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Forventningernes 
samfund

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

 Det gælder også  ledernes performance og 
vores vilkår som ansatte  

 Mangel på arbejdskraft giver øget 
forventninger til indhold, løn og fryns 

 Virkeligheden på arbejdsmarkedet
 I virkeligheden er mange unge i dag de bedst 

uddannede men dårligst lønnede i USA og Europa



A New World Order  



The west is no 
longer the best

 Efter afslutning af koldkrigen  i 1989  havde vi 
stadig opskriften på de rette politiske og 
økonomiske styreformer 

 Demokrati og reguleret kapitalisme 
 Krige og mislykkede demokratiseringer i  Irak 

og Afghanistan 
 Finanskrise – kapitalismens nedsmeltning
 Derfor  har  USA og EU  været usikre  med 

hensyn til Syrien, Irak og i dag Rusland 





Usikker tid og verden og 
EU frem mod 2030  

 En ny mangfoldig verden  ser sit lys med 
mange forskellige interesser, kulturer, 
religioner, sprog og økonomiske magtcentre.

 Ressourcerne og magten over dem lige så 
vigtig som militær kapacitet.

 En langt mere kompleks og  uforudsigelig 
verden – usikkerhed og forvirring 

 Mr. Trump og Brexit forhandlinger
 Holland – Frankrig og Tyskland 



The New Normal 
frem mod  2030

 Vi har ikke længere særlig  særstatus som del 
af vesten – vi skal fortjene det hver gang 

 Virksomheder  - større omhu og vilje til at 
forstå mange forskellige nationaliteters og 
subgruppers interesser for at kunne sælge 
produkter og services

 En konstant – at der opstår nye konflikter og 
udfordringer, som rammer vores virksomheder,  
eksport og arbejdsmarkeder 



Danmark i Verden 2020

Globalisering og  
produktionsvirksomheder 



Hvad lever vi af i dag?
(netto)

 Eksport landbrug (50 mia.) (2011: 70 mia.)
 Eksport industrivarer (61 mia.)
 Søtransport (45-58 mia.)
 Varetilknyttede tjenester (13-15 mia.)
 Varetilknyttede merchanting (10-14 mia.)
 Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.)
 Royalties og licenser (2,5-4,5 mia)
 En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.)
 …resten giver underskud



Industriproduktion i Verden: 
USA på 1. pladsen



Kilde:The Economist, sept. 2th, 2014



Industriproduktion:
Også i Danmark

 Globalisering 2.0 – udlægning af viden og service til 
Asien og andre steder i verden

 Begyndende insourcing af industriproduktion – pris, 
kvalitet, teknologi og logistik i forening

 Lenovo, GE og Apple til USA – Jysk i DK
 Danfoss insourcer til Danmark igen her i 2013-14
 Fremtidens industriproduktion er automatiseret i langt 

højere grad – næsten uden berøring – og billigere
 Højtspecialiseret, maskintung og lille arbejdskraftandel
 Serie 0 produktion i Danmark, cashcows i Østen





Globalisering 3.0
(Industri 4.0)

 Automatisering, robotisering og effektivisering af alle 
processer i danske virksomheder

 Big data, nye energikilder, clouds, mobildata, nye 
materialer, deleøkonomi, AI, 3D printning, biotech

 Konsekvens – en andel af højt specialiseret arbejdskraft 
bliver vigtigst på alle områder (manuelt & boglige)

 En del af industrijobbene forsvinder og erstattes af ny 
teknologi (rutinejobs contra ikke-rutine)

 Men de kommende 5 år ventes arbejdskraftmanglen at 
blive større (Klaus Schwab, Davos)



Rådgivning og 
servicebranchen

 Øget automatisering og robotter med 
intelligente systemer på vej ind alle steder

 Revolution også i service branchen  -
bogholderi, løn, standardviden,  f.eks. Advokat, 
revision, patent mv. 

 Formål – øget produktivitet og effektivitet i 
opgaveløsningen og service

 Vi kommer alle til at  trimme organisation, 
opgaver, arbejdsgange  mv.  



