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Danskere, tidsånd og 
rødhætte …. 

• Økonomisk nedtur skabte ændringer i tidsånden:
– Fra super materialisme til eftertanke og tilbageholdenhed.
– Fornuft frem for overflod – pris, opsparing og mindre 

forbrug 
– Frygt for mangel vækst i USA og EURO- Krise.– Frygt for mangel vækst i USA og EURO- Krise.

• Arbejdsmarked, uddannelse, efteruddannelse og A -
kasse

• De nye fokusområder: Natur, sundhed, sikkerhed
• De nye værdier: Samle os om det nære – være noget for 

hinanden – fokus på hjemmet frem for boligen
– Hjemmebag, egne grøntsager og urter, alternativ ernæring
– Hjemmestrik, Anti-mode og antimaterialisme



Befolkningsudviklingen
Danmark 2012-2022

Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa
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Demografi Danmark 
Absolutte tal 2012-2022

2012 2022 Ændring

0-9 651526 648954 -2572

10-19 696979 661691 -35288

20-29 660232 749220 88988

Kilde: Danmarks Statistik, 2012

30-39 716220 670774 -45446

40-49 815176 714259 -100917

50-59 721430 789734 68304

60-69 690550 670360 -20190

70-79 397708 576036 178328

80-89 189732 235577 45845

90 + 39821 45343 5522

I alt 5579374 5761948 182574



Fremtidens virksomheder
Og hvad vi leve af i 

fremtiden?



Væksten i efterspørgslen 
The middle class 

revolution
• Kina – på grund af middelklassen
• Sydamerika – igen middelklassevækst
• Indien - middelklassen
• EU afdeling øst• EU afdeling øst
• USA på grund af befolkningstilvækst
• Japan stabil aftager – men ingen vækst
• Nærområderne: 

– Norge – stor befolkningstilvækst
– Sverige – fremgang i økonomien
– Tyskland i vækst igen 
– Tyrkiet – stor befolkningstilvækst og voksende middelklasse



Globalisering 2.0

• Udflytnings af ”videns-arbejdspladser”
– Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids
– Kreative medarbejdere– Kreative medarbejdere

• Hvorfor? – prisen er bedre og de er ofte tættere 
på markederne

• Vi skal leve af det, vi er bedre til end de andre –
og hvor vi kender markederne bedre

• Outsourcing – hvor meget og hvor avanceret 
service også vidensservice kan flyttes!



Innovation er fremtiden
- Viden er ikke nok

• Vi skal være bedre end andre til at udvikle nye 
produkter og services
– Kreativitet, Innovation, selvstændighed – Kreativitet, Innovation, selvstændighed 

• Innovation kan ikke eksistere uden produktion 
og samspil mellem de to

• Der skal produceres og sælges – ellers 
forsvinder vores rigdom og velfærd

• Man kan ikke leve af viden alene – men kun af 
virksomheder, der anvender viden til 
frembringelse af produkter og services 



Fremtidens arbejdsliv

• Mange går på arbejde for at få og vedligeholde 
identitet og mening, derfor er mange meget 
arbejdsomme

• Vi søger mere og mere selvbestemmelse og har 
svært ved at styre det! Især de højtuddannede

• Vi søger mere og mere selvbestemmelse og har 
svært ved at styre det! Især de højtuddannede

• Vi kan løse mange ting hurtigere, nemmere og 
smartere ( hastighed og forandringskrav)

• De fysiske arbejdslov med at gå på arbejde og 
forlade det er ophævet. (privat/arbejde)

• Husk den akademiske rengøring/FUSKTID



Digitale medier og det 
grænseløse arbejdsliv

• Altid på farten i lufthavne, bus, tog og 
motorveje

• Kommunikation med mange mennesker, som 
man ikke dagligt møder fysiskman ikke dagligt møder fysisk

• Kæmpe netværk af personer på tværs af 
virksomheder og landegrænser

• Virksomheden kan ikke længere styre 
mennesket . 

• Den enkelte er sin egen organisation og leder 



Rekruttering,  fastholdelse 
og talentudvikling

2020
• Mennesker er den usikre faktor, men også 

afgørende faktor for fremtidens vækst og 
virksomheder.

• Merværdi oftest i samspil med hinanden• Merværdi oftest i samspil med hinanden
• Menneske først, så System ..
• Konsekvens –talentudvikling, rekruttering og 

fastholdelse kræver indsigt, viden og 
frisættelse af menneskers talenter. 

