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Det særeste ved fremtiden, er at 

den til sin tid vil blive ”de gode 

gamle dage”
Ernst Hemmingway

http://www.fremforsk.dk/




Den skandinaviske 

rigdomsbølge

• Nordmændene er blevet rigere og rigere med 

en vækst på ca. 3,8-3,9% om året

• På 10 år bliver nordmændene 45% rigere

• På knap 19 år sker der en fordobling af 

privatforbruget 

• I Danmark og Sverige omkring 2,6 % årlig 

stigning i privatforbrug 

• Vores krav og forventning til det materielle og

• Offentlig service stiger 



Nordic Population Growth

The Silver Tsunami 

 Increase in population the 

next 25 years.

 28 %, in Norway

 9 % in DK

 10 % in Finland 

 16 % in Sweden



Kilde: Statistisk Sentralbyrå, 2015
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En ændret befolkning



Arbejdsmarkedet i 

fremtiden

Der bliver mangel på

arbejdskraft i 

fremtiden

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelseslængde



Det meget fleksible 

arbejdsmarked

• Nordmænd( især de yngre og privat 

sektor skifter job flere  gange i løbet af 

arbejdsliv. 

• Mange jobs indhold og opgaver ændrer 

sig på kort tid 

• Det er væsentligt at udvikle sig hele tiden

• Nye kvalifikationer og nye jobmuligheder

• Samfundet vil ikke gå i stå



Kompetencer 

anno 2020

• Specialisering indenfor mange fagområder på 
korte, mellemlange og lange uddannelser. 
• Høj faglighed - stigende krav over tid

• Evnen til at formidle egen faglighed

• Forståelse for en global verden  og de mange 
forskellige kulturer.
• English dear

• Sproglig kulturel feltarbejder, ellers fejl, misforståelse, 

• Det koster milliarder hvert år i forskellige brancher



Kompetencer 2020

• Forståelse for organisation og virksomhed
 Indsigt i, hvad der er vigtigt egen indsats er i den og 

de værdi – kæder, som man indgår i

• Digitale færdigheder på et højt niveau 
 Anvendelse af digitale data, informationer i nye 

strukturer.

 Se nye muligheder for bedre, mere sikker og billig 
produktion, service og kommunikation



Konsekvens 2020

• Samarbejde og kommunikation med mange 
forskellige mennesker 
• Kommunikere egen viden og kunnen til andre

• En kompleks global verden med accelereret 
forandringshastighed  har det moderne 
menneske nu og fremover har brug for;
• Uddannelse 

• Selvværd 

• Dømmekraft 



Ledelse,  mennesket

også i fremtiden 

• Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 

sværeste at styre ”Petraeus ”

• 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, 



Det grænseløse 

arbejdsliv

 Mange stationer på en dag 

 Ledighed og forventninger

 Det norske arbejdsmarked - to delingen 

 De fysiske arbejdslove med at gå på arbejde og 

forlade det - indtil næste dag er ophævet

 Store krav til det enkelte menneske om 

selvadministration og akademiske pause

 Informational overload  - få og relevante 

informationer. (forenkling og skarphed)



B, X og Y på 

arbejdspladsen



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.

• Kommunikation - De kan bedst lide at løse problemer 

via telefonen eller ansigt til ansigt med personen

 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



 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.

 Kommunikation - Fokus på udvikling og at vi gør det 
rigtige(etikken/ideen)

 Stadigvæk digitale indvandrere – nogle mere end andre



Generation X

født 1966-77 

• 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

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.cnduk.org/images/genx_bk03.jpg&imgrefurl=http://www.cnduk.org/pages/ed/bks_flm.html&h=475&w=408&sz=51&hl=da&start=4&um=1&tbnid=xVVuIbZpq_C37M:&tbnh=129&tbnw=111&prev=/images?q=generation+x&svnum=10&um=1&hl=da&sa=N
http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.cnduk.org/images/genx_bk03.jpg&imgrefurl=http://www.cnduk.org/pages/ed/bks_flm.html&h=475&w=408&sz=51&hl=da&start=4&um=1&tbnid=xVVuIbZpq_C37M:&tbnh=129&tbnw=111&prev=/images?q=generation+x&svnum=10&um=1&hl=da&sa=N


De unge, uddannelse og 

fremtid(er)



Familiejournalen 

1943

 Hvis De mener, 

ungdommen er mere 

fordærvet end før, 

Hvad er Saa 

Grunden?



Digital Natives

Y og Z

• Nyheder, kultur, informationer,  shopping, chatting, spil, 

musik ( multitasking)

• Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.  

www.youtube.com, www.facebook.com, 

www.snapchat.com, www.instagram.com, Twitter mv. 

