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Forventningernes samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  – helst med omkring 
2,6% i DK  hvert år

▪ Det gælder også  ledernes performance og vores vilkår 
som medarbejdere 

▪ Medarbejdere ønsker bedre vilkår og løn og forventer, 
at den opadgående trend opleves på arbejdspladsen

▪ I virkeligheden er mange unge i dag de bedst 
uddannede men dårligst lønnede i USA og Europa og 
det offentlige område 
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Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Danmark 2016-2026
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Demografi Danmark
Absolutte tal 2016-2036

DST

2016 2026 Ændring 2036 Ændring

0-9 627373 684088 56715 721891 94518

10-19 683865 655021 -28844 701359 17494

20-29 748732 760112 11380 715839 -32893

30-39 673593 783309 109716 776298 102705

40-49 797159 685829 -111330 769472 -27687

50-59 765248 782877 17629 661757 -103491

60-69 681207 720045 38838 740761 59554

70-79 486316 584522 98206 640101 153785

80-89 200294 312632 112338 388653 188359

90 + 43464 52767 9303 95415 51951

I alt 5707251 6021202 313951 6211546 504295



Befolkningsudviklingen 
2015-2030 (Prog 2015)

Prognoser ændrer sig





Fremtiden og 
fremskridtet 

▪ Pas på entydige  prognoser og 

▪ fremskrivninger 

▪ Byers og områders størrelse og udvikling afhænger af 
flere faktorer:

▪ Geografien – opland og nærhed til større by

▪ Infrastruktur – såvel vej som kollektiv trafik 

▪ Byens DNA og samarbejde på tværs erhverv og det offentlige  
- visionær købmandsskab /ildsjæle!

▪ Investorer og byggefolk 

▪ Se Bolius By statistik i kommuner 2006 til 2016



Danmark i Verden 2020

Globalisering og kvinder 



Den voksende middelklasse
60 % i Asien i 2030

• Afrika

• Sydamerika

• USA

• Indien

• Kina

• EU – øst

• Tyrkiet



Hvad vil middelklassen have?

▪ Som os efter 2. verdenskrig vil de gerne have : 

▪ Tryghed og sikkerhed – velfærdssystemer

▪ Sundhed og sundhed of børnene 

▪ Bedre tilværelse for vores børn end for os –
uddannelse, bedre boliger, bedre mad, biler, rejser og 
begyndende småluksus

▪ Luksus er det, vi ikke havde råd til selv – altså de 
almindelige middelklasse produkter

▪ Rettigheder, demokrati og ligestilling ….





Middelklassen og kvinderne i 
Verden

▪ En fordel for kvinderne i Verden 

▪ Årsagen til fokus på at beholde, uddanne og beskytte 
kvinder i Indien

▪ Pussy Riots – russisk feministisk punkband, som 
bekæmper nepotisme, kirke og kvindeundertrykkelse

▪ Femen- http://femen.org/ kamp mod religion, 
patriarkatet og sexisme – brysterne/kroppen som 
våben 

▪ Masser af bevægelse i gang i hele verden 

http://femen.org/


Arbejdsmarkedet i fremtiden

Der er mangel 
arbejdskraft

De ufaglærte taber:

Særlige

evner

Uddannelseslængde



Industriproduktion 4.0 og 
Kunstig intelligens

▪ Forventning om det betyder øget automatisering og 
flere intelligente systemer

▪ De kommer ind alle steder og løser typisk mere 
avancerede rutineopgaver f.eks. Bogholderi, løn, 
standardviden f.eks. Advokat

▪ Brug for mennesker, som kan løse de ikke - rutine og 
automatisede opgaver på arbejdsmarkedet både 
viden og manuelle

▪ Rester klarer maskiner…………..



There’s an app for that 

▪ Fleksibel arbejdskraft  på stedet 

▪ Virksomheder henter specialiseret arbejdskraft og 
konsulent tjenester fra hele verden via App og digitale 
platforme

▪ Vi kender Uber,  my- clean, Airbnb,  Amazones 
intelligent Turk – alle slags services fra produkt, 
service, og  fra ufaglært til højt specialiseret  
rådgivning.

▪ Flere arbejder deltids, kort eller længere periode  
måske 20 % i 2025 



Virksomhed og ledelse  frem 
2030

▪ Strategisk fokusområde – den rette arbejdskraft og 
kombination 

▪ It- professionelle internt eller specialiserede eksterne 
konsulenter med har indgående viden om  data, ny 
teknologi indenfor branchen

▪ Ikke mindst, evne til at koble intern og ekstern data 
med rette teknologier  

▪ Evnen til at indsamle, behandle  og udkrystallisere i 
samarbejde med andre i forhold til drift, kunder og 
nye forretningsmuligheder 



Lederrollen  i forandringstider 



Ledelse nu og fremover! 
Konjunktur, mode og religion

▪ Vekslende mellem det bløde og det hårde teorier –
det afhænger af de økonomiske konjunkturer  og 
udbud/efterspørgsel på arbejdsmarkedet 

▪ Mange bøger og færre teorier

▪ Uddannelse og praksis 

▪ Teori og virkelighed

▪ Håndbøger  - mon det virker, når jeg gør det samme!



