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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
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Arbejdsmarked i fremtiden  



Globalisering  2.0

▪ Konkurrence på alle typer af arbejdspladser, også de 
højtuddannede
▪ Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og 

finansielle wizkids, kreative medarbejdere

▪ Rambøll ca. 1800 ingeniører

▪ Flere og flere opgaver også mere avancerede 
servicefunktioner outsources 

▪ Arla Polen – Grundfos – Budapest, 

▪ Alle jobtyper, funktioner og delfunktioner i potentiel 
global, regional og lokal konkurrence



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 



Medarbejderne især de unge 
Z og de unge Y
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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



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 
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Digital Natives Y og Z



De mange valg
fra 15- 30 år!

▪ ”…Jeg synes, der er mange muligheder i dag, og det er 
nærmest kun én selv, der sætter sine egne grænser.”
siger Peter 

▪ ”…Det er mere åbent og frit, hvad man vælger… Det 
er op til en selv, hvordan ens fremtid bliver…” siger 
Sofie

Valget af videregående 
uddannelser er et fuldstændig 

uoverskueligt marked ( i dag ca. 
840)

Nina Smith, professor



Digital Natives

▪ Socialiseret  til personlig og individuel tilgang 

▪ Jobbet et personlig projekt med fokus på det jeg kan 
opnå

▪ Gamingfication – next level

▪ Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.  
www.youtube.com, www.facebook.com, 
www.snapchat.com, www.instagram.com, 

▪ Digitale verdensborgere i provins DK i Verden

▪ Stoler især på venner, familie og kollegaer

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.snapchat.com/
http://www.instagram.com/


De hurtige 
og ambitiøse unge  

▪ Arbejde og uddannelse er  til for mig og ikke omvendt

▪ Zappe m.h.t. opgaver, funktioner og udfordringer 
nogle globalt andre lokalt

▪ Fællesskab med Peers!

▪ Forståelse for person, interesser, værdier og andre 
forhold f.eks en syg kat. 

▪ I 10érne – fri os fra alle de, der bare laller 
rundt…(CEFU)

▪ Travlt med at forbedre CV, praktik, jobs, udland



▪ Karrieremuligheder og personlig udvikling skræddersyet til 
mig.

▪ Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag med forståelse for 
andre interesser end arbejde (Heste, Yoga, festival)

▪ Fair og retfærdig løn

▪ Fryns og fede lokaler – det er en selvfølge!

▪ Jo yngre jo mere fryns – Tak 

▪ Gerne en titel  og noget at være stolt af

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

De unge og forventninger til 
arbejdspladsen 



De yngre og arbejdspladsen

▪ Lækker og smart design

▪ 24/7 – Whatever – Whenever 

▪ Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan se og 
røre, følge og finde frem til uden besvær

▪ Den visuelle ikke den tekstnære tilgang 

▪ Engageret og god attitude –” Når man endelig 
bevæger sig ud den fysiske verden !”



Kaffepause 10. min 



Udfordringer for jer



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.



Lederrollen  i forandringstider 



Kompetencer og det 
kompetente menneske

Den moderne arbejdskraft skal være 
Fleksibelt, Innovativt, 

Bæredygtig

Fagligt og evidensbaseret 

Vidende, Social, Kreativt

ROBUSTE 

Kompetent

200 % dedikeret ……………………….

Det er sgu svært at være hele tiden!

Man kan gøre som Andreas Doppler, MEEN



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





Refleksion 

▪ Har oplæg om ledelse og de mange roller som leder 
givet anledning til nye overvejelser?

▪ Kan I se mulige løsninger på de udfordringer som vi 
drøftede tidligere?
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Hvad virker - ledelse og 
performance ?

▪ På højere grad af effektivitet 

▪ Fokus på lederudvikling/uddannelse og evaluering

▪ God intern kommunikation og vidensdeling 

▪ På større tilfredshed, mindre udskiftning af 
medarbejdere og lavere sygefravær 

▪ Frihed i opgaveløsningen

▪ Balance arbejde og fritid

▪ Fokus arbejdsmiljø/daglige trivsel

Kilde: God ledelse og god performance i danske virksomheder og organisationer” 2014 af Tor Eriksen, Valdemar Smith, Økonomisk 
Institut AAU og Lederne
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