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ABSTRACT   

 

Purpose – The term generations, has since the beginning of the century been a subject matter in regards to 

the new entering of generation Z, where many speculates about the impact this addition to the workforce 

will entail. Digging deeper under the surface, it becomes apparent that the generational discourse is not 

substantiated by theoretical research and thus has been merged from the sociocultural based on a 

hermeneutic understand of such. The purpose of this thesis thus became to examine the validity of the 

discourse and to find out what constitutes the underlying mechanism of generation Z.  

 

Methodology –The thesis is employed in action research with a critical realism methodological philosophy, 

and have with that in mind conducted an online questionnaire as the thesis main empirical data. The survey 

were utilized in three ways: (1) to be compared with the characteristics of the generational discourse, and 

(2) to forth go a cluster analysis, with the primary purpose of being analyzed inductively to test whether the 

finding could show evidence of having a generational underlining. Finally (3) a factor analysis were provided 

to determine some of the underlying structures of the respondents.  

 

Theory – The theoretical scope composes of three theories. Fairclough’s critical discourse analysis provides 

the fundamental knowledge of the development of discourses, where Giddens covers the social sciences 

perspective, Honneth’s acknowledgement theory is implied to understand the need of a subject.  

 

Findings – The thesis has after the conduction of the analysis, found strong evidence pointing towards a 

merging of generation Y and Z, and a falsification of the generational discourse in a professional context.   

 

Conclusion – The thesis concludes that the reason for the generational discourse regarding generation Z 

stems from an objectification of the current members in the work fields implicit want for change. 
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FORORD 

Ligesom for så mange andre studerende, så symboliserer min afhandling enden på en lang faglig og 

personlig rejse gennem det akademiske univers. Det har altid ligget i kortene, at jeg skulle have en 

universitetsuddannelse, da min far altid har prædiket om vigtigheden heraf. Idet da han kom til Danmark 

fra Ghana ikke kunne få lov til at konvertere sin egen universitetsuddannelse, og derfor har måttet arbejde 

ekstra hårdt for at forsørge familien. Min far døde, symbolsk nok, morgenen hvorpå jeg var oppe og forsvare 

min bachelorgrad. At fortsætte på kandidatuddannelsen har derfor været med blandede følelser, da jeg i 

sin tid startede på universitet for at ære min far, og min sidste samtale med handlede da også om at jeg var 

blevet optaget på cand.merc.(kom) på Copenhagen Business School (CBS). Specialestudiet har derfor været 

mit livs største rutsjebanetur, fyldt med sorg, men nu også glæde, idet jeg har haft en fantastisk familie og 

netværk der har hjulpet mig igennem og gjort det muligt for mig at færdiggøre denne afhandling, som du 

nu skal til at læse.  

Jeg vil gerne takke Lotte Bro Barnbak, som igennem CBS’ JobSearchAcademy, har åbnet mine øjne for 

netværks betydning, og har faciliteret forbindelse til flere af personerne som har medvirket til at finde frem 

til afhandlingens genstandsfelt. Dog skal min mor, Susanne Thue Cudjoe, have en særlig tak for at stå til 

rådighed for mig dag og nat, og være der gennem tykt og tyndt. Jeg ville ikke kunne have færdiggjort denne 

proces uden dig. Ligeledes vil jeg gerne takke min supervisor, Jacob Holm Hansen, for at udvise stor tiltro, 

åbenhed og imødekommenhed, hvilket har medvirket til at jeg i de hårdeste perioder har fået genvundet 

troen på at denne afhandling nok skulle blive færdig og blive leveret i en standard som jeg selv kunne være 

stolt af og tilfreds med. Som den perfektionist jeg er erkender jeg dog des fejl og mangler, dog kan jeg 

forsikre læseren om at emnet er yderest relevant og vil give stof til efter.   
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KAPITEL 1: INTRODUKTION 

Det indledende kapitel vil udover at introducere afhandlingens genstandsfelt og problemformulering, også 

redegøre for afhandlingens relevans samt give et overblik over indholdet. 

1.1 Indledning 

Intet er vanskeligere at påtage sig, farligere at varetage eller mere uvist i udkomme end at føre an i 

indførelsen af en ny tingenes tilstand. 

- Niccolò Machiavelli: Fyrsten ( (1532)1532) 

 

For det danske erhvervsliv er forandringer et hverdagsvilkår, og lige nu summer det af, at der er en mærkbar 

forandring på vej. Den kapitalistiske og profitdrevne forretning, der har domineret i mange år, oplever et 

kraftigt pres, idet den stigende interesse for socialkapitalisme og bæredygtig udvikling har medført en 

fremgang i antallet af nyetablerede virksomheder, hvor profit ikke alene er hovedformålet (Ellis, 2004). Det 

må derfor antages, at dette er et udtryk for at både erhvervsdrivende og den danske befolkning ønsker nye 

måder at drive virksomhed på, hvor mennesker og ressourcer fylder mere end profitten. Dette understøttes 

af den stigende interesse for deleøkonomi, hvor de respektive ressourcer deles fremfor at være særeje, 

hvad end der er tale om f.eks. byhaver, musik, cykler, værelser eller biler. Selvom der for brugerne af 

ressourcerne kan spares penge, mener skeptikere at deleøkonomi blot er en liberal måde for ejerne at tjene 

penge på . Tilhængere af deleøkonomi betragter det som en løsning på at reducere det overforbrug 

produktionsvirksomhederne bidrager til, samtidig med at det bidrager til at nedbringe den globale 

ressourcemangel (Skytte, 2014). Hesseldahl (2017)  argumentere yderligere for, at den herskende måde at 

drive forretning på vil blive udfordret, hvis deleøkonomi ekspanderer og videreudvikles, da den vil forstyrre 

samfundets måde at anskue arbejde på, og han anser derfor deleøkonomi som værende en kommende 

samfundsmæssig disruption.  

 

Disruption er en stor udfordring for virksomheder i dag, og defineres normativt som en innovativ 

forretningsmodel, der adresserer etablerede virksomheders oversete kundesegmenter og tilbyder dem en 

oftere billigere og mere egnet løsning til dækning af deres behov. Hvis modellen derefter formår yderligere 

at blive adopteret af det primære kundesegment, ved også at imødekomme deres behov, er der tale om en 

disruption (Christensen, Raynor, & McDonald, 2015). Konsekvensen heraf er, at den disrupter, eller på 

dansk ”afbryder” eller ”forstyrrer”, en virksomheds eller branches grundlæggende forretningsmodel 

(Beskæftigelsesministeriet). De nye digitale muligheder, som er kendetegnet ved den fjerde industrielle 
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revolution, såsom intelligente robotter og maskiner der kan snakke med hinanden (internet of things), er 

medvirkende til at øge mulighederne for disruption. For at forblive konkurrencedygtige og sikre fremtidig 

eksistens, er de etablerede virksomheder udfordrede til at innovere sig selv, eller som antydet af Hein og 

Honoré’s bogtitel har virksomhederne valget mellem at ”Disrupt eller dø” (2016). 

 

En virksomhed er en dynamisk størrelse, og de ansattes velbefindende og dermed tilfredshed er en 

væsentlig faktor med stor betydning for virksomhedens samlede performance. De operationelle 

udfordringer, som nævnt ovenfor, kan blandt andet have konsekvenser for arbejdsudførelsen og 

organisationsstrukturen, hvilket har medvirket til bevidstheden om at virksomhederne særligt bør fokusere 

på arbejdspladsens funktionalitet og sammenhængskraft. Som et modspil til de operationelle 

ledelsesstrategier har human relation bevægelsen parallelt argumenteret for at et arbejdsmiljø, hvor 

medarbejderne føler sig godt tilpas, kan være med til at øge produktiviteten. 

Generel forbedring af medarbejdernes vilkår er derfor et tilbagevendende emne i den aktuelle 

samfundsdebat, hvor muligheden for blandt andet nedskæring af arbejdstiden eller mere frihed i form af 

ferie og orlovsmuligheder debatteres. Denne debat er overordnet politisk, men kan lige så vel argumenteres 

at være en konsekvens af den ubalance, der er opstået på arbejdsmarkedet.  

En indikator, for at der er et stort behov for i højere grad at have øje for medarbejdernes behov, er den 

stigende forekomst af stresssygemeldinger. Meget kunne tyde på, at der er en sammenhæng mellem de 

tiltagende stressforekomster og forventningerne om stadig optimering, effektivisering og 

omstillingsparathed hos medarbejderne. Flere og flere oplever at arbejdsintensiteten øges og at opgaverne 

skal udføres på kortere tid, uden at der nødvendigvis bliver tilføjet flere ressourcer til at opnå de ønskede 

resultater. For at afhjælpe denne tendens kunne en mulighed være at revidere tankerne om udnyttelse af 

arbejdskraften og den enkeltes personlige ressourcer, således at medarbejderne generelt får større 

indflydelse på eget virke og dermed opnår bedre balance og stabilitet i arbejdslivet.  

 

Med den danske model og velfærdssamfundets sikkerhedsnet i form af flexicurity er alle sikret et 

forsørgelsesgrundlag, idet der er mulighed for at søge kontanthjælp1 eller modtage 

arbejdsløshedsdagpenge i tilfælde af ledighed. Det har over tid medført, at medarbejdere stiller andre krav 

til arbejdsmarkedet og arbejdspladsen, for eksempel at der skal være balance mellem arbejde og fritid 

(såkaldt work-life balance). Medarbejdere har derfor ikke kun det økonomiske for øje, i form af at få 

betaling for deres udførte arbejde, når de tilbyder deres arbejdskraft, men de er i stigende grad påvirket af 

individuel motivation, forventning og ønsker til arbejdet. Dette har resulteret i at arbejdsstyrken 

                                                           
1 Dog betinget af hustandens sammensætning og evt. ægtefælles indtægt 
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forekommer at være mere bevægelig og at ansættelsesforholdene gennemsnitligt bliver kortere. Årsagerne 

til denne udvikling kan ses som et resultat af den stadige tilpasning af forandringer i den enkelte 

virksomhed, men også som en konsekvens af medarbejdernes stigende bevidsthed om egne behov. Dette 

understøtter nødvendigheden af at virksomhederne er imødekommende over for medarbejdernes behov, 

hvis de gerne vil fastholde de ansatte.  

 

Den manglende samhørighed imellem især profitdrevne virksomheders top og bund kan vanskeliggøre 

ledernes arbejde med at tilfredsstille kravene fra begge niveauer, da det som nævnt er forskellige faktorer, 

der driver og tilfredsstiller dem.  For lederne, hvis ansvar det blandt andet er at facilitere et godt 

arbejdsmiljø, er det nødvendigt at forholde sig til, hvilke anskuelser og metoder der skal anvendes i den 

praktiske ledelse. Der er mange faktorer at tage højde for, og det kan være nødvendigt med en skærpet 

bevidsthed for ikke at komme til at famle i blinde og praktisere en uhensigtsmæssig ledelse. 

Gennem tiderne har der været diverse fremtrædende ledelsesteorier, som dækker over alt fra Scientific 

Management, adfærds- og trækteorier omkring lederens væsen, til ledelse af selvledelse (Hildebrandt, 

Brandi, Poulsen, Wittrup, & Isaksen, 2015).  Et studie fra Hay Group peger på, at der er seks globale 

megatrends, der vil påvirke nutidens ledere, idet Hildebrand et al. (ibid., s. 420) understreger, at det er 

samtiden og samfundet, der danner ramme for den virkelighed, vi agerer i, og at kraftige kontekstuelle 

påvirkninger derfor vil angive ledelsesretningen. Disse seks megatrends er: globalisering 2.0, miljømæssig 

krise, individualisme og værdimangfoldighed, den digitale æra, demografiske ændringer samt teknologisk 

konvergens og udviklingshastighed  (Vielmetter & Sell, 2014).  

1.2 Problemfelt 

Denne afhandling vil specifikt tage udgangspunkt i megatrendet individualisme og værdimangfoldighed, 

der er det eneste ikke-operationelle trend og som understøtter vigtigheden af, at virksomhederne i højere 

grad bør tilpasse deres ledelse efter medarbejdernes ønsker og behov.  

 

Som nævnt tager denne afhandling afsæt i hvordan medarbejdernes individualisme og værdimangfoldighed 

kommer til at påvirke nutidens ledelse. Hvis man antager at individualisme og værdimangfoldighed 

medfører differentieret og individualiseret ledelse af medarbejderne, vil dette afstedkomme forskellige 

spørgsmål og problematikker.  
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Siden kort efter årtusindskiftet har man diskuteret de forskellige generationers særkende og indflydelse på 

arbejdsmarkedet. Her har man, affødt af den sociologisk anvendte term, argumenteret for, at hver 

generation er kendetegnet ved særlige egenskaber og adfærd betinget af deres fødselsår og samtid. Særligt 

diskuteres generation Z, som lige nu er ved at indtage arbejdsmarkedet, idet de forudsiges at kunne 

udfordre den nuværende ledelsesmodel og anskuelse af medarbejdere. De kaldes populært ”de digitalt 

indfødte” da de nærmest fra babystadiet er blevet introduceret til tidens teknologi (Centre for 

Undervisningsmidler). Samtidig betragtes Z’erne som curlingbørn og som centrum for familiens samvær. 

Disse særpræg har ledt til stigmatisering af Z’erne på arbejdsmarkedet, som forventes at skulle tages 

særlige hensyn til og nærmest opdrages som medarbejdere. Denne antagelse medfører en ny udfordring 

til lederne, som bliver nødt til at tage stilling til hvordan og i hvilken grad, der skal tages særlige hensyn til 

generation Z, hvad det kræver at lede differentieret på tværs af generationerne og hvilke konsekvenser 

dette kan medføre for samarbejdet på arbejdspladsen. 

 

Et andet relevant spørgsmål er, hvorvidt generation Z er blevet et synonym for de kontekstuelle 

udfordringer, lederne kommer til at stå overfor i nærmeste fremtid. Dette beror på, at mange debattører 

implicit giver udtryk for, at der med generation Z er et behov for forandring på arbejdsmarkedet. Det kan 

heraf tolkes, at det er generation Z’s eget ønske, at arbejdsmarkedet bliver tilpasset deres behov og ønsker, 

hvor der modsat kan argumenteres for, at de forandringer man forventer realiseret med generation Z, i 

virkeligheden er de øvrige generationers behov fremfor generation Z’s. De udfordringer og pressede 

omstændigheder medarbejderne møder på arbejdsmarkedet, som specificeret i afhandlingens indledning, 

og den aktuelle samfundsmæssige kontekst kan således argumenteres at afstedkomme et udtalt ønske om 

forandring og forbedring af arbejdsvilkårene. I stedet for at adressere problematikken som sådan, er 

generation Z blevet indbegrebet af dette ønske.  

Dette problematiserer generationsbegrebet, for hvornår er der tale om en generationsproblematik frem 

for et generelt medarbejderproblem? Gør sidstnævnte problematik sig gældende, så overflødiggøres 

generationsbegrebet, selvom det er genstand for diskussionen. Kritikkere af generationsbegrebet i en 

erhvervsfaglig kontekst (Hvem_generationskritikker) betvivler, hvorvidt man kan anvende generationer og 

deres tilhørende karakteristika, idet begrebet ikke beror på videnskabelig substans, og teoretikere på 

området ikke udviser enighed om generationernes karakteristika eller om, hvor mange generationsskel der 

har været de sidste hundrede år. Dette skyldes at generationsbegrebet, efter at være blevet introduceret 

af en gruppe teoretikere, er et fænomen der er blevet udbredt og almengjort via diverse medier, og med 

tiden har fået nye dimensioner uden at disse er understøttet af videnskaben. Den almene brug af 

generationsbegrebet benævnes herefter som generationsdiskursen. Det er yderligere vigtigt at pointere at 
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generationsbegrebet, såvel som – diskursen, er blevet brugt til forståelse af diversiteten af medarbejdere 

snarere end grundlaget for et praktisk værktøj til brug for effektivisering af ledelsen.  

1.3 Problemformulering  

Med udgangspunkt i de nævnte vilkår der er for tidens ledere, og med særligt fokus på de 

kommunikationsstrategiske udfordringer disse medfører, vil denne afhandling beskæftige sig med 

generationsbegrebet og generationsdiskursen på arbejdsmarkedet og den betydning denne forståelse får 

for moderne ledelse samt hvorvidt diskursen er substantiel for at kunne praktisere differentieret ledelse 

baseret på individualisme og værdimangfoldighed. Endvidere vil afhandlingen beskæftige sig med de krav, 

der stilles til moderne ledelse og forudsætningerne for, at lederne kan praktisere dette. Ud fra denne korte 

præcisering af afhandlingen lyder problemformuleringen således;  

 

Hvad ligger til grund for generationsdiskursens anvendelse på arbejdsmarkedet, hvis den ikke kan påvises 

at have evidens og hvad efterspørges der hos ledere for at kunne praktisere tidssvarende ledelse? 

 

For at besvare afhandlingens problemformulering, er nedenstående arbejdsspørgsmål udarbejdet til at 

understøtte og bidrage til besvarelsen af problemformuleringen.  

Da der i afhandlingens indledning og problemformulering stilles spørgsmålstegn ved, hvordan man kan 

praktisere ledelse på baggrund af de nye ledelsesudforinger, er nedenstående underspørgsmål udformet 

til besvarelse af dette:   

Hvis vi antager, at det gør sig gældende, at ledelsesfeltet tager sit udgangspunkt i samtidens 

erhvervsmæssige og kontekstuelle udfordringer, hvilke teorier og antagelser arbejdes der så med 

for at løse ledelsesproblematikkerne i forhold til medarbejderindividualisme og 

værdimangfoldighed?  

 

Som tidligere nævnt er det blevet populært at anvende generationsdiskursen til at afdække den 

medarbejderdiversitet, der præger det danske erhvervsliv, idet generationsbegrebet ikke diskriminerer i 

forhold til køn, etnicitet, religion eller seksualitet. Hvilket leder til følgende spørgsmål:  

Hvad dækker generationsdiskursen over i en erhvervsfaglig sammenhæng, og hvorfor antages 

generation Z at være en ledelsesmæssig udfordring? 
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For at vurdere om generationsbegrebet alene kan afspejle de ansatte på arbejdsmarkedet, er følgende 

hypotese udformet, for muligvis at kunne falsificere generationsbegrebet i en erhvervsmæssig kontekst.  

 

H1:Den gældende generationsdiskurs vil kunne falsificeres hvis generationsbeskrivelserne af de 

enkelte generationer ikke stemmer overens med den indsamlede empiri, og/eller hvis der findes 

indikationer for at generationerne på tværs ligner hinanden mere.  

 

Derudover vil generationsbegrebet også falsificeres, hvis kriterierne for en generation som beskrevet af 

Green et al. ikke opfyldes.   

 

Eftersom diskursen omkring generationer for alvor er blevet diskuteret i forbindelse med generation Z’s 

indtræden på arbejdsmarkedet, er følgende underspørgsmål udarbejdet med henblik på at assistere 

besvarelsen af spørgsmålet om, hvorvidt denne generation er et synonym for et ønske om forandring. 

Spørgsmålet er som følger: 

Er generation Z som defineret af generationsdiskursen en reel ledelsesmæssig udfordring eller blot 

en objektivisering af arbejdsmarkedets kontekstuelle udfordringer? 

 

For at forhindre misforståelser, er det nødvendigt at præcisere, hvad der i problemformuleringen menes 

med ledelsesværktøj, individualisme og værdimangfoldighed, da disse begreber er for omfattende til i sig 

selv at kunne anspore én given retning for afhandlingen. Med ledelsesværktøj henvises der til et praktisk 

strategisk udarbejdet redskab, der kan være med til at styrke den direkte kommunikation mellem leder og 

medarbejder. Ledelsesværktøjets fokus på individualitet anerkender den individuelle frihed til at vælge 

(freedom of choice) og de utallige valg dette muliggør. På arbejdsmarkedet kan denne frihed referere til 

den enkelte medarbejders særkende i forhold til ønskværdige kommunikationsformer, deres præferencer 

for en work-life balance, og hvordan den enkelte udfører sit givne arbejde. Dermed kan individualitet på 

arbejdsmarkedet også føre til en diskussion om hvorvidt og i hvor høj grad en virksomhed skal acceptere 

medarbejdernes individualisme, da individualitet fører til en mere decentraliseret organisationsstruktur, 

hvor ledelsen og dermed lederne giver afkald på en del af deres givne magt (Vielmetter & Sell, 2014). I 

samme tråd, henviser værdimangfoldigheden blandt medarbejderne til deres individuelle værdisæt, som 

de medbringer eller adopterer gennem deres arbejde, og som de ønsker imødekommet af kolleger og 

ledere. Ligeledes skal det præciseres at definitionen af medarbejdere henviser til de ansatte i en 

virksomhed, som arbejder under en leder og som ikke selv har ledelsesansvar. Ansatte henviser til ansatte 

på alle niveauer i en virksomhed. 
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1.4 Afgrænsning 

Afhandlingen er afgrænset til at anskue genstandsfeltets problematikker ud fra et kommunikativt, 

organisatorisk og ledelsesorienteret perspektiv, idet afhandlingen vil fokusere på lederens relation til sine 

medarbejdere med fokus på dette. Dette præciseres yderligere til kun at omhandle ledelse af 

medarbejdere, og ikke ledelse af ledere eller øvrige ledelsestrin herover, denne begrænsning findes 

nødvendig da en leder der er leder for en medarbejder med ledelsesansvar, står overfor en anden type af 

ledelse.  

Afhandlingen afgrænses ydermere ved ikke at belyse det operationelle aspekt af lederens arbejde, ej heller 

vil de økonomiske aspekter eller de eksterne interessenter en virksomhed måtte have blive diskuteret. Da 

disse aspekter har en betydning for hvordan lederen opererer i sin dagligdag, bør disse inkluderes i 

forståelsen af den kontekst lederen befinder sig i. Det operationelle aspekt og de eksterne interessenters 

interesse indgår ikke i afhandlingen, da effekten af disse ikke er målbare og derved vanskeliggør muligheden 

for en normativ generalisering, der kan føre til konkrete anbefalinger til et ledelsesværktøj. Det bør noteres 

at afhandlingens generaliseringer ikke differentierer eller tager forbehold for de forskelle, der kan 

forekomme imellem brancher.  

 

Ifølge Hildebrandt et al. (2015, s. 355), er globalisering et vilkår og en realitet der gør sig gældende for 

multinationale virksomheder såvel som for nationale. Det faktum har derfor medført, at nutidens ledere 

bør tilegne sig et globalt tankesæt for at lede optimalt, idet enhver virksomhed er påvirket af 

globaliseringen på den ene eller den anden måde. Ifølge Gupta og Govindarajan (2002) har globalisering 

fire konsekvente faktorer; gensidig afhængighed, mangfoldighed, flertydighed og volatilitet. I forhold til 

lederens relation til medarbejderne, er mangfoldighed og flertydighed de største konsekvenser af 

globaliseringen, idet medarbejderskaren er blevet mere mangfoldig i mange virksomheder på grund af 

arbejdsmobiliteten i Europa, samt at multinationale virksomheder åbner op for intranationalt samarbejde. 

Det medfører, at lederne skal have en større kulturforståelse, end der umiddelbart findes nationalt. Dog 

begrænser afhandlingen sig til at fokusere udelukkende på ledelse nationalt, idet ovenstående globale 

konsekvenser efterhånden er en integreret del af forståelsen af den danske medarbejderskare.  

1.5 Relevans 

I takt med et øget fokus på ledelse bliver der også stillet højere forventninger til, hvad en leder skal kunne. 

Forskningen på området udvides og det samme gør antallet af lederuddannelser. En væsentlig del af 
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ledelsesteorien omhandler kategoriseringen af ledelsesstile og konsekvenserne ved brugen af dem. I et 

tværfagligt samspil med human ressources (HR) og (erhvervs)psykologiske teorier, byder feltet også på en 

forståelse af medarbejder/leder-relationen i forhold til forskellige personlighedstyper.  

Der argumenteres for, at der stadig er et stykke vej til at kunne anvende teorien i praksis, da samspillet og 

relationen imellem lederens stil og medarbejdernes personlighed ikke er afdækket. 

Med medarbejdernes personlighed menes deres personlige værdisæt og erfaringer, som de har erhvervet 

gennem livet, disse udgør fundamentet for deres persona og for hvordan de forstår og agerer i deres 

omverden.  Dette er en af de vigtigste aspekter inden for ledelse, som mange vil mene kun er opnåeligt at 

få reel forståelse for gennem praksis. Det mere fleksibilitet og selvstændighed der forventes af 

medarbejdere, des mere vil deres personlighed afspejles i deres arbejdsliv. I dag anses det som værende et 

minimum for at være en velfungerende og vellidt leder – at kunne forstå at kommunikere med sine 

medarbejdere. Hvis det er rigtigt, så medfører det en række spørgsmål til, hvorfor teoretiske 

ledelsesuddannelser er i stigende udbud og hvad de kan lære os.  

Man kan argumentere for, at det at være en vellidt leder ikke er et krav for at kunne agere leder i dag, da 

lederens primære opgave er at imødekomme de givne krav, virksomhedens ledelse har udstukket. De vil 

overvejende kunne imødekommes af de fleste ledere, vellidte eller ej, men dog kun på kort sigt. Evner 

lederen ikke at forholde sig til medarbejdernes ønsker til arbejdet og forstå deres kommunikative behov, 

så vil der med tiden kunne opstå en form for autonomi, idet medarbejderne indbyrdes vil finde en måde at 

løfte opgaverne på og implicit vil overflødiggøre en dysfunktionel leder. Denne ubalance kan få mange 

konsekvenser, både i forhold til virksomhederne, medarbejderne og lederen. Medarbejdereffektiviteten vil 

kunne dale som følge af manglende lederskab og vil i værste tilfælde kunne betyde uengagerede 

medarbejdere, som ikke længere ønsker at være en del af virksomheden. Virksomhedens interne 

kommunikationsstrategier såvel som øvrige medarbejderbetingede strategier vil fejle, hvis ikke lederen kan 

agere i rollen som mellemled og videreformidler af virksomhedens planer. Virksomhedens image vil også 

kunne lide herunder, hvis det rygtes, at virksomheden ikke har en velfungerende intern styring.  

Som nævnt i indledningen vil fremtidens ledelse kræve noget nyt af ledere for at kunne agere i en konstant 

foranderlig hverdag. Det er derfor nødvendigt at virksomhederne holder sig sammenhængskraften for øje 

og internt begynder at arbejde mere med værdier og fællesskab. Det handler om at forstå 

medarbejderindividualitetens og værdimangfoldighedens indflydelse på virksomhederne, hvorfor det er 

nødvendigt at have fokus på, hvordan disse opfattes. Denne afhandling ønsker at medvirke til at afklare om 

generationsbegrebet er fyldestgørende for forståelsen af medarbejderindividualitet og 

værdimangfoldighed, hvis ikke vil den fortsatte anvendelse af denne diskurs være en misforståelse og 

dermed føre virksomhederne i en anden retning end den tilsigtede.  
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KAPITEL 2: METODE 

Dette kapitel har til formål at redegøre for afhandlingens metodiske overvejelser. Først vil afhandlingens 

videnskabsfilosofiske forståelse blive belyst, efterfulgt af de metodiske overvejelser omkring det valgte 

forskningsdesign og undersøgelsesmuligheder dette har medført. Derefter vil der blive redegjort for de 

konkrete valgte metoder, der er brugt i forbindelse med empiri og dataindsamling, samt de valgte metoder 

til at analysere disse informationer. Til slut vil et metodekritisk afsnit belyse konsekvenserne af de valgte 

metoder.  

2.1 Videnskabsteoretisk ståsted 

Som det fremgår af problemformuleringens tilhørende underspørgsmål, så vil afhandlingen i forbindelse 

med testning af afhandlingens hypotese: ”Den gældende generationsdiskurs vil kunne falsificeres hvis 

generationsbeskrivelserne af de enkelte generationer ikke stemmer overens med den indsamlede empiri, 

og/eller hvis der findes indikationer for at generationerne på tværs ligner hinanden mere” forsøge at 

afkræfte generationsdiskursen. Dette skyldes, at det ifølge Karl Popper aldrig vil være muligt at validere en 

påstand, men kun afkræfte den ved at finde belæg for at en påstand ikke er universelt gældende i enhver 

situation (Popper_falisifikation). Denne falsifikation, som samtidig er en kritik af den positivistiske 

videnskabsteori, der beror på induktiv læring, anerkendes i denne afhandling, der selv har sit 

videnskabsteoretiske ståsted i den kritiske realisme. Valget af kritisk realisme som ståsted, begrundes med 

en tro på, at der til behandling af medarbejdernes identitet og værdimangfoldighed findes en universel 

måde hvorpå lederne kan forstå og agere mest hensigtsmæssigt i henhold til deres medarbejderes 

forskelligheder.  Denne overbevisning om en universel lov understøttes også af realismens ontologi, som 

udspringer fra positivismen, der ydermere tror at denne lov kan findes. Jeg anerkender dog ikke realismens 

tro på dette, da jeg ej tro det muligt at finde frem til denne ene sande løsning af ovenstående 

lederproblematik, men kun ane dele af dens sandhed. Til forskel fra realismen, anerkender jeg yderligere 

den epistemologisk påstand om at vores verden er en social konstruktion, hvilket står i diametral 

modsætning til både realismens og positivismens mere naturvidenskabelige læringsforståelse.  Af disse 

årsager anvender afhandlingen den kritisk realisme som videnskabsteoretisk ståsted frem for realismen.  

 

Da den kritiske realisme prøver at gøre op med de klassiske videnskabsteorier, vil en specifikation af den 

kritiske realismes filosofi følge i nedenstående afsnit, da det videnskabsteoretiske ståsted har betydning 

for, hvordan data efterfølgende har kunnet behandles og håndteres, samt hvilken viden der kunne 
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udvindes. Det vil derfor yderligere blive gjort klart, hvordan kritisk realisme vil blive anvendt igennem 

afhandlingen.  

2.1.1 Kritisk realismes ontologiske overbevisning  

Modsat klassiske videnskabsteorier der vægter metodologi og epistemologi (læren om viden) højt, så 

argumenterer kritisk realisme for nødvendigheden af at beskæftige sig mere med ontologien. Dette 

begrundes med, at der i socialvidenskaben ofte måles på variabler, som ifølge Sayer  ”… can only register 

(quantifiable) change, not its cause” (1992, s. 180), hvilket medfører, at man er nødsaget til at fokusere på 

det undersøgte objekts fundamentale natur og kapaciteter (Easton, 2010, s. 120). Dette behandles i 

ontologien, som på latin betyder læren om det værende, og dermed omhandler filosofiens antagelse af 

hvordan verden kan og bør fortolkes. I en samfundsvidenskabelig kontekst beskæftiger ontologien sig 

centralt med hvorvidt sociale enheder skal betragtes som objektive, med en ekstern virkelighed til de sociale 

aktører, eller antages som socialt konstruerede af de sociale aktørers handlinger og opfattelser (Bryman, 

2012, s. 32). Eftersom kritisk realisme har en transcendental realistisk ontologi, tilføjes realismens 

overbevisning om, at der findes en objektiv ekstern virkelighed, som er uafhængig af sociale aktører. Men 

da ontologien er transcendental, accepterer kritisk realisme ikke realismens overbevisning om, at 

researcheren ved sin forskning kan finde frem til sandheden (Bryman, 2012, s. 30), derimod findes 

sandheden udenfor forskningsresultatet. Dette begrunder Bhaskar (1978) med at kritisk realisme har en 

stratificeret ontologi, som er laginddelt i de interagerende niveauer, der betegnes som det empiriske, det 

faktiske og i det virkelige stratum. Det er det empiriske stratum der forskes ud fra, da det er i dette domæne, 

vi direkte eller indirekte erfarer og observerer de begivenheder og fænomener, der foregår i det faktiske 

domæne. Årsagen til dette begrunder Danermark et al. med at ”what happens in the world is not the same 

as that which is observed” (Danermark, Ekström, Jakobsen, & Karlsson, 2002, s. 20).  

 

Det er yderligere i det empiriske domæne, Bhaskar mener, at andre videnskabsteorier begår ”den empiriske 

fejltagelse”, ved at undersøge hvad vi kan vide om et objekt (den transitive dimension), fremfor hvad 

objektet er i sin grundform (den intransitive dimension). Denne problematik er den samme som 

indledningsvis beskrevet af Sayer.  Begås denne fejltagelse, reduceres de tre domæner til ét. På den måde 

umuliggøres det at kunne undersøge både de relationer og ikke-relationer, der finder sted i det faktiske 

stratum, samt de underliggende generative mekanismer der producerer de events, der ligger til grunde for 

det undersøgte (Bhaskar, 1978; Danermark, Ekström, Jakobsen, & Karlsson, 2002). Disse mekanismer finder 

sted i det virkelige stratum og er sjældent direkte synlige, da de anskues gennem deres virkning, som 
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kommer til udtryk i det faktiske domæne. Dette skyldes også at disse generative mekanismer ikke generer 

regulære mønstre (Bryman, 2012, s. 616; Sayer A. , 1992, s. 5).   

 

Når medarbejderindividualitet og værdimangfoldighed som virksomhedsfænomener analyseres, er det 

derfor ikke nok at undersøge disse endimensionelt. Det er derfor ikke fyldestgørende kun at forholde sig til 

den empiriske viden, der foreligger omkring fænomenerne. Medarbejdernes relation til lederen og 

virksomheden bør undersøges, samt de faktorer og ikke-faktorer i virksomheden, der kan have betydning 

for hvordan fænomenet kommer til udtryk i den faktiske dimension. Kan de kausale underliggende 

mekanismer anspores, får afhandlingen derved yderligere dybde, da et glimt af virkelighed vil foreligge.  

2.1.2 Den kritiske realismes epistemologi og aksiologi  

Som nævnt ovenfor så er det afgørende at sondre mellem ontologien og epistemologien. Det er 

ønskværdigt at finde frem til samt vægte, ontologiens intransitive objekt, hvilket vil sige den independente 

objektive virkelighed, frem for primært at fokusere på den epistemologiske transitive dimension. Dog kan 

sidstnævnte ikke negligeres, da det er epistemologiens transitive dimension, der ligger til grund for, 

hvordan man i det empiriske stratum kan forsøge at udforske de øvrige strata.    

