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Nærværende ledelse

- på afstand



Demografi Danmark
Absolutte tal 2020-2030

2020 2030 Ændring

0-9 614.484 674.354 59.870

10-19 681.895 627.300 -54.595

20-29 782.699 756.709 -25.990

30-39 686.802 801.571 114.769

40-49 756.035 675.641 -80.394

50-59 800.429 741.664 -58.765

60-69 663.631 757.500 93.869

70-79 564.381 575.072 10.691

80-89 227.295 370.886 143.591

90 + 45.027 62.609 17.582

I alt 5.822.678 6.043.306 220.628

Danmarks Statistik 2020



Medarbejdere

▪ Dyb arbejdskraftmangel fremover

▪ Det hjælper først om 5-6 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

▪ I kommer til at være rigtigt gode og flinke ved 

de unge, hvis de skal blive hos jer



B, X og Y på 

arbejdspladsen



De seks generationer

68 - generationen

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, Baby Boomers

Fra mangel til overflod

P-pillen

Født 1940-54

Generation Jensen

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
Mellemkrigsgeneration

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 - 2012



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



▪ Ligestillede eller ligemænd

▪ Nogle, der er ligesom mig

▪ Mine egne – mine 

ligestillede

▪ De vil bedømmes ud fra det, 

de selv er og derfor af Peers

▪ Det modsatte er dem, der 

ikke forstår os og den måde 

vi er på

Peers



Generation Z som 

medarbejdere

▪ Ros mig, se mig – og jeg skal nok se tilbage

▪ Indgå i fællesskaber, peer to peer

▪ Sørge for at give dem mulighed for at gøre det, de 

er gode til – lede sig selv, arbejde i teams, have et 

mål og være parate til forandring hele tiden

▪ Digitale i fødsel og opvækst

▪ De skal jo lige blive uddannet og blive klar til at 

arbejde, men de kommer!



Så kom coronavirus

epidemien



Hvad er forandret?

Tendenser, der var i gang inden corona og bliver 

forstærket af krisen:

▪ Fra opsving til krise - men hvor dyb? 

▪ Indkøb via nettet – digitaliseringens naturlighed

▪ Fra den store luksus til den lille luksus

▪ Arbejde på afstand er for alvor slået igennem:

▪ Hurtige digitale møder, webinarer, samarbejde 

digitalt

▪ Andre omgangsformer – men hvor længe?



Hvad er nyt som 

tendenser?

▪ Fra just-in-time til just-in-case 

▪ Helt nye risici-vurderinger

▪ Sårbarhed - beredskab er nødvendigt

▪ Nye samarbejdsmønstre og hurtig omstilling

▪ Produktion til markeder i nærområder bliver 

vigtige

▪ Ledelse via digitale medier får en stor fremtid



Arbejde på afstand og kortere møder



Hjemmekontor



Hjemmearbejde



Øget effektivitet og ledelses-tomrum

▪ Frisætning

▪ Forøget arbejdsglæde

▪ Højere produktivitet

▪ Kortere møder

▪ Kun nødvendige møder

▪ Nogle medarbejdere 

mangler ledelse – andre 

ikke

▪ Ledelsesmæssigt 

tomrum

▪ Få ledere kendte til digital 

ledelse

▪ Frustration og længsel 

efter den gamle verden

▪ Behov for nye 

ledelsesmetoder



Teori X og teori Y

▪ Hård ledelse

▪ Medarbejdere skal 

tvinges til at arbejde 

hårdt

▪ Folk snyder

▪ Vi skal holde øje med 

alle hele tiden

▪ Kontrol

▪ Blød ledelse

▪ Det bedste i alle

▪ Motivation

▪ Egen tilrettelæggelse 

af arbejdet

▪ Selvgående 

medarbejdere

▪ Tillid



Organisationers 

behovspyramide 

(Gary Hamel)

Diligence

Obedience

Intellect

Initiative

Creativity

Passion
Passion

Kreativitet

Initiativ

Intellekt

Akkurat, 

omhyggelig

Adlyde ordre



Frisatte 

medarbejdere 

▪ Frisatte medarbejdere er mere glade for at gå på 

arbejde og bruger langt flere af deres kompetencer 

på arbejde

▪ De er mere produktive og effektive

▪ Det er en kunst at frisætte medarbejdere – det 

kræver stram styring af mål og en helt anden 

ledelsesstil – eller ingen ledere

▪ Den stramme styring af opgaver og måske også 

arbejdstid er nødvendig for at hjælpe 

medarbejderne med at være frisatte



Forhøjet risiko med 

sygdom og 

logistikafbrydelser

Flere tilfredse 

medarbejdere der 

arbejder på afstand

Kedsommelige 

frokostpauser

Vækkeuret på 

pension – klokken 

har ikke den 

samme betydning

Nye arbejdsformer skaber 

andre arbejdspladser



Nærværende ledelse: 
Hvordan på afstand?

▪ Nye ledelsesformer - generationsafhængige

▪ Hver generation har et forhold til teknologi og digitalitet, som er 

deres eget

▪ Fra den avancerede skrivemaskine til den digitale 

selvfølgelighed, hvor samvær er både fysisk og digitalt

▪ Differentieret ledelse – generationer 

▪ Ledelse skal differentieres efter generationerne og det 

specifikke behov, der er i hver enkelt

▪ Lederen skal kunne omstille  sig fra medarbejder til medarbejder



Nærværende ledelse: 
Hvordan på afstand 2

Differentieret ledelse – digitalt og fysisk  

▪ Digital ledelse kræver øvelser af Generation X –

efteruddannelse og i masse praksis

▪ Også af Generation Y, når de bliver ledere

▪ Den fysiske ledelse er stadig af betydning når 

samværet bliver punktvis og kort – men formen er 

en anden og møder skal have et socialt formål

▪ Se på deres udførte arbejde frem for personlighed

▪ Skab forbindelse imellem medarbejderne

▪ Fjern forhindringer for medarbejderne



Arbejdsgange og 

processer på langt sigt

Lyn-digitalisering bliver til total digitalisering

Processer vil som udgangspunkt bliver 

tænkt som digitale

Fysisk samvær og fysiske møder bliver 

aktiviteter, der planlægges fysisk med vilje

Vi skal stadig være sammen, men kun når 

det er nødvendigt

At lede digitalt bliver et krav til alle ledere



Refleksioner

Hvad kan I selv gøre for at udvikle bedre 

digital ledelse?

Hvad skal et fysisk møde bruges til i 

fremtiden?

Hvordan skal vi fremover vurdere den 

enkelte medarbejders indsats?
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7 Generationer i Danmark

Læs videre om Generation Z & 

New Millenium:

▪ Ny bog af Marianne Levinsen: 

7 Generationer

▪ Udkommet i 2019

▪ Bygger på indgående 

dybdeinterview med mere end 

600 danskere

▪ Værdier, forbrug og levevis 

nu og i fremtiden

▪ Print 150 kr., ebog 149 kr.

▪ www.fremforsk.dk

https://www.fremforsk.dk/boeger/

