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Sokrates
(469 – 399 Fvt.)
”De unge rejser sig ikke længere op, når ældre
kommer ind i et værelse. ”
”Vore dages ungdom elsker luksus. Den har
dårlige manerer, foragter autoritet, har ingen
respekt for ældre mennesker og snakker, når
den skulle arbejde. ”
”Den modsiger sine forældre, skryder op i
selskaber, sluger desserten ved spisebordet,
lægger benene over kors og tyranniserer
lærerne."

De seks generationer,
værdier og teknologier
Baby Boomers

Generation Jones

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,
”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 -

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 foråret 2009

De nye unge familier
(generation Y)
 Far er også kærlig og leger med børnene
 En nye type familie – Bonderøven er sexet
 Der er brug for noget, der kan ordnes på nettet (små
børn og tidsmangel)
 Min bank er mit plastickort og min netbank
 Kommer kun i filialen, hvis det ikke kan undgås – og
godt det samme!
 Forstår ikke altid sproget på nettet, da det ofte er
godkendt og tilrettet af en 50+ årig
 Finder NemID upraktisk

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)

Instagram
&snapchat
…og alt det nye

Digital Now or invisible in
2020

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.
 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
 Anbefaling fra ansatte på arbejdspladsen – det
virker

Generation Z

 Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil
gøre alt for. Børnene i første række
 De er ikke egoistiske, men socialiseret til at
være individualister.
 Alle har ret til at følge drømme og blive en
succes – for nogle er udseendet, for andre
digitale skills og for andre sportslige og
musikalske evner - Paris Hilton syndrom
 De skifter roller og værdier afhængig af de
fælleskaber( arbejde, skole, fritid, spil)

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
informanternes socialiseringsproces og
identitetsdannelse,
 De spejler sig i hinandens øjne.
 Dette betyder at venner og venskaber konstant skal
bekræftes og vedligeholdelse.

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 ta 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!

Organisationer i fremtiden
 Taylor er stadig grundlaget for
konstruktionen af organisationer
og idealet på produktionsområdet
 Max Weber er stadig grundlaget for forståelsen
af organisationer og hans idealmodel for et
bureaukrati anvendes stadig i det daglige
 Hvorfor er intet ændret på 100 år i en global og
løbsk verden?
 Den nye organisation skal være helt
anderledes!

Organisationer i fremtiden
II
 W.L. Gore





Find dine egne ideer
Arbejde i projekter
Selvledelse
Men meget præcise krav til at videreføre et projekt

 Google
 10% egen tid – find på noget, du brænder for
 Innovation i mange spor på en gang
 Store belønninger til nye bærbare ideer

 Whole Food
 Teams og præstationsmåling i teams
 Indkøb decentral i teams
 Ledelse via peers

Organisationers
behovspyramide
(Gary Hamel)
Passion
Creativity
Initiative
Intellect

Passion
Kreativitet
Initiativ
Intellekt

Diligence

Akkurat,
omhyggelig

Obedience
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