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Forventningernes 

samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang  – helst med omkring 

2,6% i DK.

▪ Unge har store forventninger til  løn, vilkår, ledelse, 

uddannelse og karriere efter de har rejst verden rundt.

▪ Stejl kurve på en række områder – sundhed, social, it-

området.

▪ Virkeligheden på arbejdsmarkedet.

▪ Mange unge er skuffede over virkeligheden såvel i 

som uden job 

▪ Unge  Y og Z kun 26 % tror på bedre tider i fremtiden 

▪ Bedre tider  flere globale campister …………
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Be Good 

Bæredygtighed 

▪ Gøre noget godt og redde  

verden, dyr, regnskov og folk

▪ Omtanke og ærlighed  -

ressourcer og tranparens

▪ Fra privat til business CSR 

▪ Arbejdsgiver og det 

samfundsmæssige ansvar

▪ Virksomhed som garant og 

ansvarlig for materialer, miljø, 

især mennesker



Arbejdspladsen og det 

lokale fællesskab 

▪ Den store verden og digitalisering –

fremmedgørelse – øget behov og fokus på;  

▪ Fællesskab – typisk det lokale og fysiske – der 

hvor vi hører til og kommer fra.

▪ De uformelle relationer og til familie, venner og 

lokale butikker, foreninger og arbejdspladsen.   

▪ ” Den ægte vare” -Vi såvel unge og ældre higer 

efter ægte nærvær, fællesskab, dialog, 

forståelse og engagement



Demografi Danmark
Absolutte tal 2019-2029

Danmarks Statistik 2019

2019 2029 Ændring 

0-9 618.216 684.589 66.373 

10-19 683.669 630.940 -52.729 

20-29 783.879 762.087 -21.792 

30-39 681.161 807.988 126.827 

40-49 762.648 674.735 -87.913 

50-59 797.775 750.506 -47.269 

60-69 662.929 754.396 91.467 

70-79 552.058 571.760 19.702 

80-89 219.003 356.888 137.885 

90 + 44.743 56.895 12.152 

I alt 5.806.081 6.050.784 244.703 



Demografi Aarhus Kommune
Absolutte tal 2019-2029-2039

2019 2029 Ændring 2039 Ændring

0-9 37306 46264 8958 47575 10269

10-19 34439 35863 1424 43632 9193

20-29 84301 81125 -3176 77512 -6789

30-39 44944 55692 10748 54217 9273

40-49 37985 37969 -16 46660 8675

50-59 37794 36406 -1388 35601 -2193

60-69 32175 34982 2807 33961 1786

70-79 23582 27488 3906 30913 7331

80-89 9464 15563 6099 18855 9391

90 + 2087 2610 523 4824 2737

I alt 344077 373962 29885 393750 49673

Kilde: Danmarks Statistik, 2017



Arbejdsmarkeder 
i fremtiden

De ufaglærte taber:
–1995 – hvert 4. job 

–2017- hvert  8 job.

Digitale job og services  
stiger konstant og hurtigt 

Flere jobs; 
–Sundhed 

–Service 

–Food 

–Energi –miljø 

–Jura- Økonomi 

½ mia. kr.

Særlige

evner

Uddannelses-længde
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De løbske mennesker 
og generationer på 
arbejdsmarkedet 

Generation 68 

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jensen

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jensen” , 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

Gen. New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



3. led af den digitale 

revolution 

Chips og digital kraft er til stede overalt 

Teknologi og digitale systemer styrer produktion, 

kommunikation, salg, indkøb og kunderelationen  

Teknologien bliver moden – det betyder, at den forsvinder 

som noget synligt. Digital = normalt

Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, 

tracker systemer og forbindelser er vejen frem

Ny teknologi skal udvikles i virksomhed, marked, og 

situation, ellers giver det ikke mening ……..

