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Abstract 

The purpose of this thesis is to, first, explore how leaders understand and make sense of generational 

differences and especially young generations, and, second, unfold the potential implications of these 

sensemakings for organizations and interactions across generations. In addition, this paper examines to 

what extent popular representations and stereotypes of young generations portrayed by the media and 

literature are reflected in the leaders’ sensemaking. The ambition is to unfold sensemakings as a 

phenomenon across organizational settings, as opposed to exploring one specific organization and its 

leaders’ understandings. Thus, the empirical data consists of nine semi-structured interviews with 

leaders from different organizations in Denmark. Building on both social constructivist and hermeneutic 

perspectives, the investigation is based on qualitative data and, conclusions therefore includes 

interpretations. The theoretical framework consists of Sensemaking Theory (Weick, 2005, 2009) and 

Social Identity Theory (Tajfel & Turner, 1979; Hogg & Terry, 2000). Sensemaking is applied in order 

to unfold how leaders establish meaning about generations, and Social Identity Theory is deployed to 

understand those meanings in relation to the leaders’ social identities and group interactions, which 

enables a discussion of implications for organizations. 

 

The main findings of this thesis are that leaders’ meanings of young generations appear to be ambiguous. 

On the one hand, leaders describe young people as a large and very necessary resource within 

organizations due to their technical superiority, ability to challenge the status quo, and stimulate change. 

On the other hand, leaders ascribe several negative characteristics to young generations and find it 

challenging to understand their needs and behaviors, as they differ from those of the leaders and older 

generations. Furthermore, the leaders identify mostly with colleagues of their own age or older, which 

creates a distance to the young employees. Consequently, stereotypes and biases are used in interactions 

between leaders and particularly young generations, which can result in discrimination.  

 

Previous studies have examined the use of age stereotypes and discrimination against older generations 

(Posthuma m.fl., 2012; Gordon & Arvey, 2004). However, age related stereotyping and discrimination 

against younger generations have only received limited scholarly attention. This study thus makes a 

two-fold contribution to the literature on generation related age stereotypes and discrimination. First, 

this study extends the existing literature by shedding light on the stereotyping and discrimination placed 

upon younger generations by leaders. Second, the thus far underexplored implications for leaders’ 

interactions with younger generations are unfolded. In turn, this study paves the way for a new line of 

research. 
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1. Indledning 

Millennials, GenMe, Generation Z, digitale indfødte og generationsledelse er blot et lille udpluk af de 

termer, som har vundet frem i både medier og litteratur indenfor de seneste år. Dette samtidigt med at 

antallet af overskrifter omhandlende generationer i relation til arbejdsmarkedet nærmest er eksploderet 

(Lyons & Kuron, 2013). Konsulent, forfatter og foredragsholder, Haydn Shaw, har enddog udtalt at 

“generational differences will be organizations’ biggest “people issue” for the next decade because 

they will force every type of person to make significant adjustments to succeed” (Vélez, 2018: 15). 

Dykkes dybere ned i litteraturen, har det imidlertid været forsøgt at skabe distinktioner blandt 

generationer i næsten 100 år (Bristow, 2016). Sociologen Karl Mannheim begyndte allerede tilbage i 

1920’erne at studere generationer, og i 1952 udgav han ‘The Problem of Generations’ (Ibid.). Problem 

refererer i denne sammenhæng til udfordringer forbundet med forskning af generationer, bl.a. grundet 

vanskeligheder ved at definere og afgrænse disse, mens udfordringer, der udspringer af forskelle mellem 

generationer i organisatoriske kontekster, ikke var i fokus hos Mannheim (Ibid.). De seneste årtier er 

forskning rettet mod sidstnævnte udfordring dog intensiveret (Joshi m.fl., 2011). Således er det ikke nyt, 

at generationer får opmærksomhed, da de længe har repræsenteret en udfordring både 

forskningsmæssigt og i praksis (Ibid.). Ved en Google-søgning fandtes i 2012 18 millioner hits på 

‘generation differences in the workplace’, mens de empiriske belæg imidlertid er sparsomme 

(Constanza, 2012). I nærværende speciale kastes lys over, om og hvordan ledere oplever og forstår 

forskelle blandt generationer i nutidens organisationer. I forlængelse af at stereotyper og fremstillinger 

af generationer fortsat udbredes (Shaw, 2013), er det fundet relevant at undersøge, om disse reflekteres 

i forståelser og oplevelser blandt ledere. 

 

Posthuma m.fl. (2012) definerer aldersstereotyper som specifikke meningstilskrivelser og vurderinger 

af medarbejdere, der foretages enten bevidst eller ubevidst, baseret på alder. Aldersstereotyper kan 

resultere i aldersdiskrimination og aldersbiases, hvis disse manifesteres i konkret adfærd og 

forskelsbehandling (Ibid.). Med afsæt i denne definition antyder det empiriske materiale indsamlet til 

denne opgave, at ledere anvender aldersstereotyper i deres meningstilskrivelser og vurderinger af særligt 

unge generationer. I modsætning hertil peger Posthuma m.fl.’s (2012) studie på, at aldersbaseret 

diskrimination oftest vil være rettet mod den ældre del af arbejdsstyrken grundet tvivl på deres 

fremtidige performance, produktivitet og potentiale samt deres mindre tekniske kompetence (Ibid.). 

Ifølge Posthuma m.fl. (2012) kan denne resultere i, at ledere vælger at erstatte ældre medarbejdere med 

yngre fremfor at udvikle de ældres kompetencer. Øvrige stereotyper, der tilskrives ældre generationer, 

er, at de har mindre drive og energi, samt at de er mindre fleksible og omstillingsparate (Ibid.). Trods 

disse stereotyper afsløres i denne opgave, at ledere fortsat ser en stor værdi i de ældres solide erfaring, 

trods angivelsen af deres begrænsede tekniske færdigheder. 
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Én ting, der er indiskutabelt for den tid, vi lever i netop nu, er, at den er mere omskiftelig, kompleks og 

uforudsigelig end nogensinde før, hvor forandring er allestedsnærværende. For såvel ledere som 

medarbejdere eksisterer usikkerhed rettet mod, hvad fremtiden vil bringe, samt hvad der er de klogeste 

træk i nutiden for at være bedst stillet i den usikre fremtid. I takt med at pensionsalderen hæves, Artificial 

Intelligence og øvrige teknologier udbredes, efterspørgslen på kompetencer ændres, mens havet og 

temperaturerne stiger, er det umuligt at forudsige, hvordan arbejdslivet vil se ud både i nær og fjern 

fremtid. Grundet vor tids store kompleksitet, er det muligt, at medarbejdere er ét område, hvor ledere 

forsøger at simplificere deres dagligdag, bl.a. ved at anvende kategoriseringer og stereotyper. Det er dog 

ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt, da sådanne sjældent vil være rammende for den enkelte, omend at 

det kan være en nødvendighed at interagere med medarbejdere på baggrund heraf. Ifølge en omfattende 

undersøgelse af Gratton & Scott (2016) eksisterer flere ligheder end forskelle blandt generationer. 

Alligevel udbredes modsætninger heriblandt samt udfordringer i denne forbindelse fortsat: “There is a 

growing sense among a group of authors, consultants, trainers, and management gurus that there are 

substantive and meaningful generational differences between individuals in today’s workplace” 

(Constanza m.fl., 2012: 375).  

 

Forfatteren Peter Drucker er kendt for følgende udtalelse: “The greatest danger in times of turbulence 

is not the turbulence - It is to act with yesterday’s logic.” Med afsæt heri er ledere nødt til konstant at 

forholde sig til, hvad der er de mest hensigtsmæssige logikker at handle ud fra indenfor såvel strategi, 

organisering og ledelse. Det synes derfor irrationelt ukritisk at basere ledelse på populære fremstillinger 

af generationer i medier og litteratur. Ledere kan med fordel aktivt forholde sig hertil samt til egne 

erfaringer og generaliseringer. 

1.1 Opgavens formål og afgrænsning 
Med udgangspunkt i ovenstående har denne opgave til formål dels at undersøge, hvordan særligt unge 

generationer tillægges mening og betydning blandt ledere, samt at nuancere mulige organisatoriske 

implikationer som resultat af ledernes meningstilskrivelser og identitetsforståelser. Dette med afsæt i et 

empirisk materiale indsamlet unikt til denne opgave. 

 

Opgaven er tematisk og metodisk afgrænset ved at tage udgangspunkt i generationsforskelle som 

gennemgående tema, mens det empiriske materiale består af interviews med ni ledere fra større 

virksomheder i Danmark. Lederne er udvalgt på baggrund af et kriterium vedrørende, at de skal lede 

eller på anden vis have berøring med medarbejdere fra forskellige generationer. Dette for at sikre, at 

lederne har kendskab til emnet. Grundet opgavens formål omhandlende at opnå dybdegående forståelse 
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for temaet er inddraget ledere fra forskellige organisationer. Dette for at undgå at empirien afspejler én 

specifik organisatorisk kontekst og diskurs, hvorved ønsket om at nuancere forståelser af 

generationsforskelle mest muligt mindskes. Den tematiske centrering om unge generationer er valgt, da 

det empiriske materiale indeholder flest udtalelser herom, samt af hensyn til at opnå en detaljerig 

analyse. Således vurderedes det mest hensigtsmæssigt at fokusere på én generation. Endvidere er 

foretaget en teoretisk afgrænsning med afsæt i empirien, hvilken fremgår af nedenstående 

problemformulering og underspørgsmål. Sensemakingteori (Weick, 2005, 2009) inddrages til at 

afdække, hvordan og hvilke meninger ledere skaber og således, hvordan generationer skabes og 

opretholdes bl.a. via generaliseringer og stereotyper. Social Identity Theory og generationsidentitet 

(Tajfel & Turner, 1979; Hogg & Terry, 2000; Urick, 2012) anvendes i udfoldelsen af ledernes 

meningstilskrivelser samt mulige implikationer. 

1.2 Problemformulering og underspørgsmål 
 
Hvordan forstår ledere unge generationer på arbejdsmarkedet? Og hvilke mulige implikationer kan 

disse forståelser give anledning til i en organisatorisk kontekst? 

 

Problemformuleringen besvares med afsæt i to underspørgsmål, mens første spørgsmål har til formål at 

give et indblik i litteratur om generationer. Med andet spørgsmål udfoldes ledernes meningsskabelser, 

og ved tredje spørgsmål underbygges ledernes meningstilskrivelser og udledes mulige implikationer.  

 

1. Hvordan har forskning af generationer udviklet sig, og hvordan defineres generationer? 

2. Hvordan skaber ledere mening om unge generationer, og hvilke meningstilskrivelser træder 

frem i ledernes udtalelser med udgangspunkt i Weick’s Sensemakingteori? 

3. Hvordan kan ledernes meningstilskrivelser forstås med afsæt i Social Identity Theory og 

Generationsidentitet? Og hvilke implikationer kan udledes heraf? 

1.3 Læsevejledning og begrebsafklaring 
Figuren nedenfor angiver specialets struktur og indhold. Hver analysedel følges af en delkonklusion. 
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Begrebsdefinitioner 

Generationer kan bl.a. henvise til grupper af individer, der er vokset op indenfor en afgrænset 
periode og derfor har gennemlevet samme historiske begivenheder. I teoriafsnittet præsenteres tre 
udbredte måder at anskue generationer på. I opgaven omtales yngre og ældre generationer som to 
divergerende grupper. Unge generationer forstås som Generation Y og Z, mens øvrige 
generationer betegnes som ældre (Tabel 3).  

Meningsskabelse og sensemaking henviser til processer, hvormed der skabes mening, mens 
meningstilskrivelser refererer til konkrete forståelser og meninger. 

Tabel 1  
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2. Videnskabsteori 
I det følgende afsnit beskrives og begrundes opgavens videnskabsteoretiske ståsted, som afspejler 

opgavens formål og ligger til grund for metode, teori og vidensproduktion. Med udgangspunkt i 

socialkonstruktivisme og hermeneutik ønskes det at undersøge, hvordan generationer og forskelle 

heriblandt skabes og opretholdes bl.a. via lederes meningstilskrivelser og udbredte stereotyper. Med 

afsæt i den humanistiske tradition er formålet at skabe forståelse for, hvordan ledere skaber mening om 

forskellige generationer, samt hvilke mulige implikationer, der kan afledes af disse meninger (Egholm, 

2014). 

2.1 Videnskabsteoretisk samspil 
Ifølge Fuglsang m.fl. (2013) har socialkonstruktivismen og hermeneutikken en fælles opfattelse af, at 

gengivelser af virkeligheden altid vil være fortolkninger. Af denne årsag vil “de metodiske tilgange (..) 

ofte gå godt i spænd med hinanden i det problemorienterede projektarbejde” (Ibid.: 431). I denne 

opgave komplementerer de to videnskabsteoretiske retninger hinanden, da deres overordnede 

intentioner og videnskabelige kriterier er ens, men deres formål forskellige (Egholm, 2014). 

Socialkonstruktivismen og hermeneutikken deler sandhedsbegreb, idet sandhed vurderes gennem 

kohærens: “udsagn anses for sande, hvis de på en modsigelsesfri måde hænger sammen med et system 

af fortolkende udsagn” (Ibid.: 235). Dennes opgavens konklusioner er således sande, hvis de stemmer 

overens med den teoretiske ramme, og der eksisterer en sammenhæng mellem teori, analysens dele og 

helhed og opgavens konklusioner (Ibid.). I det følgende introduceres de to videnskabsteoretiske 

ståsteder i relation til opgaven. 

2.2 Socialkonstruktivisme 
“Socialkonstruktivismen er interesseret i at forstå, hvordan konkrete konstruktioner bliver til, og 

hvordan de former vores måder at agere i og repræsentere verden på” (Ibid.: 168). 

Erkendelsesinteressen for socialkonstruktivismen er “at afdække den måde, hvorpå tanke- og talemåder 

samt hverdagslige selvfølgeligheder, som mennesker lever med og under, etableres, anvendes og 

forandres (..)” (Ibid.: 148). Med afsæt heri er denne opgave interesseret i, hvordan generationer 

tillægges mening og betydning blandt ledere, samt hvilke virkninger dette har i organisationer. Dette 

undersøges ved at udfolde lederes udtalelser via en sensemakinganalyse, hvormed det nuanceres, 

hvordan lederes meningsskabelsesprocesser er præget af hverdagslige selvfølgeligheder, bl.a. i form af 

sociale kategoriseringer, stereotyper og diskurser. 
 

Socialkonstruktivismens ontologi er, som navnet antyder, konstruktivistisk, hvilket er ensbetydende 

med en overbevisning om, at fænomener ikke har en iboende essens, men skabes gennem sociale 

interaktioner (Ibid.). Socialkonstruktivismen hævder, at den virkelige virkelighed altid er en fortolket 
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virkelighed, samt at menneskers viden og erkendelse altid vil udgøre én af flere mulige fortolkninger 

(Fuglsang m.fl., 2013). I denne opgave tages udgangspunkt i en socialkonstruktivistisk epistemologi og 

ontologi, svarende til at den producerede viden anses som værende socialt konstrueret (Ibid.). 

Sidstnævnte afspejler, at generationer forstås som et socialt konstrueret fænomen og ikke som en 

objektiv gruppering i samfundet, som det beskrives i teoriafsnittet. Epistemologien er primært induktiv, 

da viden opnås med udgangspunkt i empiri og efterfølgende tilføjelse af teori (Egholm, 2014). 

Derudover er den producerede viden ideografisk og ej værdifri grundet en erkendelse af, at enhver 

forståelse udspringer af subjektive fortolkninger (Ibid.). Denne undersøgelse vil primært finde sted på 

mikroniveau, da det afdækkes, hvordan ledere kan ses som medskabere af generationsforskelle gennem 

deres meningsskabelser, hvilke dog påvirkes af diskurser og konstruktioner på makroniveau. Således er 

fokus jf. det socialkonstruktivistiske paradigme på de processer, hvormed generationsforskelle skabes. 