 

Epistemologi er læren om viden, og dermed den viden vi kan antage om virkeligheden. Kritisk realisme har 

en eklektisk realistisk og fortolkende (interpretive) epistemologi, der antager at viden omkring 

naturvidenskab kan anskues ud fra realismens principper, og kan forstås som socialkonstruktivistisk og 

hermeneutisk når det kommer til socialvidenskab (Sayer A. , 2000, s. 17). Dette skyldes at socialvidenskab 

involverer mennesker der definere og skaber deres egne koncepter, som konstituerer den sociale verden, 

som antaget i den hermeneutiske cirkel (Danermark, Ekström, Jakobsen, & Karlsson, 2002, s. 16). Der i sin 

enkelthed danner menneskets forståelseshorisont, ved at antage at man ikke kan forstå helheden uden at 

forstå dens delelementer og at delelementerne altid skal forstås ud fra sin helhed. Denne forståelse sker 

cirkulært ved en horisontsammensmeltning af subjektets forforståelse (helheden) og det objekt der 

forsøges forstået (delelementet) (Lund, 2011, s. 99-100).    

Den viden vi kan antage om det intransitive objekts realitet, vil altid være konceptuelt medieret, da al viden 

opfattes igennem vores teoretiske forståelse, idet at kritisk realisme hævder at al viden er teori-afhængig. 

Da teorier er socialt konstruerede af sociale aktører, er al viden fejlbarlig og foranderlig, og således ikke 

teori-bestemt. Teorier er derfor fundamentalt misledende, da de minimerer undersøgelsesfriheden og 

vores objektivitet (Danermark, Ekström, Jakobsen, & Karlsson, 2002, s. 15;23). Det er derfor vigtigt at man 

forholder sig så objektivt til sin research som muligt, således at man minimerer yderligere subjektivitet. Det 
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bør også bemærkes, at eftersom al viden er fejlbarlig og foranderlig, må dette også antages om teorier. 

Videnskabelige teorier kan derfor kun antages som værende den bedste måde at skildre virkeligheden på, 

indtil den falsificeres og erstattes af en ny.  

 

Videns fejlbarlighed udløser at kritisk realisme aksiologi, også kaldet værditeori, er emancipatorisk. Det vil 

sige at kritisk realistisk research bør stræbe efter at være frigørende. Med det menes, at ved at undersøge 

de generative mekanismer og strukturer, bør man belyse de uønskede strukturer i det undersøgte objekt 

og erstatte dem med fordelagtige nye strukturer (Danermark, Ekström, Jakobsen, & Karlsson, 2002, s. 193). 

Ved at belyse generationsbegrebet i en erhvervsmæssig kontekst, er det derfor ikke nok at forsøge at 

falsificere begrebet, men det er ligeledes nødvendigt at forstå de bagvedliggende generative mekanismer, 

og derved forsøge at komme med et kvalificeret bud på hvordan disse skal forstås, hvorvidt de 

bagvedliggende magtpositioner er fordelagtige, og hvordan alternative mekanismer vil kunne løse ledernes 

problematik med at forstå deres medarbejdere. 

2.1.3 Kritisk realismes begrundelses- og slutningsformer 

Ifølge Andersen (2007, s. 113) spiller slutningsformerne en rolle i forskningsprocessen, og indenfor kritisk 

realisme er abduktion og retroduktion de afgørende processer, fremfor de mere klassiske deduktive og 

induktive metoder. Ved abduktion forsøger man at tolke undersøgelsesobjektet og rekontekstualisere 

forståelsessammenhængen, for at analysere objektet i en ny sammenhæng i håb om at skabe større 

forståelse af de bagvedliggende strukturer og mekanismer i den umiddelbare empiriske kontekst (ibid, s. 

113-114).  Retroduktion er de tankeoperationer, man foretager for at komme fra de empiriske 

observationer til de generative mekanismer, dette sker ved hjælp af transfaktisk/transcendental 

argumentation som Andersen forklarer er den argumentation som assisterer videre fra de empiriske 

kendsgerninger til de strukturelle vilkår, der muliggør fænomenet. I denne afhandling kunne sådan en 

argumentation være ”hvad må gøre sig gældende for at generationsbegrebet er muligt?” (ibid, s. 115). 

Danermark et al. argumenterer for fire mulige strategier for at anspore disse bagvedliggende generative 

mekanismer: (1) kontrafaktisk (dialektisk) tænkning, (2) sociale - og tankeeksperimenter der bryder med 

det normale, (3) at studere patologiske omstændigheder og ekstreme tilfælde, da usynlige mekanismer 

synliggøres i krisesituationer. Sidst kan mekanismer anskues gennem (4) komparative casestudier (ibid, s. 

101-105). 
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2.2 Dataindsamling 

Som tidligere nævnt gør den kritisk realismes eklektiske tilgang det muligt at fastlægge mønstre, samtidig 

med at have en socialkonstruktivistisk epistemologi, og sammen med tilgangens slutformer lægger kritisk 

realisme op til en metodetriangulering af både kvalitative og kvantitative metoder (Andersen, 2007, s. 115). 

Da jeg anerkender at der er mønstre og virkeligheder der kan konkluderes ud fra begge typer af data, vil 

både kvalitative og kvantitative data blive anvendt i afhandlingen. Den kvalitative databrug begrænser sig 

til afhandlingens indledende interviews og til et par kvalitative svarmuligheder i spørgeundersøgelsen 

fortaget i forbindelse med afhandlingen. Brugen af primært kvantitativ data bunder i at genstandsfeltet 

mangler kvantitativ data til at understøtte generationsdiskursen. Afhandlingen gør yderligere brug af både 

primær og sekundær data, hvor den primære empiri omfatter indledende interviews og en 

spørgeskemaundersøgelse. Da de indledende interviews mere har haft karakter af formløse samtaler, vil 

der ikke redegøres for dens metode. En sammenskrivning af samtalerne kan læses i Bilag I. Den sekundære 

data består hovedsageligt af forskningslitteratur og anden sekundær litteratur, så som internetkilder og 

andre litterære bøger. Nedenstående afsnit vil konkretisere den indsamlede empiri med det formål at 

belyse den enkelte empiris bidrag til besvarelsen af problemformuleringen.  

2.2.1 Spørgeskemaundersøgelse 

Spørgeskemaundersøgelsen (Bilag XXVIII) foretaget i forbindelse med denne afhandling, er anvendt af flere 

årsager; primært er grundlaget for undersøgelsen at kunne belyse validiteten af generationsbegrebet og 

sekundært vil svarene fra spørgeskemaet kunne bidrage til at skabe en forståelse for medarbejdernes 

holdninger, samt deres individualitet og værdimangfoldighed på arbejdsmarkedet.  

 

For at spørgeskemaundersøgelsen kan bidrage til at besvare sidstnævnte, er en lang række af spørgsmålene 

i undersøgelsen tilføjet med henblik på at få indblik i medarbejdere og deres ståsted i forhold til 

arbejdsmarkedet. Nedenstående oversigt over spørgsmålene i undersøgelsen vil specificere grundlaget for 

hvert enkelt spørgsmål. Da spørgeskemaundersøgelsen overvejende er baseret på kvantitative spørgsmål, 

er svarmulighederne baseret på egenskaber, holdninger og værdier som teoretisk er argumenteret for at 

være forbundet med de nuværende generationer på arbejdsmarkedet. På den måde kan disse spørgsmål 

også være med til at vurdere validiteten af generationsbegrebet. Dette begrundes ud fra en overbevisning 

om at ved en analyse af spørgeskemaundersøgelsen, vil ét af følgende påvises;  

(1) Ved at gruppere besvarelserne ud fra generationerne vil man kunne påvise at svarene 

overvejende er ens, og har mere tilfælles med denne gruppering end øvrige generationers 
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gruppering. Dermed vil undersøgelsen understøtte generationsbegrebet og skabe basis for 

begrebets validitet.  

(2) Ved udførelse af en klyngeanalyse vil besvarelserne gruppere sig i forhold til individuelle 

holdninger og værdier, uden at kunne påvises at være influeret af fødselsår. Hvis dette gør 

sig gældende at denne klyngeanalyse afspejler generationernes karakteristika, må det 

antages at der er anlæg for verifikation. Hvis ikke, vil det falsificere grundlaget for 

generationsbegrebet.  

 Ved påvisning af et af disse to ovenstående postulater, vil man derved kunne medvirke til at falsificere eller 

understøtte generationsbegrebet.  

 

Valget af undersøgelsesdesign understøtter ovenstående formål med undersøgelsen, idet Schmidt og 

Hollensen (2006, s. 138-139) argumenterer at en af fordelene ved et spørgeskema er metodens evne til at 

være sensitiv omkring subgruppeforskelle, da spørgeskemaet er agilt overfor opdeling i diverse 

grupperinger. Schmidt og Hollensen argumenterer yderligere at en fordele ved en 

spørgeskemaundersøgelse er muligheden for at standardisere spørgsmålene og organiseringen af dem, at 

spørgeskemaundersøgelser kan være nemme at administrere, samt at de muliggør tabulering og statistisk 

analyse. Afhandlingen benytter sig af disse fordele ved at spørgsmålene i undersøgelsen er standardiserede 

ved valget i at lade respondenterne vælge kvantitative svarmuligheder, og hvor spørgsmålene er arrangeret 

strategisk, så spørgeskemaet virker overskueligt og nemt at besvare.  

Spørgeskemaundersøgelsen tager form som en online spørgeskemaundersøgelse, hvor respondenterne 

selv udfylder skemaet. Dette gør at undersøgelsen er let at analysere, da besvarelserne automatisk bliver 

klargjort til behandling, hvilket minimerer muligheden for fejlberegninger af undersøgelsens resultater i 

form af simplere krydstabuleringer og statiske analyser. Der  var i alt 61 respondenter der besvare 

spørgeskemaundersøgelsen, hvoraf 46 kvinder og 15 mænd. 

 

  

Undersøgelsen er blevet distribueret på sociale medier, såsom Facebook og LinkedIn, og det bør derfor 

bemærkes at undersøgelsen har haft ubegrænset tilgængelighed, og den betragtes derfor som en 

bekvemmelighedstest (convenience sample), idet undersøgelsen er distribueret efter bekvemmelighed 

fremfor at tilsikre at alle grupper repræsenteret i undersøgelsens population er blevet adspurgt. Dette 

tilfører undersøgelsen en grad af subjektivitet, da det kan argumenteres, at der er mulighed for at 

respondenterne udgør en begrænset del af populationen samt at de kunne have lignende holdninger til 

emnet, idet respondenterne udspringer fra ét netværk og dette netværks netværk. En anden konsekvens 
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af dette er en begrænset mulighed for at kunne generalisere på resultatet. Afhandlingens generaliseringer 

og analyser med oprindelse i spørgeskemaundersøgelsen, bør derfor betragtes som indikatorer frem for 

valide påstande.  

 

NR. Spørgsmål Spørgegrundlag Gå til 

Spørgsmål om dig: 

S1 Har du eller har du haft et job med ledelsesansvar? Afgøre om respondenten skal besvare medarbejdere 

eller ledere relevante spørgsmål 

Hvis nej, 

gå til SXX 

Spørgsmål om dig: * 

S2 Fødselsår Afgøre hvilken generation respondentens tilhører  

S3 Køn 

Er med til at afgøre respondentens demografiske 

forhold som kan have en betydning for respondentens 

svar på resten af undersøgelsens spørgsmål  

 

S4 Hvor bor du?  

S5 Social status  

S6 Etnisk oprindelse  

S7 Årlig indkomst før skat  

S8 Uddannelsesniveau  

S9 Beskæftigelse Afdækker nuværende tilhørsforhold til 

arbejdsmarkedet  

I arbejde 

eller 

arbejdsløs 

Beskæftigelse - studerende:  

S10 Har du et job ved siden af studiet 
Kan afdække om man har praktisk arbejdserfaring 

 

S11 Har du haft et job før? Hvis nej 

Beskæftigelse/seneste beskæftigelse: * 

S12 Ansættelsesområde En krydstab kan afgøre om efterfølgende svar på 

spørgsmål afhænger af disse faktorer 

 

S13 Branche  

 Har du et job som du ser dig tilfreds med at have?    

Dig og din leder:  

S14 Hvordan er dit forhold til din nærmeste leder? Utilfredshed kan påvirke ens svar negativt  

S15 Hvor vigtigt er følgende for din relation til din nærmeste 

leder: 

 

[kommunikation],[formidle opgaver],[lederens forståelse for 

dig som person], [tillid], [frihed under ansvar], [opfølgning], 

[medindflydelse på eget arbejde] 

Fortæller om respondentens præferencer til leder-

medarbejderrelationen 

 

S16 Hvad er en god leder for dig? 

Forestil dig en god leder. Hvad er de tre vigtigste egenskaber 

denne person har?/ hvad er de tre vigtigste egenskaber hos 

en god leder? 

Kan definere klynger eller generationer forståelse 

heraf   
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S17 Hvilke egenskaber mener du som minimum at din nærmeste 

leder skal have?  

Afgøre minimums kravet for hvad en leder skal kunne 

set fra medarbejdernes synsvinkel 

 

S18 Hvor synlig er din nærmeste leder i dit daglige arbejde? 

Der kan være kausalitet imellem S15, S18 og S19 

 

S19 Hvor meget bidrager din nærmeste leder til følgende:  

 

[faglig sparring],[coaching], [uddelegering af opgaver], 

[sparring til ad hoc opgaver]  

 

S20 Hvor meget ville du ønske at din nærmeste leder bidrager til 

følgende:  

 

[faglig sparring],[coaching], [uddelegering af opgaver], 

[sparring til ad hoc opgaver] 

En sammenligning mellem S19 og S20 kan påvise hvor 

stor forskel der er mellem ønsket til lederen og hvad 

lederen bidrager med. Samtidig vil S21, kunne være 

med til at vurdere om respondenten laveste nævner 

alligevel er tilfredsstillende for den enkelte 

 

S21 Er du tilfreds med din leder?  

Dig og din leder: (alle skal have begge spørgsmål) 

 Hvor tilfreds/utilfreds er du med din leder?   

S22/24 Hvilket af følgende er/er ikke med til at gøre dig tilfreds på 

arbejdspladsen? Specificering af egenskaber der kan medføre 

tilfredshed og utilfredshed 

 

S23/25 Hvad er yderligere (ikke) med til at gøre dig tilfreds med din 

nærmeste leder? 

 

Work-life balance for arbejdende  

S26 Hvor mange timer om ugen arbejder du?   

S27 Er du tilfreds med antallet af timer?    

S28 Hvor vigtigt er følgende for dig? 

 

[dit arbejde], [familieliv], [at kunne tage fri i en længere 

periode],[at have tid til fritidsinteresser i 

hverdagen],[indflydelse på arbejdstidstilrettelæggelse], 

[kunne tage spontane fridage eller afspadsere], [kunne 

efterlade arbejdet på arbejdet], [arbejdspladsrespekt for 

familierelaterede hændelser] 

(stilles også til studerende)  

S29 Har du indflydelse på følgende 

 

[dit arbejde], [familieliv], [at kunne tage fri i en længere 

periode],[at have tid til fritidsinteresser i 

hverdagen],[indflydelse på arbejdstidstilrettelæggelse] 

  

S30 Synes du at der er en god balance imellem dit arbejde og 

privatliv? 

  

Work-life balance for studerende 

S31 Hvor mange timer om ugen arbejder du?   

S32 Hvor mange timer om ugen bruger du ca. på dit studie?   

S33 Synes du at du har en god balance imellem arbejds-, studie-, 

og privatliv? 

  

Work-life balance for alle 
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S34/S Hvad er med til at gøre at du føler at du har/ikke har en god 

balance imellem dit arbejde og privatliv? 

  

S35/S Er der yderligere ting der er med til at give en god/dårlig 

balance? 

  

Arbejdsmiljø 

S36 Hvad er din holdning til følgende  

 

[arbejde i teams], [arbejde alene], [arbejde hjemme], [eget 

kontor], [egen arbejdsplads på fælles areal], fælles 

arbejdsplads på fælles areal], [fælleskab er vigtigt],[mine 

egne behov er vigtigere end fællesskabets eller 

virksomhedens] 

  

S37 Synes du at der bliver forskelsbehandlet på din arbejdsplads?   

Arbejdsmiljø 

S38 På hvilke områder bliver der forskelsbehandlet på din 

arbejdsplads? 

Fortæller noget om der generelt stigmatiseres på 

arbejdspladsen  

 

Værdier og prioriteringer 

S39 Hvilke værdier er vigtige for dig på en arbejdsplads?   

S41 Hvad synes du er den største udfordring medarbejdere har 

på arbejdsmarkedet? 

  

S42 Hvad mener du at du især kan bidrage med på din 

arbejdsplads? 

  

Krav til arbejdspladsen 

S43 Hvad er vigtigt for dig at en virksomhed kan tilbyde?   

S47 Hvad er din holdning til løn? Generation Z siges ikke at prioritere løn højest   

S48 Hvor vigtigt er følgende for dig 

 

[Medindflydelse på dit arbejde], [oplæring], [coaching], 

[faglig udvikling], [personlig udvikling], [Arbejdspladsens 

udvikling],  

  

 

2.3 Validitet, reliabilitet og generalisering 

Dette afsnit vil gennemgå afhandlingens validitet og reliabilitet, i forhold til om der er samhørighed mellem 

afhandlingens problemformulering, dataindsamling og metodevalg, operationalisering, analyserne og 

endelig konklusionen. Afslutningsvis vil generaliseringsgraden af afhandlingens konklusion og påstande 

vurderes. Dette vil primært blive vurderet ud fra den indsamlede empiri, da den i særdeleshed påvirker 

afhandlingens kvalitet.  
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2.3.1 Validitet 

Anskues afhandlingens interne validitet, er der et godt forhold mellem alle afhandlingens elementer, idet 

de alle bidrager til besvarelse af problemformuleringen og de tilhørerende arbejdsspørgsmål. Den interne 

validitet er dog udfordret ved at den indsamlede empiri, da datamængden er utilstrækkelig til at drage 

konklusioner på isoleret set, og kan derved ikke bruges til at generalisere på, men den kan dog stadig påvise 

indikatorer og bidrage til at fortælle om den virkelighed der gør sig gældende for respondentgruppen. 

Utilstrækkeligheden gør sig overordnet gældende idet det samlede datasæt er begrænset til XX mand alt. 

Dette øges yderligere når opdeling af da til i mindre grupper. Denne utilstrækkelighed menes dog i 

afhandlingen at begrænse sig til den udarbejdet klyngenanalyse og faktoranalyse, da den øvrige data bruges 

til falsificering, må det gøre sig gældende at datasættet uanset størrelse er anvendeligt til at kunne påvise 

indikation på hvorvidt generationsbegrebet kan falsificeres. Dog er et større datasæt altid nødvendigt til at 

bekræfte om der kan være evidens for en påstand.  

Da der i forvejen ikke er fremført evidens for generationsbegrebets ægthed, blev det ikke fundet at en 

ekstern validering ville kunne have hævet afhandlingens validitet.  

Det er dog vigtigt at påpege at da spørgeskemaundersøgelsens formål er at understøtte afhandlingens 

hypotese og kunne påvise indikatorer, men ikke i sig har et formål at bevise noget. Af den grund menes 

afhandlingens validitet stadig at være høj.  

2.3.2 Reliabilitet 

Instrumentkongruensen på spørgeskemaundersøgelsen er høj i valget om en online undersøgelse, da det 

har medført at datasættet automatisk er blevet samlet og klargjort til at kunne påbegynde analysen af data 

med det samme. Kongruensen kan dog være dalet en smule forhold til en omskrivning af data fra excel til 

SPSS og omvendt, dog er al data blevet kontrolleret, for at se om data igennem hele processen har været i 

overensstemmelse med den rå data. Der hvor reliabiliteten kan diskuteres er i udformningen og 

opsætningen af spørgeskemaet. Hvor en væsentlig faktor for reliabiliteten kan antages at være om hvorvidt 

respondenterne har forstået de givne spørgsmål efter hensigten og svaret derefter. Hvis ikke kan 

respondenten have været nødsaget til at svare på noget på et forkert grundlag. Dette må tages til 

eftertragtning da respondenterne ikke har haft mulighed for at svare ”ved ikke”. Dette er gjort vidende om 

at der ellers ville skulle argumenteres for datamanipulation ved udregning af afhandlingens klyngeanalyse, 

da denne metode ikke kan foretages på manglende data. Det antages dog at respondenterne, som også er 

blevet givet hjælpende tekst til de spørgsmål hvor det mentes relevant, har svaret efter bedste evne.  
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2.3.3 Generalisering 

Selv om der i afhandlingen ikke er tale om et afgrænset studie, bliver det her ikke relevant at snakke om en 

generalisering i en større samfundsmæssig forstand, da dette allerede gør sig gældende. Generaliseringen 

her må derfor hvile på afhandlingens validitet og reliabilitet. Ud fra dette må der kunne være tale om at 

afhandlingen her kan vise stærke indikatorer for sine påstande og konklusioner, men på grund af 

afhandlingens omfang og begrænsninger, må siges kun at være generaliserbar med et vis forbehold.  

2.4 Analysemetode 

For at kunne analysere på spørgeskemaundersøgelsen anvendes forskellige kvantitative statistiske metoder 

til udtrækning af resultaterne. Alle resultater er udvundet gennem anvendte analyseredskaber i SPSS. Da 

en af formålene med spørgeskemaundersøgelsen er en validering/falsifikation af generationsbegrebet ud 

fra (1) at gruppere besvarelserne ud fra generationerne og (2) at udføre en klyngeanalyse, vil en kort 

beskrivelse af metoden anvendt til de to analyser blive præsenteret i dette afsnit. Der vil i afhandlingens 

analyse også blive redegjort for de deskriptive data for undersøgelsen. 

 

Til analyse af (1) hvorvidt de respektive generationers svar er entydige, vil der blive anvendt 

krydstabuleringer imellem generationerne og spørgeskemaundersøgelsens spørgsmål. De signifikante 

krydstabuleringer vil blive fremhævet i analysen og vil blive anset som faktorer der kan være med til at 

påvise en vis validitetsgrad af begrebet i en erhvervsmæssig kontekst. Signifikansen bedømmes ud fra 

Pearson Chi-Square test, og skal have en p-værdi<0,05 for at have et signifikansniveau på under 5% og 

dermed have et konfidensinterval på mindst 95%. Der ud over vil beskrivelserne af de enkelte generationer 

blive sammenholdes med de tilsvarende undersøgelsesresultater for at påvise om de stemmer overens med 

empirien.  

 

Til at afgøre de (2) umiddelbare grupperinger af de pågældende respondenter, anvendes en klyngeanalyse. 

Analysen er baseret på de skalerede independente variabler, hvor respondenterne har vurderet 

vigtigheden heraf ud fra en skala fra 1-5; hvor 1 angiver ”ikke vigtig” og 5 angiver at være ”meget vigtig” 

for vedkommende. De anvendte specifikke variabler kan ses i Bilag II. Da spørgeskemaet er differentieret 

efter ledelseserfaring, og dermed hvorvidt respondenten er leder eller medarbejder, er det i klyngeanalysen 

vigtigt at adskille disse grupper. Det er dels fordi ledere og respondenter uden ledelseserfaring ikke blev 

stillet nøjagtig de samme spørgsmål, men yderligere fordi lederne ikke har angivet deres svar ud fra at være 
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medarbejdere i virksomheden, men ud fra deres lederposition. Det kan ikke afvises at lederne ville angive 

samme svar, hvis de skulle have anset sig selv som værende medarbejdere, men da dette ikke kan påvises 

ekskluderes de i denne klyngeanalyse.  

 

Da afhandlingens videnskabsteoretiske tilgang lægger op til ikke kun at undersøge det umiddelbare der kan 

anskues ved den indsamlede empiri, vil en faktoranalyse anvendes for at undersøge hvilke faktorer der har 

betydning for medarbejderne, samt hvor meget medarbejderne vægter disse faktorer i deres arbejde. De 

ovenstående metoder vil igen tages i brug, for at påpege disse punkter.  

KAPITEL 3: TEORETISK REFERENCERAMME 

Som det fremgår af afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted, som er beskrevet i Kapitel 2 – Metode, så 

er al viden teoriafhængig men ikke teoribestemt. Af denne årsag beror afhandlingens teoretiske 

referenceramme ikke udelukkende på en deduktiv teoribrug, hvorved udvalgte teorier danner fundament 

for hvordan afhandlingens genstandsfelt kan belyses, analyseres og tolkes. Afhandlingens brug af kritisk 

diskursanalyse kan siges at være almen deduktiv i sin tilgang, idet teoriens viden har været vejledende for, 

hvordan jeg igennem hele undersøgelsesperioden har forholdt mig til generationsbegrebets udvikling. De 

øvrige teorier der vil blive belyst i dette kapitel, er modsat inkluderet i denne afhandling efter udførelsen 

af analysen. Det vil dermed sige, at der forinden har foreligget en teoretisk forståelse for disse teorier, der 

er blevet bortkastet, for på empirisk vis at kunne gå retroduktivt til værks. Derefter har en refleksion over 

analysens resultater fundet sted, hvorved jeg igen har haft disse teorier for øje, for komparativt at se om 

empirien afspejler teorien. I de tilfælde hvor teorien har vist sig at have en berettigelse til genstandsfeltet, 

er disse medtaget til at kunne understøtte de argumenter, der vil følge i afhandlingens diskussion. Det bør 

yderligere bemærkes at ledelsesteorierne beskrevet i kapitel 5 – Ledelsesudvikling of tidens tendenser, også 

har været med til at danne den teoretiske referenceramme.  

3.1. Kritisk diskursanalyse (KDA) 

Ifølge Jørgensen og Phillips findes der ikke en klar definition på, hvad en diskurs indebærer, eller hvordan 

begrebet skal analyseres. De definerer alligevel umiddelbart begrebet som ”a particular way of talking 

about and understand the world (or an aspect of the world)” (Jørgensen & Phillips, 2002, s. 1). Ved en 

diskursanalyse undersøger man de mønstre og strukturer, der er underlagt sproget og som medfører den 

udtryksform, man benytter sig af, når man deltager i sociale events (ibid.). Ved en socialkonstrueret 
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diskursanalyse vil denne antagelse yderligere indikere at sproget spiller en aktiv rolle i kreationen og 

reproduktionen af det faktiske stratum, som sproget afspejler.  

 

Afhandlingen anvender en kritisk diskursanalyse, som vil argumenteres for at være bedst kompatibel med 

afhandlingens videnskabsteoretiske ståsted grundet dens afsæt i kritisk teori. Der er ifølge Fairclough og 

Wodak (1997) fem features der kan siges at gøre sig gældende for kritisk diskursanalyse; som det er 

beskrevet ovenfor, så gør det sig ligeledes gældende at (1) sociokulturelle processer og strukturer anses 

som værende lingvistisk-diskursive. Derved gør det sig også gældende, at (2) diskurser er konstitueret af 

den sociale verden, da diskurser anses som værende en social praksis og samtidig medvirker til at 

konstituere denne verden. (3) Sproget kan derved ikke kun analyseres empirisk men bør inkludere den 

sociale kontekst, i hvilken sproget optræder. Derudover (4) virker diskurser ideologiske, da de påvirker og 

medvirker til de skæve og dermed ulige magtrelationer, der hersker mellem socialgrupper. Afslutningsvis 

gør det sig gældende for kritiske diskursanalyser at (5) de skal være kritisk funderet og fungere 

emancipatorisk og ligesom kritisk realisme medvirke til en bevidsthed om, hvordan en given diskurs kan 

fastholde en ulige magtbalance. Udover disse nævnte features, adskiller de kritiske diskursanalysers 

tilgange sig både teoretisk og metodisk i forhold til et videnskabsteoretisk ståsted og til hvilken rolle ideologi 

og historisk kontekst spiller for analysen, samt hvordan og i hvilken grad sproget bør tolkes, og hvilken 

effekt sprogbruget medfører (Jørgensen & Phillips, 2002, s. 64). På denne måde adskiller kritisk 

diskursanalyse sig fra andre teorier, da den indeholder både metode og teori som researcheren skal 

forholde sig til ved brug af denne form for analyse.  Afhandlingen vil benytte sig af Faircloughs kritiske 

diskursanalyse, der ud over at være den bedst researchede, stemmer overens med brugen af kritisk 

realisme. 

3.1.1 Faircloughs tredimensionelle kritiske diskursanalyse  

For at danne et overblik over Faircloughs kritiske analyse vil hans tredimensionelle model blive anvendt i 

afhandlingen, velvidende at Fairclough senere har modificeret modellen som en konsekvens af den kritik 

modellen efterfølgende modtog. Jørgensen og Phillips bemærker, at de efterfølgende modifikationer ikke 

har ændret ved de grundlæggende antagelser bag modellen, ej heller har de ført til en løsning af 

kritikpunkterne (Jørgensen & Phillips, 2002, s. 71). Den tredimensionelle model findes yderligere 

tilstrækkelig, da den dybdegående diskursanalyse ikke vil blive anvendt, idet kritisk diskursanalyse er 

inddraget som en supplerende metode, men i større udstrækning som teori, idet en fyldestgørende analyse 

af den komplette indsamlede empiri bliver for kompleks og til dels overflødig. I stedet vil der blive foretaget 

en mere overfladisk analyse af empirien ud fra en overbevisning om, at det vil give det samme resultat som 
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helhed. Ved en overfladisk analyse forstås, at den lingvistiske del af tekstanalysen ikke vil blive analyseret i 

dybden men derimod set i samspil med de øvrige dimensioner. En introduktion til de tre dimensioner, 

tekstniveau, den diskursive praksis og den sociale praksis vil blive givet nedenfor. 

 

 

Figur 1 - Faircloughs tredimensionelle model for kritisk diskursanalyse (illustreret i Jørgensen og Phillips, 2002, s.68) 

 

Som det fremgår af Figur 1 inddeler Fairclough kritisk diskursanalyse i de tre dimensioner; tekst-niveau, den 

diskursive praksis og den sociale praksis, som han fremhæver bør analyseres separat for at få den fulde 

forståelse af diskursen under behandling, hvorfor det også er vigtigt at samtlige dimensioner bliver 

analyseret. Ved tekst niveauet forstås tekst ifølge Fairclough som tale, skrift og visuelle billeder, og en 

analyse af denne dimension indebærer en lingvistisk redegørelse for tekstens karakteristika. Hvor der 

tillægges en særlig betydning af elementerne transitivitet, der fokuserer på hvordan subjekter og objekter 

relaterer sig til events og processer, og modalitet som belyser afsenderens holdning og tilknytning til sit 

budskab (Jørgensen & Phillips, 2002, s. 83). Ved analysen af transitiviteten kigges der derfor på, hvordan 

generationerne som objekt bliver forstået på arbejdspladsen. Dette gøres ved at forklare hvilke tiltag 

virksomheder er begyndt at gøre i forhold til generationerne. Generationsdiskursen i den anvendte 

litteratur er præget af forskellige modaliteter, hvor det oftest gør sig gældende, at afsenderen fremstiller 

diskursen som værende sand, og således ikke tager forbehold eller oplyser modtageren om, at det er 

postulater fremfor dokumenterede udsagn. 

 

Den diskursive praksis i modellen medierer forholdet mellem tekst og den sociale praksis, og behandler 

derved tekstproduktion og tekstkonsumption. Således belyser denne dimension det dialektiske forhold og 

hvordan afsenderen anvender eksisterende diskurser og genrer til at producere ny tekst, samt hvordan 
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modtageren konsumerer og fortolker teksten (ibid., s. 83). Den tekstproduktion, der er tilvejebragt ved 

indførelsen af generationsbegrebet og den deraf følgende generationsdiskurs på arbejdsmarkedet, kan 

være skabt af forskellige årsager. Blandt andet kan det tænkes, at man efter at have fået kendskab til den 

sociokulturelle forståelse af generationsbegrebet samtidig med, at man i erhvervslivet også til tider har 

gjort brug af generationsbegrebet i forhold til slægtsgenerationer, naturligt har overført den sociokulturelle 

forståelse til erhvervslivet og derefter er begyndt at finde belæg for denne påstand. Det kan selvfølgelig 

også tænkes at man på baggrund af en række undersøgelser har kunnet forklare generationsbegrebet som 

værende årsag til en række tendenser i erhvervslivet. Videreforplantning af generationsbegrebet og 

dermed generationsdiskursen i en erhvervsmæssig sammenhæng, kan tænkes ligeledes at skyldes, at 

denne antitetiske påstand hos mange har resoneret med deres forståelse for området.  

Anskues dette emancipatorisk, kan generationsdiskursens indtog, trods manglende evidens for 

generationsbegrebets brug i en erhvervsmæssig sammenhæng, skyldes at magtbetyngede og andre 

interessenter på arbejdsmarkedet, har fundet det kærkomment med en ny forståelsesramme for 

diversiteten på arbejdsmarkedet.  

 

Den sociale praksis belyser diskursen, i forhold til den sociale kontekst den konstitueres af, og forsøger 

derved at kortlægge diskursens forhold til non-diskursive, kulturelle og sociale relationer og strukturer, også 

kaldet diskursens sociale matrix. Forinden analyseres i den sociale praksis først forholdet mellem 

diskursordenen og den diskursive praksis (Fairclough, 1992, s. 237). Til analysen af den sociale praksis bør 

inddrages sociokulturelle teorier, idet den sociale praksis indeholder såvel diskurser som non-diskurser, 

hvor sidstnævnte ikke behandles i den kritiske diskursanalyse.  

3.2 Giddens’ strukturationsteori 

Den klassiske sociologi har nogle grundlagsproblemer, hvorfor det ifølge Giddens er nødvendigt med en ny 

type sociologisk teori til forståelse af den særlige karakter, der kendetegner det moderne samfund ligesom 

det er nødvendigt at anerkende de enkelte aktører som selvstændige og reflekterende individer. 

Strukturationsteorien, som Giddens har udviklet, tager udgangspunkt i, at forholdet mellem aktører og 

struktur er en strukturdualitet - altså en sammenhængsrelation, hvori strukturen både betragtes som 

midlet til og resultatet af aktørernes handling. Processen hvori samfundet skabes, er en stadig og 

fortløbende struktureringsproces kaldet social praksis. Giddens’ tese er at samfundet er sociale praksisser 

produceret og reproduceret på tværs af tid og rum, og disse sociale praksisser defineres ud fra begreber, 
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hvor handlingsperspektivet og strukturperspektivet ses i sammenhæng og uden forrang i forhold til 

hinanden (Kaspersen, 2007). 

Til indkredsning af social praksis omtaler Giddens agenten, som er kyndig og generelt vidende om egne 

handlinger. Han anvender begrebet praktisk bevidsthed som et udtryk for de utallige kundskaber, der 

kommer til udtryk. Mange af vores kundskaber kommer sjældent eksplicit til udtryk, hvilket Giddens 

omtaler som diskursivt. Det drejer sig om gentagne automatiserede færdigheder. Giddens opererer tillige 

med en diskursiv bevidsthed, der kommer til udtryk i en diskursiv forklaring, hvor der eksplicit gives udtryk 

for, hvorfor eller hvordan man udfører en handling. Der er tillige ifølge Giddens et ubevidst niveau, der er 

betegnelsen for handlinger foretaget på basis af ubevidste motiver – fortrængte eller i fordrejet form. 

