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Tidsånden, danskere
og lille land – hvad nu?
• U-turn efter dansen om den gyldne friværdi
(2003 -2007/8), hvor grådighed, praleri og vise sine
mange materielle goder var en folkesport.
• Helt YT i dag, i stedet er ydmyghed, fornuft, retfærdig
forbrug, velgørenhed og SUNDHED er IN og rigtig adfærd
Vores reaktion siden krisen er;
• Mere tid derhjemme med venner og familie (flere børn)
• Mindre forbrug og mere opsparing
• Flugten fra den kolde tid – ferie, oplevelser, teater, og
relevant viden/uddannelse
• Ledelsesmode, økonomi og tidsånd følger hinanden

Danmark i Verden 2020
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komplekse
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2020

Globalisering 2.0
• Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”
– Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og
finansielle wizkids ……
– Kreative medarbejdere
– Rambøll -1800 ingeniører i Bangalore

• Hvorfor? – prisen er bedre og de er ofte tættere
på markederne
• Vi skal være mere produktive, dygtige og
udvikle nye produkter og processer for at
bevare vores levestand de næste 10 år…

Hvad lever vi af i dag?
(netto)
• Eksport industrivarer 61 mia. (medico 24 mia., maskiner
29 mia., møbler 5 mia., instrumenter 3 mia.)
• Eksport landbrug (50 mia.)
• Søtransport (45-58 mia.)
• Varetilknyttede tjenester (13-15 mia.)
• Varetilknyttede tjenester, merchanting (10-14 mia.)
• Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.)
• Lufttransport person og godstransport land (8-10 & 2-4
mia.)
• Royalties og licenser (2,5-4,5 mia)
• En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.)
• …resten giver underskud

Den Store Stat
• Kommunerne blev i forbindelse med
kommunalreformen vigtigste aktør i forhold til
den offentlige service.
• Staten er under pres, da EU fastsætter
hovedparten af reguleringen af arbejdsmarked,
de sociale ydelser, måske i fremtiden
sygehusydelser
• En handlekraftig stat = styr på kommunerne og
øget styring og fokus på den kommunale sektor
i næste årti

Krav om højere produktivitet

Effektivitet i
serviceproduktionen
• Effektivitet bliver et af de offentlige nøgleord
– Effektivitet i produktionen
– Vi bliver nødt til at opfinde en brugbar
effektivisering af serviceområdet
– Effektivitet i kommunikation og organisation –
væk fra mødekulturen og mod en bedre
beslutningskultur
– Yderligere digitalisering

• Det kræver nye organisationsformer

Offentlig jobfest
frem til 2010

Det Digitale Innovationssamfund.
Store Investeringer i den digitale
infrastruktur en nødvendighed ikke en
valgmulighed. Formål:
– Arbejdet med digitale data og informationer er
hastigt voksende
– Voksende behov for udveksling af data og
kommunikation af hensyn til sikkerhed, bedre og
mere service i den offentlige sektor
– Rapportering og evaluering– øget
dokumentationskrav både offentlig og privat
virksomhed.
– En velkendt metode til at opnå større produktivitet
og effektivitet i fremtiden ( historien)

Organisering
( Topleders ansvar)
• Økonomien og Back to Basic
• Fokus på de offentlige kerneydelser og
optimering af tidsforbruget på dem
• Opgavefordeling - Færre ledere, og flere
fodtudser.
• Generelt fokus på hardcore values, hvad og
hvem skaber merværdi i kommunen?
• Reorganisering med fokus på at opnå højere
produktivitet og effektivitet i opgaveløsningen!

Befolkningsudviklingen
Danmark 2011-2021
Den Sølvgrå Tsunami i EU 27
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Oplevelse af høj kvalitet i
servicen nu og i fremtiden
• Før selve service - det rigtige møde med
menneske, system, og høj tilgængelighed helst
døgnet rundt (Avatar IKEA og SAS)
• Selve servicen – hurtighed, leveres i den rigtige
form fysisk eller digital, som passer kunden.
• Efter servicen – opfølgning, tilbagemelding, og
forbedringer.

Global and Lokal
• Mange nomader arbejdsmæssigt og geografisk
• Enormt stort behov for ”belonging” til et
bestemt lokalområde enten bolig eller feriehus
• Stolthed over områdets tilbud i form af
offentlige myndigheder, foreninger, produkter,
virksomheder er er stærkere end nogensinde!
• Den lokale og borgernære service er det, som
betyder noget og som afgør deres vurdering af
god eller dårlig offentlig service.

Fra digitale analfabeter,
indvandrere til digitale
indfødte!
Baby Boomers

Generation Jones

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,
”Jones”, fordi de er
almindelige
Stereoanlægget
Født 1955-64

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1965-77

Generation Y

Generation Z

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1978-89

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 2002 -

Babyboomers
født 1940-54
• 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.
• Digitale indvandrere: Internettet bruges men kun det til,
man kan stole på rejser, bank o.s.v.
• De kan bedst lide at løse problemer via telefonen eller
ansigt til ansigt med personen.
• De sidste til dels loyale mod myndigheder og butikker

•
•
•
•
•
•
•
•

Født 1955-64
Mere bevidste og kyniske i arbejdsliv og forbrug
Design, etik, idé..
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
Penge, status og position – Op og nedture
på arbejdsmarked.
Anerkendelse og opgaver siger de selv.