2.3 Hermeneutik 
Hermeneutik stammer fra det græske hermeneuein, der har tre forskellige betydninger, hhv. 1) at nogle 

udtrykker sig, 2) at det udtrykte fortolkes og 3) at det fortolkede oversættes for at skabe mening 

(Jacobsen m.fl., 2012). Gadamer er manden bag den hermeneutiske spiral, der afspejler en 

vekselvirkning mellem induktion og deduktion (Egholm, 2014). Deduktion fremgår via tilegnelse af 

viden om generationer og forskning på området før empiriindsamling. Interviews er foretaget via 

induktion, da forskerens forhåndsviden bruges til at guide respondenterne samt til at stille relevante 

opfølgende spørgsmål. I forbindelse med analysen er ligeledes benyttet induktion, da empirien er 

styrende i valg af teori, hvorefter der med udgangspunkt i teori dykkes ned i det empiriske materiale i 

lighed med deduktion. Heraf fremgår anvendelsen af induktion og deduktion i overensstemmelse med 

den hermeneutiske epistemologi (Ibid.). Med udgangspunkt i ovenstående vil denne opgave primært 

tage afsæt i et mikro- og ‘bottom-up’-perspektiv, hvorfor den induktive tilgang er bærende, da det i 

videst muligt omfang er forsøgt at lade empirien være styrende, mens deduktion fremgår via indledende 

og løbende tilegnelse af viden om emnet via sekundært materiale. 

 

Indenfor hermeneutikken ses fortolkning som et grundvilkår for menneskets eksistens, hvorfor forskere 

ikke kan fralægges egne forforståelser og fordomme ved undersøgelser (Jacobsen m.fl., 2012). Ifølge 

Gadamer er disse en forudsætning for at kunne fortolke ytringer, da det, ifølge Gadamer, er uundgåeligt 

at gå fordomsfrit til værks (Ibid.). Det er derfor essentielt som forsker at være selvkritisk og refleksiv 

overfor egne fordomme, således at man er åben for nye perspektiver og kontinuerligt kan opnå dybere 

forståelse (Egholm, 2014). Konkret blev arbejdet aktivt med forforståelser forud for interviewene, 

således at respondenterne ikke blev påvirket af forskerens personlige holdninger og teoretiske forståelser 

af generationer.  
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2.4 Videnskabsteoretiske begrænsninger 
Med udgangspunkt i socialkonstruktivismen og hermeneutikken gøres i nærværende opgave op med 

ambitionen om at kunne generalisere og forklare som ved en realistisk ontologi. Af denne årsag tilbyder 

opgavens konklusioner nye fortolkninger og perspektiver på generationsforskelle fra et 

ledelsesperspektiv. Desuden en udvidelse af læsernes indsigt, hvilken forhåbentligt kan skabe rum for 

refleksion og øget opmærksomhed på egne forestillinger og fordomme i relation til generationer. Trods 

denne umiddelbare begrænsning er det alligevel fundet frugtbart at anvende ovenstående 

videnskabsteoretiske ståsteder til besvarelse af opgavens problemformulering. Formålet med specialet 

afspejler en kombination af de to videnskabsteoretiske ståsteder grundet ønsket om at forstå, hvilke 

meninger og betydninger ledere tilskriver særligt unge generationer, samt hvordan disse 

meningstilskrivelser potentielt er med til at skabe generationsforskelle med mulige implikationer til 

følge. 

3. Metode 

Ankersborg (2011: 69) angiver metodens væsentlighed i forbindelse med vidensproduktion:“Vi ved 

ikke, om vi ved noget, hvis vi ikke ved, hvordan den pågældende viden er skabt.” Med opfordring fra 

Ankersborg (2011) gives i det følgende afsnit en udførlig beskrivelse af opgavens metodiske design med 

udgangspunkt i Kvale & Brinkmanns (2015) syv faser i en interviewundersøgelse. Slutteligt vil metoden 

verificeres ved brug af Lincoln & Guba’s (1985) kvalitetskriterie trustworthiness.    

 

3.1 Fase 1: Tematisering 
Tematisering udgør hvorfor og hvad, der søges undersøgt, hvilket går forud for spørgsmålet om, 

hvordan det skal undersøges (Kvale & Brinkmann, 2015). Denne fase startede for nærværende speciale 

tilbage i foråret 2018, da forskeren stødte på et ledelseskursus ved navn ‘Shaping the Future’ på 

daværende arbejdsplads. Kursets navn inspirerede til at skrive et speciale omhandlende fremtidens 

ledelse. Efter en snak med en ledelsesudviklingskonsulent og efterfølgende med en potentiel 

specialevejleder, blev interessefeltet indsnævret til at omhandle de medarbejdere, som fremtidens ledere 

skal lede. For at afklare undersøgelsens formål, hvorfor, samt undersøgelsens emne, hvad, begyndte 

forskeren at tilegne sig viden om generationsledelse og etablerede definitioner på generationer. I denne 

forbindelse oplevede forskeren at føle sig misforstået, når denne læste om sin egen generation, bl.a. i 

‘Digitale indfødte på job’ (Hansen, 2015). Forskerens havde på dette tidspunkt en forståelse af, at det 
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måtte være en stor ledelsesmæssig udfordring at omstille og tilpasse sig tilsyneladende meget forskellige 

generationer. I november blev afholdt et indledende interview med en leder, således at forskerens 

forforståelser kunne nuanceres ved at få indblik i emnet fra et ledelsesperspektiv. Interviewet var 

induktivt og uden interviewguide, da formålet hermed var, på baggrund af lederens udtalelser, at finde 

en interessant vinkel at tilgå emnet på. I januar blev holdt endnu en samtale, denne gang med en af 

forskerens tidligere medstuderende, én medstifter af YoungConsult, der har til formål at hjælpe 

organisationer med at lede på tværs af generationer. Under denne samtale blev forskerens forforståelser 

udfordret, og fænomenet generationer blev set fra nye perspektiver. Sammen med respondenten blev 

stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor generationer italesættes, hvordan fænomenet er opstået, og hvilke 

implikationer udbredelsen heraf potentielt kan afstedkomme. Denne sidste samtale endte med at udgøre 

det primære grundlag for undersøgelses fokus grundet et ønske om at opnå forståelse for, hvordan 

generationsforskelle skabes, samt hvilke meninger ledere tilskriver disse og med hvilke mulige 

implikationer til følge. Ovenstående fremgår som undersøgelsens hvad, mens hvorfor til en start bestod 

i forskerens personlige provokation over fremstillinger af sin egen generation. Desuden en tvivl om, 

hvorvidt eksisterende litteratur om generationsforskelle stemmer overens med forståelser og erfaringer 

i praksis.  

3.2 Fase 2: Design 
Et undersøgelsesdesign består i at planlægge, hvordan der kan opnås adgang til den nødvendige data 

(Kvale & Brinkmann, 2015). Med afsæt i Karpatschofs skelnen mellem kontekstuelle og serielle 

fænomener forekom det indlysende, at en kvalitativ metode egnede sig bedst til at belyse generationer, 

da disse opstår kontekstuelt i kraft af sociale samspil fremfor serielt, hvor individer handler uafhængigt 

af hinanden (Ibid.). Dataindsamlingen tog afsæt i en hermeneutisk inspireret kvalitativ interviewmetode, 

som referer til åbenhed og fleksibilitet, hvormed respondenter forholdsvist frit kan udfolde sig om 

aspekter af et emne, mens intervieweren har mulighed for at følge op på interessante inputs undervejs i 

samtalen (Bryman & Bell, 2011). Interviewguiden består af temaer, og forskerens rolle er at guide 

interviewpersonerne hen imod disse (Järvinen & Mik-Meyer, 2017). Herved opnås dybdegående og 

ideografisk empiri, hvilket afspejler den socialkonstruktivistiske epistemologi og interesse i at forstå 

sociale fænomener ud fra respondenternes tale- og tankemåder. Tilgangen kan kategoriseres som 

eksplorativ, da interviewene ikke tager udgangspunkt i hypoteser. Da lignende undersøgelser ikke er 

foretaget før, i al fald ikke i en dansk kontekst, er det nødvendigt at indsamle og anvende primærdata til 

at belyse emnet. Sekundærdata er desuden brugt som inspiration og baggrundsviden samt i opgavens 

diskussion. 

Dataindsamlingen fandt sted i perioden fra den 8. februar til den 12. marts 2019. Indenfor dette 

tidsinterval blev afholdt ni interviews af 45 minutters varighed med ledere på tværs af organisationer og 
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industrier i Danmark, én kvinde og otte mænd i alderen 35-45 år, mens én leder var 27 år. Interviewenes 

varighed samt antallet af respondenter afspejler en tidsmæssig- såvel som ressourcemæssig begrænsning 

samt en umiddelbar vurdering af, at ni interviews udgør et tilstrækkeligt empirisk materiale til at 

afdække undersøgelsens formål. Ligeledes ønskes at foretage en dybdegående analyse af den 

indsamlede empiri, hvorfor et større antal respondenter og længere interviews ville være for 

tidskrævende ift. udbyttet (Kvale & Brinkmann, 2015). Af interessemæssige og ressourcemæssige 

årsager er respondenterne udvalgt jf. et ‘top-down’-perspektiv (Egholm, 2014). Antallet af respondenter 

kan retfærdiggøres ved loven om faldende udbytte (Kvale & Brinkmann, 2015) samt “(..) kvaliteten og 

mængden af materiale, man indsamler for at kunne udtale sig troværdigt om et fænomen, skal være 

tilstrækkeligt til at sikre, at indsamlingen af mere materiale ikke på afgørende vis, vil stå i modsætning 

til udsagnet” (Egholm, 2014: 101). Dette i overensstemmelse med socialkonstruktivismen og 

hermeneutikkens sandhedsbegreb, kohærens.  

 

Respondenterne er udvalgt ved brug af bekvemmeligheds-metoden, da forskeren udelukkende har skabt 

kontakt via sit netværk (Andersen m.fl., 2011). Lederne er selekteret på baggrund af visse fællestræk, 

der anses som værende relevante for undersøgelsens emne. Alle lederne enten leder eller har på anden 

vis erfaring med medarbejdere fra forskellige generationer, og det ønskes at udfolde såvel ledernes 

forestillinger og fordomme som deres reelle erfaringer og oplevelser. Dette grundet en nysgerrighed 

omhandlende, hvorvidt ledere reelt oplever forskelle blandt deres medarbejdere baseret på generation, 

eller om udbredte stereotyper herom er med til at skabe generationsforskelle: “Samfundsvidenskabelige 

begreber glider ind i hverdagssproget, og samfundsvidenskabelige forklaringer bliver ofte en del af 

aktørernes egne forklaringer” (Järvinen & Mik-Meyer, 2017: 144).  

 

Interviewene kan karakteriseres som eliteinterviews, hvorved en udfordring typisk er at få adgang til 

respondenter. Dette muligvis grundet en manglende oplevelse af værdiskabelse ved at deltage, samt det 

tidspres ledere ofte er underlagt. Af denne årsag benyttede forskeren sit netværk til at få interviews, 

hvilket rummer både fordele og ulemper. En potentiel fordel kan være, at forskeren allerede inden 

interviewet har opnået en form for accept fra lederen i kraft af den direkte henstilling fra en person i 

deres netværk. Dette afspejler princippet om ikke-voldelig kommunikation (Kvale & Brinkmann, 2015). 

En ulempe er, at der har eksisteret en begrænsning i de respondenter, der har været tilgængelige, mens 

respondenter udenfor forskerens netværk potentielt ville angive andre meninger om 

generationsforskelle. Andre udvælgelsesmetoder ville være mere tidskrævende og udfordrende, hvorfor 

den anvendte metode anses som værende optimal ift. undersøgelsens tema og ressourcer.  
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Ledernes forskellige aldre bidrager til mulige forskelle i deres forståelses- og meningshorisonter. Denne 

variationsbredde ses som en fordel grundet ønsket om et nuanceret ledelsesperspektiv. Valget af ni 

ledere fra forskellige virksomheder og brancher er foretaget grundet undersøgelsens fokus på at 

nuancere fænomenet, snarere end at gå i dybden med en specifik kontekst som f.eks. ved casestudier. 

Med ønsket om at få adgang til ledernes personlige meningstilskrivelser og erfaringer anses det åbne 

kvalitative én-til-én interview som værende ideelt. Ved fokusgruppeinterviews ville lederne med stor 

sandsynlighed ikke udfolde sig i samme grad f.eks. grundet utryghed ved at komme til at udtale sig 

illegitimt. Dette ville potentielt medføre groupthink, hvormed lederne ville søge enighed fremfor at ytre 

deres ærlige meninger (Mikkelsen, 2014). Desuden er fokusgrupper karakteriseret ved en ikke-styrende 

interviewstil, hvorfor en yderligere fare er, at samtalen løber løbsk (Kvale & Brinkmann, 2015). En 

øvrig udfordring ved denne metode er at få ledere til at medvirke grundet det større tidsforbrug, bl.a. 

grundet transport samt interviewets længde.  

3.3 Fase 3: Interview 
Forud for interviewene er foretaget en grundig indføring i litteratur om generationer for at udforme en 

meningsfuld interviewguide samt at kunne stille relevante opfølgende spørgsmål (Kvale & Brinkmann, 

2015). Interviewguiden bruges til at operationalisere undersøgelsens emner og til at sikre en afdækning 

af overordnede temaer på tværs af alle interviews (Bilag 10). Formålet med guiden er ikke at skabe en 

fast struktur, da der ønskes så naturlige samtaler som muligt. Af denne årsag varierer 

spørgsmålsformuleringer og rækkefølge på tværs af interviewene. Interviewguiden er afprøvet på to 

studerende samt to familiemedlemmer for at verificere spørgsmålenes dynamiske- og tematiske 

dimensioner og sikre, at spørgsmålene er let forståelige, også for personer uden forskerens akademiske 

baggrund (Kvale & Brinkmann, 2015). Med afsæt i Andersens (2013) råd til den indledende fase modtog 

respondenterne forud for interviewet en mail med en kort beskrivelse af forskeren samt informationer 

om undersøgelsen og dennes formål. Derudover garanteres lederne anonymitet samt information om, 

hvad de kan forvente til gengæld for deres deltagelse (Ibid.). Respondenterne tilbydes at modtage 

interviewguiden på forhånd. 

 

Ved iscenesættelse af interviewene blev givet et par praktiske informationer vedrørende interviewets 

temaer og anvendelse samt længden heraf. Respondenterne forsikres igen om deres fulde anonymitet og 

bedes acceptere lydoptagelse af interviewet jf. kravet om informeret samtykke (Kvale & Brinkmann, 

2015). Forskeren er opmærksom på det asymmetriske magtforhold, der kan være tilstede ved interviews. 

Dette er dog sjældent tilfældet ved elite-interviews (Ibid.). Tilstedeværelsen af den fælles 

netværksrelation kan være med til at skabe et mere ligeværdigt magtforhold. Interviewene finder sted 

på ledernes arbejdspladser, hvilket bør øge oplevelsen af tryghed. Forud for interviewet spørges lederne, 
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om de har spørgsmål. Interviewguiden består indledningsvist af et åbningsspørgsmål, hvor 

respondenten bedes om kort at introducere dem selv (Bilag 10), hvortil der stilles et par opfølgende 

spørgsmål (Kvale & Brinkmann, 2015). Dette for at skabe god kontakt og en tillidsfuld atmosfære, 

hvilket bl.a. gøres ved at lytte opmærksomt og anerkendende (Ibid.). Herefter rammesættes interviewets 

øvrige struktur ved at italesætte, hvordan der skal tales om interviewets temaer, således at respondenten 

ved, hvad der kommer til at ske. Ydermere signaleres, at forskeren har blik for processen jf. gamemaster-

modellen (Molly & Moltke, 2009). Spørgsmålene formuleres åbent og objektivt, så respondenterne ikke 

farves af forskerens personlige holdninger. Bl.a. spørges tidligt i interviewene ind til, hvad lederne 

forstår ved generationsforskelle. Dette i forsøget på at sikre, at samtalen bygger på ledernes forståelser 

og ikke forskerens. Der lægges stor vægt på at italesætte, at der ikke findes rigtige og forkerte svar, 

hvilket afspejler den eksplorative tilgang. Der anvendes flere opfølgende, sonderende og fortolkende 

spørgsmål for at nuancere ledernes udtalelser og derved opnå så detaljerige beskrivelser som muligt. 