Selvom om alle tre niveauer tillægges lige vigtighed anses den praktiske bevidsthed som afgørende for 

forståelsen af det sociale liv (Kaspersen, 2007, s. 429).  

Handling defineres som en strukturationsproces – en strøm uden start- eller slutpunkt og dermed ikke 

enkeltstående og uafhængige processer. Agenten er hverken praktisk eller diskursivt bevidst om 

konsekvenserne af alle sine handlinger og ofte vil gentagne handlinger have konsekvenser, der ikke er 

tilsigtede. Som eksempel nævnes, at et sprog tales med intentionen om at blive forstået af tilhørerne, 

samtidig med at sproget reproduceres som en utilsigtet konsekvens. Denne konsekvens bliver således 

betingelsen for nye handlinger og dermed en del af den konstante forandring og gensidige påvirkning som 

handling forårsager (Kaspersen, 2007, s. 430).  

Hos Giddens er der en skelnen mellem struktur og system. Eksempelvis betragtes busdrift som et socialt 

system, der reproduceres på tværs af tid og rum og beskrives som bestående af relationer mellem aktører 

og kollektiviteter. Strukturer karakteriseres som havende en virtuel eksistens, uden handlende subjekter og 

dermed værende en mulighed, men ikke et aktivt udtryk. Strukturer er til stadighed agentskabte og 

eksisterer i praksis og i den menneskelige hukommelse anvendt i handling. Nøglebegrebet for 

strukturationsteorien er strukturdualitet. Giddens definerer struktur som både mulighedsskabende og 

handlingsbegrænsende og gør således op med det tidligere strukturbegreb. For at kunne forstå det 

moderne samfund og redegøre for det i en sociologisk teori, er det nødvendigt at forstå samfundets 

udvikling i både historisk, strukturel og udviklingsmæssig sammenhæng. Den moderne samfundsform 

bygger på 1600-tallets særegne organisationsform. Det moderne samfund, der er i stadig forandring, og 

dets komplekse struktur og sammenhæng anses som unikt og skabende en hel særlig civilisation 

(Kaspersen, 2007, s. 430-433).  

Giddens’ modernitetsanalyse har tre gennemgående temaer: adskillelse af tid og rum, de såkaldte 

udlejringsmekanismer (disembedding) og modernitetens refleksive karakter. 1. Adskillelse af tid og rum er 

en konsekvens af det moderne samfunds organisering og den tilgængelige teknologi. Vi kan således dele og 
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indhente information og kommunikere med verden via internet/e-mail/mobiltelefon og lignende, og vores 

færden er ikke begrænset i samme omfang som tidligere i takt med globaliseringen. 2. Der er tale om to 

typer udlejringsmekanismer, som Giddens betegner som symbolske tegn og ekspertsystemer, og som 

tilsammen udgør abstrakte systemer. De symbolske tegn er de udvekslingssymboler f.eks. penge, som 

strømmer rundt mellem individer og institutioner. Eksempler på ekspertsystemer kan være konstruktion af 

forskellige elementer, der indgår i et samspil med andre. F.eks. kræves der både konstruktion af selve 

bussen, betalingssystem, vejnet og trafiksystem for at muliggøre busdrift. 3. Modernitetens refleksive 

karakter beskrives som den refleksivitetsproces, der foregår på såvel institutions- som individniveau, og 

som har afgørende betydning for moderne systemers og organisationsformers skabelse af udvikling. 

Refleksivitet defineres af Giddens som: ”Den regelmæssige brug af viden, institutioner og individer til 

stadighed indsamler og anvender til organisation og forandring af samfundet”. Et eksempel på en 

organisations refleksivitetsproces kan være en markedsanalyse med strategi til følge. På individplan 

aktiveres refleksivitetsprocessen konstant af de mange valgmuligheder og konsekvenserne af vores valg. 

Eksempelvis er familiekonstruktionen aktuelt under forandring, hvilket ’tvinger’ os til at tage stilling til vores 

individuelle standpunkt. I takt med de mange og stadigt stigende valgmuligheder øges usikkerheden, 

ligesom sandheden ikke i samme omfang som tidligere opfattes som sikker og konstant (Kaspersen, 2007, 

s. 433-435). 

Giddens opererer tillige med tillid og sikkerhed som vigtige elementer for individets fundament. Den 

ontologiske sikkerhed, som udvikles i kontakten og relationen mellem spædbarnet og dets forældre – i 

særdeleshed moderen, betinges af positive og forudsigelige rutiner. Den tillid, der udvikles hos barnet i den 

kontekst, fungerer som selvets beskyttelsesværn mod udefrakommende farer og trusler. Den ontologiske 

sikkerhed er således basis for vores identitet og for den tillid, vi har til verden og dens udfordringer. Giddens 

understreger endvidere betydningen af personlige relationer og den gensidighed og intimitet disse 

medfører, ligesom han peger på, at vores psykiske sårbarhed bliver forstærket af nødvendigheden af i dag 

at forholde sig til upersonlige principper og anonyme andre. Den samfundsmæssige udvikling, der har 

fundet sted gennem de sidste 30-40 år, har haft en påvirkning på individets selvidentitet og den ontologiske 

sikkerhed. Identiteten, de mange og konstante valgmuligheder og den deraf følgende usikkerhed og tvivl, 

er under konstant gensidig påvirkning. Selvidentiteten er blevet en refleksiv størrelse, som afhænger af 

vores evne til at træffe positive valg (Kaspersen, 2007, s. 436). 

Intimiteten har ligeledes undergået en forandring gennem tiden. At indgå i intime forhold som for eksempel 

venskaber eller ægteskab er nødvendigt for mennesker og deres selvidentitet. Opbruddet af traditionerne 

har haft betydning også for vores sociale relationer, som deraf er blevet refleksivt betingede. 

Selvidentiteten er tillige betinget af de valg, der kontinuerligt må træffes også på dette område. Giddens 
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omtaler det rene forhold som den situation, hvor to mennesker indgår i et socialt forhold for deres egen 

skyld. Forholdets omfang og varighed betinges af, at begge parter betragter det som tilfredsstillende at 

fortsætte. Eksempler på rene forhold kan være parforhold/ægteskab og venskaber. Den åbenhed og 

intimitet sådanne forhold fordrer, udgør en risiko for afvisning og kan, hvis dette sker, skade selvet. En 

anden faktor, som har indflydelse på vores selvidentitet, er seksualiteten, som også har ændret både formål 

og karakter gennem tiden. Giddens bruger begrebet den plastiske seksualitet om betingelserne for 

seksualitet i dag, der er frigjort fra et krav om forplantning eller reproduktion. Dette skaber en række nye 

muligheder og nødvendiggør tillige en række valg (Kaspersen, 2007, s. 437-438). 

Giddens argumenterer for, at også politikken har brug for en tidssvarende struktur eller model, idet de 

herskende ideologier ikke er forenelige med den aktuelle samfundsstruktur fra lokalt til globalt plan. Der er 

ifølge Giddens behov for en rekonstruktion af velfærdsstaten med henblik på at kunne leve op til nutidens 

udfordringer. Han peger på en risikostyringsmodel og en decentraliseret styring for at bringe alle niveauer 

i overensstemmelse lige fra lokalt til globalt og for at imødegå de aktuelle økonomiske og miljømæssige 

problematikker. Velfærdsinstitutionerne skal omstruktureres til at fremme udviklingen af en demokratisk 

dialog, hvortil der er potentiale fra de nære relationer til globale relationer (Kaspersen, 2007, s. 438-439). 

Den sociologi Giddens har forsket i og udarbejdet gennem 30 år indbefatter såvel teorikritik som 

teoriudvikling og modernitetsanalyse. Teorien har især været genstand for to kritikpunkter. 

Strukturationsteorien kritiseres for i for høj grad at vægte individet/agenten og handlemuligheder fremfor 

de strukturelle rammer. Desuden problematiseres teoriens empiriske anvendelighed. Endelig skal det 

bemærkes at Giddens’ arbejde har vakt interesse og givet inspiration i forskellige fagkredse fordelt over 

hele verden (Kaspersen, 2007, s. 439).  

3.3 Honneths anerkendelsesteori 

Honneths anerkendelsesteori er inddraget i forskellige dele af diskussionen, der forholder sig til 

medarbejderne på individplan, hvad end det drejer sig om generationsdiskursens anerkendelse af 

individplanet, eller hvad tilpasset ledelse bør omfatte. Grundet teoriens begrænsede inddragelse, findes 

det ikke relevant at redegøre dybdegående for Honneths teori, hvorfor kun teoriens anvendte områder 

præsenteres. Det skal dog nævnes at teorien har beskæftiget sig med at bestemme de konstituerede 

fundamentale betingelser for individets selvrealisering med baggrund i ideen om det gode liv.  

 

Honneths begreb om anerkendelse opdeles i tre anerkendelsessfærer: (1) privatsfæren (eller 

kærlighedsfæren), der kendes fra de intime sociale relationer som venskab og familie, (2) den retslige sfære 
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omhandlende det at være et moralsk tilregneligt individ i samfundet, og (3) den solidariske sfære, der 

dækker over fællesskaber forbundet med kultur, politik og arbejde.  Afhandlingen afgrænser sig til 

udelukkende at anvende den solidariske sfære, der videre vil blive redegjort for brugen af. For at blive fuldt 

individueret må anerkendelse inden for hver sfære erfares, idet de hver udgør et ontogenetisk trin i 

subjektets individuelle udvikling (Honneth, Behovet for anderkendelse - En tekstsamling, 2003, s. 43). 

Vigtigheden af dette udtrykker Honneth ved at bemærke at ”menneskelige subjekter opnår nemlig kun et 

intakt selvforhold i kraft af at se sig selv bekræftet eller anerkendt på grund af værdien af bestemte 

egenskaber og rettigheder” (Honneth, Behovet for anderkendelse - En tekstsamling, 2003, s. 92). Derfor 

anser Honneth anerkendelse i de tre sfærer som minimumsbetingelser for, at subjektet kan erfare et 

praktisk forhold til sig selv, men også for at individet på lige vilkår med andre kan indgå i intersubjektive 

relationer. Yderligere medfører hver form for anerkendelse et forhold til subjektet selv: Subjektets 

fundamentale selvtillid forudsættes af kærlighed, almen anerkendelse i form af rettigheder udløser en 

selvagtelse eller selvrespekt som borger, og endelig udløses en selvværdsættelse ved en social solidaritet, 

hvor fælles værdier og normer er samstemmende (Willig, 2006, s. 11).  

Honneths tredje og afsluttende anerkendelsessfære, den solidariske sfære, skaber igennem relationelle 

interaktioner til samfundet, grupper og fællesskaber selvværdsættelse hos individet, forudsat at subjektets 

aktive engagement i det situerede fællesskab bliver anerkendt. Honneth anser den sociale værdsættelse 

nødvendig for et intakt selvforhold, og betragter dermed den solidariske sfære som subjektets ”mulighed 

for at forholde sig positivt til sine konkrete egenskaber og muligheder” (Honneth, 2006, s. 163). Det er i et 

samhørigt intersubjektivt fællesskab, at subjektet både kan genkende sig selv og anerkendes for sin unikke 

partikularitet. Dette medfører at subjektet inkluderes i gruppens solidaritet og derigennem bidrager til at 

reproducere samfundet (Honneth, Behovet for anderkendelse - En tekstsamling, 2003, s. 16). Dette forhold 

udtrykker Honneth i følgende citat: 

“Det praktiske selvforhold, som denne anerkendelse giver individerne mulighed for, består derfor 

i en følelse af gruppestolthed eller kollektiv ære. Her føler den enkelte sig som medlem af en social 

gruppe, der i fællesskab er i stand til at præstere noget, hvis værdi for samfundet bliver anerkendt 

af alle de øvrige samfundsmedlemmer” (Honneth, 2006, s. 171) 

 

Honneths teori har således sin relevans i afhandlingen, når man betragter subjektet – medarbejderen på 

arbejdsmarkedet, hvor det således vil gøre sig gældende, at når medarbejderen føler sig tilpas og anerkendt 

i dette fællesskab – arbejdspladsen, vil det påvirke såvel indsatsen som effektiviteten positivt.  
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Endvidere påpeger Honneth, at anerkendelse er afgørende for individet, og at manglende anerkendelse 

indebærer risiko for, at individet mister det positive forhold til sig selv, som er grundlæggende for dets 

udvikling. Dette forudsætter dog, at relaterede krænkelser og ringeagt også er tilstede. Hver af de tre 

anerkendelsesformer er således negativt forbundet med moralske krænkelser (Willig, 2006, s. 13). Honnet 

skelner således også mellem tre former for ringeagt eller krænkelser, der hver hører til en af de tre 

anerkendelsesformer. Ydermere påpeges en sammenhæng mellem krænkelser og ringeagt og motivet for 

kampen om anerkendelse. De tre krænkelsesformer er fysisk mishandling, som er forbundet med smerte, 

afmagt og ydmygelse, og som kan gøre varig skade på den tillid subjektet har etableret via kærlighed og på 

subjektets tillid til sin fysiske autonomitet. Fratagelse af rettigheder er den anden form for krænkelse, som 

medfører en manglende følelse af ligeværdighed, fuldgyldighed og evne til moralsk dømmekraft. Den sidste 

form for krænkelse er negativ holdning overfor et individs eller en gruppes sociale værdi, der får konsekvens 

i form af fratagelse af social værdi og dermed positiv betydning for andre  (Honneth, Kamp om anerkendelse 

- Sociale konkliters moralske grammatik, 2006, s. 176-179).  

KAPITEL 4: GENERATIONERNE PÅ ARBEJDSMARKEDET  

Generationer som begreb har to primære anvendelsesmuligheder, hvor den første associeres med 

tilføjelsen og dermed fødslen af et nyt slægtled i familien. Den anden brug af begrebet bliver brugt til at 

beskrive en gruppe af mennesker født i en afgrænset periode, som menes at have samme holdninger og 

meninger og som skiller sig ud fra den forrige generation  (Den Store Danske Encyklopædi, 1997; Green, 

Eigel, James, Hartmann, & McLean, 2012, s. 484).  

Sidstnævnte anvendelsesmulighed ses ofte anvendt i en sociokulturel sammenhæng og er siden starten af 

det nye årtusinde blevet introduceret i en erhvervsmæssig kontekst. Her refererer begrebet til de ansatte 

på arbejdspladsen, som menes at have samme fællestræk, forudsætninger og indstilling til arbejdet, da de 

er født inden for samme tidsramme. Generationsbegrebet i en erhvervssammenhæng kan dermed anses 

for en ny måde at skabe diversitet på arbejdspladsen (Green, Eigel, James, Hartmann, & McLean, 2012, s. 

483). Ved at bruge generationsbegrebet i en erhvervsmæssig sammenhæng indikerer det også at 

arbejdsstile, ambitioner og værdier er signifikante og ens for den enkelte generation. 

 

Det er første gang i historien, at fire generationer er på arbejdsmarkedet samtidig, og selv om der 

indledningsvis er blevet gjort opmærksom på, at generation Z har været katalysator for debatten omkring 

generationerne, så vil der her argumenteres for vigtigheden af også at have kendskab til de øvrige 

generationer, der befinder sig på arbejdsmarkedet pro tempore. Dette begrundes med, at hvis den 
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efterfølgende analyse skal kunne påvise en falsificering af generationsbegrebet, er det ikke fyldestgørende 

kun at kunne falsificere én enkelt generation, idet falsificeringen heraf vil kunne argumenteres for at være 

forårsaget af andre årsager. Derfor bliver alle generationerne på arbejdsmarkedet belyst. De nuværende 

generationer er Baby Boom generationen (1946-1963), generation X (1965-1976), generation Y (1977-1989) 

og generation Z (1990-2005) som så småt begynder deres indtræden på arbejdsmarkedet.  

 

Hvordan generationerne begrebsafdækkes og karakteriseres i en sociologisk og erhvervsmæssig kontekst, 

vil dette kapitel redegøre for ved at afdække litteraturen på området for at definere de forskellige 

generationer og deres individuelle karakteristika. Generationernes karakteristika vil blive uddybet i forhold 

til hvilke kontekstuelle begivenheder, der har været med til at forme deres identitet og personlighed, deres 

arbejdsværdier og motivationsfaktorer, og til sidst hvilke lederegenskaber de værdsætter, samt hvordan 

denne generation som ledere tænkes at være. Generationerne vil ikke yderligere blive analyseret i dybden, 

da der argumenteres for, at dette ikke er nødvendigt for at skabe et overordnet overblik over disse. Der vil 

dog til slut i kapitlet blive opsat en tydelig differentiering af Gen Y og Gen Z, da disse har mange ligheder og 

kan være svære at skelne fra hinanden. Kapitel vil afslutningsvis fremføre den kritik af emnet, der foreligger, 

og som denne afhandling tager sit udgangspunkt i.  

4.1 Generationerne i en socioøkonomisk sammenhæng 

Green et al. (2012) forklare at der er flere anvendelsesmåder, hvorpå virksomheder i det daglige gør brug 

af generationslitteraturen. Disse anvendelsesmetoder er som følgende: (1) Generationelle forskelle som et 

aspekt af diversitet, dette gøres for at undgå værdiladet diversitetsdiskussion, som religion og køn. Ved at 

dele medarbejderne op på denne måde undgår man unødvendige konflikter. (2) Lede efter 

generationsforskelligheder, hvortil lederen kan tilpasse sin ledelse efter generationers særkende (3) bruges 

til at udarbejde work-life programmer, ved denne anvendelse tager generationsbegrebet mere form af 

slægtsgenerationen, da disse programmer udregnes efter faser i arbejdslivet der er tilrettelagt efter alder. 

(4) bruges til tilpasset kommunikation og teknologi, hvor især de digitalt indfødte kan få lov til at vise sine 

teknologiske kunnen. 
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4.2 De forskellige generationer og deres karakteristika 

Før beskrivelsen af de forskellige generationer, er det vigtigt at påpege, at der er lille videnskabelig evidens 

for de påstande, der følger om forskellige generationer og deres karakteristika. Dette skyldes blandt andet 

at udsagn herom er baseret på anekdoter og påstande, som har fået deres egen diskurs uden 

grundlæggende at have akademisk belæg. Desuden stammer de karaktertræk der er understøttet af 

videnskabelige undersøgelser primært fra USA, hvilket kan problematisere pålideligheden af disse 

undersøgelser overført til det danske arbejdsmarked, idet det endnu ikke er blevet belyst, om resultaterne 

også gør sig gældende her. Dog antages det, at disse undersøgelsesresultater har adskillige universelle 

elementer og derfor også kan bruges i en dansk kontekst. 

4.2.1 Generation Baby Boom 

Generation Baby Boom, også kaldet efterkrigstidsgenerationen og 68’er-generationen, er født 1946 – 1964. 

Det er i forbindelse med denne generation at generationsbegrebet for første gang bliver omtalt i en 

sociologisk sammenhæng. Denne generation er født i årene efter anden verdenskrig, og er de første der 

vokser op med efterkrigstidens muligheder og uden mén efter krigen. Denne generation er også 

kendetegnet ved, som navnet indikerer, at være en eksplosion af babyer med en høj overlevelsesrate 

(Zemke, Raines, & Filipczak, 1999). Tidligere havde fødselsraten været lav, og blandt andet takket være ny 

medicin var dødeligheden blandt nyfødte faldet, hvilket har medført at Baby Boom’erne er den største 

generation i nyere tid.  

I forbindelse med Danmarks normalisering efter anden verdenskrigs afslutning i 1945, havde majoriteten 

af danskere trange og dyre boligforhold. Det kunne få væsentlige økonomiske konsekvenser for den 

traditionelle husstand med en hjemmegående husmor, da perioden tillige var præget af stor arbejdsløshed. 

De usikre forhold medførte, at man fastholdt de traditionelle samfundsnormer, der dominerede inden 

krigen, for eksempel kønsroller, børneopdragelse og social arv, da dette skabte en sikkerhed og tryghed i 

form af noget velkendt (Rasmussen & Brunbech, Livet i 1950'erne). Samtidig begyndte socialistiske tanker 

om et velfærdssamfund at blomstre, men der var kun få tiltag som indførelsen af folkepensionen i 1956, 

der fik politisk flertal før i 1960, hvor den økonomiske højkonjunktur der begyndte i 1958, havde medført 

en betydelig ændring i landets økonomiske situation. Det resulterede i at arbejdsløsheden faldt fra 10% til 

5% i perioden 1958-1960, og yderligere til under 2% i midten af 60’erne (Rasmussen & Brunbech, 

Velfærdsstaten). Den økonomiske vækst og nye politiske tiltage, der gjorde alle områder af samfundslivet 

til genstand for politisk aktivitet, medvirkede til at i særdeleshed Baby Boom’erne i 60’erne begyndte at 

gøre oprør mod de førnævnte eksisterende samfundsnormer. Således skabtes græsrodsbevægelser, som 
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var sociale sammenslutninger med samfundsmæssige mål og som var kendetegnet ved og holdt i live af 

medlemmernes ideologi og engagement. Et andet opmærksomhedspunkt var det autoritære skolesystem, 

som ungdoms- og studenteroprørerne mente, skulle være til for alle, så især arbejdernes og bøndernes 

børn kunne bryde den sociale arv og få en større andel i kapitalismens muligheder, der før var forbeholdt 

de få. Samtidig ønskede de også en mere demokratisk og pædagogisk læringsstil, som de mente vil fremme 

læringen og skabe større lighed (Viinberg, 2009). Ligeledes gik kampen for kvindefrigørelse ind i en ny og 

epokegørende æra. I Danmark blev kønsrollemønstrene i særdeleshed genstand for debatten.  

Rødstrømpebevægelsen startede i 1970 og gik i spidsen med aktioner og provokationer (DD).  En anden 

medvirkende faktor til 60’ernes ungdomsoprør var tilstrømningen af den amerikanske populærkultur, som 

omhandlede tegneserier, blade, film og især musik, der langsomt havde fundet vej til Danmark efter krigen 

(Rasmussen, 2011). Ydermere var fjernsynet blevet allemandseje, hvilket medførte mere udsyn, viden og 

kultur og dermed også drømme (Ball & Gotsill, 2010, s. 8). Ungdomsoprøret handlede således i høj grad om 

at bortkaste de tyngende samfundsnormer og materialistiske statussymboler, og i stedet frigøre og 

realisere sig selv og bestemme sin egen kurs (Kongsholm, 2003).  

I 1970’erne og 80’erne ændrede forholdene på arbejdsmarkedet sig således at flere kvinder kom på 

arbejdsmarkedet og samtidig bevægede de sig ind på tidligere mandsdominerede domæner. Tidens 

politiske bevægelser og den deraf følgende juridiske regulering var medvirkende faktorer til disse 

forandringer (ibid, 19) (Ball & Gotsill, 2010) 

Personlighed.  

Baby Boom’erne er de fødte optimister, da de er født ind i en tid, hvor kun fantasien satte grænser for, 

hvad det var muligt. Fællesskab og ligestilling er centrale værdier for Baby Boom’erne, som i deres ungdom 

ønskede, at redefinere de roller samfundet hidtil havde været præget af. Ligeledes gjaldt det for de forhold, 

de blev involveret i, hvor Baby Boom’erne som de første gjorde oprør med kernefamilien og involverede 

sig der, hvor de fandt udbyttet tilfredsstillende (Zemke, Raines, & Filipczak, 1999). Som nævnt handlede 

deres ungdom om at finde sig selv, hvilket både kom til udtryk gennem spiritualitet og transcendental 

meditation under påvirkning af euforiserende stoffer (ibid.). Selv om mange af dem har lagt det sidste på 

hylden med årene, betyder selvudvikling stadig meget for dem, ligesom det stadig er vigtigt for dem at være 

politisk engagerede, hvad end det gælder almen politik eller fagforeningspolitik. Ydermere har deres 

opvækst været med til at gøre dem fantasifulde, optimistiske, forventningsfulde og til mennesker, som ikke 

er bange for at skille sig ud og sige deres mening (Ball & Gotsill, 2010). De har altid været vant til at blive 

hørt og er derfor meget selvbevidste og villige til at manipulere lidt med reglerne for at tilpasse dem deres 

behov (Zemke, Raines, & Filipczak, 1999). 
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Motivationsfaktorer og arbejdsværdier.  

Som efterkrigstidsbørn ønsker Baby Boom’erne at bevise deres værd og opnå en fremtid bedre end deres 

forældres. Derfor motiveres de særligt af anerkendelse for deres arbejdsindsats og for dem som individ, de 

er dog sensitive over for feedback (ibid, s. 77). Læring betyder meget for Baby Boom’erne, som elskede at 

gå i skole, så efteruddannelse og specialisering er noget der også motiverer. Som medarbejdere er Baby 

Boom’ere meget loyale over for deres arbejdsplads, og de bliver ofte i samme branche eller på samme 

arbejdsplads i det meste af deres karriere. De er meget engagerede, ivrige, hårdtarbejdende og ofte 

arbejdsnarkomaner, som motiveres af udbetalte bonusser som tegn på værdsættelse. Dette kan 

forekomme selvmodsigende, når de samtidig er kendetegnet ved deres kamp mod at gøre arbejdet til det 

centrale, som deres forældre havde gjort. Baby Boom’erne har ikke noget imod at arbejde, hvis de finder 

deres arbejde meningsfuldt. Typisk medfører dette, at de er meget serviceorienterede, idet de ønsker at 

yde et godt stykke arbejde. Baby Boom’erne er samtidig gode holdspillere, da de er vokset op med at 

samarbejde i teams, hvilket har medført, at de er procesorienterede. Ligeledes skinner deres personlige 

behov for politisk involvering igennem på arbejdspladsen, hvor fagforeningsarbejdet betyder meget for de 

muligheder og det kollegiale sammenhold, der kan etableres på arbejdspladsen (ibid.). Da fællesskab og 

relationer er essentielle værdier for Baby Boom’erne, er kollegial loyalitet også vigtigt, og Baby Boom’erne 

vil aldrig kunne finde på at stikke en kollega, eller skabe unødvendige konflikter, der kan få konsekvenser 

for fællesskabet. Baby Boom’erne ønsker ligeledes lighed blandt ligestillede, men drives også af ”all for one 

- and one is me”, så hvis muligheden melder sig for at stige i graderne og være ”nummer 1”, så springer de 

til (ibid., s. 78). Den ideelle arbejdsplads for Baby Boom’erne vil derfor være demokratisk, human og med 

en afslappet atmosfære, hvor der er masser af plads til relationer og teamwork. 

4.2.2 Generation X  

Generation X (1965-1976) betragtes som den første individualistiske generation, da selvbestemmelse 

omkring familieforøgelse, som følge af p-pillen (1966) og fri abort (1973), gjorde at x’ernes forældre havde 

tendens til kun at få et enkelt barn, som kunne prioriteres, i højere grad end en større søskendeflok som 

førhen havde været populært. Dette medførte en opvækst med mere fokus på leg og udvikling og mindre 

på opdragelse, hvilket også skyldes at begge forældre for første gang arbejdede udenfor hjemmet og derved 

lod en del af opdragelsen påhvile institutionerne (Levinsen, 2005). Dog siges det også at X’erne er ”opdraget 

af ulve”, da det faktum, at begge forældre arbejdede og kom sent hjem, også medvirkede til at denne 

generation var mere overladt til sig selv. En anden forklaring er det stigende skilsmissetal, der medvirkede 

til at X’erne nu stod mellem to hjem, som tidligere havde været mere undtagelsen end normen (Zemke, 

Raines, & Filipczak, 1999, s. 98).  
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Individualiseringen skyldes også at man efter 70’ernes krise begyndte at hylde individualismen og den 

enkeltes muligheder. Dette medførte en accept af liberalismens ideologi om at tjene penge, der medførte 

en generation af Young Urban Professionals, som er bedre kendt under forkortelsen yuppier. Yuppierne 

omfavnede både muligheden for at være konforme og velklædte kontormennesker om dagen, og kunne 

eksperimentere og afprøve så mange nye muligheder som muligt i fritiden (Kongsholm, 2003).    

Modsat udløste den arbejdsløshed og tvivl på fremtiden, som 70’erens økonomiske krise medførte, 

punkkulturen i 80’erne, der gjorde oprør mod samtidens normer, og især Baby Boom’ernes alternative 

forestillinger, hvis slutresultat ikke havde medført andet end en blomstrende kapitalisme. Med slogans som 

No Future, gjorde punkerne det klart, at de havde en manglende tro på, hvad fremtiden ville bringe.  

Ifølge Zemke et al. (1999, s. 93) udspringer disse to grene af generationen fra en afstandtagen af Baby 

Boom’erne, og generation X sammenlignes med det midterste barn i søskendeflokken, som i trods afviser 

alt, hvad den større søskende (Baby Boom’erne) omfavner og værdsætter. På trods af at punkerne dannede 

deres eget fælleskab, rummer ingen af X’erne den holistiske nyskabende fællesskabsideologi som den 

forrige generation repræsenterede. Dette skyldes, som Jensen beskriver det, at det ikke for X’er ”... 

handlede om at bryde ud af boksen – men forsøge at tegne en boks af tryghed omkring sig i en utryg verden, 

hvor fremtiden ikke var givet, hvorfor det var en generation, der næsten blev født voksen, seriøs og uden 

mange svinkeærinder” (Jensen, 2015). Generation X er derfor også blevet kaldt nå-generationen eller den 

tavse generation, grundet deres manglende udtryk for ønsker for deres fremtid og for deres blegnede 

stillingstagende i forhold til Baby Boom’erne.   

 

Personlighed.  

Modsat Baby Boom’erne, så er generation X mere uafhængige, og har ifølge Jurkiewicz (2000) et større 

frihedsbehov end de øvrige generationer. Denne uafhængighed kommer derfor også til udtryk i 

generationens diversitet og pragmatiske tilgang til verdenen. Deres opvækst har medført, at de er 

selvcentrerede og selvoptagede, og de ønsker at blive opfattet som værende noget særligt (Levinsen, 2005). 

Samtidig er de også meget selvhjulpne og robuste, da de har været vant til at skulle klare sig selv (Zemke, 

Raines, & Filipczak, 1999; Kongsholm, 2003). Yderligere karakteriseres generation X som uformelle og 

pragmatiske også kendetegnet ved en vis skepsis. X’ernes mangel på samvær gennem deres opvækst gør 

at de er særligt familiesøgende. Tv-serien ’Friends’ er en god skildring af hvordan generation X kan anse 

deres få tætte nære venner som deres udvidede familie eller som en erstatning heraf.  
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Motivationsfaktorer og arbejdsværdier.  

Generation X motiveres af progression, og trives med krævende og udfordrende arbejde. De håber på 

gevinst i form af forfremmelse, som de har et større ønske om end den foregående generation (Smola & 

Sutton, 2002; Wong, Gardiner, Lang, & Coulon, 2008). De værdsætter målbar succes og status, og er i højere 

grad resultatorienterede end procesorienterede (Holdt, 2015).  De motiveres bedst ved frihed under ansvar 

og at kunne udføre arbejdet på deres egen måde og i deres eget tempo (Cennamo & Gardner, 2008). X’erne 

er i den forbindelse også blevet kaldt slackere, altså nogle der slækker bagud og ikke nødvendigvis 

prioriterer deres arbejdsmæssige forpligtelser først, da X’ernes motto er ”as long as I get my work done, 

what does it matter how and when I get it done?” (Zemke, Raines, & Filipczak, 1999, s. 100). Denne holdning 

skyldes at generationen anser deres arbejde som værende et middel til målet, og ikke målet i sig selv (ibid). 

Som nævnt vil de dog alligevel gerne excellere på arbejdet, da prestige og kvalitet er noget de værdsætter 

og de ydermere ser som en nødvendighed for at opretholde en vis levestandard. De ønsker dog ikke at begå 

samme fejl som Baby Boom’erne og gå glip af en masse førstegangsoplevelser med deres børn, derfor søger 

de at skabe en god work-life balance (Ball & Gotsill, 2010). Det ønskværdige job for generation X er derfor 

et 8 – 16 job, gerne med fleksible timer og med weekenderne fri, så der er god mulighed for at pleje 

privatlivet. Jobbet vil resonere endnu bedre hos X’erne, hvis der er et uformelt arbejdsmiljø, lønnen er over 

minimum og der er en god tilhørende sundhedsforsikring (Zemke, Raines, & Filipczak, 1999). 

 

Grundet opvæksten i en tid hvor megen ny teknologi blev introduceret, får man også i generation X, 

medarbejdere der er gode til at tilpasse sig og åbne over for forandringer, der måtte komme (Egri & Ralston, 

2004).   

4.2.3 Generation Y og Z – en eller flere generationer? 

Når det kommer til de to yngste generationer på arbejdsmarkedet, er der uenighed om, hvor skellet mellem 

generationerne går. Der er relativ stor konsensus om at generation X ophører et sted imellem 1978 og 1980, 

hvorefter generation Y begynder og tager sin afslutning omkring år 1990, 1995 eller i de første år i det nye 

årtusinde. Nogle teoretikere mener endog at generation Y og Z er en og samme, og refererer til 

generationen som Nexters, internet-generationen eller til synonymerne tillagt Y’erne, og mener at denne 

generation spænder fra 1980 til omkring år 2000. År 2000 er ligeledes det tidspunkt, hvor teoretikere, der 

opdeler i generation Y og Z, mener at generation Z ophører. Sammensmeltningen af generationerne er 

oftest sporet i den amerikanske litteratur, hvor Tulgan forklarer, at betegnelsen Millennials ofte dækker 

over generationerne Y og Z. Dette begrundes med at Millennials har en sammenlignelig opvækst og dermed 

en række fællestræk, der medfører at man ikke skelner mellem Y’erne og Z’erne, skønt de differentierer på 
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deres persona. Dog henviser man ofte til Y’erne og Z’erne, som hver deres bølge af Millenials. I Danmark 

skelnes mellem generation Y og Z med det formål at give et mere præcist billede af hver generation. 