• Tower and Perrin ( kun 14 % fuldt engagerede)



Karriereveje til  flere typer 
?

• Primadonnaen – fagligheden og meningen med 
arbejdet, fordybelse er afgørende for dem for 
at blomstre (mening, opgaver og løn)at blomstre (mening, opgaver og løn)

• Præstation/karrieremennesket –
arbejdsopgaver, men især udvikling og 
muligheder ( næste hop på karrierestigen)( løn 
og titel) 



Flere Typer !!

• Pragmatikeren – gode arbejdsvilkår, miljø, 
kollegaer. ( Arbejdspladsen, opgaverne og 
lønnen).

• Lønmodtageren- går på arbejde og leverer de • Lønmodtageren- går på arbejde og leverer de 
aftalte opgaver, men lever i fritiden og for 
familie og venner.

• Talenter er ikke en homogen gruppe, men er 
også forskellige mht.  krav om faglighed, 
karrieremuligheder, løn og ledelse.



Generationer  fra digitale 

analfalbeter,indvandrere til 

digitale indfødte
Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendteFra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-64

optagne, udadvendte

Videoen

Født 1965-77

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

Generation Z
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.• 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 foreningsucces 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 



Digital natives and digital
life !



• Arbejde skal have en dybere mening 
• Udvikling, udfordring, ansvar og afveksling 
• Arbejdet skaber min identitet og selvrealisering
• Fair og retfærdig løn

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

• 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) 



Mangfoldighed

• Generationer af mennesker og nationaliteter
• Mennesker med forskellige værdier, social og 

familiebaggrund
• Mennesker, som motiveres på mange • Mennesker, som motiveres på mange 

forskellige måder.
• Giver I de mange forskellige mennesker lyst til 

søge, blive og udvikle sig hos jer ?
• I går ind for ( højtkvalificeret) mangfoldighed, 

men hvor synligt er det ?



Fremtidens 
arbejdsplads

• Virksomheden som livsnavigatør d.v.s. hjælpe 
medarbejderne med stress og det psykiske 
arbejdsmiljø - styre eget liv både arbejds- og 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 corporate, 
gruppe/team og individniveau.



Ledelse den unøjagtige 
videnskab

• 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. 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 • 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 • 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)



Organisationer 
i fremtiden

• Taylor er stadig grundlaget for
konstruktionen af organisationer 
og idealet på produktionsområdet
• Max Weber er stadig grundlaget for forståelsen • Max Weber er stadig grundlaget for forståelsen 

af organisationer og hans idealmodel for et 
bureaukrati anvendes stadig i det daglige

• Hvorfor er intet ændret på 100 år i en global og 
løbsk verden? 

• Den nye organisation skal være helt 
anderledes!



Medarbejderes 
behovspyramide 

(Gary Hamel)

Creativity

Passion
Passion

Kreativitet

Diligence

Obedience

Intellect

Initiative Initiativ

Intellekt

Akkurat, 

omhyggelig

Adlyde ordre



Organisationer i fremtiden
II

W.L. Gore
– Find dine egne ideer
– Arbejde i projekter
– Selvledelse
– Men meget præcise krav til at videreføre et projekt– Men meget præcise krav til at videreføre et projekt

Google
– 10% egen tid – find på noget, du brænder for
– Innovation i mange spor på en gang
– Store  økonomiske belønninger til nye bærbare ideer

Whole Food
– Teams og præstationsmåling i teams
– Indkøb decentral i teams
– Ledelse via peers



”Systemisk” ledelse

• I har selvledelse, distanceledelse og 
matrixorganisation

• Har I virkeligt frisat medarbejderne for den 
hierakiske  organisation ?hierakiske  organisation ?

• Giver det mindre styring og hierarki !
• Er det blot erstattet af performancesystemer og 

andre systemer, som sikrer måltal, effektivitet 
og sikre måder at måle især fortidens 
succeser?



Fremtidens ledelse

• Reel innovation skabes af de mennesker, som 
arbejder med produkt og processer.

• Derfor måske begynde nye ledelsesformer 
• Teams 
• Fusktid
• Start projekter, som man brænder for 
• Belønning af gode projekter ideer
• Smid alt det gamle væk, og start strategisk på 

en ny platform ! Læs Gary Hamel……
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