Ydermere benyttes tavshed for give plads til refleksion og for at undgå at fremskynde samtalen (Kvale 

& Brinkmann, 2015). Således tages indledningsvist hensyn til den dynamiske dimension, herunder den 

interpersonelle relation i interviewet, hvilket bør have en positiv virkning på den tematiske dimension 

(Ibid.). Alle interviews afsluttes med en variation af spørgsmål 11 (Bilag 10), hvormed lederne indirekte 

bedes om at opsummere samtalen. På den måde opnås adgang til, hvad lederne anser som værende det 

mest interessante og relevante ved interviewet, hvilket efterfølgende kan bruge som pejlemærke(r) i valg 

af teori. Efter interviewene foretages en debriefing, hvor respondenterne får at vide, hvornår de vil få 

tilbagemelding samt en kort skitsering af de næste trin i undersøgelsen. Desuden spørges til slut, om 

lederne har spørgsmål, da det er vigtigt, at lederne er afklarede og har en oplevelse af fuld fortrolighed 

ved interviewets afslutning. 

 

Med et hermeneutisk afsæt er forskeren åben for at kvalificere sine forforståelser af det studerede 

fænomen. Mellem de ni interviews udvikledes forskerens erkendelse, hvorfor datakvaliteten varierer, 

omend at denne reflekterer et samspil mellem respondent og interviewer. Det optimale i dette henseende 

er at afholde opfølgende interviews med de første ledere og ideelt set med alle lederne, hvilket ikke har 

været muligt grundet opgavens og ledernes begrænsede ressourcer.  

3.4 Fase 4: Transskription  
Alle interviews er transskriberet med udgangspunkt i talesprog, hvilket er ensbetydende med, at 

lydoptagelserne er oversat ordret (Kvale & Brinkmann, 2015). Fyldord som ‘øh’ og hm’ er kun 

inkluderet, hvor disse har betydning for den enkelte sætnings mening. Anerkendende gestusser er fjernet 

ved størstedelen af disses fremkomst, da de ikke er fundet relevante for den videre analyse, samt at de 

kan virke meningsforstyrrende for læsning af transskriberingerne. Der er foretaget vurderinger ved de 
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enkelte udtalelser, således at ‘øh’ er skrevet med i tilfælde, hvor dette er forekommet ved tænkepauser. 

Den ordrette transskribering er valgt, da teksten udgør det centrale fortolkningsmateriale ved den 

hermeneutiske videnskabsteori (Egholm, 2014), samt at teori udvælges på baggrund heraf. Af disse 

årsager vurderedes, at transskriberingerne bør afspejle de reelle samtaler mest muligt, omend at enhver 

transskribering rummer en transformation i oversættelsen fra tale- til skriftsprog (Kvale & Brinkmann, 

2015). Gennem denne forvandling foretager forskeren subjektive vurderinger af, hvad der er relevant 

og meningsfuldt at transskribere, og denne flere faktorer går tabt, bl.a. sociale samspil, tonefald og 

kropssprog mm. (Ibid.). Ord, hvorpå der i interviewene lages tryk, er angivet med kursiv i 

transskriberingerne, mens tre punktummer angiver en pause. Citater fra transskriberingerne er angivet 

ved reference til interviewets bilagsnummer og sidetal. Etiske retningslinjer er overholdt ved 

anonymisering af virksomheder og respondenter samt øvrige personer nævnt i interviewene, mens alle 

respondenter angives som hankøn. Ydermere gennem ledernes samtykke og tilladelse til at anvende 

interviewene (Ibid.).  

 

Transskriberinger er udarbejdet i forlængelse af interviewene, således at forskerens erindring 

vedrørende ironi, artikulering, mimik mv. var bedst mulig. Derudover sikres en god optagelseskvalitet 

ved at afholde interviewene i rolige omgivelserne og sørge for, at lederne taler højt og tydeligt, og 

optageren befinder sig tæt på. Alle lydfiler og transskriberinger er gennemgået to gange, hvilket sikrer 

en nøjagtig oversættelse. Kvale & Brinkmann (2015: 246) fremhæver, at “der er ingen sand, objektiv 

transformation fra mundtlig til skriftlig form”, hvorfor succeskriteriet herfor er, at transskriberingerne 

er brugbare til undersøgelsens formål (Ibid.).  

3.5 Fase 5: Analyse 
“Det er nødvendigt for den kvalitative forsknings fremtid og udvikling, at dens udøvere eksplicit og 

grundigt redegør for, hvordan de har analyseret og håndteret deres data” (Järvinen & Mik-Meyer, 

2017: 153). I tråd hermed gennemgås fremgangsmåden for opgavens kodningsproces (Bilag 11). 

 

For at få overblik over data foretages indledningsvist en gennemlæsning af alle transskriberinger, mens 

temaer, der går igen, nedskrives. Herefter anvendes disse overordnede temaer som inspiration til valg 

af teori, hvilket afspejler en datastyret kodning (Kvale & Brinkmann, 2015). Efter valg af teori foretages 

en begrebsstyret kodning af data ved brug af det kvalitative analyseprogram NVivo. Dette for at skabe 

struktur samt at understøtte analysen. Denne kodning består i at knytte specifikke udtalelser fra 

transskriberinger til centrale begreber fra udvalgte teorier (Ibid.). Teorierne, deres centrale begreber og 

relevans ift. opgaven, fremgår af teoriafsnittet. Efter kodning af empirien i relation til teori, foretages 

endnu en datastyret kodning, hvormed der findes mønstre og modstrider, som kan ligge til grund for 
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analysens struktur. “Modstrid vil sige, at nogle eller noget er gensidigt uforenelige eller uenige” 

(Ankersborg, 2011: 83). Modstrid fremgår både mellem ledernes udsagn og teori om generationer samt 

ved modsigelser i ledernes ytringer. I den tredje kodningsproces besluttes, at analysen skal centreres om 

unge generationer, da denne fremstår bærende i det empiriske materiale, og dette ligeledes afspejler 

forskerens personlige interesse. 

3.6 Fase 6: Verifikation 
Mens validitet, reliabilitet og øvrige kvalitetskriterier hyppigt anvendes indenfor positivistisme og 

kvantitativ forskning, foreslår Lincoln & Guba (1985), at kvalitative studier i stedet bør vurderes med 

afsæt i kvalitetskriteriet trustworthiness, hvilket udspringer af en konstruktivistisk videnskabsteori. Da 

den sociale virkelighed ikke rummer absolutte sandheder, skal den naturligvis heller ikke skal stå til 

regnskab herfor (Ibid.). Trustworthiness vedrører, hvorvidt en forsker er i stand til at overbevise læsere 

om, at dennes konklusioner er værd at tage i betragtning (Ibid.). Trustworthiness rummer fire elementer, 

hhv. credibility, transferability, confirmability og dependability (Ibid.). Nedenfor vil jeg kort belyse de 

tre førstnævnte i relation til opgaven.  

 

Credibility omhandler, at undersøgelsen er udført, så den fremstår troværdig, samt at dennes 

konklusioner evalueres af involverede respondenter (Ibid.). Ovenfor er nøje beskrevet, hvordan 

undersøgelsen er tilrettelagt og afviklet med det formål at opretholde metodisk credibility. Endvidere er 

troværdighed opretholdt grundet den direkte henstilling via netværk, hvorfor tillid og åbenhed formodes 

at være tilstede ved interviewene, i højere grad end hvis adgang til respondenter var opnået på anden 

vis. Der er ikke foretaget såkaldt respondent validation for nærværende studie (Bryman & Bell, 2011), 

da respondenterne først efterfølgende modtager en one-pager med en kort opsummering af 

undersøgelsens konklusioner. For at øge undersøgelsens credibility blev lederne under interviewene 

afslutningsvist bedt om at opsummere samtalen, hvormed det sikres, at forskeren har forstået 

respondenternes hovedbudskab(er). 

 

Transferability referer til sandsynligheden for, at en undersøgelses konklusioner kan overføres til en 

anden kontekst (Lincoln & Guba, 1985). Dette er imidlertid sjældent muligt ved kvalitative studier, hvor 

fokus er på det særegne og unikke. Hertil tilføjes, at det er den originale forskers ansvar at producere 

thick descriptions, så andre forskere kan vurdere, hvorvidt det er muligt at sammenligne og overføre 

konklusioner. Baseret på ovenstående detaljerede metodeafsnit vurderes, at det vil være muligt for andre 

forskere at foretage en sådan vurdering, herunder om transferability er muligt. Endvidere tager 

undersøgelsen ikke afsæt i en specifik kontekst, hvorfor transferability med stor sandsynlighed er mulig 

til andre studier med lignende tema og metode. 
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Confirmability henviser til objektivitet i måden, hvorpå konklusioner er draget (Ibid). Dette værende 

ensbetydende med, at konklusioner baseres på data og ikke på personlige værdier. I denne forbindelse 

kan forekomme biases, da forskeren selv tilhører den unge generation. Forskeren har dog været 

opmærksom på ikke at lade sit tilhørsforhold til den unge gruppe farve analysen, da forskerens 

holdninger og eventuelle provokationer knyttet til ledernes ytringer ikke er relevant for undersøgelsen. 

Confirmability er forsøgt imødekommet via en grundig kodningsproces samt flere gennemlæsninger af 

analysen med henblik på kritisk at forholde sig til det skrevne og neutralisere eventuelle argumenter, 

der synes farvet af en personlig tilknytning. Analysen er gennemlæst af en medstuderende samt et 

familiemedlem med samme formål. Grundet undersøgelsens videnskabsteoretiske ståsted erkendes, at 

der vil indgå fortolkninger i opgavens analyse og konklusioner, hvorfor confirmability fremgår mere 

som et ideal end en realitet.  

 

Af ovenstående kan udledes, at trustworthiness er forsøgt opretholdt i relation til opgavens konklusioner, 

da forskeren aktivt har forholdt sig til dennes dimensioner.  

3.7 Fase 7: Rapportering 
Rapportering, bestående af at kommunikere undersøgelsens metode og resultater i et læsevenligt 

produkt, vil være repræsenteret i hele opgaven (Kvale & Brinkmann, 2015).  

3.8 Metoderefleksion 
Trods ovenstående beskrevne tilstedeværelse af trustworthiness eksisterer svagheder ved opgavens 

metode og konklusioner. Én begrænsning ved den kvalitative metode er fraværet af generalisérbarhed, 

ovenfor omtalt som transferability, da den opnåede viden er ideografisk (Egholm, 2014). Endvidere kan 

kvalitativ forskning aldrig være værdifri, da forskeren via spørgsmål og fortolkninger er medskabende 

for undersøgelsens vidensproduktion (Ibid.). Dette mindsker muligheden for at bedrive objektiv 

forskning jf. ønsket om confirmability. En øvrig svaghed ved personlige og fysiske interviews er 

tilstedeværelse af interviewereffekter og -biases, herunder at respondenter påvirkes af interviewerens 

måde at administrere interviewet på, foruden dennes udseende og adfærd (Bryman & Bell, 2011). Endnu 

en fejlkilde er, at respondenter tenderer til at svare dét, de tror, der forventes af dem fremfor at angive 

deres reelle meninger, jf. princippet om selvopfyldende profetier (Haslam, 2007). Kvalitative metoder 

er endvidere mere tidskrævende at indsamle og bearbejde sammenlignet med kvantitative metoder 

(Bryman & Bell, 2011).  

 

Med afsæt i credibility, beskrevet ovenfor, burde de deltagende ledere have været med til at bedømme 

opgavens transskriberinger, analyse og konklusioner. Dette ville sikre rettelse af eventuelle 
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misforståelser, og endnu vigtigere ville det give lederne mulighed for at reagere på fortolkninger 

udvundet af empirien, hvilket potentielt kunne føre til interessante diskussioner og nye fortolkninger. 

Ydermere ville respondenterne hermed få chancen for at vurdere nøjagtigheden af opgavens 

konklusioner. En sådan inddragelse af opgavens deltagere er at foretrække, men har ikke været mulig 

grundet begrænsede ressourcer.  

 

Lincoln & Guba (1985) præsenterer peer debriefing som en måde, hvorpå forskere kan opretholde 

troværdighed i deres konklusioner. Metoden går ud på, at en ligesindet agerer djævlens advokat i relation 

til forskerens tolkninger. Dette sikrer, at alternative fortolkninger udforskes, førend konklusioner 

endeligt udledes. Ifølge Lincoln & Guba (1985) bør den ligesindede være jævnaldrende, hvorfor denne 

rolle ikke kan besættes af en specialevejleder. En vejleder er heller ikke nødvendigvis tilstrækkeligt inde 

i materialet til at kunne give denne sparring. For at imødekomme dette har forskeren løbende været i 

dialog med medstuderende, hvoraf en enkelt har læst flere dele af opgaven. Dette dog ikke 

fyldestgørende nok til at være tilsvarende denne metode.  

 

Slutteligt rummer opgavens empiri en metodisk ensidighed, da denne er baseret udelukkende på 

kvalitative interviews. Det kan diskuteres, hvorvidt generationsforskelle er et observerbart fænomen, og 

observationsstudier er endvidere et yderst ressourcekrævende foretagende, hvorfor disse er fravalgt. 

Dette selvom observationer udgør et stort potentiale til undersøgelse af gruppeadfærd og -tilhørsforhold 

samt eventuelt diskrimination, hvorfor observationer med fordel kunne være anvendt som supplement 

til interviews. Herved ville det være muligt med egne øjne at se og opleve intergenerationelle 

interaktioner. Af tidsmæssige årsager blev interviews prioriteret over observationer, omend 

kombinationen heraf ville styrke undersøgelsens trustworthiness. 
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4. Teoretisk fundament  

Nedenfor introduceres litteratur og teori om generationer, hvorefter de to teorier, der ligger til grund 

for analysen, præsenteres, hhv. Sensemakingteori samt Social Identity Theory. Engelske og teoretiske 

begreber markeres med kursiv første gang, de optræder, og førstnævnte er kun oversat, når dette er 

vurderet hensigtsmæssigt. Hvor oversættelse er foretaget er begrebet indrammet med situationstegn. 

4.1 Analyse del I: Et indblik i litteratur om generationer  
Følgende afsnit har til formål at give et indblik i litteratur om generationer, da dette danner grundlag for 

opgavens problemfelt og relevans. Derudover vil afsnittet besvare 1. underspørgsmål ved at definere 

generationer samt præsentere de fem generationer, der er udbredt i medier og litteratur.  

 

1. Hvordan har forskning af generationer udviklet sig, og hvordan defineres generationer? 

4.1.1 Generationer - hvad er det?  
Generationer er de seneste hundrede år blevet undersøgt fra et utal af faglige discipliner, bl.a. sociologi, 

antropologi, biologi, gerontologi, psykologi mv. Sociologien udgør om muligt den mest udbredte og 

bidragende forståelse med Mannheim som frontfigur (Bristow, 2016). Generationer er overordnet set 

blevet defineret ud fra tre forskellige præmisser:  

 

1. Generation som en gruppe af individer, der er født indenfor en afgrænset periode, og som derfor 

deler demografiske egenskaber (Lyons & Kuron, 2013).  

2. Generation defineret på baggrund af modenhed, livsfaser og andre udviklingsfaktorer (Bristow, 

2016).  

3. Generation som et produkt af historiske begivenheder og sociale omstændigheder, der har været 

med til at forme individers identitet, værdier og egenskaber (Constanza m.fl., 2012).  

Tabel 2 
 

Sidstnævnte udgør, ifølge litteraturen, den mest udbredte forståelse af generationer: “(..) a generation 

can be defined as a group of individuals born within the same historical and socio-cultural context, who 

experience the same formative experiences and develop unifying commonalities as a result” (Lyons & 

Kuron, 2013: 140). En generations historiske placering determinerer medlemmernes muligheder og 

oplevelser, hvilket danner grundlag for individernes fremtidige holdninger og adfærd. Mannheim’s 

(1952) definition rummer både 1. og 3. præmis: “(..) social constructions whereby those of a particular 

age or set of ages are defined by historical and social events” og “In essence, a generation is a cohort 
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of similarly aged people who experience common historical events” (Constanza m.fl., 2012: 376). 

