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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

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

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
• Den enkelte medarbejder er en organisation
med eget netværk

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.
• Mange ledere og medarbejdere kan potentielt
stå til rådighed døgnet rundt eller i nogen grad,
især mellemledere.
• Fusion mellem fritid og arbejde.
• Store krav til det enkelte menneske om
selvadministration og akademiske pause

Regulering af
arbejdsmarkeds løn og
arbejdsvilkår

•1. Aftalemodellen
•Arbejdsmarkedets
parter aftaler via
overenskomster
•Forhold om løn,
fridage, børns første
sygedage mv.
•EU-lovgivning ind i via
forordning og direktiv

•2. Love - politikere
•EU-modellen, franske
og tyske(svenske)
model
•Love som regulerer
lønmodtagers
rettigheder og
arbejdsgiver
forpligtelser

Status i DK, og andre
lande
• Matricht traktaten i 1993 blev
arbejdsmarkedsparter skrevet ind i traktaten
• Hovedorganisationer på lønmodtager og
arbejdsgiverside er repræsenteret via
europæiske forhandlere ( direktiver)
• Forordning om arbejdskraftens frie
bevægelighed indenfor EU om adgang til
arbejdsmarked, arbejds- og levevilkår, social og
skattemæssig ligestilling

EU 27 –2020 måske 30
incl. Norge, Tyrkiet og
Island.
• Aftaleretten og kollektive aftaler/tarriff findes
stadigvæk, men de vil regulere mindre end
tidligere
• For det første EU-lovgivning og anden
international lovgivning ( ILO) som regulerer
arbejdsmarkedsvilkår
• Flere tendenser arbejder for en langsom men
sikker harmonisering af reguleringen af
arbejdsmarked i Norge, Skandinavien og EU

Finansiel harmonisering
• Mange virksomheder har afdelinger og
aktiviteter i flere skandinaviske og EU- Lande,
derfor har arbejdsgiver/virksomhederne en
interesse i, at reguleringen i de forskellige lande
komme til at være mere ens end i dag.
• Flere arbejdstagere vil gerne rejse og have
stillinger i flere forskellige lande og
arbejdssteder.
• En fordel at vilkår og lån er de samme.

Danmark i Verden 2020

Danmark i Verden
2030

2020 Globalisering –
kompetencer
• Høj grad af specialisering indenfor fagområdet
hvad enten det er kunder, erhverv, invest..
• Forståelse for en global verden og de mange
forskellige kulturer – in english, dear!
• Kommunikation, arbejde, uddannelse og
problemløsning på tværs af fysiske grænser
• Kend dine kunder, kendskab til mennesker,
deres liv, behov for sikkerhed, kvalificeret
rådgivning( ikke salg) både privat og erhverv

Det moderne globale og digitale samfund og
verden i 2020. Fremtidens vigtigste kvalifikationer;
• Informationsbearbejdelse
– Finde, sorterer, behandle, omforme, videresende,
smide væk, destillere, lave en syntese
– Arbejdet med digitale data bliver meget mere
omfattende
– Det er et krav for at klare sig som borger og
menneske
• Tilpasning til nye mennesker, arbejdspladser og
krav. Navigere i kaos
• Livslang uddannelse – vi har alle brug for at lære hele
livet
• Evnen til at samarbejde med mange mennesker, hele
tiden ( uddannelse, selvværd og dømmekraft)

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.
• De kan bedst lide at løse problemer via telefonen eller
ansigt til ansigt med personen.
• Digitale indvandrere: Internettet bruges men kun det til,
man kan stole på rejser, bank o.s.v.
• Første brug det hele generation - eat all of it, and leave
nothing behind you.

Babyboomers, arbejde
og uddannelse
• Historiske grundlæggere af de mange solidariske
systemer på arbejdsmarkedet ( sikkerhedsorganisation,
Mus, personalehåndbøger, at alle får den samme
behandling)
• De første kvinder på arbejdsmarkedet
• Det vigtigste – spændende opgaver, kollegaer og
lønnen ikke så vigtig, dog sikkerhed og anerkendelse
• Gode pensioner, seniorordninger – uddannelse skal
sikre mig i min tid …..
• 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.
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

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)
•
•
•
•
•

Fremtidens produkt,
arbejdsplads, relation?

Forskellige typer af
medarbejdere

•

Primadonnaen – fagligheden og 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.

Fremtidens
arbejdsmiljø
• Dårlig ledelse gør folk langtidssyge og får dem
til at flytte arbejde. (konsekvens)
• Virksomheden som livsnavigatør d.v.s. hjælpe
medarbejderne med stress og det psykiske
arbejdsmiljø - styre eget liv både arbejds- og
privatliv.
• "Leadership involves plumbing as well as
poetry” James G. March, Stanford University

Rekruttering og de mange
udfordringer
• Generationer af mennesker og nationaliteter
• Mennesker med forskellige værdier, social og
familiebaggrund
• Mennesker, som motiveres på mange
forskellige måder.
• Giver I de mange forskellige mennesker
lyst til at søge en ledig stilling hos jer?
• I går ind for ( højtkvalificeret) mangfoldighed,
men hvor synligt er det ?

Rekruttering af de
dygtigste
medarbejdere
• Job, løn og udviklingsmuligheder!
• Virksomheder flytter i dag efter arbejdskraften
ikke omvendt!
• Andre jobmuligheder/konkurrenter en fordel
• Geografisk placering og synlighed digitalt og i
byen/området
• Omgivelserne har stor indflydelse
• Børnepasning, grunde og bosætning.
• Infrastrukturen til og fra arbejde (far og mor)

Digital NOW
• Alle under 30 år er digitale indfødte
• Digitalt, interaktivt, gaming og visuelt d.v.s.
billeder/videos, spil (som kunderne)
• Byder I op til en interaktiv dans?
• Billeder og historier i videoform
• Ser det sjovt og inspirerende ud at være at
ansat hos jer ? De 3 FFF.
• Community – fællesskab, sjov

De digitale indfødte
under 30 år. ( 2020 alle
under 40 År)
• What´s in it for me!
• Uddannelse vælges for at bringe en videre
personligt eller fagligt.
• Store krav til kommunikation og reel
dokumentation for fordele ved uddannelse på
mange platforme - non stop.
• Fysisk, digitalt, lokalt, rådgivning og service,

Globalisering og
urbanisering
• To megatrends frem mod 2020
• Global – alle er internationalt orienteret mod
verden, arbejde, uddannelse og muligheder
• Lokal- Jo mere åben kompleks og uoverskuelig
verden er, jo mere har vi brug for at tilhøre en
by, et lokal område og være stolt af det.
• Utroligt vigtigt for filialer at de har et lokalt
varemærke fysisk og digitalt, når I skal
rekruttere.
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