Sammenligner man den amerikanske litteratur med den danske forståelse af generationerne, vil man 

opdage, at man ved den danske diskurs har selekteret og fordelt egenskaber ud fra, hvad der har været 

mest sigende for henholdsvis Y og Z, skønt amerikanerne hovedsageligt finder disse egenskaber gældende 

for begge generationer. Uvidenhed om dette kan medføre et problem i udviklingen og brugen af 

generationerne, da empirien, der hovedsageligt er hentet fra USA, vil kunne blive fejltolket og anvendt 

forkert. Et eksempel herpå er anvendelsen af begrebet digitalt indfødt, der i manges optik er blevet en 

betydningsfuld faktor i generationsdebatten. I Danmark anses denne karakteristik for at være det unikke 

ved generation Z, som defineres som den første generation, der ikke har haft kendskab til en verden uden 

digitale platforme. Begrebet blev populariseret af Marc Prensky i artikel Digital Natives, Digital Immigrants 

fra 2001, hvor han refererer til de digitalt indfødte, som på pågældende tidspunkt befinder sig i 

skolesystemet, hvad end det er i folkeskolen eller på en videregående uddannelse (Prensky, 2001). Skulle 

begrebet bruges efter hensigten, vil det dermed sige, at det er Y’erne, som er de første digitalt indfødte, og 

ikke næsten digitalt indfødte som nogen omtaler dem.  

Digitalisering og graden heraf er endvidere diskutabelt som en generationsbestemt egenskab, og det kan 

argumenteres at der snarere er tale om en samfundsudvikling, der har medført visse færdigheder hos de 

yngste generationer, som ikke har kendt til andet. 

4.2.4 Fælles træk for generationerne Y og Z 

I dette afsnit bruges betegnelsen Millennials udelukkende som en fælles betegnelse for generation Y og Z 

til at skildre disse generationers lignende opvækst og fællestræk. I de efterfølgende afsnit vil generation Ys 

og Zs særprægerede karakteristika blive specificeret.  

 

Millennials er en broget flok, som er opvokset i en tid, hvor det enkelte barn og dets behov har været i fokus 

både i institutionerne og i hjemmet (Levinsen, 2005) . Den nye skolereform i 1993 gik fra en kollektiv læring 

af børnene til en mere individuel vurdering, og i hjemmet medvirkede familiedemokrati til, at de små i 

familien også fik deres eget mandat og medindflydelse på de beslutninger, der vedrørte familien (Levinsen, 

2005). Forældrenes fokus på børnenes behov og ønsker har medvirket til at Millennials blev den travleste 

generation hidtil, da også deres fritid er præget af planlagte aktiviteter; sport og lignende. Millennials er 

som den første generation blevet hentet og bragt til alting og deres forældres styring har ført til begrebet 

curlingbørn (Tulgan, 2015, s. 6). Curlingbørn har fået navn efter sportsgrenen curling, hvor en spiller glider 

en sten henover isen, mens de andre fra holdet fejer foran stenen med det formål at fjerne forhindringer 
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og får stenen hurtigere i mål. Med curlingbørn menes at deres forældre har forsøgt at fjerne alle 

forhindringer på deres vej. De har i højere grad end de forrige generationer set op til deres forældre, deres 

værdier og kultur, som de har taget til sig (Zemke, Raines, & Filipczak, 1999, s. 135). Dette kan have en 

sammenhæng med Millennials’ forældres højere grad af engagement i deres børn. Ligeledes er det 

kendetegnende for Millennials, at de sætter pris på deres forældres vejledning og feedback. Familien er 

således deres fundament og de positive ressourcer de trækker på, når de har brug for vejledning, men deres 

venner betyder også meget for dem, da de er i stand til at forstå, forholde sig og relatere til Millennials i 

end anden grad end familien kan.  

 

Samfundsmæssigt er Millennials opvokset i 90’ernes højkonjunktur, hvor alt har været muligt, og i en tid 

hvor både pc’en og mobiltelefonen er begyndt at blive allemands eje (Viinberg, 2009). Ligeledes er 

Millennials fra barnsben vant til at omgås et hav af informationer, hvilket har medført, at de i høj grad er 

blevet afhængige af deres telefon, idet de bruger den som et redskab til hurtigt at modtage, sende og søge 

informationer, som bliver en selvfølge for dem at få med det samme. 90’ernes digitalisering og udvikling af 

internettet har medført at Millennials har fået teknologiske færdigheder hurtigere og i højere grad end 

deres forældre, og for første gang ses det, at børnene lærer fra sig til deres forældre (Prensky, 2001). 

Millennials er opvokset med learning by doing hvad angår teknologi, hvilket de også er i stand til at overføre 

til andre praktiske færdigheder. De er bevidste om at intet er absolut, og at der er mere end en løsning på 

tingene, hvilket gør dem mindre fastlåste og mere innovative og kreative.  

 

Millennials ønsker at arbejde for virksomheder der efterleve deres mission og vision, da meningsfuldt 

arbejde betyder meget for dem. De vil gerne vise hvor kompetente de er og forventer tidligt i deres karriere 

at kunne få lov til at arbejde med spændende opgaver, hvilket også skyldes at de er utålmodige og ikke kan 

lide at vente. Derfor er der heller ikke megen udenomssnak med Millennials, som gerne vil hurtigt frem til 

pointen, men som på den anden side gerne lytter med på historiefortællinger, i det omfang de finder dem 

interessante. Generationen er i kraft af deres opvækstvilkår og det at de hele tiden skal forholde sig til noget 

blevet gode til at multitaske – altså lave flere ting på en gang, for eksempel er det naturligt for dem at sms’e 

og lytte samtidig. Generelt kan de betegnes som både optimistiske og realistiske, hvilke er eftertragtede 

egenskaber såvel i arbejdslivet som i privatsfæren. 

4.2.5 Generation Y  

Generationen (født 1977-1989) har fået navnet Y dels fordi det kommer efter X, men det står også for ’why’, 

som er det store spørgsmål for denne generation. De ønsker i alle henseender at få en årsag til og en 
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forklaring på, hvad man beder dem om, og de stiller spørgsmålstegn ved de valg, livet byder dem og som 

de forholder sig ambivalent til. Denne ambivalens kommer af en overbevisning om, at den forrige 

generation med samme muligheder som Y’erne selv allerede har afprøvet det meste af det, der er muligt, 

uden at disse muligheder har tilføjet dem noget særligt, og derfor finder Y’erne ikke de mange muligheder 

synderlig interessante (Kongsholm, 2003). Y’erne har dog stadig et ønske om selvudvikling, men de ser ikke 

at deres manglende valg som følge af deres ambivalens hæmmer dem i denne udvikling. Når Y’erne omsider 

træffer et valg, har de svært ved at fastholde det grundet usikkerheden om, hvorvidt de har truffet det 

rigtige valg. Dette ses blandt andet i forhold til deres intime relationer, men især uddannelse, hvor Y’erne 

har en større tilbøjelighed til at skifte studieretning undervejs.  Dog har de en liberalistisk ideologi om, at 

hver mand er sin egen lykkes smed, og dermed selv er ansvarlig for, hvilken succes de kan opnå i både deres 

arbejds- og privatliv. Deres politiske overbevisninger er dog at finde på hele spektret, men ligger 

hovedsageligt henover midten.  

En stor del af Y’ernes forældre er Baby Boom’ere, og Y’erne er derfor opvokset med bløde værdier og 

fællesskab, samt en forståelse af at de er noget helt særligt (Skovgaard). Endvidere er de opvokset i et 

multikulturelt samfund med integrerede skoleklasser, og de har en individuel ikke typebestemt tøjstil, som 

formentlig er inspireret at og forbundet med dette samtidig med deres ambivalens. De har aldrig manglet 

penge og er en generation af erfarne forbrugere.  

Forestillingen om jobsikkerhed har altid været tilstede hos Y’erne, da de er arvtagerne på arbejdsmarkedet 

efter Baby Boom’erne, som er en stor generation. De betragter arbejdspladsen som en refleksion af, hvem 

de er og de går meget op i deres værdier og har en høj moral. De foretrækker et uformelt og casual 

arbejdsmiljø og har tendens til en ubalanceret tidsstyring, hvor arbejde og fritid indimellem smelter 

sammen. 

 

4.2.6 Generation Z  

Generation Z (1990-2005) er den mest omdiskuterede generation i nyere tid og har i særdeleshed været 

objekt for debat og betegnes som en udfordring for samtidens arbejdsmarked. Imidlertid er der forskellige 

opfattelser af, hvad denne udfordring omfatter, da udfordringen ikke er direkte forbundet med beskrevne 

signifikante personlighedstræk hos generation Z men mere et udtryk for en forventning til hvordan de 

fremtræder på arbejdsmarkedet, hvilket der endnu kun er et ringe erfaringsgrundlag for. Umiddelbart er 

det vanskeligt at finde frem til generationens signifikans særligt sammenholdt med generation Y. Den 

afgørende forskel er nok størrelsen på de to generationer, hvor generation Z er den største. Samtidens 

vilkår har også sat deres præg på generationen, som er vokset op med krig og usikkerhed i en globaliseret 
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verden. De er i højere grad end andre generationer verdensborgere og betragter verden som en 

sammenhængende og foranderlig størrelse, hvis retning de i høj grad selv har indflydelse på. De er bevidste 

om deres egen andel og er således mere engagerede i verdenen og deres omverden. Vigtigt er det for 

generation Z at der er meningsfuldhed forbundet med, hvad de bruger deres ressourcer og energi på. Hvad 

angår valg af uddannelse, er de udfordrede af de aktuelle uddannelsespolitiske stramninger og de høje 

gennemsnitskrav for optagelse. Derfor vælger mange i en tidlig alder at gå deres egne veje som 

entreprenører og iværksættere. De der forbereder sig på at blive ansatte er bevidste om at der er stor 

konkurrence på arbejdsmarkedet og gør deres bedste for at brillere på papiret. 

 

4.2.7 Generationsbegrebet under angreb 

Kigger man nærmere på, hvad der definerer en generation, så argumenterer Green et al. (2012) for, at der 

er fem kriterier, der skal opfyldes. De beskriver kriterierne som; (1) at generationens karaktertræk følger 

gruppen over tid, og derfor ikke er midlertidige attributter der udløses af nogle af livets naturlige kampe, 

som teenageoprør eller at finde sin rette hylde på arbejdsmarkedet. (2) Skelsættende begivenheder i 

barndoms- og teenageårene spiller en væsentlig rolle, da disse oplevelser i høj grad influerer på og former 

identiteten. (3) Generationerne differentierer sig ved at være født ind i en defineret og ensartet tidsperiode, 

som er baseret på en fællestolkning af historiske begivenheder. Yderligere udtrykkes det, at 

”generationerne må fastsættes efter den sociokulturelle kontekst, der kan forklare hvilken indflydelse 

hovedbegivenheder har for udviklingen af en specifik gruppe af mennesker” (Green, Eigel, James, 

Hartmann, & McLean, 2012, s. 484). (4) Sociale begivenheder påvirker hver enkelt generation forskelligt. 

Disse begivenheder kan dermed have en indflydelse på generationens referenceramme, som argumenteret 

af Elder (1974) og Stewart og Healy (1989). Til sidst (5) er det forudsat at generationens medlemmer har 

flere lighedspunkter med hinanden end med de øvrige generationer. 

 

Benyttes denne definition på en generation, leder det til kritik af generationsbegrebet både anvendt i en 

sociologisk og i en erhvervsmæssig sammenhæng. Kritikken er udtrykt i forhold til kritieret om, at 

generationerne skal være definiteret ind i en ensartet tidsperiode, idet at der ved alle generationer, med 

undtagelse af Baby Boom’erne, har hersket tvivl om overgangen mellem generationerne, hvilket der også 

tidligere er refereret til i forhold til generation Y og Z. Denne inkonsistens vanskeliggør muligheden for at 

studere og udføre komparative analyser af generationerne (Green, Eigel, James, Hartmann, & McLean, 

2012, s. 491). Yderligere kan det medvirke til uovereensstemmelser mellem generationerne, da de 

kontekstuelle begivenheder, der kan have influeret generationerne, muligvis ikke vil gøre sig gældende for 
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den enkelte generation hvis  tidsrammen ændres. En anden problematik, som også er afledt af ovenstående 

kritikpunkt er spørgsmålet om, hvordan man skal forstå skillelinjen mellem genereationerne. Man er 

empirisk nødt til at lave en tydelig skillelinje, men da man har med mennesker at gøre vil denne skillelinjen 

forekomme mere fleksibel i praksis. Det vil medføre, at der kan være personer som er født i årene op til 

generationsskellet,  som vil identificere sig kraftigere med den efterfølgende generation og vice versa. Dette 

fænomen omtales på engelsk som ”cuspers”, hvilket betyder at være født på kanten af skellet (Johnson & 

Lopes, 2008). I forhold til det sidste kriterium; at generationens medlemmer skal havde flere lighedspunkter 

med hinanden end med de øvrige generationer, bliver det korrekte skel mellem generationerne tillige 

vigtigt for at minimere ”cuspers”.  

Eftersom man kan betvivle, hvorvidt diskursen omhandlende generationer kan opfylde kriteriepunkterne, 

vil man kunne stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt man kan betegne generationerne som generationer, eller 

om definitionen heraf er for teoretisk til at kunne gøre sig gældende i praksis.  

KAPITEL 5: LEDELSESUDVIKLING OG TIDENS TENDENSER   

Dette kapitel vil kort redegøre for hvad ledelse er og hvilken ledelsesudvikling der igennem tiden har været. 

Derudover vil der redegøre for hvad samtidens ledelsesteorier omhandler.  

5.1 Ledelsesbegrebet og lederens rolle 

Ifølge Hildebrandt et al. kan ledelse siges at være et ”grundlæggende omstridt begreb”, som Gallie (1956) 

har defineret som et begreb der er genstand for endeløse uenigheder og diskussioner om hvad begrebets 

sessens er, hvad dets funktion er og hvordan det bedst benyttes og opnås (Hildebrandt, Brandi, Poulsen, 

Wittrup, & Isaksen, 2015, s. 16), og som Stogdill forklare så er der ”næsten lige så mange definitioner på 

ledelse, som der er personer, der har forsøgt at definere konceptet” (Stogdill, 1974). Derved bestræber 

afhandlingen ikke i sin analyse af begrebet at opnå et konkret bud på hvad ledelse bør være, men mere 

hvad der findes indikationer for vil kunne forbedre og forfine sin ledelse. Kompleksiteten af 

ledelsesbegrebet forklare Mintzberg ved at kategorisere ledelse som en praksis der findes sted i 

trianguleringen mellem håndværet, den anvendte videnskab samt kunsten, som indebærer al den tavse 

viden, som for eksempel intuition (Mintzberg, 2010). Hildebrandt et al. redegøre for at der er fire aspekter 

i litteraturen der viser sig at være bred enighed om, værende: (1) ledelse involvere påvirkning eller 

påvirkninger på medarbejdere,  (2) ledelse er en proces, og er derfor ikke en bosiddende egenskab eller 

karakteristika, (3) ledelse sker i en gruppekontekst, (4) ledelse fokusere på fastsættelse af mål og opnåelse 
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af resultater (Hildebrandt, Brandi, Poulsen, Wittrup, & Isaksen, 2015, s. 20-21). Sidstnævnte definere 

Drucker som en af lederens fem grundlæggende opgaver, som han argumentere for er (1) at sætte mål for 

gruppen, (2) at organiserer og uddelegere arbejdet, (3) at motivere og kommunikere med sine 

medarbejdere, (4) måler og analysere arbejdsresultaterne, samt (5) står for egen og medarbejdernes 

udvikling (Drucker, 1955).   

5.2 Ledelsesudviklingen igennem tiden 

Antages det at den samfundsmæssige udvikling bliver mere sofistikeret med tiden og ydermere at dette 

også gør sig gældende for ledelsesteoriens udvikling, så argumentere Grint (2011) at ledelsesteoriens 

udvikling kan anskues gennem historiografi. Nedenfor vil følge den del af ledelsesteoriens historiografi som 

omhandler de perioder, der gør sig gældende for generationernes samtid. 

 

1950-60'erne:  

Contigency teori – Har fået sit navn af at være ”betinget” af situationen og konteksten. Derved 

findes der ikke én optimal måde at organisere, lede på eller udføre arbejdet på, da dette afhænger 

af den konkrete situation og kontekst (Hildebrandt, Brandi, Poulsen, Wittrup, & Isaksen, 2015, s. 

177).  

Operationsanalyse – Virksomheden betragtes som et system, hvortil dens tilhørende dele har til 

formål at optimere systemet og understøtte systemets beslutninger, hvortil den kybernetiske 

tilgang danner rammen for kommunikationen (ibid. 136; 139)  

 

1970-80'erne 

Transformationel ledelse – Har til formål at ”transformere” ved at brug af værdibegrebet og 

motivaitonsfaktorer 

Total Quality Management – Ledelse af kvalitet, både i forhold til de ansatte og virksomhedens 

produkter og services, der gennemgår løbende forbedringer. Teorien er udviklet i Japan, som en 

videreudvikling af den vestlig ledelse (ibid. 205).   

 

1990'erne 

New Public Management – En ledelsesmodel for effektivisering af den offentlige sektor, der blandt 

andet omfatter en decentralisering af sektoren, samt muliggøre for udlicitering af opgaver, der i høj 

grad har præget den danske offentlige sektor (ibid. 314).   
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2000+ 

Kollektiv ledelse – Ledelse anses for at være en kollektiv og social proces udfoldet gennem 

intersubjektive relationer, derved er ledelse ikke noget der udøves overfor eller mod andre (ibid. 

381).  

Selvledelse – er medarbejdernes vilje og evne til selvstændigt beslutningstagen om eget arbejde. 

 

5.3 Samtidens ledelsestendenser og trends 

Der er flere aktuelle ledelsesmetoder, hvis anvendelse argumenteres at være en løsning på aktuel og 

fremtidig ledelse. Mange er baseret på tidligere kendte teorier, som har fået et mere moderne islæt. For 

eksempel kan nævnes protreptik, som er baseret på Aristoles’ filosofi og omsat til moderne tid. 

Enneagrammet er ligeledes en anvendt metode, som også er baseret på gammel visdom omsat til en 

moderne verden. Enneagrammet er dog for omfattende til at være et decideret ledelsesværktøj men har 

mere karakter af og berettigelse som et organisationsfundament med forgrening til alle dele af 

organisationen. Den optimale brug af enneagrammet er meget omfattende og kan derfor kun anbefales til 

virksomheder som vil dedikere sig til dybere forståelse og udvikling. Dette kun for at nævne nogle 

eksempler. 

Derfor fremhæves Otto Scharmers nutidige teori U, der er udarbejdet på baggrund af interviews med en 

lang række eksperter og praktikere og med udgangspunkt i forandringsskabelse. Begreberne blind spot og 

downloading er centrale begreber for teorien. Teorien går ud på at fokusere på lederens intentioner og den 

blinde plet defineres som det skjulte udspring for og nøglen til forståelse af vores intentioner og ageren. 

Ved at koncentrere sig om de tre bevidsthedsniveauer: Kilden (hvem), processen (hvordan) og resultatet 

(hvad), opnås et højere bevidsthedsniveau og åbnes for kreativitet. Dette er et brugbart alternativ til gamle 

brugte metoder og teorier, som snarere repræsenterer vane end kreativ udfoldelse og bevidst handling. 

Teori U har syv faser, som hænger sammen i en bestemt rækkefølge og gennemgås i en defineret proces 

illustreres ved et U. U’et følges fra venstre mod højre og repræsenterer tre bevægelser, en nedadgående, 

en vandret og en opadgående. De syv trin er: downloading, at se, sansning, presencing, krystalllisering, 

prototyping, performe.  

Den nedadgående bevægelse handler om at åbne op for det nye, bevægelsen i U’ets bund handler om 

selvrefleksion og den opadgående bevægelse går ud på at handle i nuet. Processen fortsætter til man har 

nået et punkt, hvor alle er tilfredse. 
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Selve faserne går ud på at gøre op med downloading og den reaktive handling der er forbundet med at 

handle vanebetinget og have forudindtagede holdninger om tingenes sammenhæng, hvilket oftest er 

ubevidst. Ved bevidstgørelse af og opgør med disse mønstre åbnes muligheder for at skabe forandring i 

såvel tanke som handling. I anden fase anskues virkeligheden med friske øjne og der gives plads til undren 

og nysgerrighed. Metoden er at blive bevidst om hvilke intentioner og spørgsmål der ligger bag 

downloading, hvorefter intentionerne belyses i de kontekster, hvor de forekommer og til sidst nulstilles 

downloadede meninger og holdninger vedrørende emnet. Dette synliggør roden til problemstillingen. 

Sansning, der er tredje fase, omhandler en erkendelse af processen bag det der skabes, således at fokus 

flyttes fra tanke til processen bag og derved lærer man at omdirigere sin bevidsthed. Forudsætningerne for 

at dette kan lykkes er at skabe det rette rum for arbejdet med sansningen, total fordybelse, omdirigering 

af opmærksomheden og et åbent hjerte. Derpå følger presencing – det skabende nærvær, hvor der åbnes 

for kilden eller den blinde plet. Sansningen udnyttes til at se ind i fremtiden og sanse, hvad der kommer. 

Der stilles spørgsmålene: Hvad er vores højeste potentiale? Og hvad er vi sat i verden for? 

Krystalliseringsfasen går ud på at sætte ord på, hvad der skal skabes og give arbejdet konkret form. Her 

holdes fast i intentionen om nyskabelse og visionen fra det skabende nærvær konkretiseres. Den sjette fase 

går ud på at udforske fremtiden og udforme forskellige prototyper på problemets løsning. Det er vigtigt at 

bevare kontakten til det skabende nærvær. Sidste fase omhandler en færdigudvikling af løsninger baseret 

på forrige fases prototyper. Teori U kan anvendes på både individ- gruppe og organisationsniveau 

(Hildebrandt, Brandi, Poulsen, Wittrup, & Isaksen, 2015, s. 394-399). 

KAPITEL 6: ANALYSE 

Analysen er struktureret og opdelt i to analysedele, med hver to delanalyser tilknyttet. Hver især adresserer 

problematikker, der vil bidrage til besvarelsen af afhandlingens problemformulering og arbejdsspørgsmål. 

Analysedel 1 omhandler falsifikation af generationsbegrebet. Analysedel 1a afdækker 

spørgeskemaundersøgelsens første fokusområde; at vurdere hvorvidt de respektive generationers 

respondentbesvarelser er uniforme og afspejler de karakteristika, som generationerne menes at have. 

Analysedel 1b vil beskæftige sig med en klyngeanalyse af medarbejderrespondenterne, og hvordan disse 

beskrives ud fra de udvalgte klynger. Denne del er bygget op omkring forskellige fokusområder fra 

spørgeskemaundersøgelsen. Hver delanalyse vil indledningsvis blive analyseret ud fra spørgeskemaet og 

derefter behandlet i forhold til afhandlingens teoretiske referenceramme og dernæst efter afhandlingens 

ovenstående redegørende kapitler hvis relevant. Afslutningsvis i analysedel 1c vil der på baggrund af begge 

analysedele foreligge en diskussion og delkonklusion på, hvorvidt diskursen kan verificeres eller falsificeres. 
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Analysedel 2 har det formål at bidrage til viden om hvilke faktorer, der er vigtige at have fokus på som leder, 

og yderligere hvad man eventuelt bør have for øje ved et udarbejdelse af et ledelsesværktøj. Analysedel 2a 

vil inddrage relevante resultater fra spørgeskemaundersøgelsen og analysedel 2b vil bestå af en 

faktoranalyse, der vil belyse, hvilke faktorer respondenterne prioriterer på arbejdspladsen. 

6.1 Analyse 1 – Falsifikation af generationsbegrebet 

6.1.1 Analysedel 1a – Generationernes besvarelser på spørgeskemaet 

Denne analysedel vil ud fra spørgeundersøgelsens besvarelse forsøge at falsificere generationsbegrebet, 

ved at analysere undersøgelsesresultaterne og sideløbende udføre en sammenligning med generationernes 

karakteristika som beskrevet i Kapitel 4 – Generationerne. Hvis der forekommer uoverensstemmelse ved 

analysefundene, vil der være indikatorer for at kunne påvise at generationsbegrebets diskurs i en 

erhvervsmæssig kontekst er fejlbarlig og et bedre alternativ til at forstå medarbejdernes individualitetet og 

værdimangfoldighed bør tages i betragtning.  Analysen vil blive inddelt i små afsnit som hver især vil 

analysere de dele af spørgeundersøgelsen som vil kunne sammenlignes med generationsbeskrivelserne. 

Det bør noteres at da generation X har en lille repræsentation på tre respondenter, er der ingen evidens 

for hvad der i den følgende analyse bemærkes omkring generationen, dog er generationen stadig medtaget 

i analysen, da de tre respondenter vil til en hvis grad ville kunne påvise visse indikatorer for generation X.  

 

6.1.1.1 Generationernes deskriptive baggrund 

Medarbejderrespondenternes fordeler sig i forhold til generationerne således at 18% tilhører Baby Boom 

generationen hvoraf 72,7% af dem har en mellemlang videregående uddannelse. 4,9% repræsentere 

generation X, hvoraf 66,7% har en erhvervsuddannelse og 33,3% har en mellemlang videregående 

uddannelse, da generation X i denne undersøgelse er underrepræsenteret kan respondentgruppen ikke 

siges at repræsentere hele generationen, men blot vise indikere visse tendenser ved denne generation.  

Y’erne udgøre 32,8% af respondenterne, hvor 65% har en videregående uddannelse, hvoraf 53,8% har en 

længere videregående uddannelse. Generation Z udgøre 43,6% af respondenterne hvoraf 43,3% har en 

gymnasial uddannelse, 30,7% har en kort til mellemlang videregående uddannelse og 19,2% har en lang 

videregående uddannelse (Bilag IV og V). Grundet Z’ernes alder (i dag imellem 13 og 28år gamle), ses det 

også ud fra spørgsmålet om primære beskæftigelse at 57,7% af dem stadig er under uddannelse, hvoraf det 

kun gør sig gældende for 20% af Y’erne (som er mellem 29-38år). Ud fra generationsbeskrivelserne om Y, 



Kandidatafhandling  Joanna Ama Thue Cudjoe 
Copenhagen Business School  Vinter 2018 

Side 48 af 71 
 

kan Y’ernes senere færdiggørelse af uddannelse være ansporet af udsagnene omkring Y’s tvivl om valg af 

uddannelse, som dermed har medført at disse 20% ikke har færdiggjort deres uddannelse endnu. Det gør 

sig gældende for de øvrige respondenter at 68,3% er i fuldtidsarbejde (Bilag VI). Blandt alle Baby Boom’erne 

i arbejde er 66,7 % ansat i det offentlige, hvor 66,7% af disse er ansat inden for social og sundhedssektoren. 

Ses dette i en kontekst, kan dette forklares ved den stigning af offentlige ansatte i forbindelse med 

indførelsen af velfærdstaten i 60’erne og 70’erne, som disse Baby Boom’ere muligvis kan havde følt har 

kunne give dem det meningsfulde arbejde de søger. Mærkbart er det yderligere at Y og Z generationens 

repræsentanter i arbejde, primært er ansat i det private (65,2%) (Bilag VII). Branchefordelingen for denne 

gruppe i arbejde er at også 66,7% af X’erne er ansat i social og sundhedsbranchen, hvor 64,3% af Y’erne 

arbejder i kontor og kommunikationsbranchen. Sidst arbejder 44,4% af Z’erne indenfor handel og butik og 

22,2% indenfor undervisning og forskningsbranchen (Bilag VIII).  

 

6.1.1.2 Generationernes holdning til løn 

Generationerne siges i litteraturen at have forskellige holdninger til løn. Vi ved om Baby Boom’erne at de 

ønsker at promovere lighed, og derfor må antage at denne lighed også gør sig gældende i forhold til løn. 

Sammenlignes denne antagelse med Figur 2 ses det at 81,8% af Baby Boom’erne understøtter holdningen, 

i det de mener at alle der er lige kvalificerede bør have det samme i løn. Det ses også at 36,4% af dem mener 

at løn er individuel og gerne vil have så meget som muligt, dette kan medviden om at Baby Boom’erne også 

gerne vil være nummer ét på arbejdspladsen, og i den forbindelse ikke har noget imod en ulige lønfordeling. 

Man vil kunne diskutere hvorvidt man som Baby Boom’er både kan have en overordnet holdning om at alle 

der er lige kvalificerede bør få det samme i løn og på den anden side ønske at få så meget som muligt, til 

det kan der argumenteres for at selvom Baby Boom’erne er optaget af lighed, er det mere muligheden for 

lighed. Hvortil man kan sige at det ikke kan siges at udelukke at man selv ønsker så meget som muligt. De 

øvrige generationer viser ligeledes at understøtte litteraturens udsagn herom, da det ved X-

repræsentanterne viser sig at alle udtrykker at løn er individuelt og de ønsker at få så meget i løn som 

muligt, som er kendetegnet ved yuppierne. Ligeledes kan man se at det for generation Y og Z gør sig 

gældende at majoriteten giver udtryk for at løn ikke betyder så meget hvis de kan lide deres arbejde.  
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Figur 2 - Generationernes holdning til løn 

 

6.1.1.3 Generationerne og motivation 

Selv om der kan herske tvivl om hvorvidt motiverende faktorer kan siges at være generationsbetinget, vil 

det alligevel for diskussionens skyld blive fremhævet i analysen. Det fremgår af Figur 3 at alle 

generationerne, skønt at skulle vægte fremhævede attributter på en skala fra 1 – 5, kan siges i særlig grad 

at havde en lignende motiverende effekt på alle generationerne. Yderligere bør det fremhæves at der ingen 

signifikans er mellem besvarelserne for de enkelte motivationsfaktorer, og derved kan de nævnte 

attributter i figuren ikke siges at have nogle generationsmæssig betydning. Dette resultat åbner op for en 

debat om hvorvidt mange af de attributter der i litteraturen siges at være generationsbestemt, når det 

kommer til stykket gør sig gældende for alle generationerne men udtrykker sig forskelligt hos 

generationerne. For som det fremgår af figuren så værdsætter alle generationerne anerkendelse, hvilket 

også i siges at gøre sig gældende for de fleste af generationerne, hvis man eksaminere litteraturen. Baby 

Boom’erne søger anerkendelse af deres forældre og familie født inden krigen og søger anerkendelse for 

deres væsen. X’erne søger anerkendelse i form af forfremmelse, Y’erne og Z’erne søger anerkendelse for 

de særlige personer de er. Derved kan mange af litteraturens efter sigende generationsbestemte attributter 

spores i lignende, hvis ikke i samme grad hos andre generationen. Når alt kommer til alt, vil man derfor 

kunne diskutere hvor mange egenskaber som egentlig differentiere generationerne fra hinanden. 
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Figur 3 - Generationernes motivationsattributter 

 

Det samme gør sig gældende hvis man udfører en diskriminant analyse over samtlige 

spørgeundersøgelsens independente variabler, det vil sige at middeltallet for variablerne viser samme 

tendens som Figur 3, men dog med nogle enkelte afstikkere, dog ses det tydeligt at generation Y og Z 

følger hinanden på alle punkter, hvilket medvirker til øget tvivl om hvor distinktive disse generationer, 

samt de øvrige generationer er fra hinanden (se Figur 4). 

 

Figur 4 - Diskriminant analyse af generationernes independente variabler 
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6.1.1.4 Generationernes arbejdsværdier 

Undersøgelsen af hvilke arbejdsværdier respondenterne finder vigtigst i deres arbejde, påviser det, som 

det fremgår af Figur 5, at generation X finder engagement og høj faglighed vigtigst (begge 66,7%), hvorefter 

værdierne etik og moral, høj standard, mangfoldighed, professionalisme og samarbejde vægtes ligeligt. 

Hvortil de vægter disse værdier markant højere end de øvrige, på nær ved samarbejde som vægtes højere 

hos Baby Boom’erne. En særlig vigtig arbejdsværdi for Baby Boom’erne er høj faglighed som 54,5% 

prioriteret som en af deres tre vigtigste arbejdsværdier, herefter følger, som ved generation X, engagement 

med 36,4% og samarbejde ligeså. Ingen af disse forekommer overraskende ved kendskab til Baby 

Boom’erne. Når det kommer til generation Y og Z, ses der markant forskel på vægtningen af Y’ernes 

vigtigste arbejdsværdier i forhold til vigtighedsgraden af disse for generation Z. 30% af Y’erne værdsætter 

kreativitet og kunne gøre en forskel højest som udgør de vigtigste værdier for generation, hvortil 

henholdsvis 15,4% af Z’erne finder disse to værdier vigtige. Selv betyder en afslappet stemning og 

anerkendelse (begge 26,9%) mest for Z’erne, dog vægtes disse værdier relativt ens hos Y’erne. Der hvor Z 

marker sig som havende værdier der er til forskel fra Y’erne (mere end 5%) er ved værdierne engagement, 

humor og selvstændighed som Z’erne finder vigtigere end Y. Y og Z værdier følges af på 

spørgeundersøgelsens øvrige givne værdier, og værdsætter som de eneste værdierne passion, 

selvstændighed og variation. Hvilket stemmer overens med ønsket om et meningsfuldt arbejde og hvor 

man kan vise sit hver. Deres ønske om variation kan tænkes at hænge sammen med den omskiftelige 

opvækst de har haft, som har medført at de er vant en grad af variation, som de også søger i deres arbejde.  

 

Figur 5 - Generationernes arbejdsværdier 
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Det bør bemærkes at til spørgsmålet ’Føler du at dine arbejdsværdig har ændret sig over tid?’ svarede 60,7% 

af respondenterne ja, hvortil der er bred enighed om at den største medvirkende faktorer til dette er 

erfaring, derefter mener generation Y og Z at livsomstændigheder kan forudsagde ændringer, og som de 

eneste mener Baby Boom’erne at samfundsforholdene kan være en medvirkende (Bilag IX). 

Hvis dette gør sig gældende for generationsbestemte værdier, vil Green et al. generationskriterie ikke 

kunne siges at være opfyldt. Dog er der ved undersøgelsen ikke spurgt ind til hvilke konkrete værdier 

respondenterne mener har ændret sig, og derfor kan det ikke påvises hvorvidt de generationsbestemte 

værdier har ændret sig. Jeg vil alligevel argumentere for at hvis majoriteten af respondenterne påstår at 

deres arbejdsværdier har ændret sig, så vil dette kunne være en understøttende indikator til øvrige fund 

som er inkonsistent med litteraturen omkring generationerne.  

 

6.1.1.5 Generationernes kommunikation med til deres leder 

Når det kommer til hvilke kommunikationskanaler generationerne foretrækker at kommunikere med deres 

ledere på, vil man kunne argumentere for at da generation Y og Z er opvokset i en digital verden, at disse 

generationer i højere grad end de øvrige generationer vil foretrække kommunikation igennem disse, som 

litteraturen ellers vil argumentere for de i det private i høj grad vil benytte sig af i høj grad af. Hvor det 

kunne tænkes at de ældre generationer, Baby Boom og generation X, vil være mere tilbøjelig til at ringe til 

hinanden eller sende en SMS eller en e-mail, og først senere i takt med at flere er kommet på sociale medier 

også vil tage kontakt til venner og bekendte der, men at det ikke er deres primære kommunikationskanal. 

