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Forventningernes samfund

▪ Vi  forventer konstant fremgang helst 2,6% i DK.

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

uddannelse og karriere 

▪ 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 

▪ Corona krise øger ønske om jobsikkerhed 

▪ De unge nyuddannede de meste udsatte 



Demografi Danmark
Absolutte tal 2020-2030

Danmarks Statistik 2020

2020 2030 Ændring

0-9 616.140 694.228 78.088

10-19 681.979 628.300 -53.679

20-29 786.603 759.967 -26.636

30-39 688.927 810.779 121.852

40-49 756.728 680.319 -76.409

50-59 800.938 743.411 -57.527

60-69 664.188 757.461 93.273

70-79 564.199 574.778 10.579

80-89 226.608 364.803 138.195

90 + 44.612 59.723 15.111

I alt 5.830.922 6.073.769 242.847



De løbske generationer 

på arbejdspladsen 

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. verdensborger

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -
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Generation Z
født 1990 til 2001

19 til 30 år 

▪ Født ind i  de glade 1990 til 2001

▪ En ny verden med  håb og optimisme

▪ De første børn, som får en stemme i familiedemokratiet

▪ Internet, gamers og sociale medier 

▪ Individuelle læreplaner i skole og  dags institution 

▪ (2003 og 2004)

▪ Senere finanskrise - fornuft , PISA og Performance. 



Generation New Millenium
født 2002 til 2012

8 til 18 år 

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

om guldkalven fra 2003 til 2008 

▪ Finanskrise 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



Karakteristika  

▪ Frederik er  vant til at være i centrum og den 

individuelle tilgang fra hjem og professionelle

▪ Løbende feedback på styrker og svagheder 

▪ Freja er god til indgå i mange forskellige situationer og 

skifte roller og værdier afhængig af, hvem hun er 

sammen med 

▪ Emma er selvstændig og selvsikker  på noget 

▪ Julie gider ikke flere regler og politikker, når hun selv 

kan bestemme. 



Venner = at lykkes 

Fællesskaber

▪ ”Uden venner føler man sig ensom”

▪ Venner og venskab bliver hermed en aktiv del af at finde 

sig selv. Fagligt, personligt og socialt.

▪ Uddannelse, arbejdsplads og fritid 

▪ Frivillige fællesskaber  og rammer – de vil helst 

hjælpes og forstås af peers dvs. andre unge

▪ Gode tilbud tiltrækker og relationer fastholder…

▪ Peers to Peers – spørge, fælles oplevelser og 

usikkerhed evt. i formaliseret struktur på arbejdsplads



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

▪ Konkurrence 

▪ Følelsen af et stort pres – trivsel og sundhed! 

▪ De vil gerne være stolte af liv og arbejde og kunne 

fortælle de andre, hvor godt det går ………….



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.

▪ Skræddersyede og lukkede kredsløb på sociale medier

▪ Gaming og next level – Belønning hele tiden ….

▪ Unge og det lokale og globale fællesskab 

▪ 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/


De mange valg

fra 15 - 30 år!

▪ Individualisering i 2006, 2010 og 2017 Fremforsk

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

uddannelse og karriere!” 

▪ Fag, geografi og jobsikkerhed 

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

▪ Overvejelser og usikkerhed – særligt i menneskefag

▪ Mange har stort behov for voksen/lederstøtte til at 

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

▪ Underviser, praktikvejleder og kollegaer 



Rekruttering til 

uddannelse og job!

Mening for mig



De unge og forventninger 

til arbejdsplads/praktik 

▪ SYNLIGE karrieremuligheder og 

personlig udvikling med flere steps

▪ Udvikling og fremdrift – ellers går det 

ned af bakke 

▪ De unge de mest stressede på 

arbejdspladsen ( A4)

▪ 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!



Unges Drømme 

▪ Gøre en forskel i fag og for 
mennesker

▪ Del af projekter, som gør en 
forskel i liv, omsorg, 
behandling, læring og 
udvikling.

▪ Faget og faglighed betyder 
meget – derfor afgørende 
personligt at opleve udvikling 
og forbedring løbende 

▪ Demotiverende – hvis proces, 
arbejde, dokumentation ikke 
giver mening og føles 
nytteløs og unødvendig 



Unge er også forskellige!

▪ Primadonna:  Høj faglighed er
meningen med arbejdet, 
(mening, opgaver og løn)

▪ Karrieremenneske : Opgaver, 
især udvikling og næste hop i 
form af løn og titel

▪ Lønmodtager:  Leverer de 
aftalte opgaver, men lever i 
fritiden og for familie og 
venner.

▪ Pragmatiker:  gode
arbejdsvilkår, miljø, kollegaer. 
( Arbejdspladsen, opgaverne
og lønnen)



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 ?



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



Jeg holder af hverdagen 

Mest af alt holder jeg af 

hverdagen!

▪ "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



Bud på indsatser 

▪ Mentor/ Ung til Ung eller andet sørge for tryghed og 

livline

▪ Spotte problem arbejdsmæssigt eller privat, før 

beslutning om at stoppe er taget

▪ Rekruttering og fastholdelse fremover kræver tydelig  

tilstedeværelse og feedback  lig med tid og penge 

▪ Systematiske samtaler med de, som dropper ud – Det 

faglige, sociale eller personlige  

▪ Løftestang til systemiske og lokale forbedringer 



Spørgsmål og dialog 



Generationer i Danmark

▪ Ny bog af Marianne 

Levinsen: 7 Generationer

▪ Print og e-bog format

▪ Gratis på e-reolen 

▪ Bygger på indgående 

dybdeinterview med mere 

end 600 danskere

▪ Værdier, forbrug og 

levevis nu og i fremtiden

▪ Print 150 kr.,  e-bog 149 

kr.



Region Sjælland

2020 2030 Ændring

0-4 39632 44560 4928

5-14 92889 89394 -3495

15-24 93879 84067 -9812

25-34 83163 85454 2291

35-44 94118 101808 7690

45-54 125467 99401 -26066

55-64 116692 124823 8131

65-74 108195 109982 1787

75-84 64770 84083 19313

85 + 18554 31895 13341

I alt 837359 855467 18108