• Mobil = kontakt til verden, venner og familie, største 

indkøbs og informationsplatform nu og fremover

• De frivillige og interessebårne fællesskaber – Nej tak til 

tvang og bestemte værdier. F.eks. fagforening

• Vi bor i provinsen Norge i Verden  - Magaly

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


Instagram,  

snapchat, Pinterest

…og alt det nye



Mobil Digital Now or 

invisible in 2025



Generation Y ( 1978-89) og Z (1990 -2001)

 Betragter arbejde som identitetsskabende og selvrealisering

 Meningsfyldt og dybere mening

 Fair og retfærdig løn

 Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag

 Gerne en titel – English please

 Ros – se mig hele tiden og hver dag!

 Udvikling, udfordring, ansvar og afveksling

 Vil ikke arbejde meget (2009)

 Hver er sin egen lykkesmed

 De 3 FFF ( frihed, fællesskab og fritid)

Arbejdes betydning og krav



Motivation og type

 Primadonnaen – høj faglighed er meningen

med arbejdet, fordybelse er afgørende for dem

for at blomstre (mening, opgaver og løn)

 Karrieremennesket – arbejdsopgaver, men 

især udvikling og muligheder ( næste hop på 

karrierestigen)( løn og titel) 



Motivation og Type

 Lønmodtageren- går på arbejde og leverer de 

aftalte opgaver, men lever i fritiden og for 

familie og venner.

 Pragmatikeren – gode arbejdsvilkår, miljø, 

kollegaer. ( Arbejdspladsen, opgaverne og 

lønnen)

 Medarbejdere er ikke en homogen gruppe, men 

er også forskellige mht.  krav om faglighed, 

karrieremuligheder, løn og ledelse.



Den attraktive 

arbejdsplads

 Motivation og engagement af mennesker i 

forskellige generationer, køn, livsfase, social 

gruppe, faglighed og kultur 

 Slip Talenterne løs 

 Uden at miste fokus på opgaven, arbejdet og 

helheden

 Arbejdspladsen som livsnavigatør d.v.s. hjælpe 

medarbejderne med at styre eget liv både 

arbejds- og privatliv  - Det moderne arbedsmiljø



Indretning 

 Lækre nye varer og produkter, som præsenterer 

sig godt i butikken ikke mindst ud mod gaden

 Vi er alt for dårlige til udsmykning eller bruger 

ikke vores potentiale på dette område

 Oasen og pausen – mulighed for lige at sætte 

sig ned, se på produkter i ro og mag

 Fusionen - mellem flere butikstyper

 Måske kaffe, te eller vand 

 Mange indretninger er forudsigelige 

Pause 10 minutter 



Na

Ledelse af de mange generationer 



Politik og 

offentlig sektor 

• Politikere ( stat og region), ledere på mange 
niveauer, faggrupper og grænseflader

• Utrolige mange regler, strukturer, og systemer, 
som man skal forholde sig til som ansat.

• http://www.youtube.com/watch?v=Eyf97LAjjcY

• Den endeløse regulering  og nye krav til 
medarbejderen !

• Afgørende er at hjælpe og støtte medarbejderne 
at finde  eget mulighedsrum

• Hvor man selv kan gøre en forskel!

http://www.youtube.com/watch?v=Eyf97LAjjcY


Ledelses teorier nu og 

fremover! 

Konjunktur, mode og religion

 Der findes og der vil 

komme oceaner af 

nye bøger og teorier 

om ledelse 

 Vekslende mellem det 

bløde og det hårde 

teorier 

 Brugsanvisninger til 

hvordan man skal 

gøre

 Empatisk ledelse

 Tillidsledelse

 Omsorgsledelse

 Anerkendende

 teori

 Coaching 



Hvad ser ud til at virke?

 På højere grad af effektivitet 

 Fokus på lederudvikling/uddannelse og evaluering

 God intern kommunikation og vidensdeling 

 På større tilfredshed, mindre udskiftning af 

medarbejdere og lavere sygefravær 

 Frihed i opgaveløsningen

 Balance arbejde og fritid

 Fokus arbejdsmiljø/daglige trivsel



Ledelse og 

arbejdspladsen 

• Hvordan måler vi god ledelse? 

• Håndbøger i ledelse?

• 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 

 Lederens opgave  at skabe tid og rum til 

medarbejdere kan passe deres arbejde 

 Ressourcefordeler 

 Talsmand – bindeled op ad og ind i 

organisationen

 Vidensdeling til de rette medarbejdere

 Strategiske fokus på nye løsninger fysisk og 

digitalt – mennesker eller system i spil



The Priest

 Kunne lide og rumme mennesker i al deres 

umulige og besværlige mangfoldighed

 Forbindelsesrolle–kommunikationen om retning 

og mening til den enkelte  og organisation 

 Evne til at begejstre  og motivere i forhold til 

kerneydelsen, kultur og strategi (det smitter)

 Dialog og nærvær hver dag

 Eksekver  - konsekvenspædagogik! 