Af Figur 6 fremgår det at alle generationerne foretrækker direkte kommunikation med lederen ansigt til 

ansigt, hvor generation Y marginalt prioritere denne kanal over de øvrige og generation Y modsat men også 

marginalt ses som den generation der i sammenligning med de øvrige foretrækker direkte kommunikation 

mindst. Dette kan skyldes at Z’erne foretrækker i en højere grad end de øvrige generationer at 

kommunikere med deres ledere på online platforme/sociale medier og på SMS. Dog skal dette ses ud fra 

skalaens givende betydning, hvor 1 er i ringe grad og 5 i høj grad, hvortil 3 må ses som hverken eller. Derved 

må de sidstnævnte kommunikationskanaler der henholdsvis hos Z’erne har en middelværdi på 2,58 og 2,96, 

siges at ikke at være foretrukne men at generationerne i en højere grad vil finde kanalerne acceptable at 

benytte sig af hvis det er nødvendigt. Dermed kan det argumenteres hvordan man skal forstå generationens 

brug af digitale medier som kommunikationsmiddel, da den må sige at være situationsbestemt fremfor at 

være betingelse.  
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Figur 6 - Generationernes brug af kommunikationskanaler ved kontakt med deres ledere 

 

Når generationerne blev spurgt ind til, hvilke kommunikationsstile der er passende i forhold til at snakke 

med deres leder, er der bred enighed om, at den foretrukne måde at kommunikere på er professionel og 

faglig, hvorefter generationerne samlet finder en humoristisk tone vigtig (se Figur 7). Generation Y og Z 

følges præferencemæssigt langt hen ad vejen, hvor de på mange af de angivne kommunikationsstile ikke 

adskiller sig mere end et par procenter, dog har Y’erne en større præference for en humoristisk tone (75%), 

og generation Z kommunikerer i højere grad end de øvrige generationer med forbehold overfor deres 

ledere (34,6%). X’erne gør sig bemærket ved yderligere at foretrække en formel (66,7%) og en ærlig og 

direkte tone (100%), hvilket stemmer overens med deres karakteristika.  

 

 

Figur 7 - Generationernes foretrukne kommunikationsstile 
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Kigger man på Figur 8, der illustrerer generationernes besvarelser på hvilke medarbejderudfordringer, de 

mener er størst i, kan det argumenteres for, at generationernes svar afspejler deres egne antagelser om og 

udfordringer på arbejdsmarkedet. Hvor Baby Boom’erne først og fremmest, sammen med generation X og 

Z, anser stress og sygdom som den største udfordring. Hvorefter Baby Boom’erne ser tidspres som den 

største udfordring. Dette kan muligvis forklares ved, at deres egne iagttagelser kan påvise et øget og 

stigende pres på arbejdsopgaver siden deres indtrædelse på arbejdsmarkedet. 60 % af Y’erne anser tidspres 

som den største udfordring, hvilket dog er i en mindre grad en Baby Boom’erne. Y’ernes flyvske måde at 

administrere deres tid på kan problematisere overholdelsen af arbejdsgiverens opstillede tidsfrister, hvilket 

kan være årsag til at majoriteten af Y’erne betragter tidspres på arbejdsopgaver som en udfordring. 

Personlige holdninger til interessekonflikter mellem medarbejdere og arbejdsgiver kan ligeledes være årsag 

til, at 66,7% af X’erne anser denne udfordring som værende den næststørste udfordring. For generation Z 

er effektivisering den næststørste udfordring, hvilket reflekterer det samfundsmæssige pres, de selv har 

været udsat for ved samfundets ønske om at fremskynde deres uddannelsesvalg og begrænse deres 

uddannelsesfrihed, for på den måde at effektivisere Z’ernes vej igennem uddannelsessystemet. Sidst bør 

det bemærkes, at ingen X’ere har anset work-life balance som en af de tre største udfordringer, hvilket 

Z’erne ikke overraskende anser som den tredje største medarbejderudfordring på arbejdsmarkedet.  

 

Figur 8 - Medarbejderudfordringer på arbejdsmarkedet 
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understøtte verifikationen eller falsifikationen af generationsbegrebet, gør sidstnævnte sig gældende, så vil 

klyngeanalysen kunne stå som et bud på en mulig inddeling af medarbejderskaren på arbejdsmarkedet.  

 

Efter at have udvalgt de independente variable (Bilag II) som skaber basis for klyngeanalysen, blev en 

klyngeanalyse foretaget ved hjælp af Wards metode til at knytte respondenterne sammen til klynger. Efter 

at have anskuet analysens dendrogram (Bilag X)  , valgtes fire klynger til at repræsentere medarbejderne, 

men som det fremgår af dendrogrammet, er der kun én respondent i den fjerde klynge, som derfor 

tilsidesættes fremover i analysen. Det kan derfor diskuteres hvorvidt det ville have været mere 

hensigtsmæssigt at vælge to klynger. Ulempen herved ville have været at klyngerne ville have en ujævn 

fordeling af respondenter i hver klynge. Dette problem gør sig ikke gældende ved tre klynger.  

Ward Method 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Udviklingsorienterede sociale medarbejdere 25 41,7 41,7 41,7 

Introverte lønmodtagere 19 31,7 31,7 73,3 

Bonusorienterede medløbere 16 26,7 26,7 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

Tabel 1 - Fordeling af respondenter i hver klynge 

På nedenstående graf vises klyngernes diskriminant for de independente variable. Navnene på klyngerne 

er givet ud fra de variable på grafen hvor klyngerne har vist sig særligt udslagsgivende i forhold til de øvrige 

klynger. De udviklingsorienterede sociale medarbejdere har derfor fået deres navn på baggrund af at være 

den klynge der vægter kommunikation, vidensdeling og udvikling højt, samtidig med at kolleger og 

fællesskab er noget de værdsætter. De introverte lønmodtagere vægter, i de fleste tilfælde, de førnævnte 

værdier mindst af alle klyngerne, og har i langt mindre grad behov for de goder arbejdspladsen kan tilbyde, 

derudover vægter de vigtigheden af deres arbejde lavest af klyngerne. Denne klynge har heller ikke et 

særligt behov for at påtage sig ansvar eller fastholde et vist serviceniveau. Til sidst er der de 

bonusorienterede medfølgere, som lidt følger de udviklingsorienterede sociale medarbejdere. Til gengæld 

værdsætter de i højere grad end de andre muligheden for forfremmelse, at kunne tage fri i en længere 

periode og de bonusser der kan følge med jobbet.  
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Figur 9 - Virtuel repræsentation over klyngeanalyse af medarbejdere 

 

6.1.2.1 Klyngeanalysens deskriptive baggrund 

Da spørgeskemaet indeholder en masse informationer, vil kun de signifikante baggrundsbeskrivelser af 

klyngerne blive fremhævet i det følgende.  
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Udviklingsorienterede 
sociale medarbejdere Har børn 200.001 - 400.000 kr. Fuldtid Offentlige og private 

Introverte  
lønmodtagere 

Har ikke børn 0 – 200.000 kr. Studerende og fuldtid Private 

Bonusorienterede 
medløbere Har ikke børn 0 – 100.000 kr. 

Studerende, fuldtid 
og deltid 

Private og offentlige 

Tabel 2- Medarbejderklyngernes deskriptive karakteristika 

Som det fremgår af Tabel 2, har medarbejderklyngerne fire deskriptive karakteristika af signifikans. Dette 

skyldes at svarfordelingen af øvrige deskriptive spørgsmål er fordelt mere jævnt, både indenfor og på tværs 

af klyngerne.  De udviklingsorienterede sociale medarbejdere skiller sig ud fra de øvrige klynger, da 60% af 

respondenterne i klyngen har børn, hvorimod 89,5% og 81,3% af respondenterne i henholdsvis de 

introverte lønmodtagere og bonusorienterede medløbere klynger ikke har barn (Bilag XI). Yderligere har de 

udviklingsorienterede sociale medarbejdere en højere indtægt end de øvrige klynger da majoriteten (63,6%) 
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tjener mellem 200.001 – 400.000 kr. om året før skat. Dette hænger fint sammen med at majoriteten (64%) 

har et fuldtidsarbejde. De introverte lønmodtagere består af 47,4% studerende og er sekundært 

repræsenteret af fuldtidsansatte (26,3%), dette afspejles også i klyngens lavere indtægt som hovedsageligt 

ligger et sted imellem 0 - 200.000kr. om året (76,5%). De bonusorienterede medløbere har den laveste årlige 

indtægt 0 - 100.000 kr. om året (68,8%), og har en lavere grad af beskæftigelse, som består af studerende 

(50%), fuldtidsansatte (25%) og deltidsansatte (18,8%) (Bilag XII og XIII). I forhold til hvor 

medarbejderrespondenterne er ansat, er det de introverte lønmodtagere, der er markant repræsenteret i 

den private sektor med 89,5% af klyngen. Hvorimod de udviklingsorienterede sociale medarbejdere og de 

bonusorienterede medløbere er diametrale modsætninger i forhold til ansættelsessektor, hvor førstnævnte 

har 60% er ansat i den offentlige sektor og sidstnævnte har 56,3% ansat i den private (Bilag XIV).   

 

Uden signifikans til klyngernes årlige indkomst, er det også interessant at se nærmere på klyngernes 

overordnede holdning til løn. Som det fremgår af Tabel 3 (baseret på Bilag XV), som er inddelt efter holdning 

omkring lønforskelle imellem medarbejdere og vigtigheden af løn, så er det fælles for klyngerne at de alle 

primært synes, at det er i orden at alle med samme erfaring og med samme jobbeskrivelse får det samme 

i løn. Dog mener 43,8% af de bonusorienterede medløbere også at løn er individualiseret, de har derfor 

heller ikke noget imod at tjene mindre, hvis de selv er nyansat eller står i position hvor de har mindre 

anciennitet og erfaring end deres kolleger. I Figur 9 - Virtuel repræsentation over klyngeanalyse af 

medarbejdere, fremgår det at de introverte lønmodtagere ikke vægtede de sociale og fysiske sidegevinster 

et arbejde kan medføre, såsom kollegialt sammenhold, selvudvikling og personalegoder ligeså højt som de 

øvrige klynger. Dette førte derfor til klynges tildelte navn, som antyder at denne gruppe medarbejdere går 

på arbejde primært på grund af løn og som en følge af sociale normer. Dette afspejles ikke i deres forhold 

til løn, da det fremgår at denne klynge i højere grad end de øvrige, ikke mener at løn betyder så meget for 

dem, hvis de har et arbejde de godt kan lide. Samtidig er der ingen i denne klynge, der mener at lønnen er 

vigtigere end arbejdet. Yderligere er de også mere accepterende overfor at løn fordeles forskelligt, da de i 

høj grad mener at alle bør få det samme i løn baseret på løntrin. De bonusorienterede medløbere har, på 

trods af at 50% af klyngen mener at alle bør være ens aflønnede, en mere egoistisk holdning til løn på de 

nævnte parametre.  
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Tabel 3 - Medarbejdernes holdning til løn 

 

6.1.2.2 Klyngerne som medarbejdere  

Som det fremgår af protreptikken er det ikke de fysiske attributter der definere mennesket, men derimod 

de værdier som individet har. Derfor er respondenterne også blevet spurgt ind til de tre værdier, der 

betyder mest for dem på arbejdspladsen. Velvidende om dette, kunne man diskutere hvorvidt klyngerne 

burde være baseret på værdier frem for mere fysiske attributter, til det er svaret at værdier og forståelsen 

af disse, samt vigtigheden heraf kan være langt sværere at skalere, idet vi i det danske samfund ikke er vant 

til at tænke i værdier frem for mere målbare attributter. Det er endvidere interessant at undersøge hvorvidt 

medarbejdernes klyngebetingelser stemmer overens med deres værdisæt.  

  

 

 Figur 10 - Medarbejderklyngernes arbejdsværdier 
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Kigger man på medarbejderklyngernes arbejdsværdier i Fejl! Henvisningskilde ikke fundet., ses det 

tydeligt, at den værdi, de udviklingsorienterede sociale medarbejdere sætter mest pris på, er høj faglighed 

og derefter anerkendelse og professionalisme. Sammenlignes dette med klyngens kendetegnende 

attributter (se Figur 9) stemmer disse overens. De udviklingsorienterede sociale medarbejderes prioritering 

af kommunikation, faglig og personlig udvikling og social interaktion, bør derfor ses i lyset af værdierne, og 

går dermed hånd i hånd med en professionel og anerkendende tilgang.  De introverte lønmodtagere ønsker 

at være med til at gøre en forskel i en afslappet arbejdsatmosfære. De har en signifikant holdning til at gøre 

deres arbejde til en passion, som også bør indeholde en grad af variation. Her spiller kreativiteten en rolle. 

Ud fra forestående viden om denne klynge, som i højere grad end de øvrige tyder på at være mere 

introverte og ikke har samme behov for anerkendelse og særlige goder, så er én attribut iøjnefaldende ved 

sammenligning med værdierne. Det drejer sig om spændende arbejdsopgaver (middelværdi =3,95) som 

vægtes lavest af klyngerne. Selv om denne attribut er vægtet over middel, kan denne lavere score 

argumenteres at være begrundet i, at de introverte lønmodtagere ved hvad deres værdier er, men ikke har 

et behov for at efterleve dem eller lade dem komme til udtryk på samme måde som de øvrige klynger. 

Dette baseres på at denne klynge er sværere at aflæse, idet det er svært at spore sig ind på dem, da de kan 

være både introverte og reserverede. For de bonusorienterede medløbere betyder ansvarlighed og 

engagement mest, hvorimod høj faglighed og det at kunne gøre en forskel ikke fylder så meget hos dem. 

Dette kan blandt andet skyldes at det at gøre en forskel ligger implicit i ansvarlighed og engagement. Disse 

værdier understøtter desuden de bonusorienterede medløberes ønske om forfremmelse og deres 

anerkendelse af virksomhedens vision og mission, hvortil de medfølgende goder gives som et udtryk for det 

engagement og det ansvar man har udvist på arbejdspladsen.  

Det bør dog bemærkes at 60% af medarbejderrespondenterne hævder at deres arbejdsværdier har ændret 

sig, hvilket respondenterne mener primært skyldes erfaring (86,1%), livsomstændigheder (47,2%) og tid 

(36,1%) (Bilag XVI).  

 

 

6.1.2.3 Klyngernes forhold til deres nærmeste leder 

Der er ingen af de direkte spørgsmål omkring medarbejdernes holdning til lederen der individuelt viser sig 

signifikante, og sammenligner man middeltallet for disse spørgsmål ’Er du tilfreds med dit job?’, ’Hvor synlig 

er din nærmeste leder i dit daglige arbejde?’ og ’Hvor tilfreds er du med din nærmeste leder?’, finder man 

at medarbejderrepræsentanterne finder deres relation til deres nærmeste leder over middel (Bilag XVII). 

Det fremgår dog ved krydstabulering af disse spørgsmål, at der er en signifikant sammenhæng mellem hvor 
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tilfredse respondenterne er med deres arbejde og hvor tilfredse de er med deres ledere (Bilag XVIII). 

Sidstnævnte hænger ydermere sammen med hvor synlig lederen er i medarbejdernes hverdag (Bilag XIX). 

Der ses desuden en direkte korellering mellem ledertilfredsheden, det forhold medarbejderne har til deres 

leder og hvordan lederen agerer over for medarbejderne, når vedkommende er under pres. Det vil således 

sige, at hvis medarbejderne er glade for det forhold, de har til deres leder og de føler, at lederen under pres 

er god til at imødekomme dem, så afspejles det i deres tilfredshed med vedkommende (Bilag XX og XXI og 

XXII og XXIII)).  

 

I forhold til at kommunikere med deres nærmeste leder, ses middeltallene for medarbejdernes fortrukne 

kommunikationsmiddel i prioriteret rækkefølge i Tabel 4. Selvom der er bred enighed omkring hvilke 

kommunikationsmidler der foretrækkes, er de bonusorienterede medløberes åbenhed over for kontakt over 

telefon og på online platforme signifikant i forhold til de øvrige klynger, hvis middeltal er væsentligt lavere 

på disse områder. Selvom det er uden signifikans, bør det også bemærkes at de udviklingsorienterede 

sociale medarbejdere i højere grad foretrækker personlig kontakt med deres ledere, da middeltallet for 

ansigt til ansigt scorer højere end de øvrige klynger, hvorimod de øvrige kommunikationsmidler scorer 

lavere i forhold til de øvrige klynger.  

 

 Udviklingsorienterede 

sociale medarbejdere 

Introverte lønmodtagere Bonusorienterede 

medløbere 

Ansigt til ansigt 4,84 4,32 4,25 

Via e-mail 2,96 3,63 3,31 

Telefonisk* 2,92 2,68 3,31 

Via SMS 1,76 2,47 2,94 

På online platforme* 1,52 2,05 2,81 

*Har signifikans (p<0,05) 

Tabel 4- Medarbejdernes foretrukne kommunikationsmiddel 

 

De kommunikative toneangivelser medarbejderrespondenterne foretrækker at gøre brug af i forhold til 

deres ledere er primært professionelt og fagligt, og derefter humoristisk. Klyngerne varierer derefter 

omkring tredjevalg af kommunikationsstil, hvor de introverte lønmodtagere foretrækker at være ’100% 

ærlige og direkte’ og de bonusorienterede medløbere fortrækker ’som med enhver anden’. De 

udviklingsorienterede sociale medarbejdere, er derimod splittet imellem ’respekt for autoritet’ og ’100% 

ærlige og direkte’. Samlet over alle respondenterne, er ’100% ærlig og direkte’ den tredje mest favorable 

kommunikationsstil (se   Tabel 5).  
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Udviklingsorienterede 

sociale medarbejdere 

Introverte lønmodtagere Bonusorienterede 

medløbere 

Professionel/faglig 

Humoristisk 

Med respekt for 

autoritet/100% ærlig og 

direkte 

100% ærlig og direkte Som med enhver anden 

  Tabel 5 - Medarbejdernes foretrukne kommunikationsstile 

 

6.1.3 Analysedel 1c – Kan generationsbegrebet falsificeres?  

For at verificere eller falsificere generationsbegrebet, vil en komparativ analyse af ovenstående analyser 

foretages, efterfulgt af en teoretisk diskussion om hvorvidt generationsdiskursens? definition på 

generationerne opfylder kriterierne for en generation.  

 

 

 

Ward Method 

Udviklingsorienterede 
sociale medarbejdere 

Introverte 
lønmodtagere 

Bonusorienterede 
medløbere Total 

Baby Boom 
Count 6 2 1 9 

% within generationer 66,7% 22,2% 11,1% 100,0% 

% within Ward Method 28,6% 9,1% 7,1% 15,8% 

Gen X 
Count 1 1 1 3 

% within generationer 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

% within Ward Method 4,8% 4,5% 7,1% 5,3% 

Gen Y 
Count 9 8 2 19 

% within generationer 47,4% 42,1% 10,5% 100,0% 

% within Ward Method 42,9% 36,4% 14,3% 33,3% 

Gen Z 
Count 5 11 10 26 

% within generationer 19,2% 42,3% 38,5% 100,0% 

% within Ward Method 23,8% 50,0% 71,4% 45,6% 

Total 
Count 21 22 14 57 

% within generationer 36,8% 38,6% 24,6% 100,0% 

% within Ward Method 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Figur 11 - Generationernes fordeling i klyngerne 

 

Komparativ vurdering af analysedel 1a og 1b 

 Analysen har hidtil belyst generationerne og klyngerne separat, da de hver især fortæller noget om 

medarbejdere, henholdsvis set ud fra en forudindtaget holdning om medarbejdere og ud fra en induktiv 

tilgang til medarbejderne.  Antager vi at Green et al.s kriterie, at generationer har mere tilfælles med 
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medlemmer af deres egen generation, end de har på tværs af generationerne, gør sig gældende, så må det 

gøre sig gældende at hver generation repræsenterer én klynge. Af Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. 

fremgår det, at påstanden gør sig gældende for Baby Boom’erne, hvor 66% af disse tilhører klyngen de 

udviklingsorienterede sociale medarbejdere. Vurderet ud fra dette alene må det antages, at Baby 

Boom’erne kan kaldes for en generation, da majoriteten af Baby Boom respondenterne ved den 

kvantitative undersøgelse naturligt grupperes ud fra delte holdninger. Det gør sig dog ikke gældende at 

Baby Boom’erne er den eneste generation som primært deler de udviklingsorienterede sociale 

medarbejderes holdninger, da også 47,4% af generation Y vil kunne siges at være udviklingsorienterede 

sociale medarbejdere. Hvilket vanskeliggør opfyldelsen af kriteriet for generationer som tidligere nævnt, 

idet det kan diskuteres, hvad der skal til, før det gør sig gældende, at en generation har mere tilfælles med 

en anden generation end med sin egen. I dette tilfælde, og ud fra denne ene figur, vil det dog vurderes at 

Baby Boom’erne har mere tilfælles med dem selv end med de øvrige, hvorimod der er indikatorer for, at 

generation Y’s holdninger ikke er uniforme, da Y’erne i et lige stort omfang er repræsenteret i to af 

klyngerne.  Denne problematik med en overlapning af generationerne i klyngerne må naturligt komme på 

tale ved det, at der kun er tre klynger til 4 generationer. Dette må i sig selv siges at være en indikator for, 

at respondenternes holdninger er overlappende, og generationsdiskursen er misvisende i forhold til 

empirien. Modsat bemærkedes der i analysedel 1a at generation Y og Z i høj grad måtte siges at dele 

holdninger, og derfor ud fra generationsanalysen kunne antages at være én. Antages dette for værende 

gældende, ville generationerne Y og Z overvejende tilhøre én af klyngerne. Dette kan af figuren falsificeres, 

da generation Y er repræsenteret ved 47,4% udviklingsorienterede sociale medarbejdere og 42,1% 

introverte lønmodtagere, hvor generation Z er repræsenteret ved at 42,3% er introverte lønmodtagere og 

38,5% er bonusorienterede medløbere. Det bør også bemærkes at generation X fordeles jævnt i de tre 

klynger. Dette kan derved lede til en diskussion om, hvorvidt generationsdiskursen forholder sig til 

individplan i samme udstrækning som klyngeanalysen, og dermed hvorledes generationsdiskursen vil kunne 

danne en passende ramme for et ledelsesværktøj.   

 

For at komme med et kvalificeret bud på dette må en sammenligning mellem generationerne og klyngerne 

finde sted. I Figur 12 finder vi en opsummering af relevante analyseresultaterne fra de forrige analysedele, 

Generation X er her dog udgået, idet at de har en lige fordeling i de tre klynger. Tager man udgangspunkt i 

generationerne, matcher generationerne med få undtagelser en-til-en med klyngerne, hvor Baby 

Boomerne som antaget matcher med de udviklingsorienterede sociale medarbejdere, generation Y med de 

introverte lønmodtagere og generation Z med de bonusorienterede medløbere. Dog gør det sig gældende 

for alle sammenligner at der er uoverensstemmelser ved arbejdsværdierne. Da generation Y og Z fordeler 
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sig næsten lige over to klynger, bør begge af disse klynger holdes op mod de respektive generationer, her 

finder vi samme tendens, at generationerne kun adskiller sig fra klyngerne ved deres arbejdsværdier. Dette 

leder til to antagelser: (1) at generationerne på mange måder er meget ens eller (2) at 

spørgeskemaundersøgelsen ikke har været bred nok i sin undersøgelse. Til sidstnævnte antagelse, kan dette 

siges at have sin berettigelse, men da spørgeskemaundersøgelsen er baseret på de almen antagelser om 

generationerne, må antagelse nummer et antages at være tilfældet.  

 

 

 Generationer Klynger 

 Baby Boom Generation Y Generation Z Udviklingsorientere

de sociale 

medarbejdere 

Introverte 

lønmodtagere 

Bonusorienterede  

medløbere 

Løn Lige løn 
(81,8%) 

Individuel løn 
(36,4%) 

Løn betyder 
ikke så meget 
(75%) 

Lige løn (60%) 

Løn betyder ikke 
så meget (57,7%) 

Lige løn (57,7%) 

Alle lige løn (76%) 

Løn betyder ikke så 
meget (40%) 

Løn betyder ikke 
så meget (73,7%) 

Alle lige løn 
(57,9%) 

Alle lige løn (50%) 

Individuel, 
forventer det 
samme og løn 
betyder ikke så 
meget (43,8%) 

Arbejdsværdier Høj faglighed 
(54,5%) 

Engagement   
og  

samarbejde 
(36,4%) 

Kreativitet og 
kunne gøre en 
forskel (30%) 

Afslappet 
stemning og 
anerkendelse 
(26,9%) 

Høj faglighed (56%) 

Anerkendelse (32%) 

Professionalisme 
(28%) 

Kunne gøre en 
forskel (%) 

Afslappet 
stemning (%) 

Ansvarlighed og 
engagement 
(31,3%)  

Kommunikation  Ansigt til 
ansigt (4,64) 

E-mail (3,00) 

Telefonisk 
(2,64) 

Ansigt til ansigt 
(4,75) 

E-mail (3,15) 

Telefonisk 
(3,00) 

Ansigt til ansigt 
(4,27) 

E-mail (3,35) 

SMS (2,96) 

Ansigt til ansigt 
(4,84) 

E-mail (2,96) 

Telefonisk (2,92) 

Ansigt til ansigt 
(4,32) 

E-mail 3,63) 

Telefonisk (2,68) 

Ansigt til ansigt 
(4,25) 

E-mail (3,31) 

Telefonisk (3,31) 

Kommunikationsstil Professionel/f
aglig 

Humoristisk 

Som med en 
hver anden 

Professionel/fa
glig 

Humoristisk 

Ærlig/direkte 

Professionel/fagli
g 

Humoristisk 

Uhøjtidelig og 
ærlig/direkte 

Professionel/faglig 

Humoristisk 

Med respekt for 
autoritet/100% 
ærlig og direkte 

Professionel/faglig 

Humoristisk 

100% ærlig og 
direkte 

Professionel/faglig 

Humoristisk 

Som med en hver 
anden 

Figur 12 - Generationerne vs. Klyngerne 

6.1.4 Delkonklusion – Falsifikation af generationsdiskursen 

På baggrund af analyseresultaterne og diskussionen om disse fund, vil denne afhandling antage at der er 

stærke indikationer for at generationsdiskursen kan falsificeres. På trods af at resultaterne primært kunne 

bekræfte antagelserne om generationerne, så gjorde det sig også gældende at den majoritet som har fået 

lov at dominere, idet det har været på baggrund af denne at antagelserne har kunne bekræftes, ikke har 

været synderlig mærkværdig eller signifikant. Derfor har der været mange tegn på at generationerne er 

mere mangfoldige end begrebet giver det mulighed for at være. 
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Selvom generationsdiskursen kan siges at være uberettiget i en erhvervsfaglig kontekst, betyder det ikke at 

generationerne ikke har sin berettigelse i en sociologisk kontekst. Bringes diskursen op på arbejdspladsen 

er det derfor vigtigt at begge parter er dette indforstået.  

6.2 Analysedel 2 – Lederegenskaber og rammedannelse for 

tilpasset ledelse 

Det bør noteres at spørgeskemaundersøgelsens primære formål har været at påvise evidens for en 

falsifikation af generationsbegrebet og ikke til hvordan en leder bør lede og agere, hvilket den følgende 

præsentation vil afspejle 

6.2.1 Analysedel 2a – Indikatorer fra spørgeskemaundersøgelsen 

Respondenterne blev spurgt ind til hvad de antog for gode lederegenskaber med det formål at anspore 

hvorvidt generationerne delte samme synspunkt på området. Ved alle undersøgelser (ved generationerne, 

klynger og ved at kigge på dem samlet, at de vigtigste lederegenskaber er ansvarlig (38,3%), faglig dygtig 

(33,3%) og anerkendende (30%) (Bilag XXV), som understøtter Honneths anerkendelsesteori i at subjektet 

har behov for anerkendelse i den solidariske sfære, som arbejdspladsen indgår i.  

Lever virksomheden op til medarbejdernes forventninger, så tilkendegiver 50% af respondenterne har en 

stærk holdning til at vil blive i virksomheden så længe det gøre sig gældende, og kun 5% vil altid være på 

udkig efter noget bedre (Bilag XXVI).  

Adspurgt om de største medarbejderudfordringer på arbejdsmarkedet, viser besvarelserne at stress og 

sygdom er den største udfordring medarbejderne har, derefter følger tidspres på opgaver og effektivisering 

set ud fra respondenterne som samlet hele. Hvilket afspejler de nutidige arbejdsudfordringer, som 

introduceret i indledningen (Bilag XXIV),.   

Det eneste yderligere at bemærke er at 40% af alle respondenterne føler at der er forskelsbehandling på 

arbejdsmarkedet. Hvor respondenterne anser anciennitet, faglighed og position (alle 37,5%) som de største 

årsager til forskelsbehandling, hvor generationsforskel kun er årsag til forskelsbehandling for 16,7% af de 

respondenter der mærker til forskelsbehandling (Bilag XXIVII). Dette er interessant, da det stiller 

spørgsmålstegn ved hvor meget generationsdiskursen fylder på arbejdsmarkedet. Ud fra dette, tyder alt på 

at den ikke fylder meget, men derfor kan vigtigheden af den ikke anes ved et simpelt spørgsmål.  
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6.2.2 Analysedel 2b – Faktoranalyse 

Til udførelse af diverse faktoranalyser er spørgeundersøgelsens independente variabler i første omgang 

blevet testet for hvorvidt der var korrelation imellem disse. Da dette ikke gjorde sig gældende, er der 

benyttet Varimax metode til beregning af analysen. Det bør bemærkes at nogle af de independente 

variabler er blevet frasorteret, for at sikre at testens Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) måling for nøjagtighed 

oversteg 0,60, for at kunne antage en form for nøjagtighed af analysen. Hvilke variabler faktoranalysen er 

udregnet efter findes i Bilag III.  Derudover er de variabler som havde en værdi under 0,4 også blevet 

undertrygt i analyseresultatet, da disse ikke er signifikante for udfaldet af faktorerne. Antallet af faktorer 

blev derefter vurderet ud fra analysen scree plot over den procentdel hver faktor kumulerer. Til sidst er 

hver faktor navngivet og en forklaring over hvad hver faktor dækker over vil følge nedenfor.  

 

6.2.2.1 Vigtige faktorer for medarbejderne 

Formålet med faktoranalysen er at kigge på de underliggende faktorer der kan siges at have vigtighed for 

medarbejderne. Faktoranalysen fokusere på at gruppere vigtigheden af spørgsmålene ud fra den givende 

vigtighed respondenterne har scoret den.  

 

 

Faktor Navn Forklaring 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 Tryghed De fysiske og psykiske rammer er i orden 10,525 10,525 

2 Arbejdsrelateret 
udviklingskommunikation 

Feedback, vidensdeling og øvrig kommunikation skaber et godt 
og anerkende arbejdsmiljø 

10,406 20,931 

3 Selvledelse Et ønske om at få ansvar og medindflydelse, samtidig med at 
undergå personlig udvikling 

7,819 28,750 

4 Tillidsfuld teamrelation Relationerne til ens team betyder meget, og tilliden og 
åbenheden skaber mulighed for medindflydelse 

7,682 36,432 

5 Personlig belønning At blive forfremmet og belønnet for sin indsats, samt at have 
muligheden for at tage fri i en længere periode 

7,611 44,042 

6 Personsikrede goder og 
vejledning på jobbet 

Supervision og kommunikation på arbejdspladsen er vigtig, 
samtidig med at få tilsikret sig en god pension og 
sundhedsforsikring 

6,708 50,751 

7 Personlig og faglig 
udvikling 

Mulighed for personlig og faglig udvikling samtidig med at have 
spændende arbejdsopgaver 

6,050 56,801 

8 Fælles arbejdsarealer Arbejder foregår på fællesarealer og ikke bag individuelle 
lukkede døre 

5,783 62,584 

9 Arbejde i teams Løn fylder ikke meget, når man har mulighed for at arbejde i 
teams 

4,987 67,571 

Tabel 6 - Faktoranalyse for medarbejderne 
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Som det fremgår af Tabel 6 gør ni faktorer sig gældende for respondentgruppen, men det kan dog diskutere 

hvorvidt det kun gør sig gældende for de to første faktorer at have særlig betydning. Den faktor der betyder 

mest for respondenterne er tryghed, i form af at de rammer der konstituere arbejdet er i orden. Derefter 

er arbejdsrelateret udviklingskommunikation vigtig for respondenterne, da det argumenteres for at være 

her respondenterne kan give udtryk for sin kunnen og få anerkendelse herefter. De øvrige faktorer og deres 

betydning fremgår af tabellen, men der vil afslutningsvis kommenteres på den tredje faktorer, selvledelse. 

Da det må afstedkomme et ønske om at have mere medindflydelse og selvbestemmelse over egens 

arbejde, derved bliver anerkendelse i arbejdet i en stigende grad vigtigere, hvis medarbejderen skal kunne 

yde sit bedste.  

6.2.3 Delkonklusion – Lederegenskaber og rammedannelse for tilpasset 

ledelse 

Spørgeskemaundersøgelsen resultater indikere at der blandt respondenterne var relativ stor lighed mellem 

visse typer af svar, og kun gjorde sig særligt bemærket på arbejdsværdier. Dette kan være forårsaget af 

spørgeskemaundersøgelsen enkelthed, eller ved at argumentere for at medarbejdere på trods af 

individualisme og vores kontekstuelle baggrund rummer mange af de samme kerneværdier og ønsker til 

arbejdet. For at besvare afhandlingens arbejdsspørgsmål om hvorvidt der er belæg for et tilpasset eller 

differentieret ledelsesværktøj, så vil der hertil argumenteres for at et hvert ledelsesværktøj bør indeholde 

en metode til at kunne nå medarbejderne på individplan, hvis man ikke blot ønsker en medarbejder, men 

en medarbejder der ønsker at bidrage til det system det er en del af.  

KAPITEL 7: DISKUSSION 

I følgende kapitel vil de diskussioner, der ikke er blevet diskuteret løbende i afhandlingen, blive fremført.  

7.1 Gør en objektivisering af generation Z sig gældende? 

Det viser sig med en hvis tydelighed at stigmatiseringen af generation Z ej kan antages at være berettiget. 

Dette skyldes blandt andet at generationen som en særskilt generation ikke har vist sig at have hold i den 

virkelighed som empirien kan antyde, idet Z’ernes særkende ikke adskiller sig markant fra generation Y. 

