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Mængdeindeks



Tidsånden 

Ny optimisme 2014 - 2020

• Det går stille og roligt fremad!

• Tidsånden - det nære og hjemlige 
 Hjemmebag, urter,  nyttehave

 Retro på retur

• Evnen til selv at skabe (håndværk) – det 
er det som driver samfundet 

• Ingen transport ingen samfund

• Futurismen er på vej, tro på fremtiden,  
fremskridt, nemhed  og ny teknologi



Kilde: Danmarks Statistik, 2013
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B, X og Y på 

arbejdspladsen



Generationer, fra digitale 

analfabeter, indvandrere og 

indfødte
Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-77

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Familiejournalen 

1943

 Hvis De mener, 

ungdommen er mere 

fordærvet end før, 

Hvad er Saa 

Grunden?



Karakteristika  for  Generation 

Z og Y

• Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil 

gøre alt for. Børnene i første række ..

• Ikke egoistiske, men socialiseret til at være 

individualister fra starten af.

• Individuelle læreplaner – folkeskolen 2003 

• Man må bruge de talenter, man nu en gang har! 

• De skifter roller og værdier afhængig af de 

fællesskaber.



Mange venner = at lykkes 

• Venner og fællesskabet – det vigtige i livet.

Hver digital Native = stor personligt netværk

- 4-8  intime venner(mindst 1 gang om måneden)

- 30- 50 venner/bekendte fra skole, sport m.v.

- Tidl. 100-200 MSN venner, nu op til og mere end 

500 venner på Fjæsbogen/ Facebook og mere

- Følgere på instagram, blogs mv. 



Mobil Digital Now or 

invisible in 2025



Digital Natives

• Nyheder, kultur, informationer,  shopping, chatting, spil, 

musik ( multitasking)

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

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

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

• Mobil = kontakt til verden, venner og familie, største 

indkøbs og informationsplatform nu og fremover

• Globale fællesskaber – Magaly

• Helst selv skabe ting og kultur, hvor de er personligt 

engageret  - det er det fedeste. 

 De vigtige valg – far og mor – rigtige venner

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


De unge, uddannelse og 

fremtid(er)



De hurtige 

og ambitiøse 

unge 

• Arbejde og uddannelse er  til for mig og ikke 
omvendt

• Zappe m.h.t. opgaver, funktioner og 
udfordringer nogle globalt andre lokalt

• Fællesskab, ja tak!

• Forståelse for person, interesser, værdier og 
andre forhold f. eks en syg kat. 

• I 10érne – fri os fra alle de, der bare laller 
rundt…(CEFU)



De usikre og tvivlende!

• Unge, som har tøj, penge, mobil og I- phone, 
men ondt i selvværdet.

• Nogle gange den  sociale arv og mangel på 
støtte hjemmefra 

• Mange især drenge – kan ikke se formål med 
det de foretager sig i skolen 

• De har brug for at opleve, at de gør en forskel !

• Hjælp af en voksen, Kollega eller leder, ellers 
giver de nemt op.

• Tro på eget værd og fremtiden 



• Arbejdet skaber min identitet og selvrealisering

• Fair og retfærdig løn

• Fleksible arbejdstider, ex. Fri torsdag med forståelse 

for andre interesser end arbejde (Heste, Yoga, 

festival)

• Gerne en titel  og noget at være stolt af

• Ros – se mig hele tiden og hver dag! Og tilgiv mig !

• Vil ikke arbejde for meget - De 3 FFF ( frihed, 

fællesskab og fritid i 2009)

• I dag tilbageholdende og fornuftige – snart ovre !

De unge og forventninger til 

arbejdspladsen 



Valg af uddannelse, arbejde, 

brand og fremtid 

fra 15 - 30 år!

 Egen Lykkesmed…

 ”…Jeg synes, der er mange muligheder i dag, 

og det er nærmest kun én selv, der sætter sine 

egne grænser.” siger Peter 

 ”…”I princippet kan jeg jo blive alt” (kvinde på 

23 år).

 Mange unge ved ikke –hvad de vil – usikre 

bange for at træffe de forkerte valg?





Image og uddannelse

 Det dårlige billede af transportsektoren

 Få fortalt de rigtige historier om arbejdet 

 Faglighed – hvad skal man faktisk kunne

 Uddannelse og krav 

 Opdatering og muligheder for specialiseringer 

og overbygninger 

 Væk fra blindgyden – vise flere veje og 

muligheder både i teori og praksis

 Flere målrettede samarbejde jobcentre mv.



Faglige identitet og 

stolthed 

 Stoltheden over faget

 Man and woman and the Machine

 Alt det fede grej, elektronik, GPS -

 Mange unge mænd/kvinder vil gerne se 

stjerner/ikoner  a la kokke.

 Historier om de oplevelser og muligheder, som 

man får som ung og ældre medarbejder 

 Co-Creation – brug de unge i branchen – til at 

blive endnu bedre til rekruttering 



Sociale og faglige 

fællesskab

 Tilbud og muligheder tiltrækker – relationer 

fastholder 

 Fedt - men ikke hele tiden – gerne andre unge at 

lege med og have de sjovt 

 Kunne spørge til råds om det faglige og det 

sociale 

 Hvordan skaber man fælles ungdomsklubber 

for de unge chauffører især mellem mindre 

virksomheder 

 Ungdomsacademy
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