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• Forskelle og ligheder mellem generationer fra forskellige perspektiver og 

kilder

• Skab det bedst mulige fit mellem medarbejdere i forskellige livsfaser og 

arbejdspladsen

Hvad kommer jeg omkring i den næste time. Sådan ca.
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”At forstå generationelle karakteristika er vigtigt 
for at håndtere og anvende diversitet på 

arbejdspladsen bedst muligt” (Shuler et. al. 
2016)
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Et tredje og mere dybdegående perspektiv: 
Et godt fit mellem generation og arbejdsplads?

• Generation Baby boomer (1946 – 1964)

• Generation X (1965 – 1980)

• Generation Y/Millennials (1981 – 2000)

• Generation Z (2001 - 2012) 
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Baby boomers (født mellem 1945 – 1964)

• Er den første generation, der har oplevet omfattende øget velstand i deres 
livstid → De har en høj grad af optimisme.

• Optaget af at tilpasse sig samfundet og teamet – men er samtidig 
selvstændigt tænkende og har en sund skepsis for autoriteter. 

→ For at engagere baby boomers er det centralt at skabe et venligt 
arbejdsmiljø, tilbyde fleksible arbejdstimer, muliggøre indflydelse og tilbyde 

meningsfulde opgaver. 
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Generation X (født mellem 1965-1980)

• I Generation X’s barndom skifter fokus i samfundet fra fokus på 
fællesskabet til fokus på individet. De er den første generation, der får 
”moderne” børneopdragelse og deres eget værelse. 

• De har en grundlæggende og iboende trang til at lave et godt stykke 
arbejde og arbejder gerne hårdt. 

→ Generation X’erne foretrækker ledelsesadfærd som er associeret med 
fleksibilitet, anerkendelse og udfordrende arbejdsmiljø. De trives både med at 

arbejde alene og i teams.
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Generation Y/Millennials (født mellem 1981-2000) 

• Millenials er etnisk diverse, globalt tilpasningsdygtige, open-minded, vant 
til at multi-taske og teknologisk kompetente. 

• De har en høj grad af selvtillid og er mere selvcentreret. De ser det ikke 
nødvendigvis som en fiasko, hvis de ikke gennemfører ting, idet de er 
gode til at lave en ny fortælling om sig selv.

→ For at millennials skal trives og være effektive, skal de have realtid-
feedback og masser af anerkendelse. De vil ikke arbejde mange timer i 

stressfulde jobs, som de har set deres forældre gøre. De ønsker 
arbejdspladser med god work-life balance.
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Generation Z (født mellem 2001-2012) 

• Deres sociale liv er mindst lige så forankret i det digitale univers som i den fysiske 
verden. Er mere optaget af tiltideværelse fremfor tilstedeværelse. 

• Z’erne er den mest diverse og rummelige generation, når det kommer til etnicitet, 
kultur og kønsidentiteter. Klimaforandringer og miljø optager dem meget. 

• De er meget optaget af deres venner og netværk og føler sig ensomme, hvis de 
ikke løbende forbindes til dem. 
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Generation Z (født mellem 2001-2012) 

Generation Z på arbejdspladsen:  

• De har en uformel og meget direkte måde at kommunikere på. De er vant til og 
forventer at blive hørt – også af dem med mere anciennitet.  

• De foretrækker gennemsigtighed, fleksibilitet og personlig frihed. De forventer at 
blive informeret, og at beslutninger begrundes.  

• De ønsker at lederen lytter til deres ideer og værdier og tager højde for og 
interesserer sig for deres følelser. 

• Nogle foretrækker at arbejde deltid og byde ind på vagter fremfor at have fast 
vagtskema – også for at kunne passe et andet arbejde eller iværksætterprojekt ved 
siden af.  
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Drøft med sidemanden: 
Et godt fit mellem organisation(er) og generation(er)

• Hvem passer vores arbejdsplads og kultur bedst til? Hvem 
passer det mindre godt til?

• Hvad ville en lavthængende frugt hos os være for at skabe 
yderligere trivsel for en eller flere generationer? 
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To sidste pointer: 
De unge ledere og senior-

medarbejdere
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Kilde: Unge ledere. CPH Buisness (2020)
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De unge fravælger ledervejen, enten inden de starter eller efter deres første 
lederjob, fordi:
• De frygter ikke at kunne udfylde rollen i overensstemmelse med egne værdier
• De ønsker at bliver specialister i stedet
• De føler mangel på kompetencer til at indtræde i lederrollen
• De ønsker ikke tids- eller krydspresset mellem medarbejdere og direktion

Kilde: Unge ledere. CPH Buisness (2020)



Seniorer på arbejdspladsen, hvad kan få dem til at blive?
- endnu flere faktorer

Data er fra en repræsentativ stikprøve af ansatte i alderen 50+. Spørgeskemaundersøgelse fra 2020. Kilde: SeniorArbejdsLiv – Muligheder og 

barrierer for et langt og sundt arbejdsliv i Danmark. Lars L. Andersen m.fl.
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Arbejdsmiljø og fastholdelse på arbejdsmarkedet til efter folkepensionsalder. Thorsen, S.V., Larsen, M., 

Sundstrup, E. & Andersen, L.L.., 2021 København: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 74 s.
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Indflydelse
Jeg kan påvirke vigtige beslutninger og 

forhold omkring mit arbejde

Mening 
Jeg oplever at mit arbejde er meningsfuldt 

og at jeg kan gøre en vigtig forskel

Forudsigelighed 
Der er en vis forudsigelighed i mit arbejde, 

og jeg har mulighed for en vis kontrol

Social støtte 
Jeg har gode relationer til kolleger og chef, 

hvor vi interesserer os for hinanden og 
bakker hinanden op

Belønning 
Jeg får anerkendelse og feedback på mit 

arbejde, og andre finder min indsats 
værdifuld

Krav 
Kravene til mig balancerer fornuftigt 

imellem det nemme og det 
udfordrende

Signifikant påvirkning af hvor positivt 
medarbejderen oplever det psykiske 

arbejdsmiljø

Sammenhæng med både produktivitet og sygefravær

De seks guldkorn
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Spørgsmål?

kontakt@malenefriisandersen.dk 

Malene Friis Andersen

Hvis du er interesseret i ledelse, trivsel, distancearbejde, stress og 

arbejdsfællesskaber – så connect gerne med mig på Linkedin, hvor jeg 

prøver at huske at lægge interviews, artikler, etc. ud ☺