Med denne erkendelse må det derfor i stedet antages, at generation Y og Z bør omtales ved brug af den 

amerikanske term Millennials som omfavner begge generationer - forudsat at generationsdiskursen 
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overhovedet bør anvendes. Dette afstedkommer at Millennials allerede må antages at være en integreret 

del af det danske arbejdsmarkedet, da den ældste Millennial i dag er 38 år gammel. 

 

Derved må antagelsen om at generation Z er en objektivisering for noget andet end de forbehold 

arbejdsmarkedet argumentere for at måtte tage ved deres indtrædende på arbejdsmarkedet, anses som 

værende sand. Det kan dog diskuteres om den diskurs omhandler Z’erne som beskrevet i denne afhandling, 

eller om der er i større grad er tale om generation Alpha, som følger efter Z’erne. Dog antages dette ikke 

for værende tilfældet, idet diskussionen om Z’erne ofte tager sit udgangspunkt i, at nogle af Z’erne allerede 

er at finde på arbejdsmarkedet, og det næppe kan tænkes at der er tale om et maksimum 12-årigt individ i 

arbejde. Yderligere bør der stadig rettes opmærksomhed på de problematikker, der diskuteres som 

værende ved kommunikation med Z’erne, hvis det antages at generationen ikke er en objektivisering for 

noget andet.  For selv om det antages at Z’erne er en del af Millenials, udgør de en form for subgeneration 

med et særkende der i en hvis udstrækning varierer fra generationens generaliserede karakteristika. I en 

samtale med en leder inden for detailhandel, beretter vedkommende en historie om, hvordan en Z’er var 

brudt ud i gråd efter at være blevet irettesat i forhold til en arbejdsrutine. Ses der bort fra, hvorvidt lederen 

kunne have formidlet sin kommunikation anderledes, så antyder litteraturen, at situationer hvor lederen 

må påtage sig en forældrelignende rolle overfor Z’erne, forekommer oftere end med tidligere generationer 

(hvis nogle tidligere generationer). Denne sociopsykologiske udvikling af subjektet ligger udenfor 

afhandlingens researchområde, idet en falsifikation af diskursens grundform har været den primære 

genstand for undersøgelsen. Antages denne problematik at være en diskursmæssig udvikling, vil der kunne 

argumenteres for, at denne tendens beror dels på samtidens børneopdragelse og den dertil givende grad 

af anerkendelse i privatsfæren, samt en forforståelse for at arbejdstidernes fluktuering har medført at den 

klare adskillelse mellem privat- og arbejdsliv i højere grad udviskes. Denne erkendelse har muligvis skabt 

en opfattelse af, at det også gør sig gældende, at den sociale omgangstone og kommunikation i højere grad 

sammensmeltes med ens arbejde, da disse rammer for arbejdsformen ikke er defineret og derfor har en 

relativ fri fortolkningsgrad. Dette leder tilbage til den samme antagelse, som er kendetegnet ved 

objektiviseringen af generation Z, der her vil argumenteres for at have to årsager. Det kan enten skyldes (1) 

de kontekstuelle ledelsesudfordringer, som man projicerer over på generation Z. På den måde vil diskursen 

kunne anskues på en helt ny måde, der i stedet for at dække over generationers personlighedsmæssige 

karakteristika, kommer til at stå som fænomen for de ledelsesmæssige udfordringer der gør sig gældende 

for den samtid hvori en generation tiltræder arbejdsmarkedet. Gør det sig gældende, må manglende viden 

om denne uberettigede kausualisering i sin antagelse og videreformidling af diskursbrugen lede til 

krænkelse af Z’erne, der i den solidariske sfære ikke vil kunne siges at blive anerkendt for, hvem de selv 
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mener, de er på individplan. Ifølge Honneth vil denne krænkelse kunne true individets positive forhold til 

sig selv, hvilket er grundlag for dets udvikling. Således vil Z’erne indlede en kamp for anerkendelse. Dog er 

denne kamp ikke åbenlys, men det kan argumenteres at den kommer til udtryk i form af at de går deres 

egne veje, deres høje ambitionsniveau og deres udtalte bevidsthed. En anden årsag til at generationen ikke 

har reageret på diskursen, der omhandler dem, kan være, at de ønsker at modbevise påstanden når de 

tiltræder arbejdsmarkedet. Dog vil der kunne argumenteres at kampen om anerkendelse ikke har taget 

form endnu, fordi det er en implicit konsekvens af den nuværende diskursbrug af Z’erne, som endnu ikke 

er blevet et kendt problem.  

 

Den anden årsag til, at generation Z kan argumenteres for at være blevet objektiviseret, kan være at Z’erne 

blandt de nuværende medarbejdere på arbejdsmarkedet er blevet synonym for et implicit ønske om 

forandring. Derved er antagelserne, om at generationen ved sin indtrædelse på arbejdsmarkedet vil stille 

visse krav til arbejdspladsen, nærmere de øvrige medarbejderes ønske end generation Z’s. Dette begrundes 

med en forestilling om at generationen ved sin indtrædelse har en forventning til, hvad arbejdet skal kunne 

tilbyde dem, men ikke er blind for at det ikke muligt at stille urimelige krav hvis de ønsker at varetage et 

arbejde, Dermed kan siges at generationen er bekendt med forskellen på arbejdsgiver og arbejdstager. 

Denne erkendelse for arbejdet bliver ikke inddraget i diskussionen af hvordan Z’erne vil påvirke 

arbejdsmarkedet, idet nogle debattører tillægger Z’erne en større påvirkningskraft, end det måske vil være 

tilfældet i praksis. Dette leder op til en diskussion af i hvilken grad arbejdspladsen skal tilpasse sig 

medarbejderne, eller om det er medarbejderne der skal tilpasse sig arbejdsmarkedet. Dette skal ikke tolkes 

som en ekspressionistisk kamp, da det i høj grad vil komme implicit til udtryk i relationen imellem 

arbejdsgiver og medarbejder. Ofte vil man også kunne argumentere for at denne diskussion ikke behøver 

at problematiseres, idet tingene ofte falder på plads af sig selv, med en gensidig tilpasningsgrad fra de 

involverede parter. Vender vi tilbage til antagelsen om, at generation Z som en subgeneration under 

Millennials allerede er på arbejdsmarkedet, må det yderligere antages at denne diskussion ikke gør sig 

gældende længere, da generationen har fundet sig tilpas på arbejdsmarkedet.  

Diskussionen om tilpasning kan dog argumenteres for ikke kun at omhandle nye medlemmer af 

arbejdsmarkedet, men er en tilpasning der løbende må tages stilling til, da de stadige forandringer på 

arbejdsmarkedet ændrer vilkårene for arbejdet, og dermed må tilpasningen revideres. Som antaget i 

afhandlingens indledning, må virksomhederne have en forståelse for og et godt forhold til deres 

medarbejdere for at kunne benytte den enkelte medarbejders fulde iboende potentiale på arbejdspladsen. 

Honneths anerkendelsesteori bliver her igen relevant, da dette fulde potentiale kun kan opnås gennem 

anerkendelse i de tre sfære; den private sfære, den retslige sfære, og den solidariske sfære. Arbejdsgiverens 
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indsats og investering i sine ansatte kan derfor ikke altid opnås, men de kan dog påvirke de ansattes 

selvforhold ved at anerkende dem på individplan. Denne anerkendelse vil ikke kunne realiseres på 

arbejdspladser, der udelukkende har virksomhedens egne behov for øje, og slet ikke i en tid hvor 

forandringer er en naturlig del af forretningsgangen. Denne pointe er langtfra ny, og der er i dag i de fleste 

virksomheder af en hvis størrelse en Human Ressource (HR) afdeling, hvor en af opgaverne er at tilsikre at 

virksomheden ikke negligerer eller mister fokus på dette. Her får Giddens’ strukturationssteori sin 

berettigelse, og der argumenteres i afhandlingen for vigtigheden af, at det ikke udelukkende er HR 

afdelingen der sidder med dette arbejde, der omhandler medarbejdertilfredshed, da det primært er i leder-

medarbejder relationen at arbejdspladsens indflydelse på anerkendelse og tilfredshed kan praktiseres. 

Således har afhandlingens problematikker et ledelsesrettet fokus, da det er lederne og ikke HR afdelingen 

der har det daglige arbejde og kommunikation samt relationen til medarbejderne.  

Erkendelsen om vigtigheden af anerkendelse af medarbejderne ses også i den nuværende ledelsesteori, da 

der er et øget fokus på hvordan lederen i sit arbejde kan gribe problematikken an. I moderne 

ledelsesteorier, som Teori U af Scharmer, Kierkebys nyfortolkning af Aristoteles protreptik omhandlende 

værdibaseret selvledelse, samt teorier om bæredygtig ledelse, kan det gennemgående tema anses som 

værende en værdiladet forandringsledelse (uden nogen associationer til værdibaseret ledelse eller 

forandringsledelse). Idet der er en erkendelse af at den måde som det kapitalistiske arbejdsmarkedet er 

opbygget på, har ført til virksomheder som i dag ikke er bæredygtige og til at imødekomme fremtiden 

grundet deres heraf bundne organisationsopbygning. På den måde afspejler virksomhedernes primære 

problematik om overlevelse, de aktuelle samfundsdebatter der hvordan det danske samfund skal kunne 

klare sig fremadrettet.  

 

Antages den sidste årsag til objektiviseringen af generation Z, kan man undres over, hvorfor medarbejderne 

ikke står ved et ønske om forbedring af tilstandene på arbejdspladserne og adresserer problematikken som 

værende deres. Et svar på dette kan være at medarbejderinddragelse på arbejdsmarkedet har sine 

begrænsninger, hvilket medfører at medarbejderne ikke ønsker at gøre oprør på arbejdspladsen af frygt for 

konsekvenserne. Gør dette sig gældende står lederne overfor en stor udfordring, idet at det er i strukturen 

og i de underliggende mekanismer problemet ligger og derved i de magtrelationer, der implicit befinder sig 

her. Her har både Giddens og Honneth gode bud på, hvad der er i spil. En anden grund kan være at 

generation Z i kraft af at være curlingbørn ikke er vant til modstand og således ikke kan håndtere de 

konflikter der udspiller sig på arbejdsmarkedet. Ydermere kan deres digitale vaner betinge at de ikke er 

vant til direkte interaktion og kommunikation og dermed ikke i samme grad som andre generationer 
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mestrer dette. I givet fald stiller det også krav til arbejdsmarkedet om et fokus på denne faktor med 

handling til følge. Her vil det være oplagt at finde en løsning i et samspil, som kan tilføre alle parter værdi. 

KAPITEL 8: KONKLUSION 

Set i lyset af Green et al.’s (Green, Eigel, James, Hartmann, & McLean, 2012) 5 generationskriterier kan det 

konkluderes at generationsbegrebet og dermed –diskursen ikke findes evident i en erhvervsmæssig 

kontekst. Ved gennemgang af de enkelte kriterier må det konkluderes, at kun generation Baby Boom kan 

opfylde alle kriterierne i en arbejdsmarkedskontekst.  De har bevaret deres særkende over tid og adskiller 

sig fra andre generationer, ligesom de øvrige tidsbestemte kriterier ses at være opfyldt. 

Hvad angår de andre generationer, skal det fremhæves, at deres særkende ikke er tilstrækkeligt unikke og 

signifikante til at kunne generationsdefineres. Der er tillige uenighed om generationsskellene og især 

generationerne Y og Z har for mange fællestræk og for lidt individuel signifikans til at kunne adskilles 

overbevisende. Ligeledes viser den induktive klyngeanalyse at generationerne på nær Baby Boom’erne 

fordeler sig anderledes og på tværs i forhold til, hvad der må antages ud fra generationernes karakteristika. 

Det skal understreges at generationsbegrebets sociologiske berettigelse ikke anfægtes. 

Generationsdiskursen, som i høj grad er præget af den populære brug af generationsbegrebet, må siges at 

antage dimensioner udover hvad generationsbegrebet indebærer, hvilket gør dette yderligere invalidt i 

evidenssammenhæng. Generationsdiskursen har yderligere medvirket til at stigmatisere i særdeleshed 

generation Z, hvilket der ikke er erfaringsmæssigt belæg for. Det kan derfor konkluderes at generation Z’s 

indflydelse på arbejdsmarkedet er en myte, som vurderes at have sammenhæng med og være en projektion 

af de aktuelle udfordringer på arbejdsmarkedet, som snarere er betinget af den globale og digitale kontekst. 

Dette leder frem til at arbejdsmarkedet er under pres og stadig forandring, hvorfor det er nødvendigt at 

tage relevante forholdsregler for den enkelte virksomheds fortsatte overlevelse. Teoretikere og praktikere 

er enige om, at der er behov for nytænkning og meget peger i retning af de tidligere normer for 

arbejdsforhold og produktion har brug for et servicecheck. De uudnyttede ressourcer og det store 

potentiale en ny diskurs kunne medføre, er der efterspørgsel på både på det personlige plan og i den store 

sammenhæng.  

Ledernes forudsætninger og rolle og de krav der stilles til ledere i dag og i fremtiden er også til diskussion 

og meget tyder på, at der også her er brug for nytænkning og udvikling. Tidligere har ledelse været betragtet 

nærmest som et fag og en praktisk måde at udføre arbejde på, hvor det bliver stadig mere tydeligt at ledere 

har brug for også at kunne sætte deres persona i spil. Dette er der efterspørgsel på fra alle der er i berøring 

med ledelse og de mange stresssygemeldinger indikerer at der er en ubalance mellem arbejde og persona. 
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Som erfaret via de uformelle interviews (Bilag I) er der et smertepunkt for forandring, hvilket skal forstås 

som at når smerten bliver uudholdelig er forandring uundgåelig, hvilket indebærer nogle konkrete valg. 

Smertepunktet er for mange nået på det personlige plan, hvilket afspejles i et ændret forhold til 

arbejdsmarkedet, hvilket spørgeskemaundersøgelsen også giver nogle bud på. Noget kunne tyde på at 

smertepunktet er ved at være nået generelt i en arbejdsmarkedskontekst, hvilket de nyeste teorier på 

området også er et udtryk for.  

Der er ikke tvivl om at arbejdsmarkedets fremtid er betinget af bevidsthed, kreativitet og vilje. 
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BILAG 

I. Kaffemøde interviews 

 

Resume af kaffemøde med Chris Grew 20. marts 2017 

 

Chris taler om placebo.  

Hvis modtageren, eller den der har et ønske om forandring, viser åbenhed og har en intention og energi 

omkring det, der kommer til at ske og laver et ritual, som sagtens kan være placebo, med at komme aloegel 

på kinderne og sige at det skaber en stor forandring, så kan der også ske en forandring, fordi personen er så 

villig til forandring.  

Han snakker om et eksperiment på RH, hvor den ene gruppe får en pille, som er ren placebo, men de får at 

vide at pillen har en masse bivirkninger som susen for ørerne, svimmelhed osv. Efter forsøget sagde alle 

personerne at pillen ikke havde virket, men at de havde haft alle bivirkningerne, hvor den anden gruppe 

havde fået at vide at pillen var supereffektiv med få bivirkninger og de meldte tilbage at den bare virkede 

perfekt. Fordi de havde været villige til at tro på den gode forandring. Det kan man selvfølgelig også bruge i 

ledelse.  

 

 

Stikord til Kaffemøde med Klaus Dahl Tindborg 20. marts 2017 

 

ATP bruger robotter til administrativt arbejde ”off the shelf” programmer. Mangler følelser. Vi skal skabe 

vidensmæssig værdi.  

Hvilke erhverv har vi om 5-10 år? Fremtidsstudier peger på at meget bliver erstattet af IT – færre ressourcer 

til at yde mere. 

Nr. 1 optimale rammer for medarbejdere – innovation. 

Medarbejderspecialisten – den kloge leder den dumme, coachende tilgang 

Optimal virksomhed: 30% leder. Øverste led automatiseret. 

Hvor kan idealet møde virkeligheden i fremtiden? Tilpasning af arbejdsmarkedet 

Findes der en perfekt ledelsesmetode?  - perfekt ledelse i situationer, brancher 
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Udforsk begrebet MENING - leder skaber mening, for den enkelte, for forandring, for de vilkår der er. Hvilken 

betydning får reaktionen? 

Vil man kunne blive leder i dag af at gøre det man gjorde for 20 år siden? 

 

 

Resume af kaffemøde med Thomas Skelbo (Dansk Industri) 23. marts 2017 

Hvem er Thomas? 

Thomas er militært og merkantilt uddannet. Han underviser og holder foredrag og har desuden forfattet en 

bog om selvudvikling. Han har tidligere været selvstændig og arbejder nu med udvikling og uddannelse af 

ledere for Dansk Industri. 

 

Udgangspunktet for mit arbejde og den afdeling jeg sidder i, er en tro på, at det er det at skabe værdi, der er 

vejen frem. Vi hjælper med at skabe værdi for virksomhederne og værdi for Danmark. Det gøres blandt andet 

via bevidstheden om, at ledelse er et afgørende omdrejningspunkt. Ved at skabe gode ledere og god ledelse 

sikrer man virksomhedens værdiskabelse. Vi arbejder med ledelsesmæssige aspekter indenfor alle dele af 

"forretningen". Disruption og digitalisering er noget af det, der er mest oppe i tiden. Hvad betyder det for 

ledelse, når der skabes forandring? Vi giver både den grundlæggende værktøjskasse og overbygning til 

ledelse. Vi laver også små enkeltstående værktøjskurser f.eks. mødeledelse, præsentationsteknik og 

kommunikation. Derudover har vi netværk, hvor der vidensdeles. 

 

Vi har en pragmatisk holdning til ledelse, for det afhænger altid af konteksten. Derfor er det vigtigt at have 

forskellige værktøjer i værktøjskassen, der kan bruges i forskellige situationer. Det handler om at have 

værktøjerne og at vide, hvordan og i hvilke situationer de bruges bedst. Hvis det virker, er det fint. Teorier og 

modeller er jo forenklinger af virkeligheden. Virkeligheden er langt mere kompleks. Holdningsdelen til ledelse 

fylder også meget. Når man vælger at blive leder, har man et kæmpe ansvar, for noget der er større, end 

man selv kan håndtere. Derfor har man nogle mennesker til at hjælpe med den praktiske udførelse. Det 

handler om som leder at være bevidst om sin indflydelse på medarbejderne. Man har ansvaret for om folk 

går glade hjem fra arbejdet hver dag, og det kræver, at man tager stilling og har holdninger til ledelse og 

hvilken leder man ønsker at være. Det er ikke nok at være dygtig, man skal også være helhedsorienteret. 

 

Jeg håber, at det at blive leder er et bevidst valg. Man kan godt blive tvunget ind i en lederrolle, men det går 

sjældent godt. Derfor er noget af det første, vi gør, at udfordre ledernes holdning til ledelse og hvorfor de 

har valgt at være ledere. Hvad er det for en type leder, de ønsker at være? Nogle få gange tager vi konkret 
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fat i en og beder ham om at tage en beslutning, om han vil være leder eller ej. Vi hjælper til at træffe det 

rigtige valg. Jeg oplever ikke, at folk bliver tvunget ind i en lederrolle, hvor de ikke hører hjemme. Som leder 

skal man også være klar til at synes, at det er spændende at have med mennesker at gøre, og den 

uforudsigelighed og diversitet dette indebærer. 

 

Hvis man har været en dygtig specialist, har man sin identitet der. Når man bliver leder, kan man ikke fortsat 

være fagligt i spidsen, man er nødt til at skabe sig en ny identitet som leder og affinde sig med ikke at være 

ekspert længere. Man kan ikke bibeholde samme specialviden, det indebærer også et valg. Nu handler det 

om, at være dygtig til at lede i stedet for at have ansvaret for arbejdets udførelse. 

 

Vi står lige nu overfor den 4. industrielle revolution, hvor tingene ændrer sig hurtigere, vi får kortere sigt, der 

er brug for at være mere fleksibel, og måden at organisere sig på er anderledes end tidligere. Der er brug for 

mere kreativitet end tidligere, og det kræver andre ledelsesmæssige tiltag. Vi står også overfor generation Z, 

som har et helt andet syn på tingene. De er i langt højere grad vant til at bruge teknologi og sociale medier, 

hvilket de også tager med i forhold til deres arbejde, og det er en anderledes måde at gøre tingene på, end 

vi er vant til.  

 

Forskellige typer virksomheder kræver forskellige former for ledelse. Opstart og entreprenørskab, styr på 

struktur og organisering, kvalitetssikring og rentabilitet kræver hver sin ledelsesform. Man er nødt til at 

fokusere på det, der aktuelt er vigtigst for virksomheden. Man kan ikke få det hele på en gang, og forskellige 

ledere har forskellige styrker. Man er nødt til prioritere indsatsen og vælge sine ledere konkret. 

 

Tidligere var et godt job, at få fast stilling i en virksomhed, tryg og varig ansættelse og at få et guldur efter 30 

år. Det er ikke definitionen på et godt job i dag. De unge kunne ikke forestille sig at være så længe i en 

virksomhed. De har andre prioriteringer. Det kunne være spændende at læse om i et speciale. Hvad er det 

de unge forventer af arbejdsmarkedet? Hvad er forskellen på generation Z og deres forældres generation? 

Svaret på det speciale er noget folk skriger på. Der er jo hele konteksten at se på også. Der er jo en grund til, 

at prioriteringerne er som de er og giver mening. Tankegangen gennem tiderne har jo også forandret sig, og 

det betyder noget for ledelse. Generation Z ønsker, at deres arbejde skal give mening. Det kræver ledelse på 

et højt niveau at tilpasse sig de unge. 

 

Jeg vil anbefale at læse en bog af Jacob Bøtter, der hedder "Udefra". Den er let læst, og den illustrerer alle 

de muligheder, der er for at outsource, crowdfunde osv. - få det man skal bruge udefra. Der er mange bud 
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på, hvordan man hiver de ressourcer ind, man skal bruge, og det er jo bare en anden måde at organisere sig 

på. 

 

Aktuelt holder vi en workshop om digitalisering med nogle spændende oplæg. Det er højaktuelt for mange 

virksomheder. Digitalisering åbner op for mange nye muligheder. Der findes jo allerede mange robotter, der 

f.eks. holder styr på tingene. Nogle kommuner har købt robotter i form af computerprogrammer og har 

scannet alle deres dokumenter ind, så de lynhurtigt kan finde frem til relevante dokumenter, hvilket sparer 

en masse tid for personalet. Det kræver også noget nyt af lederne.  

 

Hvis man kigger på sekretærfunktionen var der før store skrivestuer, nu skriver de fleste deres ting selv, og 

der er stavekontrol på computeren. Det viser, hvordan ledelse hele tiden skal tilpasses. Vi bruger meget 

begrebet at: "Ledelse er at tilføre situationen det, den mangler". Ledere skal få noget til at ske, der ikke ville 

være sket, eller sket lige så hurtigt, af sig selv. Det kan være klarhed over målet, prioritering, motivation, 

energi til handling, fjerne forhindringer eller andet der skal tilføres. Det kræver klarhed og overblik. Det kan 

siges meget enkelt, men det er selvfølgelig mere komplekst i virkeligheden. Det kan være en god rettesnor 

og godt at huske, når man mister orienteringen. 

 

Ledelsesstil handler om, hvilke mennesker der er involverede, og hvilken opgave der skal løses. Ledelsesstil 

er viljen og evnen hos dem, der skal gøre tingene. Kan de det, og vil de det? Det er den korte version. Hvis de 

godt kan og ikke vil, ikke kan men godt vil, hverken kan eller vil eller både kan og vil, så er det forskellige 

ledelsesstile, der skal til. Det kræver, at man kommer ud og får fingrene i dejen. Man kan godt lære det 

teoretisk, men det er i praksis, man virkelig lærer, og det er man nødt til som leder.  

 

I forhold til coaching mener vi, at man skal passe meget på at slå det sammen med ledelse. Coaching i både 

første og anden generation bygger på et magtfrit forhold, hvilket ikke gør sig gældende i forholdet mellem 

leder og medarbejder. Vi kalder det i stedet den professionelle samtale, som er kendetegnet ved, at der er 

et mål med samtalen, og der er en virksomhedsmæssig ramme, som vi er nødt til at forholde os til. Men hele 

tanken om at bruge det coachende i form af at kompetenceudvikle medarbejderne til selv at kigge rundt om 

emnet og selv finde løsningen er essensen. Det er et værktøj, som kan trækkes frem og bruger i den rette 

situation, når konteksten er til det. Det kan bruges, hvor der både er en eller anden form for evne og vilje. 

Det er anderledes end Kaj Holger ledelse (Krøniken). Kaj Holger stil virker i nogle situationer, og Eriks stil 

virker i andre situationer. Det er altid konteksten, der er afgørende. 
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Der er en forventning til rollen som leder. F.eks. i forhold til fodbold. Der er en forventning til træneren. Hvis 

træneren er blevet syg, ved folk ikke hvad de skal gøre. Der vil altid være en uformel leder, der tager over og 

foreslår, hvad der så skal ske. Det bliver folk som regel lettede over. Jeg kan forestille mig at generation Z lidt 

vil være den uformelle leder, og det kræver noget af virksomhederne. For lederne handler det så om at 

koordinere noget af al den energi, så det trækker i samme retning. 

 

 

Resume af kaffemøde med Eva Lystrup (Ledernes A-kasse) den 27. marts 2017 

Hvem er Eva? 

Rådgiver og vejleder samt holder kurser for Ledernes a-kasse medlemmer. 

Har kompetencer indenfor ledelse, rådgivning, formidling, undervisning. Har gået handelshøjskolevejen og 

siden arbejdet i større organisationer, hvor hun har fået lederuddannelse. 

Har 3 børn, været igennem en skilsmisse og gået i dybden med personlig udvikling. Har rykket teltpælene op 

fra Århus til Roskilde, børnene er som teenagere flyttet til deres far, og Eva har i en periode opgivet alt og 

søgt indad og lyttet til sin sjæl og sit hjerte - følte sig kaldet til det.  

Hjælper ledere i transformationsprocesser. Ledere som er in between jobs, og som ønsker noget andet og 

mere på deres vej. I kraft af egen villighed til at gå vejen og de erfaringer det har medført, bliver det derfor 

ikke bare teori, der bruges i hendes arbejde.  

  

Eva oplever, at der er flere og flere, der ønsker nye veje og længes efter at være mere i pagt med egne 

værdier, egen etik, eget fundament. På den måde vil man kunne agere anderledes og føle sig mere i balance. 

Intuitive ledere ved, at der er noget, der ikke spiller, men de ved ikke hvad det er, og søger hjælp til at blive 

klogere på det. 

 

Der er i dag konflikt mellem virksomhedens værdier og ledernes egne værdier. Det er vigtigt at have for øje, 

at når du kigger på dine egne værdier og prioriterer derefter, er du også nødt til at leve dem. Derudover stilles 

der store krav til bæredygtighed og ansvarlighed i dag, hvilket der bliver gjort oprør imod, for bundlinjen er 

ikke det eneste der tæller. Mindsettet omkring vækst er ikke langtidsholdbart. Det er svært at gøre op med 

ideen om, at bundlinjen er det eneste der tæller og at knække den nød, at kr. og øre er det eneste der skal 

måles på. Det kræver at bestyrelsernes mindset også bliver ændret lige såvel som topledernes. Man skal 

turde investere i fremtiden og se bort fra bundlinjen.  

 

Den store ubalance afstedkommer mange stresssygemeldinger, hvilket heller ikke er holdbart.  
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Der er en tendens til, at vi skal skubbes langt ud over vores komfortzone, før vi begynder at tage ansvar. Det 

gælder både individer og virksomheder. Det er derfor interessant at se på, hvad skal der til, for at vi ikke 

nødvendigvis behøver at komme helt derud, før vi tager ansvar. Det er nødvendigt at tage stilling til og være 

bevidst om, og det er en ny måde at begynde at tænke på. 

 

Organisationernes villighed til at se på, at de er et hele, og at alle niveauer påvirker organisationen som 

helhed. Hvilken tilstand er de i? I det hele taget er det vigtigt, at se sig selv som en del af en større 

sammenhæng og være villig til at yde det, der skal til. 

 

Hvad skal ledere kunne om 10 år? Mening og livsformål er vigtige aspekter. Det er vigtigt at fremtidens 

lederskab bæres af menneskelige karakteristiska, som man ikke kan læse sig til nogen steder. Viljen til 

selvindsigt og at bæres af eget fundament bliver vigtigt. Der skal gøres op med de uendelige kompromiser og 

findes ind til egen kerne - autenticitet bliver afgørende. Rejsen tilbage til os selv bliver afgørende.  

 

De feminine værdier skal optones fremfor de maskuline autoritære. Det kræver en forståelse for, at alt er 

energi. Vi har alle begge sider repræsenteret i os, men det kræver noget af den enkelte at have det feminine 

og det maskuline balanceret. Når det sker, er der fantastiske og banebrydende lederegenskaber i spil.  

 

Vi står som samfund og verden et sted, hvor vi må erkende, at alt vi har lært og hidtil brugt til at udvikle os, 

det slår ikke længere til. Så hvad så nu? Det er pionerarbejde der skal til i denne tid. Vi har brug for nogle, der 

selv har gået eller tør gå vejen. 

 

Jeg oplever omkring energi, at hvis du er modtagelig og står overfor en person der repræsenterer det nye, 

som står i den energi og kan bane vejen, så kan der ske et skift ret hurtigt, så vi kan hjælpe hinanden i 

udviklingen. Det kræver forandringsparathed hos den enkelte og i organisationerne. 

 

Et sted at starte er i os selv. F.eks. i sundhedssystemet sker der også et skift i dag, når folk selv tager ansvar 

og stiller krav, så bliver systemet nødt til at rette ind.  

 

Det er nødvendigt at rydde op i vores eget lederskab. Der er brug for intuitive ledere med en høj grad af 

bevidsthed. Det er de feminine energier, der skal i spil og komme indefra. Vi er alt for prægede af mål og 

handlekraft. Der er ikke noget galt med de maskuline dyder, men de kan ikke stå alene mere. 
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Hvilke fællestræk kan du se i forhold til værdier, hos dem du taler med? Noget universelt er, at det skal give 

mening, at vi ligesom bliver drevet af et livsformål, det er en værdi vi drives af. Så er der også det med at 

være en del af et fællesskab. 

 

Det at gøre en forskel bliver en mere og mere tydelig drivkraft. Det er ikke så meget penge mere, men der er 

alligevel en frygt for at give slip på pengene - det er forbundet med frygt og begrænsende overbevisninger. 

Vi er et sted, hvor vi godt ved, hvad der skal til, men vi er ikke helt villige til at tage konsekvensen. Vi er også 

et sted, hvor vi måske heller ikke har værktøjerne. Jeg sidder ofte overfor mennesker, som reelt ikke har 

pengeproblemer, men som er bange for at opleve pengeknaphed. 

 

Det er vigtigt at kigge på sin passion, sine ønsker og være villig til at ofre noget for at få det. Ofte viser det sig 

at der er muligheder for at få tingene til at gå op på en anden måde. Det handler om tankegang og villighed.  

De nye generationer kan tænke nyt og handle anderledes. De ældre generationer har meget at lære af de 

unge. Der skal bygges bro og skabes kontakt. Det er også pionerarbejde, at få dette til at ske. 

 

Vi er også udfordrede af at tænke på kloden og miljøet, bæredygtighed i det hele taget. Der skal prioriteres 

helhjertet. 

 

Mange af de værktøjer vi kender og bruger i dag, de slår ikke rigtigt til. Det er præget af begrænsende 

overbevisninger. Man bliver nødt til at forholde sig til rigtig mange ting på en ny måde.  

 

Der er også en stor udfordring i uddannelsessystemet, som halter bagefter i forhold til kunnen. Det er jo livets 

skole og villigheden i sig selv, der er kimen til at blive en god leder. Det kunne måske godt understreges lidt 

mere i uddannelsessystemet. Der er langt mellem teori og praksis.  

 

Det med at kigge på værdier er også noget af det, der er meget brug for - det er også pionerarbejde. 

 

 

 

Resume af kaffemøde med Lotte Bro Barnkob (CBS) 30. marts 2017 

 

Nogle organisationer organiserer sig efter organismetankegangen. De organiserer sig efter en eller anden 

form for bæredygtig model, hvor det ikke er hierarki. Vi har selvfølgelig Matrixorganisationer i dag, men der 
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er altså nogen, der eksperimenterer med om man kan organisere sig på en helt anden måde. Jeg kan anbefale 

at kontakte LearningLab (hedder de vist) ude på Nørrebro. 

 

Selv er jeg optaget af Otto Sharmer fra MIT og Teori U. Det handler om ledelse set ud fra en emergerende 

fremtid, dvs. den fremtid vi ikke kender, og det er jo hele humlen i, hvordan vi leder i dag, nemlig ud fra det 

vi ved, og så går vi fuldstændig i kaos, fordi vi hele tiden er nødt til at ændre os og ikke ved, hvad der kommer. 

Men vi tillader ikke processen. Han taler om deep dive, hvor vi bryder tingene ned og går ind i hjertet, af det 

vi gør og stiller spørgsmål til det hele tiden for at finde nye veje. Det er noget der foregår hele tiden, og det 

er et praksisforskningsfelt, som er ved at blive bygget op. Der er en kvinde på Århus Universitet Lotte Darsøe, 

som beskæftiger sig med det. Det er interessant, hvis du vil kigge på forskellige ledelsesteorier. Jeg vil advare 

dig om, at Teori U er et spørgsmål om at kigge på det hele! Det er bæredygtig jord, liv, ledelse, cocreation 

etc. det er omfattende. Der er mennesker i DK, som arbejder med det og konsulenthuse, som du kan tage fat 

i, hvis du er interesseret. Der er også Path Finder, som er funderet i noget gammelt og tager det nye ind. Men 

det er interessant. De nye ledere, som kommer ud, vil gribe det anderledes an, men organisationerne er i 

krise nu. Du har aldrig set så meget stress, depression, angst osv. organisationerne er ved at kollapse indefra. 

 

Der er jo en grund til at ressilience er et buzz-word nu, og der bliver forsket i det. Og nu begynder 

forskningsresultaterne at blive offentliggjort f.eks. omkring compassion/venlighed - alt det med at føle. Det 

gør en forskel! Det siger neurologisk forskning, så det giver mening at kigge den vej. Der er kun en vej, det er 

min tolkning. Det er hoved og hjerte der skal sameksistere og finde et udtryk. Den ledelse der foregår derude 

er mind. Det er vigtigt at have hjertet med og vores værdier, vi er nødt til at skabe mening. Neurologisk 

forskning påviser alt det, med hvordan vi påvirker os selv og hinanden, når vi begynder at udvise noget 

venlighed. Der er noget, der hedder HeartMath Institute og Stanford University har også noget. De forsker i 

hvad det gør ved os, og hvad vi gør ved hinanden, når vi udviser venlighed. Jeg ved ikke, hvor meget de forsker 

i ledelse i den forbindelse. Mindfullness er et andet buzzword, men det er også stadig heroppe (i hovedet). 