Teknologi, robotter, automatisering, software – Årsagen til 

at produktion kommer tilbage i DK og USA. JYSK 

De digitale indfødte Z født 1990 til 2001  
Ca. 17 til 27 år 



▪ Født ind i  de glade 1990 efter afslutning af den Kolde 

Krig  i alt ca. 900.000 

▪ En ny verden med mere håb og optimisme og DK mere 

vendt mod verden økonomisk, politiske og militært 

▪ De blev en stor generation i et årti præget af 

børnefamilier og deres ønsker og behov 

▪ De blev de første børn, som for alvor fik en stemme i 

familiedemokratiet

▪ Skoler og dags institutioner begyndte at arbejde med 

mere individuelle tilgange og læreplaner  (2003 og 2004)

▪ Senere finanskrise - fornuft , konkurrence og indsatsen. 



Karakteristika  

▪ Camilla er  vant til at være i centrum og den 

individuelle tilgang fra hjem og professionelle

▪ Løbende feedback på styrker og svagheder 

▪ Rasmus er god til indgå i mange forskellige 

situationer og skifte roller og værdier afhængig 

af, hvem han er sammen med 

▪ Mathias er selvstændig og selvsikker  på noget 

▪ Julie gider ikke flere regler og politikker, når 

hun selv kan bestemme. 



Performance!

▪ Materielt og indflydelse på liv langt større 

▪ Uddannelse,  arbejde, venner og sociale medier 

i gang hele tiden 

▪ Mange er meget opmærksomme på at måle sig 

og sammenligne med de andre unge på mange 

områder fagligt, socialt og fysisk …..Konstant

▪ De vil gerne være stolte af arbejde og 

uddannelse og kunne fortælle de andre, hvor 

godt det går for dem! 



Venner = at lykkes 

Fælleskaber

▪ ”Uden venner føler man sig ensom”

▪ 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, arbejdsplads, fritid mv.

▪ Frivillige fællesskaber  og rammer – de vil helst hjælpes 

og forstås af peers dvs. andre unge

▪ Skolen og praktik bør være god til at skabe  nye 

netværk og venner for de unge! Peer to Peer 

▪ Tilbud tiltrækker –relationer fastholder 



De digitale 
indfødte 



Digital Natives

▪ Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.  

www.youtube.com, www.facebook.com, 

www.snapchat.com, www.instagram.com, Twitter mv.

▪ Nutiden og  fremtidens unge skræddersyer egne  

lukkede kredsløb på sociale medier

▪ Gaming og next level – Belønning hele tiden ….

▪ Glad for provinsen Danmark – men  verden venter…

▪ Information om uddannelse og muligheder  - hurtig 

interaktiv 24/7 nogen, som tager en i hånden og hjælper 

▪ ”Når jeg endelige bevæger ud i det fysiske univers” 

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


Sociale medier –

venner   

Styrkelse af dataetik og it-sikkerhed UVM maj 2018 





Valg

af uddannelse 

DEA
▪ Forældre og bedsteforældre – uddannelse, 

baggrund og erfaring

▪ Klassekammerater og deres valg har stor 

betydning – tradition og bystørrelse

▪ Interesser (sikkerhed) – helst noget man er god 

til på forhånd. De praktiske mod EUD

▪ Identitet og rolle – kunne se sig selv i det

▪ Svært at forholde sig til fremtidens fag/job! 

▪ Gymnasiet – Tryg fortsættelse – Pause!



Rekruttering til uddannelse 

og job!

Mening for mig også!



De mange valg

fra 15 - 30 år!

▪ Individualisering og pres på den enkelte både i 2006, 

2010 og 2017 Fremforsk

▪ Jeg  er selv ansvarlig for at træffe de rigtige valg i liv, 

uddannelse og karriere! 

▪ Finde mit ”kald” – ”jeg drømmer om at ….

