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Forventningernes samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang helst 2,6% i DK, 

▪ Store forventninger til liv og arbejde 

▪ Krav til de fysiske rammer, produktet og service og det 

engagement, som person og virksomhed leverer

▪ Unge  Y og Z kun 26 % tror på bedre tider i fremtiden 

▪ Corona krise rammer unge og ufaglærte hårdest

▪ Corona  dæmper forventninger til fremtidens goder, 

men øger forventninger til lederens rolle 



Corona tidsånden

2020/2021/2022 

▪ Tiden er kold og usikker – vi savner fester, festival, og 

knus og kram…..det ubekymrede liv 

▪ 2. fase – med konflikter, usikkerhed om de mange nye

regler på arbejdspladsen og i samfundet

▪ Det kræver ekstra fleksibilitet, åbenhed og samarbejde

med ansatte, kunder og andre ledere

▪ Lederen skal til dagligt håndtere flere Corona grupper;

▪ De lidt og  meget nervøse, fornuftige og ligeglade



Demografi Danmark
Absolutte tal 2020-2030

Danmarks Statistik 2020

2020 2030 Ændring

0-9 616.140 694.228 78.088

10-19 681.979 628.300 -53.679

20-29 786.603 759.967 -26.636

30-39 688.927 810.779 121.852

40-49 756.728 680.319 -76.409

50-59 800.938 743.411 -57.527

60-69 664.188 757.461 93.273

70-79 564.199 574.778 10.579

80-89 226.608 364.803 138.195

90 + 44.612 59.723 15.111

I alt 5.830.922 6.073.769 242.847



Den udenlandske
arbejdskraft





Den usikre Verden!



Flere jobs i  eksport 
825.000 ud af 2,8 mio. ca. 30%



De store brudlinjer i en 

usikker verden 

▪ Multipolar verden 

▪ Flere politiske og økonomiske centre 

▪ Globale middelklasse på 2,6 mia. 

▪ Vækst antal og forbrug

▪ USA – Kina (Rusland, Indien)
▪ De vil rivaliserer i mange år frem

▪ Europa United i 20’erne

▪ Klima, immigration og social ulighed

▪ Mange mennesker oplever, at deres grundvilkår og liv i 

samfundet ikke bliver taget alvorligt



Sikkerhed og supply 

▪ 10’erne præget af fald i samhandel og investering 

▪ Verden er mangfoldig med flere interesser, kulturer, 

religioner, sprog og økonomiske magtcentre 

▪ Sikkerhed med og kontrol af ressourcer også supply-

chain fra eget kontinent 

▪ Corona krisen forstærker virksomheder og statens  

fokus på  forsyningssikkerhed og fremtidigt beredskab



The New Normal 

frem mod  2030

▪ Den internationale konkurrence skærpes for alle

▪ Vi skal blive bedre til flere 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

▪ Sårbarhed – NORMALT - konflikter og virus rammer 

vores samfund, virksomheder og arbejdspladser



Hvordan kan og skal vi arbejde
I fremtiden?



Det 3. led af den digitale 

revolution 

▪ Det grænseløse arbejdsliv er muligt for nogle 

▪ Teknologi og digitale systemer kan styre samarbejde,  

kommunikation, salg og brugerrelationer

▪ Konstant udvikling i digitale muligheder, som forbedrer 

relation, opfølgning og nemhed på jobbet 

▪ Vi lever i  en mega- bølge af nye teknologier, der 

befrugter og udvikler hinanden 

▪ Leder – bedre løsninger og bedre vilkår  



Den mobile 

arbejdsplads



Corona og 

digitalisering 

▪ Lyn digitalisering med  nye digitale løsninger til møder, 

organisering, kundemøder og koordinering

▪ Erfaring med nye digitale måder at arbejde på, mødes

og løse problemer på

▪ Vi kan potentielt blive klogere på den rette

arbejdssdeling og et mere fleksibelt arbejdsliv

▪ Erfaringsopsamling nu og her  og nye strategier ellers

blot same procedure ………



Den fleksible 

arbejdsplads

▪ Øget fleksibilitet er efterspurgt af mange grupper ikke 

mindst i storrumskontoret (støj og forstyrrelser)

▪ Nogle steder er man nødt til delvis hjemmearbejde det 

pga. plads og manglende afstand

▪ Det fleksible arbejdsliv opfattes som et gode, når det går 

begge veje….