Der er brug for at have hjertet med.  

 

Der er flere dimensioner i selvledelse. Vi kan ikke skabe resultater ude i verden, hvis vi ikke gør det sammen. 

Vi er afhængige af hinanden og vi har forbindelse til hinanden, men den har vi frakoblet os. Når vi kommer 

ned i hjertet, begynder vi igen at kunne mærke, at vi er forbundet og mærke helheden, og det er det, der er 

det vigtige. Der er skrevet en (fransk) bog, der hedder: Reinventing organisations.  
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Hvad er fremtidens ledelse? Hvad er der brug for? Der er ikke brug for den hierarkiske ledelse, vi kender. Der 

er brug for kreativitet og at gå nye veje, men vores system er ikke indrettet til det. Mange fremtidsforskere 

mener, at fremtiden bliver meget projektorienteret. Man kobler sig til projekter og arbejder på det et stykke 

tid og går derefter videre til et nyt projekt. Det er svært at forholde sig til, for vi er der ikke endnu. Hvordan 

går man så til ledelse, når der ikke er noget bindeled, som vi kender det. Hvis du skal være en god leder, skal 

du være god til mennesker. Det handler om relationer. Det handler om, at vi laver koblingen til hjertet. Der 

er brug for nogle agile ledere, som kan noget med mennesker. Vi skal hver især tage ansvar og løfte i flok.  

 

Ledere skal i princippet kunne sætte deres ego til side og ikke have alle svarene selv. Jeg tror ikke på top-

down. Hvordan leder man ansvarlige og engagerede mennesker, hvordan motiverer man dem? Det skal tage 

udgangspunkt i det, der er fælles lige nu, og om nogle måneder ser det anderledes ud. Det skal lederne kunne 

håndtere. De skal kunne slippe kontrollen og læne sig ind i det uvisse. Det er angstprovokerende for mange. 

Vi skal væk fra den herskende kontroltankegang. Meget ledelse er i dag baseret på frygt. Vi er bange for at 

miste status, relationer, penge osv. Vi tror vi skal styre alt. Virkeligheden ser ud på en anden måde end vi 

tror. Mange ledere har potentialet, men det er ikke så mange af dem der tør, for det kræver at de har en 

supportorganisation, som tror på det samme som dem. Vi skal turde at give slip og turde at stole på 

medarbejderne og at vi kan tage et fælles ansvar. Det kræver både procesansvarlighed og tålmodighed. Jeg 

tror vi kommer til at se noget helt andet, end det vi kender i dag. 

 

Forskningen i dag er interessant, for den taler til de mennesker, som er et andet sted. Der er forsket i, hvad 

det gør, at vi behandler hinanden ordentligt. Al religion og tro er pillet væk. Derfor finder mange det 

interessant. Det kan ikke andet end at give genklang, men måske skal vi først ramme krisen? Når vi rammer 

muren, så tager vi stilling til noget. Spørgsmålet er, om vi kan få nogen til at tage stilling, før de rammer 

muren? Vi ser gang på gang nogle træffe andre valg og gå nye veje, når de har ramt muren. Der er ikke en 

spiller, der kan gøre forskellen. Der er rigtig mange faktorer, som skal gå op i en højere enhed, for at skabe 

forandring. Organisationerne er også gammeldags, selvom de gerne vil supporte. 

 

Jeg tror der skal noget helt andet til. Der bliver forsket meget i de nye metoder. Der er noget der hedder U-

Lab, hvor folk fra hele verden mødes og forsker og laver bæredygtige projekter. Bæredygtig ledelse er jo et 

spørgsmål om, hvad det er, vi kan bære ind i fremtiden, så den ikke kollapser - eller som er gearet til at 

kollapse hele tiden, for det er der forandringen sker. Jeg har en oplevelse af, at vi står i et paradigmeskift. 

Der er det gamle og noget, vi ikke rigtig kan se. Vi står i en krise, og flere og flere tror ikke på det gamle, for 

de kan se, at det ikke fungerer. Jeg vil håbe at I, den unge generation, er i stand til at skabe den forandring, - 
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det tror jeg at I er, for I har et andet refleksionsniveau og bevidsthedsniveau end vi andre har. Spørgsmålet 

er hvornår den kritiske masse er nået? Vi gør lige nu noget, der er i strid med vores natur. Nu begynder det 

også at komme op i medierne, og så kan der skabes ringe i vandet og større bevidsthed. 

 

Vi kan kun gøre noget, når vi kommer indefra og fra et autentisk sted. Vi kan kun starte indefra og fra hjertet. 

Hvis vi kun fokuserer på det, der kommer udefra, så er vi lost, for det kan vi ikke ændre. Der sker noget mange 

steder, f.eks. bofællesskaber, familiekonstellationer osv. Vi har brug for ikke at føle os alene og for at være 

tilknyttet til andre. Der sker forskellige ting i det små, som peger i samme retning. Samtidig er vi også nødt til 

at tage ansvar ind i det. Vi kan ikke læne os ind i fællesskabet. For at kunne gøre det, kræves der tillid, og vi 

er nødt til at arbejde med vores frygt, som jo gør, at vi ikke tager ansvar, for vi er bange for at falde udenfor. 

Der er mange, der føler sig nødsaget til at gå andre veje.  

 

Mange ledere vil opleve, at de er nødt til at finde en anden virksomhed at arbejde for, fordi de ikke kan vinde 

gehør der, hvor de er. Vi kan ikke tage ansvar for andre end os selv. Når flere og flere tager ansvar for sig selv, 

så sker der noget med organisationerne. 

 

Det kan være at dit speciale skal have en explorativ tilgang, stille spørgsmål, undersøge og stille nye 

spørgsmål? 

 

Vi skal ikke kunne modstå det tryk der er. Vi skal komme indefra, finde vores egen energi og gå ud med den, 

for på den måde at give det bedste vi kan tilbyde. Hvis vi begynder at italesætte hvad bæredygtighed er ude 

i virksomhederne, så ville vi få en helt anden snak. Hvad er bæredygtighed? Det er vigtig at skabe mening 

med det, man gør og få det til at hænge sammen. Der er mange måder at få det til at hænge sammen på, 

men vi er ikke i kontakt med det, når vi kommer oppe fra hovedet. Vi kan yde og gøre, som der forventes af 

os, men så bliver vi nødt til at dulme ved at spise, drikke, træne og lignende. Vi er nødt til at bryde alting op 

og skabe en masse hybrider og acceptere, at vi ikke kan have overblik over alt. Der er mange muligheder. Jeg 

tror, at mange er bange for den kommende forandring. Vi er stadig i pionerland, men der bliver flere og flere, 

der gør noget andet. Forandringen kræver at du sætter dig fri af begrænsninger og har tillid. 

 

Spørgsmålene er, om vi tør at miste, eller hvad offeromkostningerne er ved ikke at gøre noget? 

 

Man kan også se på, hvad vi giver til velgørende formål. Det er som at købe aflad. Hvad nu hvis du gør lidt 

hver dag, lige der hvor du er? Vi skal tilbage til det simple. Det handler om, hvordan vi forholder os til 
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hinanden og planeten. Vi har gjort tingene alt for komplekse. Det kan være så svært at forstå, at vi skal tilbage 

til det simple. Vi skal være gode ved os selv og hinanden, og det afføder en anderledes adfærd. I erkendelsen 

opstår der mod til at gøre noget andet. Det er i virkeligheden så lidt der skal til. Rejsen fra hovedet til hjertet 

er den længste rejse vi kommer til at foretage. Forskningen viser, at der udgår langt mere stråling fra hjertet 

end fra hjernen, så tænk på hvordan vi kan påvirke, når vi bruger denne viden. Nogle kan mærke det intuitivt, 

og andre skal have det at vide. Men når vi gør noget, skaber vi forandring. 

 

Mange ledere ansætter de samme størrelser som sig selv, og det giver ikke tilstrækkelig dynamik.  

 

Der er nogen, der udtrykker, at vi har brug for mere feminin energi. Der er skrevet en bog om det på dansk, 

den hedder vist: Feminin ledelse. Jeg er ikke så glad for at kalde det feminin ledelse, det handler om at komme 

fra hjertet og om de feminine energier. 

 

Der er en japansk forsker der har lavet en PhD om, hvad der sker med mennesker i organisationsforandringer. 

Den er lige blevet offentliggjort. Det viser sig, at der er flere af de ansatte, der overvejer at skifte job, når de 

er midt i organisationsforandringer.  

 

Jeg er trænet i at gå ind og ud af organisationer og se det hele i metaperspektiv og være med til at skabe 

forandringer og så gå videre til næste. 

 

Bliv ved med at være nysgerrig, det er, hvad der er brug for. 

 

 

I. Independente variabler 

Relation til din nærmeste leder – Gensidig tillid 

Relation til din nærmeste leder – Lederens forståelse for dig som person 

Relation til din nærmeste leder – Medindflydelse på eget arbejde 

Arbejdspladsen – Intern konkurrence 

Arbejdspladsen – Klare rammer 

Arbejdspladsen – Kommunikation 

Arbejdspladsen – Privatliv/At kunne trække sig 

Arbejdspladsen – Supervision/vejledning 

Arbejdspladsen – Serviceniveau 

Arbejdspladsen – Vidensdeling 
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Kommunikation med lederen – Ansigt til ansigt 

Kommunikation med lederen – På online platforme/sociale medier 

Kommunikation med lederen – Telefonisk 

Kommunikation med lederen – Via e-mail 

Kommunikation med lederen – Via SMS 

Motivation – Afspadsering/betalt frihed 

Motivation – Anerkendelse 

Motivation – Ansvar 

Motivation – At kunne tage fri i en længere periode 

Motivation – Coaching 

Motivation – Faglig udvikling 

Motivation – Feedback 

Motivation – Gaver ved særlig indsats 

Motivation – Personlig udvikling 

Motivation – Spændende arbejdsopgaver 

Motivation – Udbetalt bonus/overarbejde 

Vigtighed – Arbejdstidstilrettelæggelse 

Vigtighed – At have fri når man har fri 

Vigtighed – Dit arbejde 

Vigtighed – Mulighed for at være sammen med familie og venner 

Vigtighed – Tid til fritidsinteresser efter arbejde 

Betydning – Arbejde alene 

Betydning – Arbejde hjemme 

Betydning – Arbejde i teams 

Betydning – Arbejdsmiljø 

Betydning – Arbejdspladsen i udvikling 

Betydning – Arbejdsplads på fælles areal 

Betydning – Efteruddannelse/specialisering 

Betydning – Eget kontor 

Betydning – Forfremmelse 

Betydning – Fysiske rammer 

Betydning – Fællesskab 

Betydning – God pensionsordning 

Betydning – Jobsikkerhed 

Betydning – Kollegaer 

Betydning – Kulturen 

Betydning – Lønforhold 

Betydning – Mine egne behov betyder mere end fællesskabet og virksomhedens 

Betydning – Virksomhedens mission og vision 

Betydning – Sundhedsforsikring 
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IV. Frekvenstabel over generationerne 

Gen 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Baby-Boom 11 18,0 18,3 18,3 

Gen X 3 4,9 5,0 23,3 

Gen Y 20 32,8 33,3 56,7 

Gen Z 26 42,6 43,3 100,0 

Total 60 98,4 100,0  

Missing System 1 1,6   

Total 61 100,0   

 

V. Krydstabulering mellem generationerne og deres 

uddannelsesniveau 

Crosstab 

 

Uddannelse 

Total 

Erhvervs

uddanne

lse 

Folkesk

olen 

Gymnasiel 

uddannels

e 

Kort 

videregående 

uddannelse 

(under 3 år) 

Lang 

videregåend

e 

uddannelse 

(5år +) 

Mellemlang 

videregåend

e uddannelse 

(3-4½ år) 

Gen Baby Boom Count 1 1 0 0 1 8 11 

% within 

Gen 

9,1% 9,1% 0,0% 0,0% 9,1% 72,7% 100,0% 

% of Total 1,7% 1,7% 0,0% 0,0% 1,7% 13,3% 18,3% 

Gen X Count 2 0 0 0 0 1 3 
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% within 

Gen 

66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 100,0% 

% of Total 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 5,0% 

Gen Y Count 5 1 1 2 7 4 20 

% within 

Gen 

25,0% 5,0% 5,0% 10,0% 35,0% 20,0% 100,0% 

% of Total 8,3% 1,7% 1,7% 3,3% 11,7% 6,7% 33,3% 

Gen Z Count 1 1 11 1 5 7 26 

% within 

Gen 

3,8% 3,8% 42,3% 3,8% 19,2% 26,9% 100,0% 

% of Total 1,7% 1,7% 18,3% 1,7% 8,3% 11,7% 43,3% 

Total Count 9 3 12 3 13 20 60 

% within 

Gen 

15,0% 5,0% 20,0% 5,0% 21,7% 33,3% 100,0% 

% of Total 15,0% 5,0% 20,0% 5,0% 21,7% 33,3% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 32,634a 15 ,005 

Likelihood Ratio 33,171 15 ,004 

Linear-by-Linear Association 1,205 1 ,272 

N of Valid Cases 60   

a. 20 cells (83,3%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,15. 

 

VI. Krydstabulering mellem generationerne og deres 

beskæftigelse 

 

Crosstab 

 

Primære beskæftigelse 

Total Arbejdsløs 

Deltidsarbej

de 

Fuldtidsar

bejde 

Pension

eret 

Selvstæ

ndig 

Studer

ende 

Gen Baby Boom Count 0 0 5 2 4 0 11 
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% within Gen 0,0% 0,0% 45,5% 18,2% 36,4% 0,0% 100,0% 

% of Total 0,0% 0,0% 8,3% 3,3% 6,7% 0,0% 18,3% 

Gen X Count 0 0 3 0 0 0 3 

% within Gen 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% of Total 0,0% 0,0% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

Gen Y Count 2 1 12 0 1 4 20 

% within Gen 10,0% 5,0% 60,0% 0,0% 5,0% 20,0% 100,0% 

% of Total 3,3% 1,7% 20,0% 0,0% 1,7% 6,7% 33,3% 

Gen Z Count 2 4 5 0 0 15 26 

% within Gen 7,7% 15,4% 19,2% 0,0% 0,0% 57,7% 100,0% 

% of Total 3,3% 6,7% 8,3% 0,0% 0,0% 25,0% 43,3% 

Total Count 4 5 25 2 5 19 60 

% within Gen 6,7% 8,3% 41,7% 3,3% 8,3% 31,7% 100,0% 

% of Total 6,7% 8,3% 41,7% 3,3% 8,3% 31,7% 100,0% 

 

 

MANGLER CHI 

 

VII. Krydstabulering mellem generationerne og 

ansættelsesområde 

Tabellen er filtret og repræsenter kun dem i arbejde (deltidsarbejde, fuldtidsarbejde eller er selvstændige) 

 

Gen * Ansættelsesområde_N Crosstabulation 

 

Ansættelsesområde_N 

Total Offentlig sektor Privat sektor 

Gen Baby-Boom Count 6 3 9 

% within Gen 66,7% 33,3% 100,0% 

% of Total 17,1% 8,6% 25,7% 

Gen X Count 2 1 3 

% within Gen 66,7% 33,3% 100,0% 

% of Total 5,7% 2,9% 8,6% 

Gen Y Count 5 9 14 

% within Gen 35,7% 64,3% 100,0% 

% of Total 14,3% 25,7% 40,0% 

Gen Z Count 3 6 9 



Kandidatafhandling  Joanna Ama Thue Cudjoe 
Copenhagen Business School  Vinter 2018 

Side XVI af D 
 

% within Gen 33,3% 66,7% 100,0% 

% of Total 8,6% 17,1% 25,7% 

Total Count 16 19 35 

% within Gen 45,7% 54,3% 100,0% 

% of Total 45,7% 54,3% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 3,243a 3 ,356 

Likelihood Ratio 3,280 3 ,350 

Linear-by-Linear Association 2,712 1 ,100 

N of Valid Cases 35   

a. 6 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 1,37. 

 

VIII. Krydstabulering mellem generationerne og 

ansættelsesbranche 

Tabellen er filtret og repræsenter kun dem i arbejde (deltidsarbejde, fuldtidsarbejde eller er selvstændige) 

 

Gen * Branche_N Crosstabulation 

 

Branche_N 

Total 

Handel 

(butikker 

og engros) Industri 

Kontor 

og 

kommun

ikation 

Offentlig 

service 

(politi, 

beredskab

, religiøse 

institution

er, vand 

og kloak, 

m.m.) 

Privat 

service 

(frisører, 

hotel, 

kultur og 

sport, 

rengøring, 

restaurant

er og 

barer, 

m.m.) 

Social 

og 

sundhed 

Under

visning 

og 

forskni

ng 

Gen Count 1 0 1 0 0 6 1 9 
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Baby 

Boom 

% within Gen 11,1% 0,0% 11,1% 0,0% 0,0% 66,7% 11,1% 100,0% 

% of Total 2,9% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 17,1% 2,9% 25,7% 

Gen X Count 0 0 1 0 0 2 0 3 

% within Gen 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0% 66,7% 0,0% 100,0% 

% of Total 0,0% 0,0% 2,9% 0,0% 0,0% 5,7% 0,0% 8,6% 

Gen Y Count 1 1 9 1 0 1 1 14 

% within Gen 7,1% 7,1% 64,3% 7,1% 0,0% 7,1% 7,1% 100,0% 

% of Total 2,9% 2,9% 25,7% 2,9% 0,0% 2,9% 2,9% 40,0% 

Gen Z Count 4 1 1 0 1 0 2 9 

% within Gen 44,4% 11,1% 11,1% 0,0% 11,1% 0,0% 22,2% 100,0% 

% of Total 11,4% 2,9% 2,9% 0,0% 2,9% 0,0% 5,7% 25,7% 

Total Count 6 2 12 1 1 9 4 35 

% within Gen 17,1% 5,7% 34,3% 2,9% 2,9% 25,7% 11,4% 100,0% 

% of Total 17,1% 5,7% 34,3% 2,9% 2,9% 25,7% 11,4% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 31,019a 18 ,029 

Likelihood Ratio 32,424 18 ,020 

Linear-by-Linear Association 5,309 1 ,021 

N of Valid Cases 35   

a. 28 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,09. 

 

 

IX. Krydstabulering mellem generationerne og årsagerne bag 

deres ændrede arbejdsværdier 

 

Generationer*$VÆRDIER_ÆNDRET Crosstabulation 

 $VÆRDIER_ÆNDRETa Total 



Kandidatafhandling  Joanna Ama Thue Cudjoe 
Copenhagen Business School  Vinter 2018 

Side XVIII af D 
 

ÆNDRE

T 

VÆRDI

ER - 

Erfaring 

ÆNDRE

T 

VÆRDI

ER - 

Karrieref

orhold 

ÆNDRE

T 

VÆRDI

ER - 

Livsomst

ændighe

der 

ÆNDRE

T 

VÆRDI

ER - 

Prioriteri

nger 

ÆNDRE

T 

VÆRDI

ER - 

Samfun

dsforhol

d 

ÆNDRE

T 

VÆRDI

ER - Tid 

Gen Baby 

Boom 

Count 6 2 3 2 5 3 6 

% within Generationer 100,0% 33,3% 50,0% 33,3% 83,3% 50,0%  

% within 

$VÆRDIER_ÆNDRET 

18,8% 18,2% 17,6% 20,0% 100,0% 21,4% 
 

% of Total 16,2% 5,4% 8,1% 5,4% 13,5% 8,1% 16,2% 

Gen X Count 3 1 0 1 0 0 3 

% within Generationer 100,0% 33,3% 0,0% 33,3% 0,0% 0,0%  

% within 

$VÆRDIER_ÆNDRET 

9,4% 9,1% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 
 

% of Total 8,1% 2,7% 0,0% 2,7% 0,0% 0,0% 8,1% 

Gen Y Count 13 4 9 4 0 8 15 

% within Generationer 86,7% 26,7% 60,0% 26,7% 0,0% 53,3%  

% within 

$VÆRDIER_ÆNDRET 

40,6% 36,4% 52,9% 40,0% 0,0% 57,1% 
 

% of Total 35,1% 10,8% 24,3% 10,8% 0,0% 21,6% 40,5% 

Gen Z Count 10 4 5 3 0 3 13 

% within Generationer 76,9% 30,8% 38,5% 23,1% 0,0% 23,1%  

% within 

$VÆRDIER_ÆNDRET 

31,3% 36,4% 29,4% 30,0% 0,0% 21,4% 
 

% of Total 27,0% 10,8% 13,5% 8,1% 0,0% 8,1% 35,1% 

Total Count 32 11 17 10 5 14 37 

% of Total 86,5% 29,7% 45,9% 27,0% 13,5% 37,8% 100,0

% 

Percentages and totals are based on respondents. 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 31,019a 18 ,029 

Likelihood Ratio 32,424 18 ,020 
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Linear-by-Linear Association 5,309 1 ,021 

N of Valid Cases 35   

a. 28 cells (100,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,09. 

X. Udregning af klyngeanalyse for medarbejdere: 

Dendrogram  

 

 

XI. Klyngeanalyse resultater for medarbejdere:  

Spørgsmål: Har du børn? 

 

Crosstab 
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Ward Method 

Total 

Udviklingsoriente

rede sociale 

medarbejdere 

Introverte 

lønmodtagere 

Bonusorienterede 

medløbere 

Har du 

børn? 

Ja - 

hjemmeboe

nde 

Count 7 2 3 12 

% within Har 

du børn? 

58,3% 16,7% 25,0% 100,0% 

% within Ward 

Method 

28,0% 10,5% 18,8% 20,0% 

% of Total 11,7% 3,3% 5,0% 20,0% 

Ja - 

udeboende 

Count 8 0 0 8 

% within Har 

du børn? 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Ward 

Method 

32,0% 0,0% 0,0% 13,3% 

% of Total 13,3% 0,0% 0,0% 13,3% 

Nej Count 10 17 13 40 

% within Har 

du børn? 

25,0% 42,5% 32,5% 100,0% 

% within Ward 

Method 

40,0% 89,5% 81,3% 66,7% 

% of Total 16,7% 28,3% 21,7% 66,7% 

Total Count 25 19 16 60 

% within Har 

du børn? 

41,7% 31,7% 26,7% 100,0% 

% within Ward 

Method 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 41,7% 31,7% 26,7% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 17,525a 4 ,002 

Likelihood Ratio 20,695 4 ,000 

Linear-by-Linear Association 4,794 1 ,029 
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N of Valid Cases 60   

a. 5 cells (55,6%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2,13. 

 

 

 

 

 

XII. Årlig indtægt før skat: 

 

Crosstab 

 

Ward Method 

Total 

Udviklingsor

ienterede 

sociale 

medarbejde

re 

Introverte 

lønmodtage

re 

Bonusorient

erede 

medløbere 

Årlig 

indkomst 

før skat 

0 - 100.000 kr Count 1 7 11 19 

% within Årlig indkomst 

før skat 

5,3% 36,8% 57,9% 100,0% 

% within Ward Method 4,5% 41,2% 68,8% 34,5% 

% of Total 1,8% 12,7% 20,0% 34,5% 

1.000.001 kr + Count 1 0 0 1 

% within Årlig indkomst 

før skat 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Ward Method 4,5% 0,0% 0,0% 1,8% 

% of Total 1,8% 0,0% 0,0% 1,8% 

100.001 - 

200.000 kr 

Count 3 6 0 9 

% within Årlig indkomst 

før skat 

33,3% 66,7% 0,0% 100,0% 

% within Ward Method 13,6% 35,3% 0,0% 16,4% 

% of Total 5,5% 10,9% 0,0% 16,4% 

200.001 - 

300.000 kr 

Count 7 2 1 10 

% within Årlig indkomst 

før skat 

70,0% 20,0% 10,0% 100,0% 

% within Ward Method 31,8% 11,8% 6,3% 18,2% 

% of Total 12,7% 3,6% 1,8% 18,2% 

Count 7 1 1 9 
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300.001 - 

400.000 kr 

% within Årlig indkomst 

før skat 

77,8% 11,1% 11,1% 100,0% 

% within Ward Method 31,8% 5,9% 6,3% 16,4% 

% of Total 12,7% 1,8% 1,8% 16,4% 

400.001 - 

500.000 kr 

Count 2 1 2 5 

% within Årlig indkomst 

før skat 

40,0% 20,0% 40,0% 100,0% 

% within Ward Method 9,1% 5,9% 12,5% 9,1% 

% of Total 3,6% 1,8% 3,6% 9,1% 

500.001 - 

600.000 kr 

Count 1 0 1 2 

% within Årlig indkomst 

før skat 

50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 

% within Ward Method 4,5% 0,0% 6,3% 3,6% 

% of Total 1,8% 0,0% 1,8% 3,6% 

Total Count 22 17 16 55 

% within Årlig indkomst 

før skat 

40,0% 30,9% 29,1% 100,0% 

% within Ward Method 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 40,0% 30,9% 29,1% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 29,914a 12 ,003 

Likelihood Ratio 34,734 12 ,001 

Linear-by-Linear Association 9,332 1 ,002 

N of Valid Cases 55   

a. 18 cells (85,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,29. 

 

 

 

 

XIII. Primære beskæftigelse: 
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Crosstab 

 

Ward Method 

Total 

Udviklingsorie

nterede 

sociale 

medarbejdere 

Introverte 

lønmodtagere 

Bonusorienter

ede 

medløbere 

Primære 

beskæftigelse 

Arbejdsløs Count 1 2 1 4 

% within Primære 

beskæftigelse 

25,0% 50,0% 25,0% 100,0% 

% within Ward 

Method 

4,0% 10,5% 6,3% 6,7% 

% of Total 1,7% 3,3% 1,7% 6,7% 

Deltidsarbejde Count 0 1 3 4 

% within Primære 

beskæftigelse 

0,0% 25,0% 75,0% 100,0% 

% within Ward 

Method 

0,0% 5,3% 18,8% 6,7% 

% of Total 0,0% 1,7% 5,0% 6,7% 

Fuldtidsarbejde Count 16 5 4 25 

% within Primære 

beskæftigelse 

64,0% 20,0% 16,0% 100,0% 

% within Ward 

Method 

64,0% 26,3% 25,0% 41,7% 

% of Total 26,7% 8,3% 6,7% 41,7% 

Pensioneret Count 3 0 0 3 

% within Primære 

beskæftigelse 

100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Ward 

Method 

12,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

% of Total 5,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

Selvstændig Count 3 2 0 5 

% within Primære 

beskæftigelse 

60,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

% within Ward 

Method 

12,0% 10,5% 0,0% 8,3% 

% of Total 5,0% 3,3% 0,0% 8,3% 

Studerende Count 2 9 8 19 

% within Primære 

beskæftigelse 

10,5% 47,4% 42,1% 100,0% 
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% within Ward 

Method 

8,0% 47,4% 50,0% 31,7% 

% of Total 3,3% 15,0% 13,3% 31,7% 

Total Count 25 19 16 60 

% within Primære 

beskæftigelse 

41,7% 31,7% 26,7% 100,0% 

% within Ward 

Method 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 41,7% 31,7% 26,7% 100,0% 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 24,702a 10 ,006 

Likelihood Ratio 28,888 10 ,001 

Linear-by-Linear Association 2,036 1 ,154 

N of Valid Cases 60   

a. 12 cells (66,7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,80. 

 

 

 

 

 

 

XIV. Ansættelsesområde (sektor): 

 

Crosstab 

 

Ward Method 

Total 

Udviklingsorie

nterede 

sociale 

medarbejdere 

Introverte 

lønmodtagere 

Bonusorienter

ede 

medløbere 
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Ansættelses

område_N 

Offentlig 

sektor 

Count 15 2 7 24 

% within 

Ansættelsesområde_N 

62,5% 8,3% 29,2% 100,0% 

% within Ward Method 60,0% 10,5% 43,8% 40,0% 

% of Total 25,0% 3,3% 11,7% 40,0% 

Privat 

sektor 

Count 10 17 9 36 

% within 

Ansættelsesområde_N 

27,8% 47,2% 25,0% 100,0% 

% within Ward Method 40,0% 89,5% 56,3% 60,0% 

% of Total 16,7% 28,3% 15,0% 60,0% 

Total Count 25 19 16 60 

% within 

Ansættelsesområde_N 

41,7% 31,7% 26,7% 100,0% 

% within Ward Method 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 41,7% 31,7% 26,7% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,138a 2 ,004 

Likelihood Ratio 12,394 2 ,002 

Linear-by-Linear Association 2,001 1 ,157 

N of Valid Cases 60   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 6,40. 

 

 

 

 

XV. Krydstabulering mellem medarbejderklynger og deres holdning til løn 

Klyngeanalyse*$LØN Crosstabulation 

 $LØNa Total 
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LØN - Alle 

lige løn 

LØN - 

Individuel 

LØN - 

Okay 

mindre i 

løn 

LØN - 

forventer 

samme 

løn 

LØN - Løn 

betyder 

ikke så 

meget 

LØN - 

Løn 

vigtigere 

end arb 

Ward 

Method 

Udviklingsorie

nterede 

sociale 

medarbejdere 

Count 19 8 9 7 10 1 25 

% within 

Klyngeanalyse 

76,0% 32,0% 36,0% 28,0% 40,0% 4,0% 
 

% within $LØN 50,0% 44,4% 45,0% 43,8% 32,3% 50,0%  

% of Total 31,7% 13,3% 15,0% 11,7% 16,7% 1,7% 41,7% 

Introverte 

lønmodtagere 

Count 11 3 9 2 14 0 19 

% within 

Klyngeanalyse 

57,9% 15,8% 47,4% 10,5% 73,7% 0,0% 
 

% within $LØN 28,9% 16,7% 45,0% 12,5% 45,2% 0,0%  

% of Total 18,3% 5,0% 15,0% 3,3% 23,3% 0,0% 31,7% 

Bonusorienter

ede 

medløbere 

Count 8 7 2 7 7 1 16 

% within 

Klyngeanalyse 

50,0% 43,8% 12,5% 43,8% 43,8% 6,3% 
 

% within $LØN 21,1% 38,9% 10,0% 43,8% 22,6% 50,0%  

% of Total 13,3% 11,7% 3,3% 11,7% 11,7% 1,7% 26,7% 

Total Count 38 18 20 16 31 2 60 

% of Total 63,3% 30,0% 33,3% 26,7% 51,7% 3,3% 100,0

% 

Percentages and totals are based on respondents. 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

 

XVI. Krydstabulering: Medarbejderklynger og hvorvidt deres arbejdsværdier 

har ændret sig 

 

Crosstab 

 

Føler du at dine arbejdsværdier har 

ændret sig over tid? 

Total Ja Nej 

Ward Method Udviklingsorie

nterede 

Count 16 9 25 

% within Ward Method 64,0% 36,0% 100,0% 
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sociale 

medarbejdere 

% within Føler du at dine 

arbejdsværdier har ændret 

sig over tid? 

44,4% 37,5% 41,7% 

% of Total 26,7% 15,0% 41,7% 

Introverte 

lønmodtagere 

Count 10 9 19 

% within Ward Method 52,6% 47,4% 100,0% 

% within Føler du at dine 

arbejdsværdier har ændret 

sig over tid? 

27,8% 37,5% 31,7% 

% of Total 16,7% 15,0% 31,7% 

Bonusorienter

ede 

medløbere 

Count 10 6 16 

% within Ward Method 62,5% 37,5% 100,0% 

% within Føler du at dine 

arbejdsværdier har ændret 

sig over tid? 

27,8% 25,0% 26,7% 

% of Total 16,7% 10,0% 26,7% 

Total Count 36 24 60 

% within Ward Method 60,0% 40,0% 100,0% 

% within Føler du at dine 

arbejdsværdier har ændret 

sig over tid? 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 60,0% 40,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,638a 2 ,727 

Likelihood Ratio ,634 2 ,729 

Linear-by-Linear Association ,037 1 ,847 

N of Valid Cases 60   

a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 6,40. 
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XVII. Diskriminantanalyse af klyngernes forhold til deres leder, lederens 

synlighed og deres tilfredshed med lederen: 

 

 

 

Group Statistics 

Ward Method Mean Std. Deviation 

Valid N (listwise) 

Unweighted Weighted 

Udviklingsorienterede 

sociale medarbejdere 

Hvordan er dit forhold til din 

nærmeste leder? 

3,84 1,106 25 25,000 

Hvor synlig er din nærmeste 

leder i dit daglige arbejde? 

3,68 1,215 25 25,000 

Hvor tilfreds er du med din 

nærmeste leder? 

3,48 1,005 25 25,000 

Introverte lønmodtagere Hvordan er dit forhold til din 

nærmeste leder? 

3,37 1,065 19 19,000 

Hvor synlig er din nærmeste 

leder i dit daglige arbejde? 

3,11 1,286 19 19,000 

Hvor tilfreds er du med din 

nærmeste leder? 

3,42 1,305 19 19,000 

Bonusorienterede 

medløbere 

Hvordan er dit forhold til din 

nærmeste leder? 

3,75 1,125 16 16,000 

Hvor synlig er din nærmeste 

leder i dit daglige arbejde? 

3,19 1,559 16 16,000 

Hvor tilfreds er du med din 

nærmeste leder? 

3,75 1,183 16 16,000 

Total Hvordan er dit forhold til din 

nærmeste leder? 

3,67 1,100 60 60,000 

Hvor synlig er din nærmeste 

leder i dit daglige arbejde? 

3,37 1,340 60 60,000 

Hvor tilfreds er du med din 

nærmeste leder? 

3,53 1,142 60 60,000 

 

 

 

Tests of Equality of Group Means 

 Wilks' Lambda F df1 df2 Sig. 

Hvordan er dit forhold til din 

nærmeste leder? 

,964 1,058 2 57 ,354 
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Hvor synlig er din nærmeste 

leder i dit daglige arbejde? 

,960 1,196 2 57 ,310 

Hvor tilfreds er du med din 

nærmeste leder? 

,986 ,399 2 57 ,673 

 

 

XVIII. Krydstabulering: Jobtilfredshed vs. Ledertilfredshed 

 

Crosstab 

 

Hvor tilfreds er du med din nærmeste leder? 

Total 1 2 3 4 5 

Er du tilfreds 

med dit job? 

Ja Count 1 2 9 16 13 41 

% within Er du tilfreds med 

dit job? 

2,4% 4,9% 22,0% 39,0% 31,7% 100,0% 

% within Hvor tilfreds er du 

med din nærmeste leder? 

