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Vores historie

Nuancering af snakken om generationer

Udfordrende perspektiver

Data fra sundhedssektoren

Konkrete råd



Hvem er jeg?

• Mikkel Sandal Hansen

• Cand. Merc. SOL (Strategy, Organization & 
Leadership) fra CBS

• Medejer af YoungConsult og YC&



Det hele started her…



Men endte alt for ofte her…



Derfor besluttede vi os for at gøre noget ved det

3 case studier

100 timers observation

50 dybdeinterviews

2 analyser

1000 respondenter

Landsdækkende

60+ opgaver, foredrag og workshops

1250+ ledere

Udfordrende diskussioner med langt mere erfarne folk



Det er blandt andet blevet til denne bog



For forståelsens skyld simplificerer jeg lige lidt…

Gen Y (born ~1980-2000)
“Can We Fix It? Yes, We Can!”

Første insitutionaliserede generation

Mindste og højest uddannede

Identitetsskabelse

GEN X (born ~1960-1980) 
“Get real”

Individualister

Resultatskabelse

Ustabile opvækstvilkår





Hjælper modige og progressive ledere med at sætte mennesker og mening 
forrest i jagten på ekstraordinære resultater.





1. EarlyAdoption

2. PrideCulture

3. SharableSociable

4. BuddyLeadership

5. TrustedAutonomy

Baseret på #Youngster

De 5 dogmer



“I første klasse husker vi 200 brands, og 
blot få år efter stiger det tal til mellem 
300-400 brands.”

- Martin Lindstrøm, Brandingekspert



#1 EarlyAdoption



“Hvor søger du aktivt efter karrieremuligheder?”

Studerende finder generelt deres fremtid gennem netværket

78% 11%

33%

48%

2017 2018

67%

43%

36%

25%

58%

10%

78%

N/A



Praktik og studiejobs skaber // knuser drømme
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Hvilke oplevelser får man i praktikophold hos jer?

Hvad fortæller de studerende om jer i deres netværk?



#2 PrideCulture



• My Paycheck

• My Satisfaction

• My Boss

• My Annual Review

• My Weaknesses

• My Job

Gallup, 2016

Experienced Generations Young Generations

• My Purpose

• My Development

• My Coach

• My Ongoing Conversations

• My Strengths

• My Life 

The Change in Leadership



PURPOSE & MEANING



Organisationen møder 
en kompleks hverdag



Hvad ville verden savne, hvis jeres organisation forsvandt i morgen?



#3 SharableSociable
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”Hvad er de 5 vigtigste faktorer i dit arbejde?”

80%
At have gode relationer til mine 
kollegaer

#1
Sygeplejere

78%
At have gode relationer til mine 
kollegaer

#1
Fysioterapeuter
Ergoterapeuter



#4 BuddyLeadership



“Hvis min chef er et røvhul, så er jeg 
skredet!”

- Philip Jensen, Børsen 2018





De unge søger modige ledere der prioriterer at skabe fællesskaber,
bruger tid på at guide, give feedback og sætte tydelige rammer for arbejdet.



#5 TrustedAutonomy



Vores tilknytning til arbejdsmarkedet ændres i talende stund

2,20 år 28 år

1,90 år 30 år

1,85 år 31 år

1,84 år 31 år

1,81 år 33 år

Kilde: Business Insider, 2016



Sygeplejersker

”Hvad er de 5 vigtigste faktorer i dit arbejde?”

72%
At arbejde med varierede 
arbejdsopgaver#2



Vi søger konstant nye muligheder

Bruger deres evner på daglig basisOplever professionel udvikling

Planlægger

+ 5 år
I jobbet

Planlægger

< 2 år
I jobbet

83%

58%

86%

62%

Kilde: Deloitte, 2016



Boomerang medarbejdere! 
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Hvis I som ledere vil være succesfulde med de unge talenter er mine råd til jer at I…

…er nærværende i Jeres ledelse, og skaber plads til at være sig selv. 

- Giver nærværende, men kontant, feedback og oprigtig anerkendelse!

… fokuserer på dyrkelsen af fællesskaber for at skabe en tryg og 
tillidsfuld ramme.

- Stimulerer et stærkt fællesskab som man kan se sig selv være en del af!

… giver mulighed for at prøve forskellige fagligheder af og specialisere sig 
efter smag.

- Sætter boost på den personlige og faglige udvikling!



Day 1 – or ”1 day...”?
Hvad har i gjort ved det inden i 

morgen kl. 12:00?




