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Medarbejdere
▪ Dyb arbejdskraftmangel fremover
▪ Det hjælper først om 5-6 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
▪ I kommer til at være rigtigt gode og flinke ved de unge,
hvis de skal blive hos jer
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Fakta om familien
▪ Ikke færre familier - singlerne er overvurderet
▪ Danske familier er mere sammen med deres børn end for 15-25
år siden
▪ 72% bor sammen med far og mor
▪ 65% af danske børn vokser op med begge deres biologiske
forældre
▪ 18% af børnene har en enlig forsørger (2% en enlig far)
▪ 10% bor med forsørger og ny partner
▪ Familien er blevet et valg
▪ Stadig mange skilsmisser, men folk gifter sig igen

Institutionaliseringen
af børn

B, X og Y på arbejdspladsen

De seks generationer

Baby Boomers

Generation Jones

Generation X

Den store under og
efterkrigsgeneration:
40-tallister, 68-generation
Fra mangel til overflod
P-pillen
Født 1940-54

Nyopdaget generation
stor generation,
”Jones”, fordi de er
almindelige
Stereoanlægget
Født 1955-66

Nå-generationen
Den lille efter p-pillen
Selvcentrerede, selvoptagne, udadvendte
Videoen
Født 1967-79

Generation Y

Generation Z

New Millenium
Efter 9-11 generationen
Kulturel homogen.
1. verdensborgergen.
Wi–Fi (Wireless internet)
Født 2001 - 2013

Den mindste generation
Kvinder ud på
arbejdsmarkedet
Pc, mobiltelefon
Født 1980-89

Mellemkrigsgeneration
Stor familieværdier
Projekt-og curlingbørn
Digital natives
Født 1990-2001

Arbejdes betydning og krav
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.
Kilde: Fremforsk dybdeinterviews

De nye unge familier
(Generation Y 28-37 år)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Far er også kærlig og leger med børnene
En nye type familie – Bonderøven er sexet
Teknologi: Pc, mobiltelefon
Veluddannede
Fun-shoppers
Store sociale talenter
Myself Inc.
Mestre mange valg og en ustabil og labil situation
Verdensborgere af sind
Been there, done that

Arbejdes betydning og krav
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)

Krav og Forventning
Generation 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.
▪ De er vokset op i børnehaver og savner pædagogfri zoner
▪ 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
▪ Men de er ved at blive voksne – børn og børnefamiliers
udfordringer
▪ Anbefaling fra ansatte på arbejdspladsen – det virker

Why Gen Y is unhappy

BE GOOD
Gen Z (og de unge Y’er)
▪ Gøre noget godt
▪ Gøre en forskel
▪ Hjælpe verden, bygge en
skole, redde nogen
▪ Redde dyrene, kloden,
regnskoven eller de
oprindelige folk
▪ Se din virksomhed som en
mulig belastning

Gen. Z: Venner = at lykkes
Venner er det vigtigste
▪ Uden venner så vil man føle sig ensom og ikke have noget at
lave”
▪ Bindeleddet for venskabet er ofte en ”fælles historie”, dele
oplevelser, og dermed fortiden og fremtiden Venner og venskab
bliver hermed en aktiv proces i deres socialiseringsproces og
identitetsdannelse
▪ Efterskolen, højskolen, fritidens klubber og foreninger etc.

▪ De spejler sig i hinandens øjne.
▪ Dette betyder at venner og venskaber konstant skal bekræftes
og vedligeholdelse.

Generation Z på
arbejdspladserne
▪ ”Vi gider ikke dem, som laller rundt”

(Modsat (hvor det i

00erne lød ” Der skal være plads til alle”)

▪ Mere strømlinede – en krisegeneration
▪ Aldersmæssigt er de mellem 17 og 27 år og de ældre er på
vej ind på arbejdspladsen.
▪ De bliver nogle super kompetente digitale indfødte
▪ Stor forståelse for netværk og forretning i den multiglobale
verden
▪ Men socialiseringen stammer fra daginstitutionerne
▪ Arbejde sammen sådan nogle som mig (peers)

Peers

▪
▪
▪
▪

Ligestillede eller ligemænd
Nogle, der er ligesom mig
Mine egne – mine ligestillede
De vil bedømmes ud fra det, de
selv er og derfor af Peers
▪ Det modsatte er dem, der ikke
forstår os og den måde vi er på
▪ Peer Review:
▪ I forskerverdenen et Review af
ligestillede forskere – forskere på
samme niveau

Generation Z som
medarbejdere
▪ Ros mig, se mig – og jeg skal nok se tilbage
(krisebevidste endnu i nogle år)
▪ Indgå i fællesskaber, peer to peer
▪ Sørge for at give dem mulighed for at gøre det, de er
gode til – lede sig selv, arbejde i teams, have et mål og
være parate til forandring hele tiden
▪ De skal jo lige blive uddannet og blive klar til at
arbejde, men de kommer!

”Born digital”

Generation new millennium
(Gen 2001 => )
▪ De første 16 årige i generationen er på vej
▪ MEGET digitale og forstår ikke mangel på Wifi eller andre
digitale selvfølgeligheder
▪ Augmentet reality en del af hverdagen – hjælp dem med at
finde jer og finde rundt
▪ Som medarbejdere er de som Gen Z bare mere individuelle,
mere institutionsopdragede, mere uforstående overfor
systemer, besværligheder og manglende digitalitet
▪ Sigt efter denne gruppe og I får også de andre på plads

Generationsforskelle
▪ Det kræver en del af nå over generationskløften og forskellene i
levevilkår og opvækst
▪ En leder er en mor eller en mand, der opfører sig som en mor –
det kan også være en pædagog…
▪ Bare sproget: En bjørnetjeneste, forfordelt, ulvetime (opr. timen
mellem nat og gry), udmærket opr. rigtigt godt), Godt (og vel)
lidt over - lidt under
▪ Tekster på nettet er godkendt af en person over 50 år
▪ Vores teknologi er ikke deres teknologi – NemID på et papkort,
møde op på kontoret personligt, sige det rigtige til lederen

Frisatte
medarbejdere
▪ Frisatte medarbejdere er mere glade for at gå på arbejde og
bruger langt flere af deres kompetencer på arbejde
▪ De er mere produktive og effektive
▪ Det er en kunst at frisætte medarbejdere – det kræver stram
styring af mål og en helt anden ledelsesstil – eller ingen
ledere
▪ Den stramme styring af opgaver og måske også arbejdstid er
nødvendig for at hjælpe medarbejderne med at være frisatte
▪ Det passer utroligt godt til Gen Y og Gen Z
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