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Offentlig jobfest
frem til 2010 



Indiens high-tech center



Globalisering 2.0

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

finansielle wizkids
� Kreative medarbejdere
� White coller sweat shop arbejde 

� Digital udprikning i Dacca

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

� Hvornår begynder globaliseringen i den 
offentlige sektor?



Hvorfor fattes riget 
penge?

� Dyre overenskomster 
� 12,8% samlet ramme

� Fald i BNP i 2008, 2009 og 2010/11
� Niveauet er under 2006 i realpriser

� Faldende skatteindtægter
� 50.000 flere fuldtidsansatte i det offentlige
� Andre udgiftsstigninger efter strukturreformen
� Generelt faldende produktivitet
� Stigende krav fra borgerne



Effektivitet i 
serviceproduktionen

� Effektivitet bliver et af de offentlige nøgleord
� Effektivitet i produktionen 
� Vi bliver nødt til at opfinde en brugbar 

effektivisering af serviceområdet
� Effektivitet i kommunikation og organisation –

væk fra mødekulturen og mod en bedre 
beslutningskultur

� Yderligere digitalisering

� Det kræver nye organisationsformer



Kerneydelsen

� Det er kerneydelsen, der skal fokus på
� Alt for lidt energi og tid anvendes på at sikre 

kerneydelsen
� Det giver mening i arbejdet – og får folk til at 

blive
� Det kan forsvares i forhold til alle 

interessegrupper
� Det gælder om at skære alt det andet væk – og 

det er en ledelsesopgave



Nutidens og fremtidens 
arbejdsliv

� I øjeblikket større ydmyghed og 
tilbageholdenhed, det varer ikke de næste 5 år

� Vi går stadigvæk 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
� Arbejde i konkurrence med familie, ferie og 

forbrug – mindre i krisetider 



Kilde: Danmarks Statistik, 2010
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Demografi Danmark
absolutte tal 2011-2021

2011 2021 Ændring

0-9 651.719 634.449 -17.270

10-19 697.015 659.358 -37.657

20-29 644.195 742.503 98.308

30-39 731.127 653.150 -77.977

40-49 812.750 728.162 -84.588

50-59 716.709 786.578 69.869

60-69 682.658 663.965 -18.693

70-79 386.429 566.482 180.053

80-89 190.200 226.078 35.878

90 + 38.145 44.091 5.946

I alt 5.550.947 5.704.816 153.869



Livets nye faser
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Medarbejdere

� Dyb arbejdskraftmangel om nogle få år
� Det hjælper først om 10 år, og der er alting 

alligevel forandret
� Automatisering, outsourcing og nye 

forretningsmodeller
� Tage sig godt af de unge og seniorerne
� Passe på familiernes midt i livet
� Opprioritere HRM og en ny organisation



Sokrates
(469 – 399 Fvt.)

� ”De unge rejser sig ikke længere op, når ældre 
kommer ind i et værelse. ”

� ”Vore dages ungdom elsker luksus. Den har 
dårlige manerer, foragter autoritet, har ingen 
respekt for ældre mennesker og snakker, når 
den skulle arbejde. ”

� ”Den modsiger sine forældre, skryder op i 
selskaber, sluger desserten ved spisebordet, 
lægger benene over kors og tyranniserer 
lærerne."



De seks generationer, 
værdier og teknologier

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
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 2001 -



Babyboomers
født 1940-54

� Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en 
periode med mangel og afsavn.

� Teknologi: p-pillen og TV – apparatet som det fælles 
husalter.

� De kan bedst lide at løse problemer via telefonen eller 
ansigt til ansigt med personen. 

� Elsker at behandle alle lige som ledere – og er 
gammeldags i stil og kultur

� Digitale indvandrere: Internettet bruges men kun det til, 
man kan stole på rejser, bank o.s.v.