Senere er definitioner videreudviklet af bl.a. Kupperschmidt og inkluderer 2. præmis, herunder 

udviklingsstadie, hvorfor denne senere definition rummer alle de tre præmisser præsenteret ovenfor: 

“an identifiable group that shares birth years, age, location and significant life events at critical 

developmental stages” (Constanza, 2012: 376). Derudover tages i denne definition højde for geografisk 

placering, hvilket kan have udgjort en svaghed i tidligere definitioner, da det formodes, at samfunds- og 

kulturmæssige forskelle påvirker generationers identitet. “It is worth noting that the significant 

historical events that may help define generations vary greatly depending on location and experience. 

(..) raising questions about the generalizability of generations across cultures” (Costanza m.fl., 2012: 

377).  

 

Andre teoretikere argumenterer imidlertid for, at der i dag kan tales om ‘globale generationer’, bl.a. 

grundet udbredelsen af teknologi og globalisering (Lyons & Kuron, 2013). Megen litteratur peger på, at 

globaliseringen udvisker de geografiske grænser, hvorfor variationer i oplevelser, erfaringer og 

generationernes identitet mindskes (Ibid.). Af denne årsag kan det diskuteres, om generationer i dag er 

noget, som aktivt skabes via sociale konstruktioner: “As we examine the generations coming of age in 

the more recent past, what is most striking is the way in which labels tend to be searched for and applied 

in advance of—or in place of—generational self-definition” (Bristow, 2016: 11). Ifølge Bristow (2016) 

udgør det store fokus på generationsforskelle i dag et forsøg på at skabe et narrativ, mere end det er 

baseret på reelle forskelle i generationers bevidstheder, hvilket var det oprindelige kriterium hos 

Mannheim. Mannheim (1952) pegede på, at nye generationer opstår som nødvendige modsvar på ydre 

omstændigheder: “A new generational consciousness emerges when some historical, social or economic 

shift occurs that necessitates new skills, new patterns of social organization and alterations in values 

and life styles” (Lyons & Kuron, 2013: 140). Heraf kan det argumenteres for, at generationer ikke kan 

prædefineres, da de først kan observeres retrospektivt: “Generations and their role in social change are 

best conceptualized retrospectively. It is easier to unravel the formation and impact of a past generation 

than to point to one in its formation” (Edmunds & Turner, 2002: 1). I forlængelse heraf pointeres det 

bl.a. af Hansen (2015), at det er en faldgrube ukritisk at lade sig overbevise af udbredte karakteristika 

vedrørende generationer. Hansen (2015) anerkender dog, at ældre og yngre generationer ofte vil handle 

ud fra forskellige logikker, hvorfor det anbefales at fremme gensidig forståelse heriblandt. Et formål 

med Hansens (2015: 15) forskning er netop at give læsere “(..) en dybere forståelse af de unikke og 

relevante karaktertræk, der er stærkere repræsenteret her [hos de unge] end hos ældre generationer 

med en anden baggrund og uden de yngres livslange digitale erfaring.” Hansen (2015) påpeger, at det 

naturligvis ikke er muligt at tilskrive individer bestemte egenskaber baseret på et årstal på en dåbsattest, 

da individuelle interesser, erfaringer og personlighedstræk mv. vil influere herpå. I stedet bør 
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generationer ses som et metodisk middel til at sætte tingene på spidsen med hensigten at øge forståelse 

og stillingtagen til nutidens arbejdsstyrke (Ibid.). 

4.1.2 Generationsforskning fra start til nu 
Mannheim kan ses som faderen indenfor forskning af generationer, hvilken han initierede i 1920’erne. 

Han forskede i, hvordan generationer udvikles og opstår, samt hvordan kulturel arv og viden overføres 

ved intergenerationelle relationer (Bristow, 2016). Mannheim interesserede sig for, hvordan samfundets 

akkumulerede kulturelle arv og viden overføres mellem generationer: “What matters is the interaction 

between ‘new participants in the cultural process’ and the society in which these participants are born, 

develop, and transform their world” (Bristow, 2016: 2). I modsætning til populære nutidige 

mediebilleder, hvor yngre generationer ofte fremstilles via labels som curlingbørn, GenerationMe, 

narcissistiske, mobil-afhængige, krævende, dovne og med overdreven tro på egne evner, beskrev 

Mannheim yngre generationer som en positiv nødvendighed for social forandring: “Young people are 

at the forefront of social change, Mannheim argued, because they are closer to the present problems; 

they are not working on old assumptions but are willing to consider new ideas as they make sense of 

their world” (Lyons & Kuron, 2013: 140-41).  

 

I forlængelse heraf kan det argumenteres for, at undersøgelser af generationer har ændret sig radikalt, 

både hvad angår overordnet fokus, samt hvilken værdi yngre generationer tillægges. “Mannheim’s 

theory is not specifically concerned with the impacts of generation on individual attitudes and 

behaviors, but rather the dynamic interaction of generations as a mechanism for social change” (Lyons 

& Kuron, 2013: 140). Nutidig generationsforskning fokuserer bl.a. på individuelle holdninger, 

generationsforskelle og organisatoriske implikationer: “(..) ‘Generational differences’ has become a 

buzzword and many organizations feel the need to offer training in this area to their employees. 

Furthermore, many practitioner-oriented publications have focused on the issues of generations in the 

workforce. One example of such an issue is that, as older employees continue to work longer instead of 

retiring and younger employees join the workforce, members of various generations are forced to 

communicate and function together despite having different expectations and motivations” (Urick, 

2012: 104). Et af de mere udforskede områder vedrører forskelle i generationers holdninger og værdier 

i relation til arbejde, herunder forhold som løn, autonomi og kollegiale relationer (Lyons & Kuron, 

2013). I forbindelse hermed er forskelle ofte fremstillet mere radikalt, end hvad de nødvendigvis er i 

virkeligheden. I en metaanalyse af Constanza m.fl. (2012) lykkedes det kun at finde meget små og i 

nogle tilfælde slet ingen forskelle mht. arbejdsrelaterede holdninger og værdier på tværs af fire 

generationer: “Overall, there is limited theoretical support for the hypotheses about specific differences 

among the generations on work-related outcomes and the reasons for them” (Ibid.: 379). I Constanza 

m.fl.’s (2012) metaanalyse indikeres, at ældre generationer er en smule mere tilfredse med deres job 
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sammenlignet med yngre generationer, samt at ældre generationer er mindre tilbøjelige til at forlade 

deres jobs. Andre værdiforskelle er bl.a., at betydningen af eksterne belønninger er størst hos Generation 

X1, vigtigheden af fritid er tiltaget blandt nyere generationer, mens værdien af sociale og andre indre 

belønninger synes at være blevet mindre (Urick, 2012).  

 

Trods ovennævnte tendenser er det stadigvæk uklart, hvorvidt forskellene kan tilskrives generation: 

“The question of whether these differences are attributable to generational membership, age, maturity, 

or other individual differences, remains unanswered” (Costanza m.fl., 2012: 390). Flere artikler 

fremhæver, at yngre generationer vægter work-life-balance højere end tidligere generationer og arbejder 

for at leve og ikke omvendt som tidligere generationer (Lyons & Kuron, 2013). En mulig forklaring 

herpå er, at yngre generationer har oplevet deres forældre bruge størstedelen af deres tid på arbejde, 

hvorfor de ønsker at tage afstand fra denne levevej (Ibid.). Dog forholder det sig sådan, at vi i Danmark 

arbejder mere end nogensinde før (Ørsted, 2013). I bogen ‘Livsfarlig ledelse’ beskriver Ørsted (2013), 

hvordan grænser mellem arbejds- og privatliv på nutidens arbejdsmarked udviskes: “Den venlige 

atmosfære, de fleksible arbejdstider, hjemmearbejdspladsen og firmabetalt smartphone med 24-timers 

adgang til email gør, at man selv kan bestemme, hvornår og hvor meget man arbejder. Så man har 

aldrig rigtigt fri. Sammenblandingen af private relationer og arbejde gør det svært at navigere” (Ibid.: 

20). Nok er det måske sandt, at nutidens unge vægter work-life-balance højere end tidligere 

generationer, men hvorvidt dette praktiseres, kan der med afsæt i Ørsteds fremstillinger stilles 

spørgsmålstegn ved. I hvert fald i en dansk kontekst.  

 

Siden Mannheim’s udgivelse ‘The Problem of Generations’ i 1952 har forskning af generationer været 

et udfordrende felt, både hvad angår ontologi og epistemologi. Generationsforskningen er bl.a. kritiseret 

for at tillægge generation for meget agens ift. individers individuelle personligheder, præferencer mv. 

(Rudolph m.fl., 2017). Derudover er der endnu ikke udviklet metoder, der med tilstrækkelig nøjagtighed 

kan bruges i studiet af forskelle blandt generationer, hvorfor det ikke er muligt at teste eksisterende 

teorier empirisk (Ibid.). Det er endnu ikke lykkedes endeligt at bevise eksistensen af 

generationsforskelle, samt hvordan disse manifesterer sig i bl.a. motivation og adfærd. Twenge m.fl. 

(2010: 1137) postulerer: “(..) there are much greater differences in job performance within age groups 

than between age groups, and the same is true of the generations: There are average differences but 

still plenty of variation within each generation.” Mens generationsforskelle og generationsledelse er 

blevet buzzwords indenfor organisation- og ledelseslitteratur, og bestemte definitioner på generationer 

fortsat udbredes, findes et mere kritisk perspektiv. Med dette postulerer teoretikere og forskere, at 

                                                        
1 Generation X defineres i Tabel 3 nedenfor. 
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kategoriseringer med afsæt i generationer aldrig vil være i stand til at rumme de individuelle forskelle, 

der eksisterer på tværs af generationer (Urick, 2012). Alligevel anerkendes, at en åbenhed overfor samt 

øget forståelse for såvel faktiske som potentielle forskelle blandt generationer kan være en styrke i en 

organisatorisk kontekst, både hvad angår ledelse og kollegialt samarbejde (Hansen, 2015). 

4.1.3 Fem generationer repræsenteret i medier og litteratur 
Med udgangspunkt i tre definitioner præsenteret ovenfor er generationer tildelt særlige karakteristika og 

beskrivelser, der bl.a. udspringer af historiske begivenheder som 2. verdenskrig og 9/11 (Constanza 

m.fl., 2012). “The idea is that common experiences by individuals of a particular age at a particular 

point in time create similarities (..) among those in the cohort” (Ibid.: 276). Via diverse undersøgelser 

er det forsøgt at påvise generationsforskelle mht. personlighed, arbejdsværdier, centrale holdninger, 

karriere-forventninger, teamwork og ledelsesbehov (Ibid.). Nedenfor er de fem generationer, der har 

vundet udbredelse i medier og litteratur, kort beskrives, med udgangspunkt i Constanza m.fl. (2012) og 

Shaw (2013), mens Generation Z beskrives med afsæt i Hansen (2015). 2 

 

Traditionalists 

The Silent 

Generation 

Født før 

19452 

Denne generation er selvsagt ved at være borte fra arbejdsmarkedet, 

hvorfor den ikke vil være central for nærværende opgave. 

Generationen er karakteriseret ved konservatisme og disciplin samt 

fokus på at opnå økonomisk sikkerhed gennem opsparing. 

Generationen voksede op under 2. verdenskrig, en tiltagende 

urbanisering, samt fremkomsten af radio, hvilket skabte nye 

muligheder. 

Baby Boomers Født fra 

1946-

19642 

Den hidtil største generation, som fortsat repræsenteres primært i 

senior- og ledelsespositioner på nutidens arbejdsmarked. Denne 

generation er præget af (økonomisk) optimisme, men er samtidigt 

kendetegnet ved at være stressede og materialistiske. Generationen 

voksede op under TV’ets fremkomst.  

Generation X Født fra 

1965-

19802 

Denne generation vil de næste 10-20 år dominere arbejdsmarkedets 

ledelsespositioner. Individer fra denne generation betegnes som 

værende skeptiske, fokuserede, realistiske og individualistiske. 

Generationen er vokset op under Vietnamkrigen, Oliekrisen og Den 

                                                        
2 De angivne årstal er baseret på Shaw’s (2013) opdelinger. Der er generelt variationer på årstal, der benyttes 
til at afgrænse generationer.  
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Kolde Krig samt en tredobling i antallet af skilsmisser, hvilket har 

medført øget usikkerhed.  

Generation Y 

Millennials 

GenMe 

  

Født fra 

1981-

20012 

Denne generation vil de kommende år være størst repræsenteret på 

arbejdsmarkedet. Generationen beskrives som værende socialt 

bevidste, men samtidigt kyniske og narcissistiske. Den første 

generation, der er vokset op med adgang til internettet, hvorfor 

denne har haft hele verden indenfor rækkevidde. Generationen er 

præget af økonomisk fremgang, betydelige teknologiske fremskridt 

og en modighed til at tænke ud af boksen og sige, hvad de mener. 

Generation Z Født fra 

20022 

Denne generation er ved at gøre sit indtog på arbejdsmarkedet. 

Generationen er den første såkaldte fuldt digitale generation, og den 

første generation, der er vokset op med mobiltelefon og sociale 

medier, som de i øvrigt er stærkt afhængige af. Grænserne mellem 

det virkelige og det virtuelle eksisterer ikke for denne generation, 

som efterspørger nærhed, tilgængelighed og hastighed. 

Tabel 3 
 

4.1.4 Delkonklusion: 1. underspørgsmål  
Med udgangspunkt i ovenstående introduktion til generationer kan udledes, at forskning af generationer 

er opstået som et forsøg på at forklare sociale forandringer i samfundet. Senere har forskningen belyst 

generationsforskelle, samt implikationer disse kan medføre i en organisatorisk kontekst. Generationer 

har de seneste 100 år været undersøgt fra mange faglige discipliner, hvoraf det mest anerkendte bidrag 

udspringer af sociologien, hvor generationer definers således: “a generation is defined as a group of 

individuals, who are roughly the same age, and who experience and are influenced by the same set of 

significant historical events during key developmental periods in their lives” (Constanza m.fl., 2012: 

377). De fem udbredte generationer varierer primært på baggrund af historiske begivenheder og 

teknologisk udvikling, mens der forekommer variation på årstal anvendt til at afgrænse generationer. 

Nyere forskning argumenterer for fremkomsten af globale generationer, da forskelle blandt generationer 

potentielt mindskes grundet globalisering, hvorfor nye generationer om muligt konstrueres socialt mere 

end de opstår naturligt som beskrevet af Mannheim (1952).  
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4.2 Weick’s Sensemaking 
Med ambitionen om at forstå, hvordan ledere forsøger at skabe mening om generationer og forskelle 

heriblandt, er sensemakingteori fundet relevant. Denne bruges til at dykke ned i og udfolde ledernes 

ytringer, bl.a. hvad lederne trækker på i meningsskabelsesprocesser (cues), hvilke sociale interaktioner 

de har indgået i for at skabe mening (social), samt hvilke referencerammer (identity) lederne ytrer sig 

på baggrund af. I analysen inddrages Weick’s Enactment, Selection og Retention (red. ESR) samt hans 

syv karakteristika for sensemaking. De syv forudsætninger går under forkortelsen SIR COPE (Weick, 

2009), og disse uddybes og kobles til opgaven nedenfor. Først redegøres kort for, hvorfor sensemaking 

er fundet relevant i denne sammenhæng. 

 

Den store mængde litteratur, der findes om generationer og forskelle imellem disse, er blot én gengivelse 

af virkeligheden jf. sensemakingteori og opgavens videnskabsteoretiske ståsted. Hvordan ledere oplever 

og skaber mening om forskellige generationer gengiver andre virkeligheder. Med sensemaking foretages 

en analyse på mikroniveau, hvormed det belyses, hvorvidt ledernes meningsskabelser stemmer overens 

med eller afviger fra litteratur og diskurser indenfor feltet. En antagelse indenfor sensemaking er dog, 

at makroniveau altid er integreret i handlinger på mikroniveau (Hernes, 2014). 

