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Forventningernes samfund
▪ Vi forventer konstant fremgang – helst med omkring
2,6% i DK hvert år både materielt og immaterielt
▪ Medarbejdere har store forventninger til løn, vilkår,
ledelse, uddannelse og karriere.
▪ Stejl kurve på sundhedsarbejdsmarkedet – mangel og
konkurrence
▪ Virkeligheden på arbejdsmarkedet.
▪
▪

Mange unge er skuffede over virkeligheden.
Bedre tider flere globale campister …………

Befolkningsudviklingen
Danmark 2018-2028
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Medarbejdere
▪ Dyb arbejdskraftmangel fremover måske slut om 5-6
år, og der er alting alligevel forandret
▪ Teknologiens indtog - Automatisering, outsourcing og
nye forretningsmodeller
▪ Rekruttere fra Norden, Europa og Verden – vi ligger
lavt på europæiske jobplatforme Eures.
▪ Virksomheder – nødt til bredere og mere åben
rekrutteringsstrategier i form af uddannelse af egne
og nye medarbejdere – freelancere mv.

De løbske mennesker
og generationer på
arbejdsmarkedet
Generation 68

Generation ”Jensen” Generation X

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

Nyopdaget generation
stor generation,
”Jensen” , 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

Gen. New Millenium
Efter 9-11 generationen
Kulturel homogen.
1. verdensborgergen.
Wi–Fi (Wireless internet)
Født 2002 -

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

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

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. 52 til 62 år
▪ Født 1955-66 - kaldet generation Jensen
▪ Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og samfundet er
vigtigt
▪ Teknologi: Båndoptageren
▪ Mere bevidste og kyniske i arbejdsliv og forbrug
▪ Vil ikke skilles, familieværdier og den personlige succes er
familie, karriere og fritid i forening
▪ Joness – konkurrence - penge, status og position
▪ Gerne redefinere sig for hver livsfase!
▪ Fokus på udvikling og det rigtige etik/ide/design
▪ Stadigvæk digitale indvandrere – nogle mere end andre

Generation X
født 1967-79
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

ca. 39 til 51 år
Historisk - færre børn i løbet af 1970’erne bl.a.
kvindernes indtog på arbejdsmarkedet og krise
Den første generation, som var virkelig ønsket - ppillen 1966, fri abort 1973
Individ (1968) og opvæksten i parcelhuset
Micro-elektronik og videomaskinen
”Jeg smider dig lige en mail”
Den personlige succes – eget ansvar ……
Utroligt arbejdsomme og resultater – dokumentation
for at det virker ……
Gerne en høj løn og helst meningsfuldt arbejde

Generation Y
født 1980 til 1989
ca. 28 år til 37 år

▪ 1980’erne – den kolde krig forsætter og afsluttes i
efteråret 1989 – punk, krise og hiv.
▪ I 1980 var ca. 68 % af kvinder erhvervsaktive
▪ For alvor den første generation af institutionsbørn –
som blev langt mere socialt kompetente end tidligere
generationer
▪ De zapper rundt mellem tingene og er vant til at indgå
i mange forskellige sociale sammenhænge

De første
digitale indfødte
▪ Den første generation af unge, som multitasker med
lektier, sms og tv på samme tid.
▪ De første, som sagde ”jeg føler mig nøgen uden en
mobiltelefon”
▪ Sms i lommen frem for personlig samtale
▪ Storbruger af internet til kommunikation, køb og
information
▪ Det virtuelle liv med venner og bekende – stort
netværk på tværs af geografi og bopæl

Arbejdsmarked og
arbejdsplads
▪ 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

▪

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,
software
som forbinder
og integrerer,
De nye
digitale
indfødte
Z født 1990
til 2001tracker
systemer og forbindelser
ertilvejen
Ca. 17
27 årfrem
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
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▪ 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
Fællesskaber
▪ ”Uden venner føler man 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, arbejdsplads, fritid mv.
▪ Frivillige fællesskaber og rammer – de vil helst hjælpes og
forstås af peers dvs. andre unge
▪ Fastholdelse = skabe nye netværk og venner for de unge
medarbejdere! Peers to peers / mentor

De digitale indfødte

Digital Natives
▪ Hurtig svar og hjælp 24/7 i samfund og på arbejdspladsen
▪ 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…
▪ ”Når jeg endelige bevæger ud i det fysiske univers”

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
Store performancekrav til fremtidens gode liv
Brug for voksen kollega/lederstøtte til at bekræfte dem i, at der
er mange veje til Rom ……

Rekruttering!

De unge og forventninger
til arbejdspladsen
▪ 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)
▪ 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!

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)

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
▪ 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.

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

Bud på indsatser
▪ Grundige introforløb og samtaler sikre, at
medarbejder får det rette positive mindset
▪ Det har de gjort andre steder med succes med hen til
rekruttering
▪ Større frihed i opgaveløsningen –er det muligt
▪ Balance frihed og arbejde – kan der files på de måske
noget firkantede regler for at få flere til at blive på
sygehuset.
▪ Trivsel, hverdag, pause, grin og samtaler

Jeg holder af hverdagen
Mest af alt holder jeg af
hverdagen!
▪ Hold øje med den daglige trivsel – tag temperaturen og
tag fat i problemer.
▪ Det gør os tilfredse med jobbet (NAF2017)
▪ Social støtte fra chefen.
▪ Indflydelse på arbejdet.
▪ Social støtte fra kolleger.
▪ At jobbet ikke er fysisk hårdt.
▪ Motion på jobbet.
▪ Sund mad på arbejdet.

Ikon og ledestjerne – en at se op til og som fortjener
respekt
FAST ARBEJDE HVER GANG I DE MANGE RELATIONER

www.fremforsk.dk

Marianne Levinsen
E: mlev@fremforsk.dk
T: 86 11 47 44
M: 20 67 45 01

Jeg holder af hverdagen
Mest af alt holder jeg af hverdagen!
▪ Arbejdsmiljø og hospitaler (NAF 2014)
▪ Stress især (læger)
▪ Store følelsesmæssige krav (det direkte sundhed og
omsorgsarbejde
▪ Krav til at lave mere på samme tid (produktivitet)
▪ Forudsigelighed i hverdagen – alle faggrupper ligger under
landsgennemsnittet
▪ Lændesmerter ved løft af patienter
▪ Udbrændthed især jordmødre, lægesekretærer og
reservelæger
Hverdagen fylder mest i menneskers liv ” Karl Ove Knausgaard i Min Kamp 1- 6
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