� Grasshoppers: Eat all of it, and leave nothing behind



� Mere bevidste og kyniske
� Design, etik, idé..
� Vil ikke skilles, familieværdier og  den personlige 

succes er familie, karriere og fritid i forening
� Interrailgenerationen
� En ny start frem for den 3. alder – begynder forfra i 

50erne
� Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og 

samfundet er vigtigt 
� Orienteret mod egen karriere som ledere
� Kender det individuelle men anerkender det ikke 

nødvendigvis hos yngre medarbejdere



Generation X
født 1967-79 

� De første ønskebørn efter p-pillen
� Selv-centrerede og selvorienterede, første generation 

med fokus på enkelte individ 
� Ekstroverte – vis det hele
� Søger personlig succes og går efter status, derfor 

mange workaholics
� Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.
� Brand entusiaster: Den perfekte livsstil
� Drømmen om det gode liv – gennem familien og arbejdet
� Værdier : Harmoni, helhed & hensyn



Generation X 
� Meningsfyldt og dybere mening

� Høj løn 

� Fleksible arbejdstider, ex. Mødefrihed mellem kl. 8-9 og 15-16

� Behøver ikke titel..

� Betragter arbejde som en pligt til samfundet

� Anerkendelse

� Udvikling og udfordring

� Vil arbejde meget

� Resultatorienteret dvs. vigtigere at få løst opgaven end 
arbejdstidens længde.

Arbejdes betydning og 
krav

Kilde: Fremforsk dybdeinterviews foråret 2009



De unge og arbejde 



Generation Y
� Meningsfyldt og dybere mening
� Fair og retfærdig løn
� Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag
� Gerne en fed titel, english please - manager
� Betragter arbejde som identitetsskabende og selvrealisering
� Se mig og ros mig flere gange om dagen
� Udvikling, udfordring, ansvar og afveksling
� Arbejde identitetsskabende
� Hver er sin egen lykkesmed 
� Ikke for meget arbejde, der skal være plads til 3 fff (frihed, 

fællesskab og fritid)

Arbejdes betydning og 
krav



Fælles krav og Forventning 
Generation X (1968-79) og

Y (1980-89)

� Arbejde/uddannelse er til for mig og ikke 
omvendt

� Zappe m.h.t. opgaver, kollegaer, og sted og en 
omfattende personlig og faglig uddannelse

� Den personlige anerkendelse/ros for den 
særlige forskel, jeg gør hver dag.

� Ledere som ledestjerner for  det meningsfulde 
arbejde, vi udfører hver dag! 



Fortsat.

� Fleksibiliteten mellem arbejds- og privatliv
� Fri os for regler, men giv os masser af frivillige 

tilbud og en voksen (arbejdsmiljø)
� Arbejdsplads med fokus på det hele menneske;  

livsfase, børn og andre forhold f. eks. en syg 
kat, marsvin, heste

� Anbefaling fra ansatte på arbejdspladsen – det 
virker



� The Priest, the Artist and the Manager
� Hvordan måler vi god ledelse? 
� Ledelsesteorier og økonomiske konjunkturer
� God praktisk ledelse er komplekst kludetæppe af 

afbrydelser, spørgsmål og stillingtagen og ikke den 
velordnede slipsemand, som styrer det hele fra 
kommandobroen (H. Mintzberg)

� Stanford University professor James G. March 
"Leadership involves plumbing as well as poetry”



Organisationer i fremtiden

� Taylor er stadig grundlaget for
konstruktionen af organisationer 
og idealet på produktionsområdet

� 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!



Organisationer i fremtiden
II

� W.L. Gore
� Find dine egne ideer
� Arbejde i projekter
� Selvledelse
� 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 belønninger til nye bærbare ideer

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



Den nye offentlige 
organisation

� Kerneydelser i centrum
� Fri os fra regler, indberetninger, registreringer 

og kulturudviklere
� Fagligheden går hånd i hånd med 

produktiviteten
� Særligt fokus på unge og yngre medarbejdere
� Seniorrekruttering – men husk at vilkårene skal 

være rimelige
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