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Privat forbrug
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)
Sikker vækst på 10 år
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Danskere
og lille land – hvad nu?
• U-turn efter dansen om den gyldne friværdi. (2003 2007/8.
• De gode værdier nu og frem mod 2015 er fornuft,
retfærdig forbrug, velgørenhed og SUNDHED er IN og
rigtig adfærd.
• Indhold frem for materialisme.
Vores reaktion siden krisen er;
• Mere tid derhjemme med venner og familie (flere børn)
• Mindre forbrug og mere opsparing
• Rekordsøgning til uddannelse og efteruddannelse

Nutidens og fremtidens
arbejdsliv
• ” Men Ytmyghed ikke en efterspurgt vare i
fremtiden!”
• Mange går ikke kun på arbejde for at dække
behov, men for at få identitet og mening
• Vi arbejder mere og mere, og søger mere og
mere autonomi i arbejdet, og har svært ved at
styre det !
• Vi er verdensmestre i jobskift i Danmark,
• Næste økonomiske optur

Netværksmennesket
i vækst
• Ingen fast arbejdsplads, men altid på farten i
lufthavne, bus, tog og motorveje
• Non stop i gang med at kommunikere, beslutte,
og koordinere via i-Phone, HTC, PCér og mobil
• Kommunikation med mange mennesker, som
man ikke dagligt møder fysisk
• Kæmpe netværk af personer på tværs af
virksomheder og landegrænser
• Virksomheden kan ikke længere styre
mennesket . Den enkelte sin egen organisation.

Digitale medier og det
grænseløse arbejdsliv
• Vi kan løse mange ting hurtigere, nemmere og
smartere end før mobil og internet.
• De fysiske arbejdslove med at gå på arbejde og
forlade de indtil næste dag er ophævet.
• Store krav til det enkelte menneske om
selvadministration og akademiske pause
• Informational overload - den gode
kommunikation er at få og give relevante
informationer. (forenkling og skarphed)
• Både internt og eksternt

Rekruttering, ledelse og
kommunikation internt
2016
• Det er mennesker, som skaber udvikling, gør en
forskel enten alene, men oftest i samspil med
hinanden i både private og offentlige
organisationer.
• Menneske først, så System ..
• Konsekvens – god ledelse, kommunikation,
dialog, og rekruttering kræver indsigt og
anvendt viden om de mennesker, det drejer sig
om.

Befolkningsudviklingen
Danmark 2011-2021
Den Sølvgrå Tsunami i EU 27
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De seks generationer:
værdier, teknologi og
arbejdsliv
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.
• 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 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

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)
•
•
•
•
•

Fremtidens produkt,
arbejdsplads, rekruttering

Forskellige typer af
medarbejdere

•

•

Primadonnaen –høj faglighed er meningen
med arbejdet, fordybelse er afgørende for dem
for at blomstre (mening, opgaver og løn)
Præstation/karrieremennesket –
arbejdsopgaver, men især udvikling og
muligheder ( næste hop på karrierestigen)( løn
og titel)

Typer af medarbejdere
•

•

•

Pragmatikeren – gode arbejdsvilkår, miljø,
kollegaer. ( Arbejdspladsen, opgaverne og
lønnen)
Lønmodtageren- går på arbejde og leverer de
aftalte opgaver, men lever i fritiden og for
familie og venner.
Medarbejdere er ikke en homogen gruppe, men
er også forskellige mht. krav om faglighed,
karrieremuligheder, løn og ledelse.

Rekruttering og
kommunikation
• Mennesker i forskellige generationer og
nationaliteter
• Mennesker med forskellige værdier og
religioner – tørklæder og kalotter
• Mennesker med forskellige sociale og
familiemæssige relationer
• Fokus på det enkelte menneske med mange
forskellige både faglige, personlige og kulturelle
kvaliteter ( det centrale omdrejningspunkt)

Fremtidens
arbejdsplads
• Virksomheden som livsnavigatør d.v.s. hjælpe
medarbejderne med stress og det psykiske
arbejdsmiljø - styre eget liv både arbejds- og
privatliv.
• Det stiller store krav til kommunikation og
dialog, når både arbejde og privatsfære
fusionerer mere og mere både på coporate,
gruppe/team og individniveau.

Ledelse og
arbejdspladsen i 2016
Hvordan måler vi god ledelse?
Dårlig 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
• Lede og fordele arbejdsopgaver med
overordnet overblik ud fra personale, økonomi
arbejdsopgaver og strategi.
• Evne til at begejstre og motivere i forhold til
kerneydelsen, kultur og strategi (det smitter)
• Den faglige specialist, som har den faglige
indsigt og dømmekraft i hverdagen
• Eksekver - konsekvenspædagogik!

The Priest
• Kunne lide og rumme mennesker i al deres
umulige og besværlige mangfoldighed
• Dialog og nærvær hver dag ikke kun den årlige
MUS.
• Respektfuld kommunikation
• Anerkendelse af indsatsen
• Give den enkelte retning og mening i
arbejdslivet ( Uhyre vigtigt)

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

www.fremforsk.dk
Marianne Levinsen
Fremforsk
Kannikegade 18, 1.sal.
8000 Århus C
E: mlev@fremforsk.dk
T 86 11 47 44
M 20 67 45 00