Generation X
født 1965-77

• De første ønskebørn efter p-pillen, og første
generation med fokus på enkelte individ
• Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.
• Den personlige succes …Workaholics
• Meningsfuldt arbejde til en høj løn og gerne
arbejde meget (titel uden betydning)
• Fleksible arbejdstider og resultater
• Anerkendelse, Udvikling og Udfordringer
• Værdier på arbejdsmarkedet – harmony, helhed
og hensyn

Generations Jones og X
• Bevidste og kyniske forbrugere og borgere ikke loyale
mod virksomheder, myndigheder og foreninger
• Vi vil have et hurtig kompetent svar på vores behov,
som passer ind i vores travle livsstil. Nytteværdi
• Det må gerne signalere de rigtige værdier, sundhed og
familieliv – lige at gå til via nettet og personlig målrettet
hjælp og informationer.
• Kommunikation– nogle digitale og klarer alt over nettet,
og andre mere som Babyboomers – kun hvis det er
nemt og praktisk er indgangen til forbrug og indkøb via
internettet
• Metoder afhængig af alder, erhverv og livsfase

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
 Jo flere arbejdstimer jo svære privat balance
 Familiefædre frihed, positive tilvalg og omsorg
 Hjælp - Ønsker er hjælp til det praktiske og til at få
livet til at hænge sammen!! Madlavning, rengøring,
vask, og indkøb…

De unge og arbejde

The first on - line generation
Internettet
Google it ! Nr. 1
• Næsten født og lever on-line!
• Nyheder, kultur, informationer, shopping, chatting, spil,
musik, og deler det med andre med andre digital
natives (multitasking)
• Mobilos = kontakt til verden, venner og familie
• Det fedeste er at skabe egen personlige musik, kultur,
subkultur, job, tøjstil, møbel, projekt, mv.
• www.YouTube.com – Broadcast Yourself
• www.facebook.com – Twitters og andre netværk
• Informational overload –stoler på familie og venner

Generation Y ( 1978-89) og
arbejdslivet
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meningsfyldt og dybere mening
Udvikling, udfordring, ansvar og afveksling
Arbejdet skaber min identitet og selvrealisering
Fair og retfærdig løn
Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag med forståelse
for andre interesser end arbejde (Heste, Yoga, festival)
Gerne en titel – English Please…
Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig !
Vil ikke arbejde for meget - De 3 FFF ( frihed,
fællesskab og fritid)
Sevice og forbrug

Fremtidens offentlige
service, arbejdsplads,
relation?

De polariserede borgere
• Regionalisterne: Middelklassen nyder
velstanden og den voksende demokratisering i
denne gruppe. De skal nok kræve lækker og
mere service og selv ressourcestærke på
mange måder. (frivillighed og tilbud)
• Underklassen : Mennesker uden uddannelsemennesker, som lever på kanten og i bunden af
vores samfund. De har ofte
sundhedsproblemer, ensomhed og dårlig
økonomi. De kræver ikke og holder sig for sig
selv.(feltarbejdere og meget hjælp til selvhjælp)

Konsekvens for offentlig
service
• Høj kvalitet i servicen opleves meget forskelligt.
• På borgersiden mange generationer og digitale
færdigheder , læg oveni forskellige faggrupper
og uddannelse og tradition mv.
• I løbet af 10 år er alle under 40 år digitale
indfødte… men de digitale indvandrere…
• Er I garanter for høj service til alle borgere
uanset alder, faggruppe og situation???
• Brugerdreven udvikling – NOVO, ARLA …..

Offentlige systemer og
menneske først
• Politikere forgår og embedsværket består
(Sir Humphrey – Yes minister)
• Krydsfeltet/lyskrydset mellem brugere, organisation og
politikere/lovgivere er ikke altid nemt.
• Man skal lære og sno sig og forsøge at forbedre og
udvikle systemer, hvor man har indflydelse og mulighed
• Toplederen i dag skal ned i maskinrummet og sørge for
at organisationen udvikles og ændre med de rette
pejlemærker for øje.

Ledelse nu og
i fremtiden
• Hvordan måler vi god ledelse?
• Håndbøger i ledelse ?? Rekruttering !!
• God praktisk ledelse er komplekst kludetæppe
af afbrydelser, spørgsmål og stillingtagen og
ikke den velordnede slipsemand, som styrer det
hele fra kommandobroen (H. Mintzberg)
• "Leadership involves plumbing as well as
poetry” James G. March, Stanford University

The Manager
• Fokus på kerneydelsen og
ressourceanvendelsen på netop den.
• Lede, fordele og strukturere organisation ud fra
færre ansatte, højere produktivitet og
effektivitet.
• Måltal, dokumentation og forenkling…
• Eksekver - konsekvenspædagogik! Handling
frem for værdisnak……

The Priest
• Kunne lide og rumme mennesker og politikere i
al deres umulige og besværlige mangfoldighed
• Anerkendelse og forståelse
• Give den enkelte og organisationen retning og
mening, vi lever i en meget forvirret tid.
• Evne til at begejstre og motivere i forhold til
kerneydelsen, kultur og strategi (det
smitter)Dialog og nærvær hver dag ikke kun
den årlige MUS

The Artist
• En leder som tør indrømme fejl(UHA) contra den
negative fejlfinder/problemkulturen
• Prøve nye veje og metoder og give plads til
medarbejderne
• Leder – som tør uddelegere beslutninger og
ansvar til andre end sig selv
• Humor og sjov i hverdagen, gør det sjovere at
være på arbejde. (Brokkerier nr. 1 på hadelisten)

Manager/leder/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 mange forskellige
mennesker og kulturer
• Erkendelse af lederskabets mange facetter og
udfordringer
• Ansvar og rollemodellen for alle led i hele
organisationen på alle tidspunkter
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