▪ Jeg skaber min egen succes og det modsatte  

▪ Mange overvejelser og usikkerhed – ikke mindst i 

professionsfagene - Mennesker 

▪ Store performancekrav til fremtidens gode liv 

▪ Mange har brug for voksen/lederstøtte til at bekræfte 

dem i, at der er mange veje til Rom …….



▪ SYNLIGE karrieremuligheder og personlig udvikling 

skræddersyet til mig med flere stationer og 

udviklingstrin. 

▪ Udvikling og fremdrift – ellers går det ned af bakke 

for mig 

▪ De unge de mest stressede på arbejdspladsen ( A4)

▪ De mange valg og usikkerhed!

▪ Retfærdig løn og fleksible arbejdstider – tid til andet 

venner, familie, heste, motocross ) 

▪ 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 



Unge er også forskellige!

▪ Primadonnaen:  Høj faglighed er meningen

med arbejdet, (mening, opgaver og løn)

▪ Karrieremennesket : Opgaver, især udvikling

og næste hop i form af løn og titel

▪ Lønmodtageren:  Leverer de aftalte opgaver, 

men lever i fritiden og for familie og venner.

▪ Pragmatikeren :  gode arbejdsvilkår, miljø, 

kollegaer. ( Arbejdspladsen, opgaverne og 

lønnen)

https://www.saxo.com/dk/motivation_helle-hedegaard-hein_indbundet_9788741252278


Praksischok

▪ Mange unge får et chok  på arbejdspladsen

▪ Kan jeg ikke få noget mere strategisk arbejde?

▪ Hvorfor skulle jeg studere så meget for at lave 

den type arbejde?

▪ Hvis jeg bare bliver rost uden forklaringer, så 

kan jeg ikke tage det til mig!

▪ De er vant til at få forklaringer og argumenter 

for hvad, hvorfor, hvordan?

▪ Det kræver tid, indlevelse og forklaring??????



Betingelser for 

læring 

hos nye ansatte 

▪ Afgørende - at skabe rammer, som giver den 

enkelte tro på, at man kan udrette noget. 

▪ Ikke selværd/selvtillid – men et positive 

tankesæt om egen indsat

▪ Grundlaget for at kunne skabe egen viden og 

tilfredshed med det arbejde, som man udfører.

▪ Viden – det vi forstår, husker og bruger – helt 

individuelt lagret ud fra, hvem du er. Reelt er 

vores viden det samme som vores erindringer.



10 min.
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Generation Jensen

født 1955 - 66

ca. 52 til 63 år 

▪ Marianne, Hanne, Lars og Michael

▪ Født under højkonjunktur i samfundet, der tager fart i 
1958  - adgangsbegrænsning og ledighed 

▪ Pragmatikere med idealer som 68’erne 

▪ Vil ikke skilles, familieværdier og  den personlige 
succes er familie, karriere og fritid i forening

▪ Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og 
samfundet er vigtigt – Båndoptager 

▪ Gerne redefinere sig for hver livsfase!

▪ Kommunikation - Fokus på udvikling og at vi gør det 
rigtige(etikken/ideen)

▪ Joness – konkurrence - penge, status og position 



Generation X født 1967-79

ca. 39 til 51 år

▪ Anne, Charlotte, Christian og Hendrik  

▪ Færre børn kvinder på arbejdsmarked og krise

▪ P-pillen 1966, fri abort 1973.

▪ Individualisering og opvæksten i parcelhuset 

▪ Micro-elektronik og videomaskinen

▪ Selvsikre og udadvendte – men lidt større 
problemer, da de kom ud på arbejdsmarkedet