▪ Hvad med kultur, samspil og det sociale liv!

▪ Højtlønnede ofte lig med mange arbejdstimer

▪ Momentum til at skabe nye muligheder og jobs herunder 

rekruttering…..



Bæredygtighed



Styrket Bæredygtighed 

▪ Gøre en forskel og redde 
dyr, regnskov, og folk

▪ Recycle, energi, 
ressourcer og transparens

▪ Tag selv ansvar for dig 
selv, miljø og nærmiljø

▪ Fra privat til business CSR 

▪ Virksomhed som garanten 
for produktion, materialer, 
miljø, mennesker i form af 
ansatte og kunder…

▪ Hvad vil I stå for udover 
regler og love! 



https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJyLLDsbLQAhVCBiwKHdESAssQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.ugebreveta4.dk%2Fjyderne-dominerer-folketinget_14233.aspx&bvm=bv.139250283,d.bGg&psig=AFQjCNEJMRIgW1GSRPoiV32GLiomhoGscg&ust=1479561306407441


Love, Regulering og Corona

▪ Vi lever i et stærkt reguleret
samfund

▪ Høj grad af kompleksitet
uanset finans, industri eller
arbejdsmarked

▪ Politikere griber til det, de 
forstår f.eks. Studierejser

▪ Corona kræver
implementering af nye regler
på arbejdspladsen

▪ Leder skal konstant fortolke
og omsætte de nye regler til
de mange typer af ansatte





Livsfaser og arbejdsliv 
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Generationer 

i samfund og på 

arbejdspladsen 

Generation 68 

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jensen

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jensen” , 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
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

Gen. New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborger

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Generation Jensen

Født 1955- 66
ca. 52 til 63 år  

▪ Anne, Bente, Erik og Hans

▪ Pragmatikere med idealer som 68’erne 

▪ Teknologi:  Båndoptager, kassettebånd 1963

▪ Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse)

▪ Helheden på arbejdspladsen 

▪ Jones – konkurrence - penge, status og   position  

▪ Som medarbejdere vigtigt at have gang i de rigtige 

projekter med rigtige etik, ide og formål 



Generation X
født 1967-79

41 og 53 år 

▪ Anne, Charlotte, Christian og Henrik 

▪ Den ønskede generation - p-pille 1966, og  fri abort 1973

▪ Friere opdragelse og pædagogik 

▪ Micro-elektronik og videomaskinen

▪ Selvsikre og udadvendte – men lidt større problemer, da 
de kom ud på arbejdsmarkedet

▪ Den personlige succes og eget ansvar – My Way

▪ Resultater og dokumentation for, at vi opnår det, som vi 
gerne vil…… KPI



Generation Y 
født 1980 til 1989

ca. 30 til 40 år 

▪ Camilla, Louise, Anders og Christian

▪ De kolde 80’ere - kolde krig, punk, krise og AIDS

▪ I 1980 var ca. 68 % af kvinder erhvervsaktive 

▪ Første store generation af institutionsbørn

▪ Digitale sociale Zappergeneration 

▪ Glade og positive opvækst i 90’erne og 00

▪ Unge i 00erne – blot vælge, hvad du har lyst til fra sex 

in the city til genbrug, klima og rette adfærd

▪ Mobiltelefon 1982 - Walkmann og movieboks 



Generation Z
født 1990 til 2001

19 til 30 år

▪ Julie, Line, Frederik og Jonas

▪ En ny verden med  håb og optimisme

▪ De første børn, som får en stemme i familiedemokratiet

▪ Internet, gamers og sociale medier 

▪ Individuelle læreplaner i skole og  dags institution 

▪ (2003 og 2004)

▪ Senere finanskrise - fornuft , PISA og Performance. 

▪ De rammes potentielt rammes hårdest af Corona 



Karakteristika  

▪ Frederik er  vant til at være i centrum og den 

individuelle tilgang fra hjem og professionelle

▪ Løbende feedback på styrker og svagheder 

▪ Freja er god til indgå i mange forskellige situationer og 

skifte roller og værdier afhængig af, hvem hun er 

sammen med 

▪ Emma er selvstændig og selvsikker  på noget 

▪ Julie gider ikke flere regler og politikker, når hun selv 

kan bestemme. 