4.2.1 Sensemaking 
“Sensemaking is about labeling and categorizing to stabilize the streaming of experience” (Weick, 

2005: 410). I en hverdag præget af information overload forsøger individer at organisere og skabe orden 

i cues for at kunne træffe beslutninger og handle i komplekse situationer (Murphy, 2015). Via 

meningsskabelse forbindes det abstrakte med noget konkret, hvorved kognitive ressourcer frigives. I 

hverdagen reflekteres dette ved, at vi kategoriserer såvel situationer som individer og handler på 

baggrund af rutiner og stereotyper (Weick, 2005). Som omtalt i indledningen er verden mere kompleks 

og uforudsigelig end nogensinde før. Af denne årsag er det en nødvendighed at simplificere hverdagen 

for at få overskud til at agere i og træffe beslutninger i situationer præget af flertydighed. I denne opgave 

undersøges, om ledere foretager simplificeringer, hvad angår medarbejdere, bl.a. i form af 

generaliseringer og kategoriseringer og i givet fald, hvordan disse tager sig ud. “Sensemaking involverer 

den fortløbende retrospektive udvikling af plausible forestillinger, som rationaliserer, hvad folk gør” 

(Murphy, 2015: 25). I forlængelse heraf pointeres, at analysen af meningsskabelse i denne opgave finder 

sted på to niveauer. Der forekom nye fortolkninger og meningsskabelser under interviewene, idet 

lederne ikke nødvendigvis havde forholdt sig til de omtalte temaer: “(..) sensemaking means basically 

“inventing a new meaning (interpretation) for something that has already occurred during the 

organizing process but does not yet have a name (italics in original), has never been recognized as a 

separate autonomous process, object, event” (Weick, 2005: 411). Samtidigt formodes, at lederne havde 
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visse forforståelser om og holdninger til generationer på forhånd, hvorved tidligere meningsskabelser 

ligeledes blev artikuleret og eventuelt videreudviklet. 

4.2.2 SIR COPE - Syv karakteristika ved Sensemaking 
S’et står for social og angiver, at sensemaking udgør en social, interaktiv og relationel proces, 

hvorigennem handlinger koordineres (Weick, 2009). Ledernes sensemaking foregår således ikke i et 

vakuum, men er et resultat er interaktioner med medarbejdere, familie, venner, kollegaer, medier, 

litteratur osv. I’et er lig med identitet og indikerer, at sensemaking udfoldes på baggrund af identiteter, 

der udgør ledernes referencerammer for meningsskabelse: “(..) individuals attempt to make sense of 

ambiguous stimuli in ways that respond to their own identity needs” (Weick, 2005: 416). Identitet 

afhænger af konteksten, hvilken derfor er determinerende for, hvordan der skabes mening. “Afhængigt 

af hvem jeg er, vil min definition af det ‘derude’ også ændre sig” (Murphy, 2015: 48). Denne opgaves 

afgrænsning til kun at inkludere ledere, påvirker naturligvis de meningsskabelser, som vil fremgå i 

analysen. Ledernes position i organisationen vil med al sandsynlighed udgøre andre 

meningstilskrivelser, end medarbejdere ville have angivet. Bestemte meninger kan over tid inkorporeres 

i ens identitet, hvorved retention forekommer (Ibid.). R er lig med retrospect og henviser til, at handling 

går forud for erkendelse (Weick, 2009), hvilket er ensbetydende med, at fortolkning og 

meningstilskrivning først finder sted efter handling. Meningsskabelse finder således sted som en 

efterrationalisering på baggrund af bl.a. erindringer og forforståelser, hvilket kan involvere biases 

(Murphy, 2015). Kirkegaard udtaler sig i overensstemmelse med Weicks (2009: 5) princip om 

retrospect, herunder at “Livet skal leves forlæns, men forstås baglæns” (Hernes, 2014). I relation til 

opgaven peger R’et på, at lederne interagerer med medarbejdere uden nødvendigvis at forholde sig til 

deres egen adfærd. Dette kom til udtryk i flere interviews, da lederne tilkendegav, at de ikke før havde 

reflekteret over mange af de temaer, vi talte om, hvormed det indikeres, at meninger blev konstrueret 

under interviewet. Lederne foretog under interviewene tilbageblik og fortolkninger for at besvare 

spørgsmålene, hvorfor der potentielt blev skabt nye meninger, da spørgsmålene gav anledning til 

refleksion over og fortolkning af tidligere episoder.  

 

C’et henviser til cues, som består af tegn, signaler og ledetråde i omgivelserne, der udvælges i selection-

fasen på baggrund af identitet og referencerammer (Murphy, 2015). Udvalgte cues, f.eks. i form af 

konkrete personlige erfaringer, fremstående erindringer, medieomtale eller litteratur, fungerer som 

byggesten i sensemakingprocesser. O står for ongoing og henviser til, at sensemaking er en fortløbende, 

kontinuerlig proces, hvorfor vi ikke kan sætte hverken handling eller meningsskabelse på pause. 

Meningsskabelsesprocesser er dynamiske og altid igang, og vi må forblive i handling for at holde os 

orienterede og opnå nye erkendelser, som kan tilpasse efterfølgende handlinger (Ibid.). “Sensemaking 

is a diagnostic process directed at constructing plausible interpretations of ambiguous cues that are 
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sufficient to sustain action” (Weick, 2009: 55). Sensemaking er afgørende, når individer agerer i 

komplekse og flertydige situationer, hvor det ikke er muligt at trække på tidligere erfaringer. 

Sensemaking aktiveres, ifølge Weick (2005), ved spørgsmålet om “same or different?” At 

meningsskabelse er ongoing reflekteres i flere af interviewene, da lederne løbende ytrede nye 

fortolkninger. P’et står for plausibility og henviser til, at sensemaking er drevet af sandsynlighed og 

troværdighed fremfor nøjagtighed (Weick, 2009). Dette med udgangspunkt i, at vi aldrig kan opnå den 

rigtige mening, da der eksisterer uendeligt mange fortolkningsmuligheder. Lederne sensemaker således 

på baggrund af konkrete oplevelser og vurderinger af troværdige sammenhænge mht. alder og adfærd 

mv. blandt deres medarbejdere. Ligeledes vil ledernes meningsskabelser påvirkes af et ønske om at 

fremstå som troværdige personer, hvorfor deres meninger må være legitime og præget af kontinuitet. 

E’et står for enactment og kan oversættes til ‘at skabe i handling’ (Hammer & Høpner, 2015), hvilket 

udgør fundamentet for sensemaking, da handling går forud for fortolkning og meningsskabelse: 

“Sensemaking is about the interplay of action and interpretation” (Weick, 2005: 409). Handling gør os 

i stand til at tilpasse os omgivelser, men samtidigt er vi via handling i stand til at påvirke og ændre 

omgivelserne. Dette beskrives som en proces mellem ecological change og enactment, der gensidigt 

påvirker hinanden (Ibid.). “A central theme in both organizing and sensemaking is that people organize 

to make sense of equivocal inputs and enact this sense back into the world to make that world more 

orderly” (Ibid.: 410). Vores omgivelser er derfor både begrænsende og muliggørende for vores 

handlinger og meningsskabelser. I denne opgave er ledernes handlinger og sensemaking vedrørende 

medarbejdere fra forskellige generationer med til at skabe den sociale virkelighed for såvel lederne selv 

som for medarbejdere. Lederes meningsskabelser vil påvirke medarbejdernes sensemaking, handlinger 

og identitet, hvorved der kan skabes selvopfyldende profetier (Hammer & Høpner, 2014). 

“Selvopfyldende profetier er et meget centralt begreb i sensemakingteori” og består af, at de 

forventninger, vi har til andre og den måde, vi møder dem på, vil påvirke deres adfærd (Murphy, 2015: 

22). Som sociale aktører er vi derfor medskabere af den kontekst, vi oplever. 

 



Specialeafhandling af 
Michelle Bertelsen 
 

Side 31 af 79 
 

 

Figur 1 

4.2.3 ESR - Tre faser ved Sensemaking 
De indbyrdes relationer blandt de syv karakteristika er angivet i ESR-modellen ovenfor, hvilken 

inkluderer de tre centrale faser i meningsskabelsesprocesser med tilføjelse af ecological change: “(..) 

sensemaking can be treated as reciprocal exchanges between actors (Enactment) and their 

environments (Ecological Change) that are made meaningful (Selection) and preserved (Retention)” 

(Weick, 2005: 414). Ved den reciprokke relation mellem ecological change og enactment identificeres 

uregelmæssigheder i omgivelserne, og der skabes en foreløbig orden i strømninger af information, vi 

konstant udsættes for (Ibid). Enactment består af organisering og handling (Hernes, 2014), hvorunder 

cues bemærkes (noticing) og afgrænses (bracketing) (Weick, 2005). Via denne proces sker en 

simplificering, da cues organiseres og kategoriseres. Ved selection foretages en udvælgelse (Hernes, 

2014), hvor antallet af mulige meninger reduceres gennem retrospektiv fremkaldelse og erfaringer, 

mentale modeller og artikulering af sandsynlige og troværdige narrativer (Weick, 2005). Den nye 

mening, som skabes, kan ses som midlertidig, da denne enten vil bekræfte eller udfordre tidligere skabte 

meninger (Murphy, 2015). Retention forekommer, når udvalgte meninger og narrativer fastholdes og 

genfortælles, hvorved de danner grundlag for yderligere meningsskabelser: “When a plausible story is 

retained, it tends to become more substantial because it is related to past experience, connected to 

significant identities, and used as a source of guidance for further action and interpretation” (Weick, 

2005: 414). Den mening, som fastholdes, afhænger bl.a. af identitet, da vi som individer ønsker at 

fremstå konsistente og troværdige (Murphy, 2015). Hernes (2014) forklarer, at bestemte 

meningsskabelser opnår fremdrift og legitimeres kollektivt via følgende tre processer: 1) valg, 2) 

irreversibilitet og 3) offentlig synlighed. “Når mennesker handler, bliver deres handlinger bindende, 

hvis disse handlinger opstår i kontekst med høj grad af valg, irreversibilitet og synlighed” (Murphy, 
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2015: 118). Er disse tre betingelser tilstede i forbindelse med en handling, vil følgende enactments ofte 

være præget af et forsøg på at retfærdiggøre tidligere handlinger. Et ønske om retfærdiggørelse af 

tidligere handlinger kan danne basis for sociale strukturer, kulturer og normer (Ibid.). Det kan 

argumenteres for, at den store omtale af generationer i medierne (offentlig synlighed) har været med til 

at udbrede bestemte meningsskabelser vedrørende generationer, som da har gjort det sværere at foretage 

andre fortolkninger og handlinger (irreversibilitet), hvilket potentielt er determinerende for de meninger, 

ledere skaber.   

4.2.4 Opsummering  
I ovenstående afsnit har jeg præsenteret Weick’s Sensemakingteori og dertilhørende begreber, som vil 

danne udgangspunkt for specialets analyse. De syv karakteristika for sensemaking, herunder 1) social, 

2) identity, 3) retrospect, 4) cues, 5) ongoing, 6) plausibility og 7) enactment, samt ESR-modellen er 

beskrevet og relateret til opgaven. På baggrund af ovenstående kan sensemaking opsummeres med 

Weick’s egne ord: “(..) sensemaking unfolds as a sequence in which people concerned with identity in 

the social context of other actors engage ongoing circumstances from which they extract cues and make 

plausible sense retrospectively, while enacting more or less order into those ongoing circumstances” 

(Weick, 2005: 409).  

4.3 Social Identity Theory og Generationsidentitet  
Formålet med nedenstående er at introducere Social Identity Theory (red. SIT), som den oprindeligt er 

beskrevet af Tajfel & Turner (1979) samt dennes centrale begreber, da disse vil ligge til grund for 3. 

analysedel. Derudover beskrives Generationsidentitet som en underkategori til SIT.  

4.3.1 Teoriens grundlag 
SIT blev oprindeligt etableret grundet et ønske om at beskrive adfærd mellem grupper, grupperelationer 

og gruppekonflikter. Forskning indenfor SIT har haft fokus på mønstre af individuelle fordomme og 

diskrimination, og individers motivation for at indgå i interpersonelle interaktioner og relationer (Tajfel 

& Turner, 1979). Selvom teorien tager afsæt i socialpsykologi, har forskning taget udgangspunkt i 

enkeltindivider og deres adfærd i sociale sammenhænge. Teorien omhandler, hvordan individer 

definerer sig selv med udgangspunkt i sociale grupper, samt hvordan individer kategoriserer sig selv for 

at skabe orden i deres sociale omgivelser og skabe mening om dem selv som individer (Urick, 2012). 

“Social identities are thus ‘cultural, discursive or institutional notions of who or what any individual 

might be’ ” (Watson, 2008: 131). 

 

Tajfel & Turner (1979) præsenterer et kontinuum af social adfærd, der bevæger sig fra interpersonel 

adfærd til intergruppe adfærd (Figur 3). I den ene ende af kontinuummet baseres interaktion mellem 
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individer på individernes indbyrdes relationer, individuelle personligheder og egenskaber, mens 

interaktion i den anden ende determineres af individers tilhørsforhold til sociale grupper og 

dertilhørende socialt definerede kategorier (Ibid.). Intergruppe adfærd defineres som følger “any 

behavior displayed by one or more actors toward one or more others that is based on the actor’s 

identification of themselves and the others as belonging to different social categories” (Tajfel & Turner, 

1979: 283). Det pointeres, at disse to typer af adfærd sjældent vil finde sted i deres rene former (Ibid.). 

Teorien angiver, at intensiteten af en gruppekonflikt vil afgøre, hvilken af de to typer adfærd, individer 

vil påtage. Ved meget intense gruppekonflikter vil individer som regel behandle den modsatte gruppe i 

overensstemmelse med egen gruppes normer og værdier og i mindre grad ud fra personlige relationer 

og overbevisninger. Tajfel & Turner (1979) beskriver endnu et kontinuum, der omhandler individers 

individuelle holdninger, værdier og overbevisninger i relation til gruppetilhørsforhold og omgivelser. 

Den ene ekstrem kaldes social mobility. Individer med denne overbevisning betragter deres omgivelser 

som fleksible og gennemtrængelige i den forstand, at det er muligt at bevæge sig mellem sociale grupper 

og -kategorier og placere sig der, hvor det bedst mulige afkast opnås. Med afsæt i ovenstående 

kontinuum vil individer med denne overbevisning ofte udvise interpersonel adfærd (Ibid.). Den anden 

ekstrem hedder social change, og individer med denne opfattelse anskuer deres omgivelser som præget 

af faste strukturer, hvilket gør det nærmest umuligt at bevæge sig mellem grupper. Dette selvom et 

individs medlemskab i en gruppe eventuelt har negative konsekvenser. Individer i denne ende af 

kontinuummet vil oftest agere med udgangspunkt i intergruppe adfærd (Ibid.). Ovenstående er 

opsummeret nedenfor med inkludering af personlig overbevisning, social adfærd og øvrige 

karakteristika. 