▪ Den personlige succes – eget ansvar …… MY 
WAY 

▪ Utroligt arbejdsomme og resultater – god løn 
og helst meningsfuldt arbejde



Generation Y 

født 1978 til 1989

ca. 28 år til 37 år  

▪ Anne, Camilla, Anders og Christian 

▪ 1980’erne – den kolde krig forsætter og 

afsluttes i efteråret 1989 –punk, krise og Aids

▪ I 1980 var ca. 68 % af  kvinder erhvervsaktive 

▪ første generation af institutionsbørn – sociale 

kompetencer og digitale netværk 

▪ Zappergenerationen og vant til have mange 

bolde i luften på samme tid 

▪ Mobilen med på farten 



Generation Y 

født 1980 til 1989

ca. 28 år til 37 år  

▪ Meningsfyldt og  arbejde som identitet og 

selvrealisering

▪ Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag

▪ Gerne en titel og retfærdig løn 

▪ Ros og udvikling, udfordring, ansvar og 

afveksling

▪ Ville ikke arbejde meget – De 3 F’er – Fritid, 

Fællesskab og Frihed 

▪ Forbrug og aldrig mødt modstand før 2008 



Ikon og ledestjerne – en at se op til og som fortjener 
respekt 

FAST ARBEJDE HVER GANG I DE MANGE RELATIONER

Viden, nærvær og engagement  



Jeg holder af hverdagen 

Mest af alt holder jeg af 

hverdagen!

▪ Daglig praksis - evig forandringsproces - god praktisk

ledelse er komplekst kludetæppe af afbrydelser, 

spørgsmål og stillingtagen. (H. Mintzberg)

▪ "Leadership involves plumbing as well as poetry” 

James G. March, Stanford University

▪ Det gør os tilfredse med jobbet (NAF 2017)

▪ Social støtte fra chefen.

▪ Indflydelse på arbejdet.

▪ Social støtte fra kolleger



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



Bud på indsatser 

▪ Mentor/ Ung til Ung eller andet sørge for 

tryghed og løbende feed-back og tage hånd om 

problem arbejdsmæssigt eller privat- før 

beslutning om at stoppe er taget.

▪ Grundig oplæring og introforløb – evt. 

mulighed for sparring med andre unge 

▪ Bevidsthed på arbejdspladsen at rekruttering 

og fastholdelse fremover kræver noget 

tilstedeværelse og feed-back. 



Fortsat.

▪ Systematiske samtaler med de, som dropper 

ud – hvad handler det om det faglige, sociale 

eller personlige – Løftestang.

▪ Arbejde med andre mennesker er fast arbejde 

og en evig proces, hvor man gør det godt, tager 

fejl og nogle gange bliver klogere  

▪ Husk at tale jeres fag op – det virker meget 

negativt, når man kun taler dårligt om arbejde 

og vilkår 



Spørgsmål og dialog 



New Millenium
født 2002 til 2012 

▪ Født ind i terrorens årti  og de glade 00’ere med 

dansen om guldkalven fra 2003 til 2008 

▪ Generationens størrelse ca. 723.000

▪ Finanskrisen og de hårde tider på 

arbejdsmarked og boligmarkedet

▪ Lovgivning om den individuelle tilgang og 

planer, feedback

▪ Teknologi –Smart Phone Apple 2007 – android 

system 2008 til bl.a. HTC, Samsung, Motorola



Karakteristik 

▪ Individuelle tilgang – performance og 

styring/måling i daginstitution og skole 

▪ Familien stor betydning –beskyttelsen i en 

krævende verden

▪ Børnerådet – 21 % af alle børn i 8. klasse føler 

sig meget pressede i hverdagen

▪ 61 % af disse børn mener, at presset kommer 

fra skolen 

▪ De mange krav og test …



Digitale superbrugere 

eller forbrugere 

▪ I 2. til 6. klasse bruger 50% Youtube eller Vlogs 

på daglig basis

▪ 48 % er på konsol eller tablet om dagen

▪ 39 % har kontakt med venner hver dag

▪ 7 ud af 10 børn har en mobil som 10 årig

▪ Hver 3. barn mellem 6 og 9 år er på nettet uden 

en voksen

▪ De lærer engelsk via spil, kommunikation og 

underholdning 



https://www.fremforsk.dk/files/Bo

eger/7-generationer-intro.pdf
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