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.

▪ Skræddersyede og lukkede kredsløb på sociale medier

▪ Gaming og next level – Belønning hele tiden ….

▪ Unge og det lokale og globale fællesskab 

▪ Information om job og muligheder  - hurtig interaktiv 

24/7 nogen, som tager en i hånden og hjælper 

▪ ”Når jeg endelige bevæger ud i det fysiske univers” 

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.snapchat.com/
http://www.instagram.com/


Unges Drømme 

▪ En forskel for klimaet 

▪ Gøre en forskel i virksomhed

▪ Del af projekter, som gør en 
forskel i menneskers liv 

▪ Faget og faglighed betyder 
meget – derfor afgørende 
personligt at opleve udvikling 
og forbedring løbende 

▪ Demotiverende – hvis proces 
og  uddannelse ikke giver 
mening og føles nytteløs og 
unødvendig 



Forventninger 

til arbejdsplads

▪ SYNLIGE karrieremuligheder og 

personlig udvikling med flere steps

▪ Udvikling og fremdrift – ellers går det 

ned af bakke 

▪ De unge de mest stressede på 

arbejdspladsen ( A4)

▪ Retfærdig løn og fleksible
arbejdstider – tid til andet venner, 

familie, heste, motocross

▪ Gerne en titel  og noget at være stolt 

af  

▪ Ros – se mig hele tiden og hver dag! 

Og tilgiv mig!



De mange valg

fra 15 - 30 år!

▪ Individualisering i 2006, 2010 og 2017 Fremforsk

▪ ”Jeg  er selv ansvarlig for at træffe de rigtige valg i liv, 

uddannelse og karriere!” 

▪ Fag, geografi og jobsikkerhed 

▪ Finde mit ”kald” – ”jeg drømmer om at ….”

▪ Mange har stort behov for voksen/lederstøtte til at 

bekræfte dem i, at der er mange veje til Rom …….

▪ Leder, kollega og andre unge 

▪ Tilbud tiltrækker, relationer fastholder…



Lederrollen  i forandringstider 



Ledelse nu og fremover! 

▪ Konjunktur, mode og religion –veksel mellem de bløde 

og hårde tilgange og teorier 

▪ Ledelse den uvidenskabelige disciplin 

▪ Mange bøger og færre teorier

▪ Uddannelse og praksis  - den virkelige virkelighed……

▪ Håndbøger  - mon det virker, når jeg gør det samme!

▪ "Leadership involves plumbing as well as poetry” 

James G. March, Stanford University



The  Manager 

▪ Lederens opgave  at skabe tid og rum til medarbejdere 

kan passe deres arbejde 

▪ Tydelig  med hensyn til ønsker, regler og forventninger  

(Den voksne) 

▪ Talsmand – bindeled op og ned

▪ Strategiske fokus på nye løsninger fysisk og digitalt –

mennesker eller system i spil

▪ Høj Acceleration på den sidste pga. Corona  



The Priest

▪ Kunne lide og rumme ansatte  i al deres umulige og 

besværlige mangfoldighed

▪ Nærvær og engagement – de afkoder  dig lynhurtige!

▪ Retning og mening især i NU 

▪ Begejstring og motivation  i forhold til kerneydelsen, 

kultur og strategi (det smitter)

▪ Eksekver  - konsekvenspædagogik! 

Dett



The Artist 

▪ En leder som tør indrømme fejl(UHA) contra den 

negative  fejlfinder/problemkulturen

▪ Prøve nye veje  og metoder og give plads til 

medarbejderne 

▪ Løsning, tilrettelæggelse og balance

▪ Humor og sjov  i hverdagen, gør det sjovere at være på 

arbejde. 

▪ (Brokkerier nr. 1 på hadelisten)



Direktøren for det hele 

▪ Naturtalent for at matche en given ledelse til den 

situation som hver medarbejder står i time for time og 

minut for minut

▪ Brobyggeren mellem mennesker og kulturer

▪ Erkendelse af lederskabets mange facetter

▪ Frontfigur - ansvar og rollemodellen for alle
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