 

 

Social Mobility Social Change 

Interpersonel Behavior Intergroup Behavior 

Fleksibilitet, gennemtrængelighed 

Variation og individualitet i 

adfærd overfor outgroups 

Faste opdelinger 

Ensartethed i adfærd overfor outgroups 

Behandler medlemmer af outgroups som 

udifferentierede individer  

Gruppe-stereotyper, fordomme, diskrimination  

Tabel 4 
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4.3.2 Centrale begreber 
SIT omhandler individers fornemmelse af, hvem de er baseret på medlemskab i en eller flere grupper, 

samt hvordan individers identitet skabes (Hogg & Terry, 2000). Kriterier for at være medlem af en social 

kategori og -gruppe består i, at individet definerer sig selv på baggrund af dette medlemskab, samt at 

andre gruppemedlemmer definerer individet i relation til gruppen (Ibid.). En gruppe forstås her som en 

samling af individer, der opfatter sig selv som medlemmer af den samme sociale kategori, og som deler 

en emotionel involvering heri (Ibid.). Individers selvbilleder afspejler i høj grad deres tilhørsforhold til 

grupper, hvorigennem individer opnår bl.a. selvværd og stolthed. Som medlem af en gruppe identificerer 

og definerer individer sig selv relationelt og komparativt ud fra ligheder og forskelle til andre grupper 

(Ibid.). Det bør hertil pointeres, at grupper oprettes og eksisterer i kraft af tilstedeværelsen af andre 

grupper, hvorved der skabes modsætningsforhold (Tajfel & Turner, 1979). I denne forbindelse vil ofte 

forekomme in- og outgroup-biases, hvilket vedrører tendensen til at favorisere egen gruppes normer og 

værdier, mens afvigelser herfra vurderes negativt (Roberge & Dick, 2010). En øvrig konsekvens ved 

denne bias er, at outgroups ofte tilskrives negative egenskaber og stereotyper (Ibid.). I et eksperiment 

udviklet af Tajfel & Turner (1979) fandt de, at diskrimination blandt grupper, såkaldt intergruppe-

diskrimination, kan eksistere trods situationer præget af minimal eller ingen konflikt mellem 

repræsenterede grupper, anonyme tilhørsforhold samt ingen umiddelbare interessekonflikter eller 

tidligere fjendtlighed mellem grupperne (Ibid.). En mulig forklaring herpå er tilstedeværelsen af in- og 

outgroup-biases. Tajfel & Turner (1979: 281) beskriver denne tendens som en påfaldende og 

dominerende funktion af intergruppe-relationer: “the mere awareness of the presence of an out-group 

is sufficient to provoke intergroup competitive or discriminatory responses on the part of the of the in-

group.”  

4.3.3 Analytiske dimensioner 
SIT indeholder tre mentale processer, hvorunder individer evaluerer andre som enten in- eller outgroup 

(Tajfel & Turner, 1979). De tre processer er hhv. social kategorisering, social identifikation og social 

sammenligning (Ibid.). Social kategorisering kan forstås som en kognitiv proces, hvor omgivelser 

simplificeres gennem segmentering, kategorisering og ordning af objekter såvel som cues og individer, 

inklusiv individet selv (Ibid.). Denne proces finder sted i forsøget på at skabe mening, som gør én bedre 

i stand til at handle i den sociale verden (Ibid.) og kan på mange måder sammenlignes med faserne i 

ESR-modellen. Sociale kategorier bruges til at forsimple den komplicerede virkelighed og fungerer som 

orienteringspunkter for individers selvreferencer, hvorved individers position i samfundet defineres 

(Ibid.). Gennem medlemskab i grupper stifter individer bekendtskab med gruppens definerede normer 

og værdier samt passende adfærd, som de da kan agere i overensstemmelse med (Ibid.). Social 

identifikation vedrører en proces, hvor identitet, fra de gruppe(r), som individer i foregående proces har 

kategoriseret sig selv som tilhørende, adopteres (Ibid.). Denne identificering vil påvirke individers 
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adfærd, så denne stemmer overens med normer i pågældende gruppe, og tilhørsforholdet til gruppen vil 

få en emotionel betydning for individers identitet og øvrige egenskaber: “(..) social identification leads 

to activities congruent with the group identity and can contribute to stereotypical views of both the in-

group and out-group” (Urick, 2012: 105). Social sammenligning udgør den sidste proces og vedrører, 

at når individer har kategoriseret sig selv som medlem af en gruppe og identificeret sig med gruppens 

normer, vil individet ofte sammenligne sin egen gruppe med andre grupper (Tajfel & Turner, 1979). For 

at opretholde positive selvbilleder og identitetsforståelser må individets egen gruppe fremstå favorabel 

ved sammenligning. Dette kan have uhensigtsmæssige følger i form af udbredelse af biases, stereotyper, 

diskrimination, gruppekonflikter mv., da der kan opstå kampe om ressourcer og jobs endog om identitet 

(Ibid.).  

 

Social identitet består af individers erkendelse af at tilhøre bestemte sociale kategorier og grupper, 

hvorudfra deres selvbillede skabes (Ibid.). Social identitet bygger på følgende antagelser oversat fra 

Tajfel & Turner (1979): 1) Individer forsøger at forbedre deres selvværd ved at skabe positive 

selvbilleder, 2) Sociale kategorier og grupper er associeret med gensidigt accepterede hhv. positivt eller 

negativt evaluerede værdier og egenskaber, som vil påvirke individers sociale identitet, og 3) 

Evalueringen af ens egen gruppe foregår med reference til andre grupper gennem sociale 

sammenligninger af værdier og egenskaber. Positivt afvigende sammenligninger mellem in- og 

outgroup vil skabe høj prestige, mens negativt afvigende sammenligninger vil medføre lav prestige. 

Med afsæt i disse antagelser vil individer forsøge at opnå og bibeholde en positiv social identitet ved at 

foretage favorable sammenligninger af egen gruppe med relevante outgroups. Hvis den sociale identitet 

ikke er tilfredsstillende, vil individer enten skifte til en mere positivt differentieret gruppe, som beskrevet 

via social mobility, eller forsøge at differentiere nuværende gruppe mere positivt som ved social change 

(Ibid.; Tabel 4).  

 

Det tilstedeværende pres for at opnå positive evalueringer ved in- og outgroup-sammenligninger, 

medfører, at sociale grupper forsøger at differentiere sig fra hinanden. Målet hermed er at opretholde 

eller opnå overlegenhed over outgroups, hvorfor dette kan karakteriseres som en konkurrence (Ibid.). 

Tajfel & Turner (1979) beskriver tre overordnede strategier, individer eller grupper anvender i forsøget 

på at forbedre deres status og skabe en positiv social identitet i relation til relevante og sammenlignelige 

grupper. 1) ‘Individuel mobilitet’ består af samme tilgang som beskrevet ved social mobility. Individer 

vil tage afstand til deres medlemskab i grupper med lav status og forsøge at blive medlem af grupper 

med højere status. Denne strategi er individuel, hvorved gruppens status ikke ændres. 2) ‘Social 

kreativitet’ vedrører, at gruppemedlemmer forsøger at redefinere eller ændre på parametre, hvorpå de 

via social sammenligning opnår lav status. Dette værende ved at sammenligne andre dimensioner, der 
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måske kan få gruppen til at fremstå mere positivt eller ved at ændre på den negative værdi, der tilskrives 

gruppens egenskaber. Et alternativ er at sammenligne gruppen med andre mere lavt rangerede 

outgroups: “(..) self-esteem can be enhanced by comparing with lower-status groups rather than those 

of higher status” (Tajfel & Turner, 1979: 287). Denne strategi finder sted på gruppeniveau og ændrer 

gruppens opfattede status. 3) ‘Social konkurrence’ vedrører konkurrence om andet end status, herunder 

begrænsede ressourcer, der fremstår åbenlyse. Denne strategi vil ofte medføre konflikt og fjendskab. 

Strategien er på gruppeniveau og kan sammenlignes med social change. 

4.3.4 Generationsidentitet 
I det følgende relateres SIT til forskning lavet specifikt om identitet tilknyttet generationer. Tilknytning 

til en bestemt generation anses som tilsvarende medlemskab i grupper. Urick (2012) argumenterer for, 

at generation er en negligeret demografisk kategori indenfor eksisterende identitetsteorier. Efterhånden 

som aldersdiversitet i nutidens organisationer stiger, mener Urick (2012), at det er sandsynligt, at 

tilhørsforhold baseret på generation fremadrettet vil blive mere fremtrædende for individers 

identitetsskabelse. Indenfor generationsidentitet baseres identitetsskabelse på generationsmedlemsskab, 

mens det beskrives, at der indenfor én generation naturligvis kan forekomme varierende identiteter. 

Andre teoretikere argumenterer for, at en generationsidentitet opstår, når medlemmerne i generationen 

træder ind i voksentilværelsen, betegnet som mellem 17-25 år. I denne fase vil betydningsfulde events 

få status som collective memories, og disse vil præge individers holdninger og adfærd (Lyons & Kuron, 

2013). “Generational identity is defined as an individual’s awareness of his or her membership in a 

generational group and the significance of this group to the individual” (Urick, 2012: 103). Urick 

(2012) og Joshi m.fl. (2010) præsenterer tre aspekter af generational identity:  

 

1. ‘Gruppebaseret identitet’ relaterer sig til individer, der påbegynder en hændelse samtidigt. Her 

defineres generation som en gruppe af individer, der indtræder i en (livs)fase samtidigt. 

Generationsidentitet opnås gennem et specifikt event, f.eks. dét at starte på en uddannelse eller en 

arbejdsplads. Individerne i den pågældende gruppe vil opnå fælles erfaringer, hvilket skaber en 

forholdsvis stabil generationsidentitet. “(..) a cohort-based generational identity may be defined in 

terms of membership in a collective that has experienced organizational entry within the same time 

interval” (Joshi m.fl., 2010: 397). 

2. ‘Aldersbaseret generationsidentitet’ angiver, at individers identitet defineres ud fra fødselsår 

samt oplevelser, der er uafhængige af arbejdslivet. Dette stemmer overens med Mannheim’s 

definition, herunder at individer, der er vokset op i en bestemt periode, vil være påvirket af de 

samme begivenheder, hvorfor de vil opnå en såkaldt collective mind, som vil have indflydelse på 
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bl.a. værdier og holdninger. “(..) an age-based generational identity may be defined in terms of 

membership in an age group that shares collective memories developed during the formative years 

of life” (Ibid.: 398).  

3. ‘Generationsidentitet baseret på arbejdsområde’, hvormed identitet afspejler individers 

erfaringer, holdninger, kompetencer og relationer opnået gennem en specifik organisatorisk rolle i 

en bestemt periode (Joshi m.fl., 2010). Denne identitet er mere dynamisk end ovenstående, da 

individer oftest besidder forskellige roller i løbet af en ansættelse, hvorved de opnår relationer til 

medarbejdere i relaterede positioner. Relationer og netværk har afgørende indflydelse på denne 

generationsidentitet (Ibid.). Derudover fremhæver denne definition overdragelsen af rolle-

specifikke egenskaber fra generation til generation, f.eks. via mentorordninger, samt den naturlige 

bevægelse i et organisatorisk hierarki, når medarbejdere forfremmes og forlader deres roller, som 

typisk overtages af medarbejdere fra lavere positioner, hvorved der skabes en kaskade: “(..) an 

incumbency-based generational identity may be defined in terms of occupancy in an organizational 

role that must be understood to be finite, has been occupied by a successor, and will occupied by a 

predecessor” (Ibid.: 399). 

Tabel 5 
 
En forudsætning, for at identitet baseret på generation opstår, er, at individer opfatter det som værende 

fordelagtigt at identificere sig med én generation over andre samt at differentiere denne fra øvrige 

generationer (Urick, 2012). Individer vil identificere sig med den generation, der bedst afspejler dennes 

værdier (Ibid.), hvorpå individer vil foretage sammenligninger af in- og outgroups, hvilket kan føre til 

biases og stereotyper og i værste fald diskrimination (Posthuma m.fl., 2012). På arbejdspladser kan dette 

have konsekvenser for samarbejde på tværs af generationer (Urick, 2012).  

 

Joshi m.fl. (2012) har fundet, at intergenerationelle interaktioner kan beskrives via et kontinuum fra 

resistive (modstand) til transmitive (videregive). Resistive henviser til modstandsprægede interaktioner 

mellem generationer, som øger tilstedeværelse af konflikt, negative forventninger og biases: “the idea 

of generation… [is] a collective strategy to secure and maintain resources… [which] implies that 

generation groups aim to secure advantage over other generations” og “generations as cohesive and 

distinct entities which are structurally at odds with each other” (Joshi m.fl., 2010: 400). Transmitive 

vedrører derimod intergenerationelle interaktioner præget af samarbejde, tillid og succesfuld overførsel 

af viden og kompetencer.  
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4.3.5 Opsummering af SIT og Generationsidentitet 
Ovenstående afsnit giver et indblik i den oprindelige Social Identity Theory af Tajfel & Turner (1979) 

samt Generationsidentitet. Der præsenteres to kontinuum indeholdende hhv. social adfærd samt 

personlig overbevisning, hvilket vedrører individers opfattelse af social identitet som værende fleksibel 

eller stabil (Figur 3). Det beskrives, hvordan individer opnår identitet via medlemskab i grupper og tre 

processer i relation hertil, hhv. social kategorisering, social identifikation og social sammenligning. 

Tilhørsforhold til grupper vedrører in- og outgroup-sammenligninger, hvilke ofte vil fremme anvendelse 

af biases og stereotyper. Til slut kobles SIT til Generationsidentitet, herunder identitet baseret på 

medlemskab i en generation, hvilket opdeles i ‘gruppebaseret generationsidentitet’, ‘aldersbaseret 

generationsidentitet’ og ‘generationsidentitet baseret på arbejdsområde.’ 

4.4 Teoretisk refleksion 
Teoriafsnittet indledes med en indføring i litteratur om generationer, hvilket kan kategoriseres som 

specifik teori grundet dets indsnævrede fokus (Egholm, 2014). De i analysen anvendte teorier er af en 

mere generel karakter og er som beskrevet ovenfor udvalgt på baggrund af en datastyret kodning (Ibid.). 

Anvendelsen af teorierne har til formål at øge forståelsen for generationsforskelle og unge generationer 

fra et ledelsesperspektiv. Teorierne komplementerer hinanden, da sensemaking benyttes til at uddrage 

meningsskabelser og menigstilskrivelser fra de enkelte ledere, mens SIT anvendes til at nuancere disse 

fra et mere socialpsykologisk perspektiv. En umiddelbar svaghed ved den anvendte teori-kombination 

er, at begge teorier opererer på mikroniveau grundet deres fokus på individuelle meningsskabelser og 

sociale identiteter. Dette er dog forsøgt imødekommet ved at inddrage generationer som diskurs i 

diskussionen. Dette kompromis er foretaget for at opnå så dybdegående en analyse som muligt.  
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5. Analyse 

I det følgende vil det empiriske materiale analyseres med afsæt i de ovenfor præsenterede teorier, 

hvormed 2. og 3. underspørgsmål besvares. Analysens formål er via gengivelse af empirisk materiale 

og anvendelse af teori at udvide læserens forståelse for det undersøgte fænomen. Teoretisk bærende 

begreber anvendt i analysen er konsekvent markeret med kursiv.  

5.1.Analyse del II: Meningsskabelser og -tilskrivelser 
I det følgende analyseres, hvordan ledere skaber mening om generationsforskelle ved brug af Weick’s 

Sensemakingteori, herunder de syv karakteristika, SIR COPE, og ESR-modellen. Formålet hermed er 

at udfolde de i empirien bærende forståelser og meningstilskrivelser ved at besvare underspørgsmålet:  

 

2. Hvordan skaber ledere mening om unge generationer, og hvilke meningstilskrivelser træder frem i 

ledernes udtalelser med udgangspunkt i Weick’s Sensemakingteori? 

 

I nedenstående analyse nuanceres ledernes forståelser af og meninger om primært unge generationer, 

men da denne eksisterer i kraft af forskelle til øvrige generationer, vil udtalelser herom inddrages. Med 

afsæt i teoriafsnittet anses det som værende relevant at udfolde, om og hvordan ledernes forståelser 

relaterer sig til de i litteraturen udbredte definitioner og stereotyper vedrørende generationer. 