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 mange forskellige 

mennesker og kulturer

 Erkendelse af lederskabets mange facetter og 

udfordringer

 Frontfigur - ansvar og rollemodellen for alle



Den aktive hærfører eller den tro væbnerVirksomheder



Brancher og regioner

• DK- Industri,  Landbrug,  og transport, søfart

• Norge – Olie, brændstoffer, metal, råvarer, 

industrimaskiner og  fiskeri. 

• Sverige- elektronik, maskiner,( biler), papir, jern 

og stål. 

• Erhvervstruktur – få store virksomheder, mange 

små- og mellemstore

• DK og Norge 

• Store regionale forskelle i landene



Virksomhedsejere og 

virksomhedsledere

http://www.nordjyske.dk/aalborg/forside.aspx?ctrl=138&data=28;3390116;4;5;403732
http://www.nordjyske.dk/aalborg/forside.aspx?ctrl=138&data=28;3390116;4;5;403732
http://nordjyske.dk/erhverv/forside.aspx?ctrl=138&data=4;3997220;3;5;724309
http://nordjyske.dk/erhverv/forside.aspx?ctrl=138&data=4;3997220;3;5;724309


Hvordan ser 

SMV’er ud?

 Norge er præget af små og mellemstore virksomheder

 Selv de store er ofte små i verdenssammenhæng 

 Mange af disse virksomheder er ejerledede – det er 

ejeren, der står for driften

 Iværksætteri og forståelse af det at drive en virksomhed 

er en væsentlig del af deres verden

 Andre er ledet af dygtige forretningsfolk, der på 

ejerkredsens vegne driver virksomheden – ofte er de 

bonusaflønnende og medejere



SMV kultur

 Er præget af praktikere, der kan få ting til at 
virke og tror på  sammenhængen mellem hårdt 
arbejde og belønning

 Vil gerne få det hele til at virke – og gerne rigtigt 
godt

 Har ofte et stort hensyn til medarbejderne at 
bære rundt på – investere ikke i blinde

 Vil meget nødigt gøres til grin eller opfattes som 
dumme 

 De skal mødes på deres egen hjemmebane



De store virksomheder

• De har en høj grad af professionalisme  med 

hensyn til Corporate arbejdsmiljø

• Professionelle ansatte med arbejder med 

arbejdsmiljø –regler, certificeringer og forskelle 

i praksis forskellige afdelinger 

• Tilsyn men især rådgivning  kræver høj 

faglighed, viden om sektor, branchen, og 

virksomheden måske lokalt netværk 

virksomheden. 



De små og mellemstore 

virksomheder

• De har ikke altid det professionnel set-up med 

hensyn til arbejdsmiljø – kender måske –måske 

ikke regler 

• Mangel på viden og evne til at omsætte den i 

praksis - skepsis og usikkerhed

• Det tager tid at opbygge en tillidsrelation

• Men meget taknemmelig for, at andre vil hjælpe 

dem med at følge de rigtige regler 

• Andre fuldstændig ligeglade – gør som det 

passer f.eks. Rengøring, transport 



Kend dine virksomheder

Netværk og Tillid

• Personligt besøge de mange virksomheder i 

området især private

• Udvise reel interesse, og lytte!

• Finde ud af, hvad de kunne tænke sig af typer af

samarbejder – rådgivning -opfølgning

• Efterfølgende lave forskellige strategier; 

netværk, konkret samarbejde, projekter ...



Nye veje nødvendige 

mod fremtiden

• Service  sammen med kontrol og krav,

• Noget for noget – den nye tilgang

• Vi servicerer dig og hjælper dig med at finde et 

job eller uddannelse, så godt vi kan.

• Den digitale indgang til Arbejdstilsynet er

præget af upersonlig og myndighed som alle de 

andre

• Hvad med en mere personlig og interaktiv

tilgang, når virksomhed eller borger henvender

sig

http://borgefagerli.com/at-a-crossroads/cross-roads/
http://borgefagerli.com/at-a-crossroads/cross-roads/


Mangfoldig service og 

tilgang

• One size does not fit all!

• Mange forskellige generationer, livsfaser, 

kulturer, sociale forhold og  ønsker til service 

og måde at kommunikere på 

• Åbenhed og parathed til at bruge mange 

forskellige metoder til at yde den optimale 

service for det enkelte menneske

• På den måde, som den enkelte foretrækker





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…
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