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

Forventningernes samfund
▪ Vi forventer konstant fremgang – helst med omkring
2,6% i DK hvert år
▪ Alle medarbejdere forventer bedre performance fra
jer hvert år
▪ Vilkår både løn, uddannelse og rammer er i konstant
opadgående trend på arbejdspladsen
▪ I virkeligheden er mange unge i dag de bedst
uddannede, men dårligst lønnede i USA og Europa

Befolkningsudviklingen
Danmark 2017-2027
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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 indfødte
som forbinder
integrerer,
De digitale
(Y), Zogog
new tracker
systemer og forbindelser
er vejen frem
millenium
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

De seks generationer: værdier
og teknologi
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 1955-66

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1967-79

Generation Y

Generation Z

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

Livets nye faser
og de to unge grupper
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Karakteristika
▪ Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil gøre
alt for. Mikkel i første række
▪ Emma er vant til at være i centrum og den
individuelle tilgang fra hjem og professionelle
▪ Sofie er god til indgå i mange forskellige situationer
og skifte roller og værdier afhængig af, hvem hun er
sammen med
▪ Mads er selvstændig og selvsikker på noget
▪ Mathilde gider ikke flere regler og politikker

Hverdagen
som ung i dag
▪ Materielt og indflydelse på liv langt større
▪ Skole, arbejde og sociale medier i gang hele tiden
▪ Præget af performance kultur og fokus på at præstere
godt fagligt i uddannelsessystem og på arbejde
▪ De er meget opmærksomme på at måle sig og
sammenligne med de andre unge på mange områder
fagligt, socialt og fysisk

Venner = at lykkes
Fælleskaber
▪ ”Uden venner føler man sig ensom og ikke have noget at lave”
▪ Bindeleddet for venskabet er ofte en ”fælles historie”, dele
oplevelser, og dermed fortiden og fremtiden
▪ Venner og venskab bliver hermed en del af deres socialisering
og identitetsdannelse ofte via sociale medier f.eks. snapchat
▪ Efterskolen, arbejdsplads, fritid,
▪ Frivillige fællesskaber og rammer – de vil helst hjælpes og
forstås af peers dvs. andre unge

De digitale indfødte

Digital Natives
▪ 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.
▪ Mange foretrækker lukkede kredsløb på sociale medier
▪ Glad for provinsen Danmark – men verden venter
▪ ”Når jeg endelige bevæger ud i det fysiske univers”

De mange valg
fra 15 - 30 år!
▪

”…Det er mere åbent og frit, hvad man vælger… Det er op til en
selv, hvordan ens fremtid bliver…” siger Sofie

▪

Mange unge føler, at de har meget travlt af natur med skole,
venner, familie og social tilgængelighed
Især med at finde ud af – hvad de vil være?
Individualisering og pres på den enkelte både i 2006, 2010 og
2017 Fremforsk.
På arbejdsmarked føler de unge sig også mest stressede
(ugebrevet A4)

▪
▪

▪

Digital Natives –
Rekruttering!

De unge og forventninger til
arbejdspladsen
▪ Karrieremuligheder skræddersyet til mig.
▪ Gaming – forskellige spil afhængig af køn og forventning om
next level
▪ Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag med forståelse for
andre interesser end arbejde (Heste, Yoga)
▪ Gerne en titel og noget at være stolt af
▪ Fair og retfærdig løn
▪ Fryns og fede lokaler – det er en selvfølge!
▪ Fælleskab med peers

▪ Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig!

Arbejdsplads og generationer

ca. 51 til 60 år
▪
▪
▪
▪

Født 1955-66– kaldet generation Jensen
Mere bevidste og kyniske i arbejdsliv og forbrug
Teknologi: Båndoptageren
Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og
samfundet er vigtigt
▪ Joness – konkurrence –penge og position
▪ Gerne redefinere sig for hver livsfase!
▪ Kommunikation - Fokus på udvikling og at vi gør det
rigtige(etikken/ideen)

Generation X
født 1967-79
ca. 38 til 50 år
▪ Første generation, som var virkelig ønsket (p-pillen
1966, fri abort 1973)
▪ Individuel tilgang – børneopdragelse, eget værelse i
parcelhuset
▪ Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.
▪ Den personlige succes …Workaholics
▪ Helst meningsfuldt arbejde til en høj løn og gerne
arbejde meget (titel uden betydning)
▪ Fleksible arbejdstider og resultater
▪ De sidder i dag på magten offentlig og privat

Arbejdsplads
Mega Tech 2030

Industriproduktion 4.0 og
Kunstig intelligens
▪ Øget automatisering og robotter med intelligente
systemer på vej ind alle steder
▪ Revolution på drift og servicen på mange kommunale
områder - bogholderi, løn, ældrepleje, standardviden,
f.eks. Advokat
▪ Formål – øget produktivitet og effektivitet i
opgaveløsningen og service
▪ Ledere kommer i de kommende år for alvor til at
trimme organisation, opgaver, arbejdsgange mv.

Demokratisering
af viden og service
▪ Mange varianter af intelligente robotter!
▪
▪
▪

Valideret og kontrolleret forskningsdata koblet til konkret
tilfælde som Dr. Watson
Bedre og lang mere service Dr. Watson Jill
Reel demokratisering af viden - Give ansatte og borgere den
bedste viden indenfor et område

▪ Nye opgaver for ansatte med udvikling, styring og
vedligeholdelse af mange nye teknologier og digitale
systemer

Lederrollen i forandringstider

Ledelse nu og fremover!
Konjunktur, mode og religion
▪ Vekslen mellem det bløde og det hårde teorier
▪ Det afhænger af de økonomiske konjunkturer og
udbud/efterspørgsel på arbejdsmarkedet
▪ Vi er på vej ind i bedre tider og større konkurrence på
arbejdskraft
▪ Mange bøger og færre teorier
▪ Uddannelse og praksis
▪ Teori og virkelighed
▪ Håndbøger - mon det virker, når jeg gør det!

Jeg holder af hverdagen
Mest af alt holder jeg af
hverdagen!
▪ Daglig praksis og en evig forandringsproces
▪ 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

Ikon og ledestjerne – en at se op til og som fortjener
respekt!

Managerrollen
▪ 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 ad og ind i organisationen
▪ Vidensdeling til de rette medarbejdere
▪ Strategiske fokus på nye løsninger fysisk og digitalt –
mennesker eller system i spil

Præsterollen
▪ Kunne lide og rumme ansatte i al deres umulige og
besværlige mangfoldighed
▪ Især de unge, som man ikke forstår!
▪ 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!

Rollen som komiker!
▪ En leder som tør indrømme fejl(UHA) contra den
negative fejlfinder/problemkulturen
▪ Som tør at sætte sig selv i spil på nye måder og
metoder i forhold 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

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

Hvad virker - ledelse og
performance ?
▪ 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
Kilde: God ledelse og god performance i danske virksomheder og organisationer” 2014 af Tor Eriksen, Valdemar Smith, Økonomisk
Institut AAU og Lederne

Befolkningsudviklingen
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Demografi Silkeborg Kommune
Absolutte tal 2017-2037
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