5.1.1 Generationsforskelle, indstilling og livsfaser 
Én leder er forholdsvis konkret i sin forståelse af generationsforskelle: “Jamen jeg kommer ret hurtigt 

til at tænke på, hvilken indstilling, man har til sit arbejde” (Bilag 8: 89). Øvrige ledere udtaler sig i tråd 

hermed: “(..) jeg tror ikke nødvendigvis, at det drejer sig om generationer og alder. Det kan faktisk godt 

gå på tværs af det, som i virkeligheden drejer sig mere om en indstilling, som medarbejder til at være 

nysgerrig...” (Bilag 5: 53). Flere af de interviewede ledere tager afstand til 1. definition på generationer, 

da de udtrykker, at alder ikke nødvendigvis er fyldestgørende for kategorisering af en generation: “Altså, 

så jeg har sådan lidt svært ved at se, at det er sådan skematisk at sige ‘du er en del af’ - bare på grund 

af aldersgruppen” (Bilag 7: 76). Ledernes umiddelbare tilkendegivelser af, at forskelle i højere grad 

knytter sig til individers indstilling, taler ind i 2. definition, da indstillinger er individuelle og med stor 

sandsynlighed påvirket af, hvor personen befinder sig i livet. En leder udtaler sig i tråd med 3. definition 

ved inddragelsen af en historisk begivenhed, herunder udbredelsen af teknologi, der indgår som et cue 

i lederens forståelse af generationsforskelle: “Der er sket nogle teknologiske forandringer, men som 

generation, så er det svært at konkludere for mig, om de sådan er vidt forskellige. Det afhænger lidt af, 

hvad man selv har oplevet i livet og sådan noget” (Bilag 7: 75). 2. definition afspejles her ved lederens 

angivelse af, at individuelle oplevelser potentielt vil påvirke individet mere end identificering med en 

generation. Lederen enacter, at netop på grund af individuelle oplevelsers væsentlighed, er det svært at 
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drage endelige konklusioner angående generationsforskelle. Af denne årsag kan det argumenteres for, 

at der ikke er forekommet retention i lederens meningsskabelse, jf. ESR-modellen, da én bestemt 

mening vedrørende generationer ikke umiddelbart tildeles forrang.  

 

Følgende citater illustrerer ligeledes 2. definition på generationer: “(..) hvor de er henne i deres liv, og 

hvad der motiverer dem, hvad det angår, er de forskellige” (Bilag 5: 51) og “Jeg tænker vel sådan lidt 

på nogle, der er forskellige steder i deres arbejdsliv...” (Bilag 2: 15). Sidste citat indikerer en forestilling 

om, at generationsforskelle udspringer af forskellige faser i arbejdslivet, som tilskriver medarbejdere 

bestemte karakteristika, mens første ytring umiddelbart afspejler en mere bred forestilling om livsfaser. 

Dette gengiver om muligt variationer i, hvordan ledere enacter og skaber mening om generationer med 

afsæt i privat- og/eller arbejdsliv, hvilket bl.a. vil afhænge af ledernes identity samt sociale interaktioner. 

Det er en udbredt egenskab blandt yngre generationer og kendetegnende for nutidens grænseløse 

arbejdsmarked, at arbejds- og privatliv smelter sammen (Hansen, 2015). Dette illustreres konkret i en 

forventning blandt yngre medarbejdere, der italesættes af flere ledere: “Altså der er helt sikkert behov 

for også at kunne engagere sig på et mere personligt niveau (..). Det er der en klar forventning om, at 

du ligesom også er dér” (Bilag 4: 43).  

5.1.2 Relevans af generationer 
Da lederne spørges til, om de finder det relevant at tale om og have fokus på generationsforskelle, ytrer 

én leder: “(..) altså der er jo nødt til at være fokus på det. Altså dem, som sidder og leder 

virksomhederne, de er som mig eller ældre. Og de fatter ikke, hvad der foregår hos den unge generation. 

Også fordi jeg tror, at det er gået så stærkt. Og for ligesom at få fat i dem, (..) altså folk nedefra - 

talenter og unge medarbejdere. (..) Så ligesom for at kunne tiltrække og fastholde de medarbejdere, så 

er man nødt til at have enormt meget fokus på det” (Bilag 1: 5). Det fremgår, at lederen oplever en 

forståelseskløft blandt sin generation og de unge, hvorved han enacter en differentiering heriblandt. 

Lederen anser det som både en nødvendighed og en konkurrencemæssig fordel at øge forståelsen for de 

unge. “Altså jeg tror det handler ligesom også om at være realistisk i sine forventninger til, hvad kan 

ske. Og der mener jeg, at det har den unge generation ikke. Eller også så er det bare sådan, at 

virksomhederne ikke kan møde deres forventninger. Så det kan godt være, at de unges krav måske er 

OK. Men det kan virksomhederne bare ikke efterleve eller opfylde. Og derfor så skal der ske en eller 

anden afstemning med virksomheden. Men det er også klart, at den virksomhed, der formår ligesom at 

opfylde de unges ønsker, jamen de får også de rigtige medarbejdere og de gode talenter. Så det er jo 

hele tiden sådan en balance, man skal søge” (Bilag 1: 6). Denne meningsskabelse afspejler ongoing, da 

den fremstår inkonsistent i den forstand, at lederen udtaler, at de unges forventninger er urealistiske, 

men samtidigt at deres forventninger måske er OK, og at det i stedet er virksomhederne, der bør 

afstemmes. Lederens meningsskabelse kan siges fortsat at være i enactment-fasen, hvad angår de unge 
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generationers indpas i organisationerne, da lederen fortsat forsøger at skabe orden og mening i de cues, 

han præsenteres for. Samtidigt udviser lederen en forståelse for organisationernes behov for unge 

talenter, hvilket stemmer overens med Mannheim’s (1952) beskrivelse af unge som en positiv 

nødvendighed for social forandring. Hansen (2015) fremhæver ligeledes, at digitale indfødte bør 

anerkendes som en essentiel drivkraft i udviklingen af fremtidens organisationer.  

 

En øvrig årsag til at det kan anses som værende væsentligt at være opmærksom på generationsforskelle 

udspringer, ifølge undersøgelsens respondenter, af generationers forskellige relationer til bl.a. sociale 

medier og teknologi. En leder ytrer, at en såkaldt afhængighed hertil efterhånden ikke kun hører unge 

til: “(..) jeg accepterer, at for nogen, der er alle de der sociale medier nærmest jo sådan - altså de er jo 

afhængige af det. Det er de fleste jo, så det er jo en helt naturlig del af ens hverdag” (Bilag 3: 32). 

Lederens umiddelbare accept af og forståelse for sociale medier indikerer, at lederens meningsskabelse 

vedrørende sociale medier har gennemløbet de tre faser i ESR-modellen og således indgår som en del 

af lederens identity. Af denne årsag enacter lederen en anerkendelse af brugen heraf, hvilket han ikke 

oplever gør sig gældende blandt ældre generationer: “(..) jeg havde en tidligere chef, han var så ældre 

(..) Han fortalte mig nemlig på et tidspunkt (..) ‘din ene medarbejder, er han ikke meget på, sidder han 

ikke meget og surfer? Eller sidder og laver alt muligt på - der ikke er arbejdsrelateret?’ Og så sagde 

jeg så ‘det ved jeg faktisk ikke, det har jeg ikke lige tænkt over.’ Ej men han synes faktisk, at hver gang 

han gik forbi ham, eller han sad her, så synes han bare altid, at det var sociale medier og andre sider. 

Det synes han lige, at han ville nævne for mig. Og så tænkte jeg sådan lidt ‘okay, det kunne da godt 

være, at jeg lige skal til at holde øje med det’, men han leverede jo rigtig fint, så der var ikke noget i 

hans leverancer, og så tænkte jeg bare sådan lidt ‘hvis det er den måde, han holder gejsten oppe i løbet 

af dagen, og hvis han synes, at det er fedt at sidde 10 minutter for hver time og kigge på et eller andet 

eller - whatever, så skal han da bare gøre det. Jeg er ligeglad.’ Og der tror jeg også, at det har måske 

også været noget med generationer, ik'. Han [tidligere chef] var over 50, og han kunne ikke forstå, at 

det gør man da ikke sådan noget. Hvor jeg var sådan lidt mere ‘nå, hva faen’ ” (Bilag 3: 33). Her 

fremgår en åbenlys forskel blandt yngre og ældre generationer i deres referencerammer og behov mht. 

sociale medier. Endvidere afspejler citatet retrospect, herunder at lederens handling går forud for hans 

erkendelse, idet lederen ændrer mening undervejs i pågældende episode. Mens han til en start overvejer 

at holde mere øje med pågældende medarbejder, ender han med, på baggrund af en afvejning af cues 

vedrørende medarbejderens præstation og leverancer, at vurdere, at dette ikke er nødvendigt. Heraf 

fremgår desuden plausibility, da lederen stiller sig tilfreds med egen tolkning af årsagen til 

medarbejderens adfærd, herunder at brugen af sociale medier motiverer medarbejderen (Bilag 3). 

Lederen skaber mening om forskelle i accept af sociale medier med afsæt i et cue omhandlende, at ældre 

generationer ikke er vokset op hermed, hvorfor de ikke har samme behov for at benytte disse og har 
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sværere ved at forstå dette behov (Ibid.). Af ovenstående fremgår således endnu en forståelseskløft 

blandt generationer, der potentielt kan have implikationer på nutidens arbejdsmarked.  

5.1.3 De unges urealistiske behov og forventninger 
Næsten gennemgående for empirien fremgår, at lederne oplever de unges høje forventninger til både 

organisationer og dem selv som urealistiske. Desuden at unge generelt overvurderer deres egne evner, 

hvorfor der eksisterer en opfattelse af, at de unge besidder en overdreven selvtillidsbias (Kahneman & 

Klein, 2009). Dette kommer bl.a. til udtryk ved følgende: “(..) der er noget med krav og forventninger 

til opgaver. De skal være virkelig komplekse, blive udfordret, (..) De er heller ikke blege for at sige, de 

skal have mere i løn, end hvad normale rammer er sat til (..) Selvom de ikke har noget ekstra at byde 

ind med. Udover det de har lavet på studiet, ikke. Skabt nogle gode resultater dér, (..) selvom de ikke 

har noget ekstra, end det der står på deres papir, så kan de godt udfordre den” (Bilag 3: 33) og “Men 

folk, der kommer med en 5-årig uddannelse, de kommer med en tro på, at de er verdens bedste. Og de 

kan ikke helt altid forstå, hvorfor det er, at de ikke nødvendigvis skal arbejde med strategi fra dag ét af” 

(Bilag 4: 41). Heraf fremgår en forventning til, at unges adfærd afspejler en overdreven tiltro på deres 

evner. Enactment af denne forståelse blandt ledere kan medføre, at ledere bemærker og fremhæver cues, 

der stemmer overens hermed. I forbindelse med selection vil meningsudfald begrænses til meninger i 

tråd med ovenstående, som da vil forme fremtidige enactments. Herved kan skabes en negativ spiral, 

hvor kritiske forventninger til unge fører til selvopfyldende profetier, hvormed eksisterende adfærd 

forstærkes (Murphy, 2015). En leder lader til at være opmærksom på dette: “(..) altså det allerfarligste, 

det er, når folk begynder at opføre sig som den definition, man laver af kassen i stedet for at være de 

mennesker, de er, ikke” (Bilag 5: 60). En anden leder udtaler, at de unges forestillinger om dem selv 

muligvis kan tilskrives “(..) at de [unge] ikke nødvendigvis er så reflekterede over tingene. Altså, mange 

kan godt have en selvopfattelse af, at alt hvad de rør ved, det er det pureste guld. Og det kan nogen 

gange være lidt en udfordring, hvis du ikke kan få dem til at reflektere over tingene” (Bilag 4: 42). Den 

begrænsede refleksion, der omtales her, relaterer sig til en udbredt meningstilskrivelse blandt lederne 

vedrørende, at unge er hurtige og mindre grundige i deres arbejde sammenlignet med ældre.  

 

De unges behov for hastighed har flere afskygninger. Én leder tager udgangspunkt i sin egen søn i en 

ytring omkring generationsforskelle, hvilket indikerer, at lederens sensemaking baseres på social: 

“Altså min søn, han er jo et helt andet sted, end hvor jeg er. (..) tiderne er anderledes ik’ med den måde 

man kommunikerer på (..) med sociale medier og sådan noget. De spiller jo en meget væsentlig rolle i 

den måde, man er på. (..) man sidder og kigger på de digitale medier, og man har ikke tid til at fordybe 

sig for eksempel i bøger osv. (..)” (Bilag 1: 2). Dette afspejler umiddelbart den 3. definition på 

generationer beskrevet i teoriafsnittet, da historiske begivenheder og sociale omstændigheder beskrives 

som værende af betydning for generationsforskelle. Disse kan ses som cues i lederens meningsskabelse, 
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hvor sociale medier ikke nødvendigvis indgår i lederens identity. Lederen tilskriver i forlængelse heraf 

unge en bestemt måde at være på, der rummer at: “(..) tingene kan ikke gå hurtigt nok” (Ibid.) samt 

manglende tilbøjelighed til fordybelse. Der opstilles her et modsætningsforhold blandt unge og ældre 

mht. behovet for hastighed, hvormed lederen tilsyneladende tilskriver dette behov en negativ værdi i 

form af mindre grundighed og lavere kvalitet (Bilag 1). Lederen trækker gentagne gange på denne pointe 

under interviewet, hvilket tyder på, at meningen har gennemgået ESR-modellen, hvorfor den er blevet 

fastholdt og indgår i lederens referenceramme, der ligger til grund for yderligere meningsskabelser: 

“Altså, hvad kan man sige - det, der kommer fra den ældre generation, (..) jamen det er gennemtænkt 

og tager måske lidt længere tid, men det er gennemtænkt, og der er kvalitet i arbejdet. Så hvis man går 

helt ned til den yngste (..), jamen så tror jeg, at det der med at sætte sig ned og tage sig tiden og tænke 

tingene igennem. Det sker ikke i samme udstrækning. Netop igen fordi tingene måske skal - gå stærkere” 

(Bilag 1: 12). Lederen inddrager social, da han ytrer, at han deler denne mening med kollegaer, hvorved 

legitimiteten heraf øges jf. princippet om irreversibilitet beskrevet af Murphy (2015): “(..) det kan jeg 

også se, når jeg snakker med øvrige ledere her i [virksomheden] (Bilag 1: 2). Interaktioner præget af 

denne og ovenstående meningstilskrivelser vedrørende overdreven selvtillid kan medføre 

selvopfyldende profetier blandt unge, som potentielt vil forsøge at levere hurtigere samt udvise stor tiltro 

på deres evner i forsøget på at opnå anerkendelse fra ledelsen.  

 

Flere ledere tilkendegiver, at de kan relatere sig til de unges adfærd: “Men jeg synes også, at noget af 

det her med, at når du er 25 år gammel, og det er dit første job (..) Så kender jeg jo godt selv, man vil 

vise alt, man vil gøre alt, man vel gerne sådan på en eller anden måde bevise, at det her, det kan jeg 

godt finde ud af, fordi jeg er ret god til det, jeg har læst fem år, så et eller andet, må jeg kunne finde ud 

af. Der kan man så overvurdere sig selv, når man kommer dertil” (Bilag 7: 82). Dette citat illustrerer 

identity, da lederen genfremkalder personlige erindringer fra sin egen entre på arbejdsmarkedet for at 

skabe mening. Endvidere afspejler følgende ‘så et eller andet, må jeg kunne finde ud af’, at unge om 

muligt møder arbejdsmarkedet med usikkerhed, hvilket udtrykkes i det følgende: “De yngre det er 

sådan: gør jeg det godt nok? Hvad skal jeg gøre mere af? Lidt "se-mig"-agtigt engang imellem” (Bilag 

2: 17) og “Men der er jo selvfølgelig ikke nogen tvivl om, tænker jeg, at altså, når jeg ser på den yngre 

generation, at der er måske mere et behov for og interesse for at blive set oftere” (Bilag 5: 52). Heraf 

fremgår en meningsskabelse vedrørende, at de unges adfærd udspringer af et behov for opmærksomhed, 

hvilket potentielt udgør en bias, da denne adfærd ligeså vel kan vidne om usikkerhed, søgen efter 

relationer eller noget tredje.  

 

Flere ledere oplever, at de unge har høje krav til bl.a. arbejdsudstyr: “Jeg tror måske også, at der bliver 

stillet nogle lidt andre forventninger og nogle lidt andre krav til blandt andet sådan noget helt 
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lavpraktisk som indretning, og hvad er det for nogle gadgets, jeg får stukket i hånden, når jeg starter 

første dag. Sven på 50 han er nok ligeglad med, om der står en iPhone eller en Android til rådighed. 

Det betyder helt sikkert noget for vores udviklere på 27” (Bilag 9: 108). Dette vidner endnu engang om 

ledernes oplevelse af, at de unge er svære at tilfredsstille og til tider stiller urimelige krav sammenlignet 

med ældre. Ovenstående krav kan endog ses som en økonomisk last for organisationerne, da lederne 

oplever, at de er nødt til at imødekomme disse i forsøget på at tiltrække og fastholde unge talenter.  

