
kollegaer.
▪ Efterspørgsel efter den ”ægte vare”
▪ Vi vil opleve, mærke, være sammen og fordybe os nu
og her

Rigdom
og ønsket om følelse af reel
merværdi
▪ Vi har utallige muligheder for at vælge at forbruge på mad,
bolig, rejser og forlystelser.
▪ Vi bliver bombarderet af annoncer, muligheder og tilbud –
informational overload
▪ Mange træffer bestemte kvalitetsvalg, som afspejler vores
interesse - om gør det selv, ski eller kvalitetsfødevarer.
▪ Identitetsmarkør i en forvirrende og omskifteligt verden –
økologi, fairtrade, vegetar og brands
▪ Røgten blikket på pris – kvalitet produkt og service

BE GOOD
Tidsånden frem mod 2025
▪ Klima, bæredygtighed
▪ Redde dyr, kloden,
regnskoven eller de
oprindelige folk
▪ Give sig selv væk som
frivillig – tid og vilje ikke
kun penge
▪ Nærvær og den ægte vare
– gøre en forskel

Mega –Tech
Disruptive technology

Det 3. led af den digitale
revolution
▪ Teknologi og digitale systemer styrer drift, kommunikation, salg
og brugerrelation
▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, tracker
systemer, produkter og services
▪ Automatisering og optimering af alle sektor og brancher
▪ Vi overvurderer på kort og undervurderer på langt sigt
▪ 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 skal lære at tænke ekspontielt og i stor skala løsninger i en
hel anden grad end tidligere …

3D print

ROBOTICS
▪ Globaliseringen drev revolution af produktion, service
og rådgivningssektor for bl.a. byggeri og medicin i
Bangalore(Dacca)
▪ Den skandinaviske landsby i Krakow
▪ Næste level er øget automatisering og robotter med
kunstig intelligens, som kommer til at løfte
produktivitet og effektivitet i produktion, service og
avanceret videns service
▪ I fuld gang i forsikrings og finanssektor mv. Tryg,
pension Danmark.

Hvad kan erstattes?

Det åbne globale Tech
arbejdsmarked
▪ Amazone intelligent Turc, - Worksome (DK)
▪ Digital platform - hvor arbejdskraft og specialiseret
arbejdskraft til salg world wide
▪ Tilgængelighed 24/7
▪ Transparens med hensyn til pris, kvalitet og erfaringrating
▪ Afgørende – salg af standard eller ekspertviden
▪ Freelancer grupper – de eftertragtede – de som er
nødt til det. 20 % i 2025

Demokratisering af
viden
▪ Valideret og kontrolleret forskningsdata koblet til
konkret tilfælde Dr. Watson
▪ Reel demokratisering af viden – Give mennesker
indenfor fag og område – hvor de ikke har viden
adgang til den og koble til en konkret situation.
▪ Afhængig af et lang udviklingssamarbejde mellem
forskere og it-folk
▪ Fra MOOCS til personlig tilpasset læringssystemer for
de studerende - Area9

▪ Befolkning, arbejdsmarked og generationer
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De løbske mennesker
og generationer på
arbejdspladsen
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
Pragmatikere med idealer som 68’erne
Mere bevidste og kyniske i arbejdsliv og forbrug
Vil ikke skilles, familieværdier og den personlige succes er
familie, karriere og fritid i forening
Teknologi: Båndoptageren
Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og samfundet er
vigtigt
Gerne redefinere sig for hver livsfase!
Kommunikation - Fokus på udvikling og at vi gør det
rigtige(etikken/ideen)
Joness – konkurrence - penge, status og position

Generation X
født 1967-79
ca. 39 til 51 år
▪ Historisk - færre børn i løbet af 1970’erne på grund af
kvinder på arbejdsmarkedet og krise
▪ Den første generation, som var virkelig ønsket - ppillen 1966, fri abort 1973
▪ Individualisering og opvæksten i parcelhuset
▪ ”Jeg smider dig lige en mail”
▪ Micro-elektronik og videomaskinen
▪ Utroligt arbejdsomme og resultater
▪ Gerne en høj løn og helst meningsfuldt arbejde
▪ Den personlige succes – eget ansvar –My Way!

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, nye software
somindfødte
forbinder Zog integrerer, tracker
De digitale
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

▪ Født ind i de glade 1990 efter afslutning af den Kolde Krig i alt
ca. 900.000
▪ En ny verden med mere håb og optimisme og DK mere vendt
mod verden økonomisk, politiske og militært
▪ De blev en stor generation i et årti præget af børnefamilier og
deres ønsker og behov
▪ De blev de første børn, som for alvor fik en stemme i
familiedemokratiet
▪ Skoler og dags institutioner begyndte at arbejde med mere
individuelle tilgange og læreplaner (2003 og 2004)
▪ Senere finanskrise - fornuft , konkurrence og indsatsen.

Karakteristika
▪ Emma er vant til at være i centrum og den
individuelle tilgang fra hjem og professionelle
▪ Løbende feedback på styrker og svagheder
▪ Sofie er god til indgå i mange forskellige situationer
og skifte roller og værdier
▪ Mads er selvstændig og selvsikker på noget
▪ Mathilde gider ikke flere regler og politikker, når hun
selv kan bestemme.
▪ Performance og de mange valg!

De digitale indfødte

Digital Natives
▪ 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
▪ Kommunikation, anbefaling og rating …..
▪ 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 stationer og 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 drømme - usikkerhed
▪ 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!

Motivation
▪ Primadonnaen: Høj faglighed er meningen med
arbejdet, (mening, opgaver og løn)
▪ Karrieremennesket : Opgaver, især udvikling og næste
hop i form af løn og titel
▪ Lønmodtageren: Leverer de aftalte opgaver, men
lever i fritiden og for familie og venner.
▪ Pragmatikeren : gode arbejdsvilkår, miljø, kollegaer. (
Arbejdspladsen, opgaverne og lønnen)

Jeg holder af hverdagen
Mest af alt holder jeg af
hverdagen!
▪
▪
▪
▪

Den attraktive arbejdsplads er der rum til forskellighed mht.
alder, køn, kompetencer mv.
Alle talenter skal foldes uden under hensyntagen til opgaver og
kunder
"Leadership involves plumbing as well as poetry” James G.
March, Stanford University
Det gør os tilfredse med jobbet (NAF 2017)
▪ Social støtte fra chefen.
▪ Indflydelse på arbejdet.
▪ Social støtte fra kolleger
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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 ………

Fremtiden kommer af sig selv, det gør fremskridtet ikke –
Poul Henningsen