Demokratisering 
af viden og service 

 Robotter med avanceret intelligent technologi 
på mange måder 
 Valideret og kontrolleret forskningsdata koblet til 

konkret tilfælde som Dr. Watson 
 Bedre og lang mere service Dr. Watson Jill 
 Reel demokratisering af viden - Give ansatte og 

borger den bedste viden indenfor et område 
 Fra MOOCS til personlig tilpasset læringssystemer 

for borgere og ansat 



Arbejdsmarked og 
generationer!



Kilde: Danmarks Statistik, 2013
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Arbejdsmarkeder i 
fremtiden

Der bliver stor 
mangel på
arbejdskraft i 
fremtiden

De ufaglærte taber:

Særlige
evner

Uddannelses-længde



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.

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



Arbejdsliv  og vilkår  

 Aftaler og rammer for arbejdet har de sidste 20 
år været under stærk opløsning 

 Internettet og digitalisering gør det muligt 
 Mange også videns medarbejdere kan arbejde 

24/7 
 Individualisering af ansvar for eget liv
 I det nye ustrukturerede digitale fleksible 

arbejdsliv har mennesker brug for struktur, 
fællesskab og tryghed. 



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

ca. 61 til 77 år

 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 ved, at der skal ydes, før der kan nydes
 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
 Selv definere senior og alderdom og flere og flere især 

mænd fortsætter med at arbejde frivilligt!



ca. 51 til 60 år 

 Født 1955-66– kaldet generation Jensen 
 Mere bevidste og kyniske i arbejdsliv og forbrug
 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 
 Joness – konkurrence - penge, status og position 
 Gerne redefinere sig for hver livsfase!
 Kommunikation - Fokus på udvikling og at vi gør det 

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




Generation X
født 1967-79
ca. 38 til 50 år

 Første generation, som var virkelig ønsker (p-
pillen 1966, fri abort 1973)

 Individuel tilgang – børneopdragelse, eget 
værelse i parcelhuset  

 Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.
 Den personlige succes …Workaholics
 Helst meningsfuldt arbejde til en høj løn og 

gerne arbejde meget (titel uden betydning)
 Fleksible arbejdstider og resultater 
 Værdier - Harmony, Helhed og Hensyn
 De sidder i dag på magten offentlig og privat 



De digitale indfødte 



Digital Natives

 Socialiseret  til personlig og individuel tilgang 
 Vant til at indgå i mange forskellige sociale 

sammenhænge og fællesskaber
 Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i 

live.  www.youtube.com, www.facebook.com, 
www.snapchat.com, www.instagram.com, 

 Digitale verdensborgere i provinsen DK i 
Verden og fællesskab med peers!



 Karrieremuligheder og personlig udvikling 
skræddersyet til mig 

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

 Fryns og fede lokaler – det er en selvfølge!
 Next level – en titel og indhold -noget at være stolt af

 Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig!
 Når jeg endelig bevæger mig ud i den fysiske verden!
 Y og Z – finanskrise, arbejdsmarked ….

De unge og forventninger til 
arbejdspladsen 



Den attraktive 
arbejdsplads

 Få medarbejdere uanset  generation, køn, 
livsfase, social gruppe, faglighed og kultur til at 
arbejde  med energi og engagement 

 Slip Talenterne løs uden at miste fokus på 
opgaven, arbejdet og helheden

 Arbejdspladsen som livsnavigatør dvs. hjælpe 
medarbejderne med at styre eget liv både 
arbejds- og privatliv  - Det moderne 
arbejdsmiljø





Ledelse,  mennesket
også i fremtiden 

 Evidens er vejen frem, men mennesket står i 
vejen. (magt, rutiner og best practice)

 Erfaring er ikke nødvendigvis et plusord blot  1 
års erfaring gentaget 20 gange.

 Læs mere; Power - Why some people have it-
and others dont! Jeffrey Pfeffer 2010, 

 Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 
sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf, Dyrby
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