33,3% 25,0% 52,9% 88,9% 92,9% 68,3% 

% of Total 1,7% 3,3% 15,0% 26,7% 21,7% 68,3% 

Måske Count 0 1 0 0 0 1 

% within Er du tilfreds med 

dit job? 

0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Hvor tilfreds er du 

med din nærmeste leder? 

0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 

% of Total 0,0% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 1,7% 

Nej Count 2 3 4 1 1 11 

% within Er du tilfreds med 

dit job? 

18,2% 27,3% 36,4% 9,1% 9,1% 100,0% 

% within Hvor tilfreds er du 

med din nærmeste leder? 

66,7% 37,5% 23,5% 5,6% 7,1% 18,3% 

% of Total 3,3% 5,0% 6,7% 1,7% 1,7% 18,3% 

Til 

tider 

Count 0 2 4 1 0 7 

% within Er du tilfreds med 

dit job? 

0,0% 28,6% 57,1% 14,3% 0,0% 100,0% 

% within Hvor tilfreds er du 

med din nærmeste leder? 

0,0% 25,0% 23,5% 5,6% 0,0% 11,7% 

% of Total 0,0% 3,3% 6,7% 1,7% 0,0% 11,7% 

Total Count 3 8 17 18 14 60 
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% within Er du tilfreds med 

dit job? 

5,0% 13,3% 28,3% 30,0% 23,3% 100,0% 

% within Hvor tilfreds er du 

med din nærmeste leder? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0

% 

100,0% 

% of Total 5,0% 13,3% 28,3% 30,0% 23,3% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 26,235a 12 ,010 

Likelihood Ratio 24,725 12 ,016 

Linear-by-Linear Association 12,738 1 ,000 

N of Valid Cases 60   

a. 16 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,05. 

 
 

 
 

 

 
 

 

XIX. Krydstabulering: Ledertilfredshed vs. Lederens synlighed 

 

Hvor synlig er din nærmeste leder i dit daglige arbejde?  * Hvor tilfreds er du med 

din nærmeste leder?  Crosstabulation 

 

Hvor tilfreds er du med din nærmeste leder? 

Total 1 2 3 4 5 

Hvor synlig er din 

nærmeste leder i 

dit daglige arbejde? 

1 Count 1 1 1 1 3 7 

% within Hvor synlig er 

din nærmeste leder i dit 

daglige arbejde? 

14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 42,9% 100,0% 
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% within Hvor tilfreds er 

du med din nærmeste 

leder? 

33,3% 12,5% 5,9% 5,6% 21,4% 11,7% 

% of Total 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 5,0% 11,7% 

2 Count 1 2 6 1 0 10 

% within Hvor synlig er 

din nærmeste leder i dit 

daglige arbejde? 

10,0% 20,0% 60,0% 10,0% 0,0% 100,0% 

% within Hvor tilfreds er 

du med din nærmeste 

leder? 

33,3% 25,0% 35,3% 5,6% 0,0% 16,7% 

% of Total 1,7% 3,3% 10,0% 1,7% 0,0% 16,7% 

3 Count 1 1 7 2 1 12 

% within Hvor synlig er 

din nærmeste leder i dit 

daglige arbejde? 

8,3% 8,3% 58,3% 16,7% 8,3% 100,0% 

% within Hvor tilfreds er 

du med din nærmeste 

leder? 

33,3% 12,5% 41,2% 11,1% 7,1% 20,0% 

% of Total 1,7% 1,7% 11,7% 3,3% 1,7% 20,0% 

4 Count 0 3 1 8 4 16 

% within Hvor synlig er 

din nærmeste leder i dit 

daglige arbejde? 

0,0% 18,8% 6,3% 50,0% 25,0% 100,0% 

% within Hvor tilfreds er 

du med din nærmeste 

leder? 

0,0% 37,5% 5,9% 44,4% 28,6% 26,7% 

% of Total 0,0% 5,0% 1,7% 13,3% 6,7% 26,7% 

5 Count 0 1 2 6 6 15 

% within Hvor synlig er 

din nærmeste leder i dit 

daglige arbejde? 

0,0% 6,7% 13,3% 40,0% 40,0% 100,0% 

% within Hvor tilfreds er 

du med din nærmeste 

leder? 

0,0% 12,5% 11,8% 33,3% 42,9% 25,0% 

% of Total 0,0% 1,7% 3,3% 10,0% 10,0% 25,0% 

Total Count 3 8 17 18 14 60 

% within Hvor synlig er 

din nærmeste leder i dit 

daglige arbejde? 

5,0% 13,3% 28,3% 30,0% 23,3% 100,0% 
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% within Hvor tilfreds er 

du med din nærmeste 

leder? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0

% 

100,0% 

% of Total 5,0% 13,3% 28,3% 30,0% 23,3% 100,0% 

 

 

XX. Hvor synlig er din nærmeste leder i dit daglige arbejde?  * Hvor 

tilfreds er du med din nærmeste leder?  Crosstabulation 

 

Hvor tilfreds er du med din nærmeste 

leder? 

Total 1 2 3 4 5 

Hvor synlig er din 

nærmeste leder i 

dit daglige arbejde? 

1 Count 1 1 1 1 3 7 

% within Hvor synlig er 

din nærmeste leder i 

dit daglige arbejde? 

14,3% 14,3% 14,3% 14,3% 42,9% 100,0

% 

% within Hvor tilfreds 

er du med din 

nærmeste leder? 

33,3% 12,5% 5,9% 5,6% 21,4% 11,7% 

% of Total 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 5,0% 11,7% 

2 Count 1 2 6 1 0 10 

% within Hvor synlig er 

din nærmeste leder i 

dit daglige arbejde? 

10,0% 20,0% 60,0% 10,0% 0,0% 100,0

% 

% within Hvor tilfreds 

er du med din 

nærmeste leder? 

33,3% 25,0% 35,3% 5,6% 0,0% 16,7% 

% of Total 1,7% 3,3% 10,0% 1,7% 0,0% 16,7% 

3 Count 1 1 7 2 1 12 

% within Hvor synlig er 

din nærmeste leder i 

dit daglige arbejde? 

8,3% 8,3% 58,3% 16,7% 8,3% 100,0

% 

% within Hvor tilfreds 

er du med din 

nærmeste leder? 

33,3% 12,5% 41,2% 11,1% 7,1% 20,0% 

% of Total 1,7% 1,7% 11,7% 3,3% 1,7% 20,0% 

4 Count 0 3 1 8 4 16 

% within Hvor synlig er 

din nærmeste leder i 

dit daglige arbejde? 

0,0% 18,8% 6,3% 50,0% 25,0% 100,0

% 
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% within Hvor tilfreds 

er du med din 

nærmeste leder? 

0,0% 37,5% 5,9% 44,4% 28,6% 26,7% 

% of Total 0,0% 5,0% 1,7% 13,3% 6,7% 26,7% 

5 Count 0 1 2 6 6 15 

% within Hvor synlig er 

din nærmeste leder i 

dit daglige arbejde? 

0,0% 6,7% 13,3% 40,0% 40,0% 100,0

% 

% within Hvor tilfreds 

er du med din 

nærmeste leder? 

0,0% 12,5% 11,8% 33,3% 42,9% 25,0% 

% of Total 0,0% 1,7% 3,3% 10,0% 10,0% 25,0% 

Total Count 3 8 17 18 14 60 

% within Hvor synlig er 

din nærmeste leder i 

dit daglige arbejde? 

5,0% 13,3% 28,3% 30,0% 23,3% 100,0

% 

% within Hvor tilfreds 

er du med din 

nærmeste leder? 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

% of Total 5,0% 13,3% 28,3% 30,0% 23,3% 100,0

% 

 

 

XXI. Krydstabulering: Ledertilfredshed vs. Medarbejderens forhold til 

lederen 

 

Crosstab 

 

Hvordan er dit forhold til din nærmeste 

leder? 

Total 2 3 4 5 

Hvor tilfreds er du 

med din nærmeste 

leder? 

1 Count 3 0 0 0 3 

% within Hvor tilfreds er du 

med din nærmeste leder? 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Hvordan er dit 

forhold til din nærmeste leder? 

27,3% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

% of Total 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

2 Count 4 4 0 0 8 
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% within Hvor tilfreds er du 

med din nærmeste leder? 

50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Hvordan er dit 

forhold til din nærmeste leder? 

36,4% 25,0% 0,0% 0,0% 13,3% 

% of Total 6,7% 6,7% 0,0% 0,0% 13,3% 

3 Count 3 11 3 0 17 

% within Hvor tilfreds er du 

med din nærmeste leder? 

17,6% 64,7% 17,6% 0,0% 100,0% 

% within Hvordan er dit 

forhold til din nærmeste leder? 

27,3% 68,8% 20,0% 0,0% 28,3% 

% of Total 5,0% 18,3% 5,0% 0,0% 28,3% 

4 Count 1 1 8 8 18 

% within Hvor tilfreds er du 

med din nærmeste leder? 

5,6% 5,6% 44,4% 44,4% 100,0% 

% within Hvordan er dit 

forhold til din nærmeste leder? 

9,1% 6,3% 53,3% 44,4% 30,0% 

% of Total 1,7% 1,7% 13,3% 13,3% 30,0% 

5 Count 0 0 4 10 14 

% within Hvor tilfreds er du 

med din nærmeste leder? 

0,0% 0,0% 28,6% 71,4% 100,0% 

% within Hvordan er dit 

forhold til din nærmeste leder? 

0,0% 0,0% 26,7% 55,6% 23,3% 

% of Total 0,0% 0,0% 6,7% 16,7% 23,3% 

Total Count 11 16 15 18 60 

% within Hvor tilfreds er du 

med din nærmeste leder? 

18,3% 26,7% 25,0% 30,0% 100,0% 

% within Hvordan er dit 

forhold til din nærmeste leder? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 

% of Total 18,3% 26,7% 25,0% 30,0% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 61,436a 12 ,000 

Likelihood Ratio 68,805 12 ,000 

Linear-by-Linear Association 38,274 1 ,000 

N of Valid Cases 60   
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a. 18 cells (90,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,55. 

 

 

XXII. Krydstabulering: Ledertilfredshed vs. Lederens evne til at rumme 

medarbejderne når lederen selv er under pres 

  

Crosstab 

 

Hvor god er din leder til at imødekomme dine 

interesser, når vedkommende selv er under pres? 

Total 1 2 3 4 5 

Hvor tilfreds er du 

med din nærmeste 

leder? 

1 Count 3 0 0 0 0 3 

% within Hvor tilfreds 

er du med din 

nærmeste leder? 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Hvor god er 

din leder til at 

imødekomme dine 

interesser, når 

vedkommende selv er 

under pres? 

50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

% of Total 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

2 Count 2 3 3 0 0 8 

% within Hvor tilfreds 

er du med din 

nærmeste leder? 

25,0% 37,5% 37,5% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Hvor god er 

din leder til at 

imødekomme dine 

interesser, når 

vedkommende selv er 

under pres? 

33,3% 27,3% 12,5% 0,0% 0,0% 13,3% 

% of Total 3,3% 5,0% 5,0% 0,0% 0,0% 13,3% 

3 Count 1 7 8 1 0 17 
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% within Hvor tilfreds 

er du med din 

nærmeste leder? 

5,9% 41,2% 47,1% 5,9% 0,0% 100,0% 

% within Hvor god er 

din leder til at 

imødekomme dine 

interesser, når 

vedkommende selv er 

under pres? 

16,7% 63,6% 33,3% 7,1% 0,0% 28,3% 

% of Total 1,7% 11,7% 13,3% 1,7% 0,0% 28,3% 

4 Count 0 1 9 8 0 18 

% within Hvor tilfreds 

er du med din 

nærmeste leder? 

0,0% 5,6% 50,0% 44,4% 0,0% 100,0% 

% within Hvor god er 

din leder til at 

imødekomme dine 

interesser, når 

vedkommende selv er 

under pres? 

0,0% 9,1% 37,5% 57,1% 0,0% 30,0% 

% of Total 0,0% 1,7% 15,0% 13,3% 0,0% 30,0% 

5 Count 0 0 4 5 5 14 

% within Hvor tilfreds 

er du med din 

nærmeste leder? 

0,0% 0,0% 28,6% 35,7% 35,7% 100,0% 

% within Hvor god er 

din leder til at 

imødekomme dine 

interesser, når 

vedkommende selv er 

under pres? 

0,0% 0,0% 16,7% 35,7% 100,0

% 

23,3% 

% of Total 0,0% 0,0% 6,7% 8,3% 8,3% 23,3% 

Total Count 6 11 24 14 5 60 

% within Hvor tilfreds 

er du med din 

nærmeste leder? 

10,0% 18,3% 40,0% 23,3% 8,3% 100,0% 
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% within Hvor god er 

din leder til at 

imødekomme dine 

interesser, når 

vedkommende selv er 

under pres? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 

% of Total 10,0% 18,3% 40,0% 23,3% 8,3% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 68,653a 16 ,000 

Likelihood Ratio 59,555 16 ,000 

Linear-by-Linear Association 34,202 1 ,000 

N of Valid Cases 60   

a. 22 cells (88,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,25. 

 

 

XXIII. Krydstabulering: Medarbejderens forhold til lederen vs. Lederens evne 

til at rumme medarbejderne når lederen selv er under pres 

 

Hvordan er dit forhold til din nærmeste leder? * Hvor god er din leder til at 

imødekomme dine interesser, når vedkommende selv er under pres? Crosstabulation 

 

Hvor god er din leder til at imødekomme dine 

interesser, når vedkommende selv er under pres? 

Total 1 2 3 4 5 

Hvordan 

er dit 

forhold til 

din 

nærmeste 

leder? 

2 Count 5 3 3 0 0 11 

% within Hvordan er dit forhold 

til din nærmeste leder? 

45,5% 27,3% 27,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Hvor god er din leder til 

at imødekomme dine interesser, 

når vedkommende selv er under 

pres? 

83,3% 27,3% 12,5% 0,0% 0,0% 18,3% 
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% of Total 8,3% 5,0% 5,0% 0,0% 0,0% 18,3% 

3 Count 1 6 9 0 0 16 

% within Hvordan er dit forhold 

til din nærmeste leder? 

6,3% 37,5% 56,3% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within Hvor god er din leder til 

at imødekomme dine interesser, 

når vedkommende selv er under 

pres? 

16,7% 54,5% 37,5% 0,0% 0,0% 26,7% 

% of Total 1,7% 10,0% 15,0% 0,0% 0,0% 26,7% 

4 Count 0 1 7 5 2 15 

% within Hvordan er dit forhold 

til din nærmeste leder? 

0,0% 6,7% 46,7% 33,3% 13,3% 100,0% 

% within Hvor god er din leder til 

at imødekomme dine interesser, 

når vedkommende selv er under 

pres? 

0,0% 9,1% 29,2% 35,7% 40,0% 25,0% 

% of Total 0,0% 1,7% 11,7% 8,3% 3,3% 25,0% 

5 Count 0 1 5 9 3 18 

% within Hvordan er dit forhold 

til din nærmeste leder? 

0,0% 5,6% 27,8% 50,0% 16,7% 100,0% 

% within Hvor god er din leder til 

at imødekomme dine interesser, 

når vedkommende selv er under 

pres? 

0,0% 9,1% 20,8% 64,3% 60,0% 30,0% 

% of Total 0,0% 1,7% 8,3% 15,0% 5,0% 30,0% 

Total Count 6 11 24 14 5 60 

% within Hvordan er dit forhold 

til din nærmeste leder? 

10,0% 18,3% 40,0% 23,3% 8,3% 100,0% 

% within Hvor god er din leder til 

at imødekomme dine interesser, 

når vedkommende selv er under 

pres? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0% 100,0% 

% of Total 10,0% 18,3% 40,0% 23,3% 8,3% 100,0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 42,724a 12 ,000 
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Likelihood Ratio 46,435 12 ,000 

Linear-by-Linear Association 28,010 1 ,000 

N of Valid Cases 60   

a. 17 cells (85,0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is ,92. 

 

 

 

 

 

XXV. Frekvenstabel over gode lederegenskaber 

 

$GOD_LED Frequencies 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

Lederegenskabera GOD LED egenskaber - 

Anerkendende 

18 9,9% 30,0% 

GOD LED egenskaber - 

Ansvarlig 

23 12,7% 38,3% 

GOD LED egenskaber - 

Beslutsom 

4 2,2% 6,7% 

GOD LED egenskaber - 

Detaljeorienteret 

3 1,7% 5,0% 

GOD LED egenskaber - 

Empatisk 

12 6,6% 20,0% 

GOD LED egenskaber - 

Faglig dygtig 

20 11,0% 33,3% 

GOD LED egenskaber - 

Fleksible 

2 1,1% 3,3% 

GOD LED egenskaber - 

Forbilledlig 

5 2,8% 8,3% 

GOD LED egenskaber - 

Karismatisk 

2 1,1% 3,3% 

GOD LED egenskaber - 

Kommunikative evner 

14 7,7% 23,3% 
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GOD LED egenskaber - 

Kontrollerende 

1 0,6% 1,7% 

GOD LED egenskaber - 

Lyttende 

7 3,9% 11,7% 

GOD LED egenskaber - 

Målrettet 

6 3,3% 10,0% 

GOD LED egenskaber - 

Opmærksom 

13 7,2% 21,7% 

GOD LED egenskaber - 

Organisatoriske evner 

2 1,1% 3,3% 

GOD LED egenskaber - 

Professionel 

10 5,5% 16,7% 

GOD LED egenskaber - 

Selvstændig 

4 2,2% 6,7% 

GOD LED egenskaber - 

Tilgængelig 

10 5,5% 16,7% 

GOD LED egenskaber - 

Tillidsfuld 

9 5,0% 15,0% 

GOD LED egenskaber - 

Troværdig 

12 6,6% 20,0% 

GOD LED egenskaber - 

Venskabelig 

4 2,2% 6,7% 

Total 181 100,0% 301,7% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

XXVI. Frekvenstabel for respondenternes holdning til 

ansættelse 

 

Hvis arbejdsforholdene lever op til dine forventninger, hvor længe kunne du så 

forestille dig at være ansat i virksomheden? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Det har jeg ikke nogen fast 

holdning til 

16 26,7 27,1 27,1 

Jeg vil altid være på udkig 

efter noget bedre 

3 5,0 5,1 32,2 
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Jeg vil som udgangspunkt 

blive på arbejdspladsen så 

længe som overhovedet 

muligt 

10 16,7 16,9 49,2 

Så længe virksomheden 

stadig lever op til mine 

forventninger 

30 50,0 50,8 100,0 

Total 59 98,3 100,0  

Missing 6 1 1,7   

Total 60 100,0   

 

 

XXVII. Frekvenstabel over forskelsbehandlingen på 

arbejdsmarkedet 

 

Case Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

$Forskela 24 40,0% 36 60,0% 60 100,0% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

 

$Forskel Frequencies 

 

Responses Percent of 

Cases N Percent 

$Forskela FORSKEL - Alder 7 13,5% 29,2% 

FORSKEL - Anciennitet 9 17,3% 37,5% 

FORSKEL - Faglighed 9 17,3% 37,5% 

FORSKEL - Generationer 4 7,7% 16,7% 

FORSKEL - Køn 6 11,5% 25,0% 

FORSKEL - Personlige 

overbevisninger 

8 15,4% 33,3% 

FORSKEL - Position 9 17,3% 37,5% 

Total 52 100,0% 216,7% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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XXVIII. Spørgeskema 

Om dig 

 

 

Har du eller har du haft et job med ledelsesansvar? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

 

Om dig 

 

 

Fødselsår 

(1)  2002 (de øvrige svarmuligheder imellem er fjernet) 

 (57)  Før 1947 

 

 

Hvor bor du? 

(1)  København 

(2)  Hovedstadsområdet 

(7)  Sjælland og øerne 

(3)  Århus 

(4)  Aalborg 

(9)  Jylland 

(5)  Odense 

(8)  Fyn  
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Køn 

(1)  Kvinde 

(2)  Mand 

 

 

Social status 

(1)  Single 

(2)  Kæreste 

(4)  Samlevende 

(3)  Gift 

 

 

Har du børn? 

(1)  Nej 

(2)  Ja - hjemmeboende 

(3)  Ja - delebørn 

(4)  Ja - udeboende 

 

 

Etnicitet 

 Vælg alle som gør sig gældende 

(4)  Afrikansk  

(5)  Asiatisk  

(1)  Dansk 

(2)  Europæisk 

(3)  Mellemøstlig 
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(6)  Nordamerikansk 

(7)  Sydamerikansk 

(8)  Andet _____ 

 

 

Årlig indkomst før skat 

 Valgfrit spørgsmål 

(1)  0 - 100.000 kr 

(2)  100.001 - 200.000 kr 

(3)  200.001 - 300.000 kr 

(4)  300.001 - 400.000 kr 

(5)  400.001 - 500.000 kr 

(6)  500.001 - 600.000 kr 

(7)  600.001 - 700.000 kr 

(8)  700.001- 800.000 kr 

(9)  800.001 - 900.000 kr 

(10)  900.001 - 1.000.000 kr 

(11)  1.000.001 kr + 

 

 

Uddannelsesniveau 

(1)  Folkeskolen 

(2)  Gymnasial uddannelse 

(4)  Erhvervsuddannelse 

(3)  Kort videregående uddannelse (under 3 år)  

(5)  Mellemlang videregående uddannelse (3-4½ år) 

(6)  Lang videregående uddannelse (5år +) 
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Primære beskæftigelse 

(1)  Arbejdsløs 

(3)  Deltidsarbejde 

(4)  Fuldtidsarbejde 

(7)  Pensioneret 

(5)  Selvstændig 

(2)  Studerende 

 

 

Beskæftigelse 

 

 

Har du et job ved siden af studiet?  

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

 

Beskæftigelse 

 

 

Har du haft et job før?  

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

 

Nuværende beskæftigelse 
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Ansættelsesområde 

(1)  Privat sektor 

(2)  Offentlig sektor 

 

 

Branche 

(1)  Bygge og anlæg 

(3)  Handel (butikker og engros) 

(4)  Industri 

(5)  Kontor og kommunikation 

(6)  Landbrug og fødevarer 

(7)  Offentlig service (politi, beredskab, religiøse institutioner, vand og kloak, m.m.) 

(8)  Privat service (frisører, hotel, kultur og sport, rengøring, restauranter og barer, m.m.) 

(10)  Social og sundhed 

(9)  Transport 

(11)  Undervisning og forskning 

 

 

Er du tilfreds med dit job? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

(3)  Til tider 

(4)  Ved ikke 

 

Dig og din nærmeste leder 

 

Hvordan er dit forhold til din nærmeste leder? 

1= ikke godt, 5 = meget godt 
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(2)  1 

(3)  2 

(7)  3 

(5)  4 

(6)  5 

 

 

Hvor vigtigt er følgende for din relation til din nærmeste leder? 

 1= ikke vigtigt, 5 = meget vigtigt 

 1 2 3 4 5 

Gensidig tillid (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Kommunikation (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Lederens forståelse for dig 

som person 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Medindflydelse på 

arbejdsudførelse 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

 

Hvilke 3 egenskaber mener du som MINIMUM at en leder bør have?  

(22)  Anerkendende 

(24)  Ansvarlig 

(5)  Beslutsom 

(11)  Detaljeorienteret 

(27)  Direkte 

(19)  Empatisk 

(6)  Faglig dygtig 

(34)  Fleksibel 
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(33)  Forbilledlig 

(36)  Karismatisk 

(2)  Kommunikative evner 

(30)  Kontrollerende 

(4)  Kunne multitaske 

(26)  Lyttende 

(21)  Målrettet 

(13)  Opmærksom 

(7)  Organisatoriske evner 

(23)  Professionel 

(32)  Selvstændig 

(16)  Taktisk 

(14)  Tilgængelig 

(8)  Tillidsfuld 

(35)  Troværdig 

(25)  Venskabelig 

 

 

Hvilke 3 egenskaber mener du karakteriserer en GOD leder? 

(22)  Anerkendende 

(24)  Ansvarlig 

(5)  Beslutsom 

(11)  Detaljeorienteret 

(27)  Direkte 

(19)  Empatisk 

(6)  Faglig dygtig 

(34)  Fleksibel 

(33)  Forbilledlig 

(36)  Karismatisk 
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(2)  Kommunikative evner 

(30)  Kontrollerende 

(4)  Kunne multitaske 

(26)  Lyttende 

(21)  Målrettet 

(13)  Opmærksom 

(7)  Organisatoriske evner 

(23)  Professionel 

(32)  Selvstændig 

(16)  Taktisk 

(14)  Tilgængelig 

(8)  Tillidsfuld 

(35)  Troværdig 

(25)  Venskabelig 

 

 

Dig og din nærmeste leder 

 

 

Hvor synlig er din nærmeste leder i dit daglige arbejde? 

1= ikke synlig, 5 = meget synlig 

(1)  1 

(2)  2 

(4)  3 

(5)  4 

(3)  5 
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Hvor meget bruger du og ønsker du at bruge din nærmeste leder til følgende? 

 BRUGER ØNSKER 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Coaching (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Faglig sparring (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Inddragelse i konkrete 

opgaver/situationer 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Personlig udveksling (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Problemløsning (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Small talk (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

 

Hvor god er din leder til at imødekomme dine interesser, når vedkommende selv er under pres? 

1= i ringe grad, 5 = i høj grad 

(1)  1 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

 

 

Dig og din nærmeste leder 

 

 

Hvor tilfreds er du med din nærmeste leder? 

1= ikke tilfreds, 5 = meget tilfreds 
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(1)  1 

(2)  2 

(3)  3 

(4)  4 

(5)  5 

 

 

Hvad kan være med til at gøre dig TILFREDS med din nærmeste leder? 

Valgfrit spørgsmål 

_____ 

 

 

Hvad kan være med til at gøre dig UTILFREDS med din nærmeste leder? 

Valgfrit spørgsmål 

_____ 

 

 

Arbejdsværdier 

 

 

Hvilke 3 værdier er vigtigst i dit arbejde? 

(7)  Afslappet stemning 

(30)  Anerkendelse 

(22)  Ansvarlighed 

(20)  Disciplin 

(29)  Engagement 

(13)  Ensartethed 

(19)  Etik og moral 
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(28)  Forudsigelighed 

(3)  Fællesskab 

(6)  Humor 

(9)  Høj faglighed 

(10)  Høj standard 

(26)  Innovation 

(4)  Kollegial loyalitet 

(25)  Kreativitet 

(31)  Kunne gøre en forskel 

(5)  Mangfoldighed 

(12)  Mobilitet 

(24)  Målrettethed 

(14)  Omstillingsparathed 

(17)  Passion 

(21)  Professionalisme 

(1)  Samarbejde 

(23)  Selvstændighed 

(2)  Teamånd 

(27)  Traditioner 

(15)  Variation 

(18)  Æstetik 

 

 

Hvor vigtig er følgende for dig på arbejdspladsen? 

 1= ikke vigtigt, 5 = meget vigtigt 

 1 2 3 4 5 

Intern konkurrence (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Klare rammer (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
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 1= ikke vigtigt, 5 = meget vigtigt 

 1 2 3 4 5 

Kommunikation (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Privatliv/at kunne trække sig (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Supervision/vejledning (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Serviceniveau (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Vidensdeling (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

 

Føler du at dine arbejdsværdier har ændret sig over tid? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

 

Arbejdsværdier 

 

 

Hvad har fået dine værdier til at ændre sig?  

Vælg alle som gør sig gældende 

(1)  Erfaring 

(6)  Karriereforhold 

(5)  Livsomstændigheder 

(3)  Prioriteringer 

(4)  Samfundsforhold 

(2)  Tid 

(7)  Ved ikke 

(8)  Andet _____ 
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Kommunikation med din leder 

 

 

I hvor høj grad foretrækker du at kommunikere med din leder på følgende måder?  

 1= i ringe grad, 5 = i høj grad 

 1 2 3 4 5 

Ansigt til ansigt (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

På online platforme / sociale 

medier  
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Telefonisk (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Via e-mail (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Via SMS (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

 

Hvilke måder er passende at kommunikere med din leder på?  

Vælg alle som gør sig gældende 

(12)  Flirtende 

(4)  Formel 

(1)  Humoristisk 

(9)  Med forbehold 

(10)  Med respekt for autoritet 

(2)  Professionel/faglig 

(7)  Som med en hver anden 

(3)  Uhøjtidelig 

(11)  100% ærlig / Direkte 
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(8)  Jeg tænker ikke over det 

 

 

Dig og din motivation 

 

 

I hvor høj grad motiverer følgende dig?  

 1= i ringe grad, 5 = i høj grad 

 1 2 3 4 5 

Afspadsering/betalt frihed (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Anerkendelse (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Ansvar (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

At kunne tage fri i en længere 

periode 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Coaching (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Faglig udvikling (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Feedback (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Gaver ved særlig indsats (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Personlig udvikling (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Spændende arbejdsopgaver (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Udbetalt bonus/overarbejde (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

 

Hvad er dine holdninger til løn? 

Vælg op til 3 svarmuligheder. Vælg dem som afspejler din holdning mest.  
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(1)  Alle der er lige kvalificerede bør få det samme i løn 

(5)  Løn er individuel og jeg vil altid have så meget som muligt 

(2)  Det er okay at få mindre i løn, når man har mindre erfaring 

(4)  Som ny medarbejder forventer jeg samme løn som andre der udfører det samme arbejde 

(6)  Hvis jeg kan lide det jeg laver, så betyder lønnen ikke så meget 

(8)  For mig betyder lønnen mere end arbejdet  

 

 

Hvis arbejdsforholdene lever op til dine forventninger, hvor længe kunne du så forestille dig at 

være ansat i virksomheden?  

(1)  Jeg vil altid være på udkig efter noget bedre 

(2)  Jeg har et maks for hvor længe jeg vil blive i en virksomhed 

(4)  Det har jeg ikke nogen fast holdning til 

(3)  Så længe virksomheden stadig lever op til mine forventninger 

(5)  Jeg vil som udgangspunkt blive på arbejdspladsen så længe som overhovedet muligt 

 

 

Work-life balance 

 

 

Ca. hvor mange timer arbejder du i gennemsnit om ugen? 

(3)  60+ (de øvrige svarmuligheder imellem er fjernet) 

 (62)  1 

 

 

I hvor høj grad er du tilfreds med antallet af timer? 

1= i ringe grad, 5 = i høj grad 

(4)  1 

(1)  2 
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(2)  3 

(3)  4 

(5)  5 

 

 

Hvor vigtigt er det for dig, og hvor meget indflydelse har du på følgende? 

 VIGTIGHED INDFLYDELSE 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Arbejdstidstilrettelæggelse (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

At have helt fri når du har fri (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Dit arbejde (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Mulighed for at være sammen 

med familie og venner 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Tid til fritidsinteresser efter 

arbejde 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

 

Hvad er yderligere med til at give en god balance? 

Valgfrit spørgsmål 

_____ 

 

 

Hvad er yderligere med til at give en dårlig balance? 

Valgfrit spørgsmål 

_____ 
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Hvor god er balancen imellem dit arbejde og privatliv? 

1= rigtig dårlig, 5 = rigtig god 

(1)  1 

(3)  2 

(4)  3 

(5)  4 

(6)  5 

 

 

Work-life balance for studerende 

 

 

Hvor mange timer om ugen bruger du ca. på dit studie (inkl. alt)? 

(1)  1 (de øvrige svarmuligheder imellem er fjernet) 

 (61)  60+ 

 

 

Hvor mange timer om ugen arbejder du? 

(1)  1 (de øvrige svarmuligheder imellem er fjernet) 

 (61)  60+ 
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Hvor vigtigt er det for dig, og hvor meget indflydelse har du på følgende? 

 VIGTIGHED INDFLYDELSE 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Arbejdstidstilrettelæggelse (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

At have helt fri når du har fri (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Dit arbejde (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Mulighed for at være sammen 

med familie og venner 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Tid til fritidsinteresser efter 

arbejde 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

 

Hvad er yderligere med til at give en god balance? 

Valgfrit spørgsmål 

_____ 

 

 

Hvad er yderligere med til at give en dårlig balance? 

Valgfrit spørgsmål 

_____ 

 

 

Hvor god en balance har du imellem arbejds-, studie-, og privatliv? 

1= rigtig dårlig, 5 = rigtig god 

(1)  1 
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(3)  2 

(4)  3 

(5)  4 

(6)  5 

 

 

Arbejdsmiljø 

 

 

Synes du at der bliver forskelsbehandlet på din arbejdsplads? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

 

 

Arbejdsmiljø 

 

 

I forhold til hvilke områder bliver der forskelsbehandlet? 

Vælg alle som gør sig gældende 

(2)  Alder 

(10)  Ansættelsesperiode (anciennitet) 

(1)  Etnicitet 

(7)  Faglighed 

(3)  Generationer 

(4)  Køn 

(11)  Personlige overbevisninger 

(8)  Position 

(9)  Religion 

(5)  Seksualitet 
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(6)  Andet _____ 

 

 

Forventninger til arbejdspladsen 

 

 

Hvor meget betyder følgende for dig?  

 1= i ringe grad, 5 = i høj grad 

 1 2 3 4 5 

Arbejde alene (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Arbejde hjemme (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Arbejde i teams (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Arbejdsmiljø (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Arbejdspladsen i udvikling (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Arbejdsplads på fælles areal (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Efteruddannelse/specialiserin

g 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Eget kontor (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Forfremmelse (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Fysiske rammer (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Fællesskab (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

God pensionsordning (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Jobsikkerhed (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Kollegaer (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  
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 1= i ringe grad, 5 = i høj grad 

 1 2 3 4 5 

Kulturen (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Lønforhold (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Mine egne behov betyder 

mere end fællesskabets og 

virksomhedens 

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Virksomhedens vision og 

mission 
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Personalegoder (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Sundhedsforsikring (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

 

 

Hvad synes du er de største udfordringer MEDARBEJDERE har på arbejdspladsen? 

Vælg op til 3 svarmuligheder. 

(3)  Arbejdstidstilrettelæggelse 

(1)  Digitalisering 

(5)  Effektivisering 

(7)  Innovation 

(8)  Interessekonflikter imellem virksomhed og medarbejdere 

(4)  Overenskomst og ansættelsesforhold 

(10)  Overholdelse af sikkerhedsforanstaltninger 

(6)  Serviceniveau 

(9)  Stress og sygdom 

(11)  Tidspres på opgaver 

(2)  Work-life balance 
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(12)  Andet _____ 

 

 

 

Din personlighedstype  

Figuren nedenfor beskriver 4 personlighedstyper på arbejdspladsen.  

(OBS alle er lidt af det hele) 

 

 

Udfra ovenstående, hvilken farve vil du primært mene at du er? 

(1)  Blå 

(2)  Gul 

(3)  Grøn 

(4)  Rød 

 