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



Politiske 
organisationer 

▪ Politikere forgår og embedsværket består

▪ (Sir Humphrey – Yes minister)

▪ Nye spilleregler og rammer en del af hverdagen som de 
offentlige tjenere

▪ 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

▪ I forandringstider skal lederen ned i  maskinrummet og sørge for, 
at organisationen udvikles og ændre med de rette pejlemærker 
for øje.



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



The  Manager 

▪ 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



The Priest

▪ Kunne lide og rumme ansatte  i al deres umulige og 
besværlige mangfoldighed

▪ 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! 



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



Nutidens og fremtidens Kvinder og Køn 

http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/s
koenlitteratur-pa-p1-2017-01-11#!/31:00

http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/skoenlitteratur-pa-p1-2017-01-11#!/31:00


Udvikling de facto



Køn 

▪ 58 betegnelser f.eks. Trans Mand/kvinde - køn bliver 
mere og mere plastisk og ikke míndst vil alle 
anerkendes og have respekt/forståelse i samfundet 
LGBT Ordbog

▪ Konkurrence på hensyn og rettigheder –svært at få 
kønsdebatten op at stå i DK!

▪ Vi udgør ca.  halvdelen af jordens befolkning – men 
kvinder som gruppe færre midler – løn og rettigheder i 
mange samfund

http://lgbt.dk/om-os/lgbt-ordbog/
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De seks generationer:  værdier 
og teknologi

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jones

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 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( 51 år til 61 år)
▪ 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 
▪ Kommunikation - Fokus på udvikling og at vi gør det 

rigtige(etikken/ideen)
▪ Stadigvæk digitale indvandrere – nogle mere end andre



Generation X
født 1966-79

▪ 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 
▪ Værdier på arbejdsmarkedet – Harmony, Helhed og 

Hensyn
▪ De sidder i dag på magten offentlig og privat 

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 digitale indfødte 



Karakteristika  for  Y, Z og New 
Millenium 

▪ Socialisering i centrum som et særlig unika 

▪ Vant til at være i centrum og den individuelle tilgang 
fra forældre, pædagoger og undervisere

▪ De har lært at arbejde sammen, på tværs og i projekter 
fra en tidlig alder. 

▪ De er vant til selv at have en mening 

▪ Mange er selvstændige og selvsikre  

▪ Flere yngre iværksættere – super digitale med 
forretningssans



▪ 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  og noget at være stolt af

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

▪ Vil ikke arbejde for meget - De 3 FFF ( frihed, fællesskab og 
fritid i 2009)

▪ I en periode tilbageholdende og fornuftige…….

Y og Z’s forventninger til 
arbejdspladsen 
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Tidsforbrug og Køn

▪ Danske mænd og kvinder bruger begge 7 ½ time på 
løn  og husarbejde

▪ Vi  tror, at vi arbejder mere og har mere transporttid.
▪ Vi bruger mere tid på at være sammen med vores 

børn, lave mad, købe ind, huslige gøremål og at spise. 
▪ Vi sover mindre og bruger langt mindre tid på at lave 

ingenting
▪ Vi mangler fritid og i særligt grad Fri Tid

▪ Det er den frie tid, som nogle forsøger at fange igen 
på toilettet 



Forældres brug af tid på deres 
børn 

(Jens Bonke, 2009)



De yngre familier og par 

▪ Far og mor er efterhånden ligestillede og bruger mere tid 
på børnene end for 20 år siden. 

▪ De er fælles om rigtig meget – børnepasning, i Bauhouse 
mv.

▪ Langt større lige deling af arbejdsopgaver 

▪ Digitale indfødte og de første forældre med den 
individuelle tilgang  fra skole mv. 

▪ Vi og vores børn  vil behandles personligt og engageret 
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Udfordringer



Højtuddannede kvinder på 
arbejdsmarkedet 

2003 til 2012



De veluddannede 
kvinder 



DST 2015



Køn og 
Socioøkonomisk status 



Det kønsopdelte 
arbejdsmarked 



Den svære fase !

▪ Vi er nået langt med uddannelse, job og ligestilling i 
hjemmet ?

▪ Der er så mange usynlige og ubevidste valg i medier 
og blandt beslutningstagere, som favoriserer mænd 

▪ Det er svært at bekæmpe netop, fordi hardcore data 
som løn og fridage mv. er nemmere

▪ Evigt fokus på f.eks. Kvinder i musik, film og på 
universiteter gør en forskel 



Hvordan med kvinder i 
fremtiden !

▪ Det kommer, men det går ret langsomt 

▪ Udfordring det kønsopdelte arbejdsmarked –Vi skal 
huske netværk og fremme andre kvinder 

▪ Det gør mænd også uden at de tænker på det

▪ Rollemodel for døtre og andre yngre kvinder vi møder 
på vores vej 

▪ Bekæmpe ligemageri i DK og anerkend forskellighed 
og ret til det

▪ Familiepolitik – som fremmer mulighed –valg 





Marianne Levinsen

E: mlev@fremforsk.dk
T: 86 11 47 44
M: 20 67 45 01

www.fremforsk.dk
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