5.1.4 Fleksibilitet 
Det er en udbredt oplevelse blandt lederne, at unge i større udstrækning efterspørger fleksibilitet end 

øvrige generationer, bl.a. muligheden for at forlade arbejdspladsen om eftermiddagen og vende tilbage 

til arbejdet om aftenen hjemmefra (Bilag 3, 4, 8). Det lader imidlertid ikke til, at organisationer 

imødekommer dette behov trods denne erkendelse. En leder italesætter, at de i hans organisation 

arbejder med core working hours, hvor det som udgangspunkt forventes, at medarbejderne er tilstede: 

“(..) vi vil gerne have at vores medarbejdere, de er tilstede, fordi det giver noget med team-dynamikken 

(..) man arbejder bare bedre sammen, (..) (Bilag 3: 25). Hermed demonstreres en variation blandt 

lederens og unges referencerammer, idet lederens forestilling om arbejdstider varierer fra de unges 

efterspørgsel. Lederen lader til at være opmærksom på de unges behov, men distancerer sig samtidigt 

herfra ved at italesætte, at han ikke kan genkende dette hos sig selv og jævnaldrende: “Så den fleksibilitet 

har de [unge] virkelig brug for. Det har jeg ikke oplevet så meget fra mig selv eller fra andre. Det kan 

også være nogle gange, så sidder de og arbejder i weekenderne (..) Det er der ikke andre i mit team, 

som gør” (Bilag 3: 25). Citatet indikerer, at lederen har svært ved at relatere sig til, at unge bl.a. vælger 

at arbejde i weekenderne. En anden leder ytrer, at de i hans organisation har forsøgt at udbrede fleksible 

arbejdsforhold og accepten heraf: “(..) altså jeg tror rent faktisk, at (..) man er meget bevidst om, at du 

har, når 80% af din arbejdsstyrke er unge mennesker, (..) de kommer bare med en bredere forventning 

om, at der også er plads til andet end arbejde. Og det er sådan. Det lyder paradoksalt, når det er, at de 

virkelig gerne vil arbejde, og det skal de nok også gøre, men de har også bare behov for at gå klokken 

fire eller. Så jeg tror fleksibilitet betyder også rigtig meget for dem” (Bilag 4: 44). Lederen anerkender 

via denne meningsskabelse, at de unges ønske om fleksible arbejdsforhold ikke er ensbetydende med, 

at de arbejder mindre, da lederen påpeger et cue om, at de unge arbejder på andre tidspunkter end de 

sædvanlige office hours (Ibid.). 

 

En leder tilskriver ydermere de unge et behov for hurtig respons og afklaring: “(..) det er måske den der 

fleksibilitet dér. (..) Men det er måske også, fordi de tænker, at hvis de har noget, så kan de bare lige 

sende en sms eller en mail, ellers så ringer de bare lige. Så afklarer vi det der” (Bilag 3: 31). Dette 

stemmer overens med Hansens (2015) begreb tiltideværende ledelse, hvilket han argumenterer for, er 

rammende for de unges behov, da denne ledelse rummer nuvær og tilgængelighed over nærvær og 
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synlighed. Tiltideværende ledelse afspejles i det følgende: “Jeg oplever, at behovet for min 

tilgængelighed er større hos den yngre gruppe. Ikke som i nødvendigvis fysisk tilgængelig, men at man 

kan få fat i mig. (..) Jeg oplever også, at behovet for og ønsket om at kunne træffe beslutninger hurtigere, 

den ligger mere markant hos den unge målgruppe” (Bilag 5: 58) og “De unge vil gerne have mere 

vejledning. De vil gerne have mere opmærksomhed. Og jeg tror i højere grad, skal man være tættere på 

sine yngre medarbejdere, end man skal være med sine ældre medarbejdere. (..) de søger den der nærhed 

(..)” (Bilag 1: 10). Med Hansens (2015: 13) ord: “(..) digitale indfødte efterspørger nærhed, 

tilgængelighed og hastighed, også i relationer med ledere.” Heraf kan udledes, at Hansens dybdegående 

studier af digitale indfødte reflekteres i ledernes forståelser af deres unge medarbejdere. 

5.1.5 Karriere og fastholdelse 
Et øvrigt behov, der tilskrives unge på tværs af empirien, er kontinuerlig udvikling. En måde, hvorpå 

det fra et organisatorisk perspektiv er forsøgt at imødekomme dette samt de unges behov for hastighed, 

er bl.a. ved brug af karrieretrin: “(..) det har været rigtig vigtigt for os, i hvert fald de seneste 1,5-2 år 

at ligesom anskueliggøre, hvad er karrieremulighederne herinde. Altså det er jo ikke fordi, at vi ansætter 

og håber på, at folk de forlader os igen efter halvandet år” (Bilag 4: 45). Formålet med at etablere 

karrieretrin er således at kunne fastholde de unge, da der hersker en udbredt forståelse af, “At den unge 

generation er langt mere troløs, end den ældre generation er. Så hvis de ikke føler, at de får de rigtige 

opgaver, hvis de ikke føler, de har sparringen med manageren, jamen så kigger de sig om, nærmest på 

dagen, efter noget andet” (Bilag 9: 103) og “(..) i forhold til den yngre generation, (..) så er der jo i 

virkeligheden et, ja, jeg tror også, at der er en utålmodighed, et ønske om at prøve at nå så meget som 

overhovedet muligt i livet, som kan blive til en rodløshed, (..)” (Bilag 5: 59). Af sidstnævnte citat 

antydes, at de unge befinder sig i en livsfase, hvor de ønsker at opleve mest muligt, hvilket lederen til 

dels udviser forståelse for, samtidigt med dette udgør organisatorisk udfordring. En anden leder 

beskriver via social følgende mening om de unges behov for konstant at opleve fremskridt: “(..) hvorfor 

bliver jeg ikke forfremmet og… hvorfor, hvorfor, hvorfor. Men så må man også bare erkende, at det 

tager tid. At udvikle sig (..) Og det forstår de unge (..) ikke, netop på grund af, at de gerne vil se 

fremskridt, og de vil gerne kunne måles hele tiden - i en forfremmelse eller i en højere løn… Altså der 

skal hele tiden ske noget. Og man kan ikke acceptere, at der går 2-3 år uden, at der sker noget. Og det 

er også derfor, hvis du kigger på, at [virksomhed] har alle de dér job profiles, det er så man hele tiden 

kan se en udvikling. Hele tiden. (..)” (Bilag 1: 5). Her afspejles lederens forståelse af, at virksomhedens 

jobprofiler møder de unges behov for konstant udvikling. Lederen enacter umiddelbart, at de unge 

agerer ud fra en anden referenceramme end hans generation mht. tid, idet han anser unge som værende 

utålmodige og med manglende forståelse for, at det tager tid at opnå erfaring. Flere ledere enacter en 

sammenhæng mellem fastholdelse og synlige karrieretrin, hvilket afspejler, at denne meningsskabelse 

anses som plausibel. Det tyder på, at denne sammenhæng har opnået kollektiv legitimitet blandt danske 
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virksomheder, da flere organisationer har valgt at benytte denne strategi jf. de interviewede ledere. Det 

er imidlertid uvist, om det er karrieretrin, de unge oplever at mangle, når de vælger at skifte arbejdsplads. 

 

Modsat ovenstående tilkendegiver en anden leder, at organisationer bør være påpasselige med at tilpasse 

sig de unge. Udtalelsen tager afsæt i en konference, lederen har deltaget i: “Jeg kan bare huske, at min 

oplevelse, den var, på det tidspunkt, at det var ligesom blevet sådan et credo, at hvis du gerne vil have 

de attraktive, digitale medarbejdere, så er du nødt til at gøre sådan her. Hvor jeg bare sad og tænkte 

‘ja, jeg tror, jeg er nødt til at gå et stykke af vejen, og jeg er nødt til at erkende og forstå, at sådan her 

hænger det sammen for en ny generation.’ Men jeg tror faktisk, at hvis jeg ser på det i et 

makroperspektiv, vi får et helvedes dårligt samfund, hvis det er den måde, vi opfører os på, at alle skal 

nurses og ses hele tiden. Der er man nødt til at forstå, at man er en del af en større organisme, og at 

man ikke kan tage det hensyn hele tiden” (Bilag 5: 53). Selvom lederen ytrer, at organisationer bør 

geares til at rumme de unge, afslører sidste del af citatet stereotyper vedrørende, at unge skal nurses, er 

opmærksomhedskrævende og sætter egne behov over organisationens. Det er uvist, hvorvidt disse 

egenskaber baseres på lederens personlige erfaringer via social, eller om lederen trækker på cues i form 

af udbredte mediefremstillinger.  

 

Flere ledere lader til at være bevidste om, at de trækker på cues i form af stereotyper mere end facts: 

“Og det er måske også en af de der ting med den unge generation, og igen det er måske bare rent 

stereotyp her, men det her med, at man har med en generation at gøre, som.. Nogle af dem måske er 

blevet curlet lidt frem (..)” (Bilag 9: 108). En leder italesætter, at han oplever, at unge er mere 

nærtagende bl.a. i forbindelse med feedback, hvilket han inviteres til at uddybe: “Oh ha, er vi ude i 

sådan noget med curling-forældre-noget nu? (..) altså jeg kan da godt forestille mig, at hvis du altid har 

fået at vide, at alt hvad du gør, det er rigtigt, så er det selvfølgelig hårdt engang imellem at få at vide, 

at det er måske ikke det helt rigtige, så det ville være meget nærliggende at tro (..)” (Bilag 4: 43). Af 

ovenstående indikeres en tendens til, at ledere trækker på stereotyper i deres forsøg på at skabe mening 

om unge generationer, her ved inddragelse af curling-begrebet. Ovenstående citater afspejler desuden, 

at meningsskabelser er drevet af plausibility fremfor nøjagtighed, da lederne angiver mulige snarere end 

objektive sammenhænge.  

5.1.6 Erfaringsudveksling 
Den mest fremtrædende meningsskabelse i empirien er de unges manglende erfaring, hvormed lederne 

taler ind i en forståelse i tråd med 2. definition: “Nogle af de udfordringer vi har fra et ledelsesmæssigt 

perspektiv med de her unge folk, det handler måske ikke så meget om, hvad for en generation, det er, 

men mere det her med, at de er nye på arbejdsmarkedet” (Bilag 9: 104) og “Som ung, du har bare ikke 

den erfaring. (..) du overkompenserer måske med at lægge flere timer i dit arbejde for at producere 
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mindre, end hvad du ellers ville gøre, hvis du brugte ligeså mange timer som erfarne. Og det er nok 

bare livets rejse” (Bilag 7: 80). Sidstnævnte leder antyder, at den manglende erfaring på 

arbejdsmarkedet bør anskues som et naturligt trin i livets rejse. Alligevel fremhæves dette som en 

svaghed på tværs af alle interviews, hvilket indikerer en manglende forståelse for og anerkendelse af, at 

unge generationer udgør et potentiale og besidder digitale kompetencer, der ikke tidligere har eksisteret 

på arbejdsmarkedet (Hansen, 2015). Denne udbredte meningstilskrivelse rummer en underkendelse af 

de unge, der næppe er befordrende hverken for de unge eller organisationerne. Ydermere eksisterer en 

meningsskabelse vedrørende, at ældres erfaringer bør overdrages til de unge. Dette i tråd med 

Mannheim’s (1952) forskning, der dog centrerede sig om kulturelle- og samfundsmæssige overførsler 

mellem generationer fremfor arbejdsrelateret erfaringsudveksling. “Jeg tror måske, at hver generation 

kommer med sin styrke, altså. Men det binder sig også lidt op på erfaring. Hvis du er fra en ældre 

generation, så har du typisk mere erfaring end yngre generationer. (..) Man forsøger ligesom at 

kombinere det nye med det gamle” (Bilag 1: 11). I ytringen trækker lederen på et cue vedrørende, at 

ældre generationer er lig med mere erfaring, hvorved de ældre generationer umiddelbart tilskrives en 

større værdi, idet lederen angiver, at erfaringen bør mixes, således at de unge og uerfarne distribueres 

mest muligt hermed. Ved at enacte denne mening positioneres de unge lavere i hierarkiet end ældre, 

hvilket kan virke begrænsende på de unges udfoldelse. “Altså det er jo noget af det, vi kan mærke rigtig 

meget, qua vi jo netop har mange af de her meget nyuddannede folk. De kommer ikke med erfaringen. 

Selvfølgelig er der deres tekniske viden osv. Der skal vi jo selvfølgelig bygge noget på (..)” (Bilag 9: 

106). Denne udtalelse peger i tråd med ovenstående på en forståelse af, at unge ganske vist besidder 

teknisk viden, men at denne i sig selv ikke er tilstrækkelig, hvorfor de unge må have mere erfaring. 

Herved underkendes de unges værdi.  

 

Mens ovenstående udtalelser peger på en opfattelse af, at de ældre besidder erfaring, der skal overføres 

til de unge, fremhæver en anden leder et stort potentiale i kombinationen af de ældres erfaring og de 

unges digitale færdigheder: “Ja, altså jeg tror, hvis man formår ligesom at lave broen mellem det helt 

unge og det ældre, så får man noget nærmest magisk dér i midten. (..) Den erfaring, han [medarbejder 

på 75] har, skal man ligesom forsøge at formidle til de unge, og de kan så med den erfaring bruge alle 

de digitale medier til at lave noget, som der måske ikke er lavet før, men det er vældig vældig svært at 

ligesom lave den dér bro dér, det må jeg indrømme” (Bilag 1: 3). På trods af lederens umiddelbare 

anerkendelse af både de ældres og de unges styrker, enacter han, at det er en stor ledelsesmæssig 

udfordring at facilitere brobygningen herimellem. Det fremgår implicit i denne og øvrige udtalelser fra 

lederne, at deres meningsskabelser omkring det digitale fortsat er i selection-fasen, og således ikke 

indgår naturligt i deres referencerammer, hvorudfra de skaber mening. Dette reflekterer om muligt 

ledernes begrænsede erfaring hermed.  
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5.1.7 Styrker og forandring 
Selvom de unges manglende erfaring italesættes af alle de interviewede ledere, tilskrives de unge også 

styrker, som lederne ikke mener, at de selv og ældre er i besiddelse af: “(..) ligeså snart, vi snakker om 

sådan noget med markedsføring eller... (..) så vil jeg opleve dem [de unge] spørge til, hvad vi gør på 

Social, det er en anledning, eller hvad vi gør - laver vi et klip, som kan gå viralt, eller laver vi et eller 

andet i den retning. Hvor at den ældre generation vil spørge ‘hvad gør markedsføring?’ Så der er en 

bevidsthed om - hos den yngre generation, om i virkeligheden mediekonvergens, altså at tingene spiller 

sammen på de forskellige platforme, hvor imod, at jeg tror for - altså nu er det generaliserende – men 

at for den ældre generation er det oftere traditionelt tænkt i forhold til, at nu er det radio, også er der 

nogen, der tager sig af markedsføring” (Bilag 5: 56). Her ytres en meningsskabelse om, at unge udviser 

et større teknisk overblik og går mere holistisk til deres arbejdsopgaver sammenlignet med ældre. 

Lederen omtaler, at ovenstående kompetence udspringer af de unges eget medieforbrug, der med stor 

sandsynlighed er mere avanceret end de ældres, hvorfor de har en større forståelse for samspil i denne 

forbindelse (Ibid.).  

 

De unge tilskrives øvrige positive egenskaber foruden deres digitale kompetencer: “(..) der er nogle 

yngre, som er lidt mere kreative i deres tilgang til, hvad vi kan sælge osv. Hvor de måske sådan lidt 

mere etablerede, er meget til det, som vi også solgte igår” (Bilag 2: 22) og “Jeg tror også, at de ældre 

har været meget imponerede over de yngre, fordi de har så meget - altså gejst og meget nytænkende” 

(Bilag 3: 28). Disse og øvrige ytringer afspejler en anerkendelse af de unges kreative og nytænkende 

evner, som, ifølge lederne, forekommer mindre blandt ældre generationer. Flere ledere skaber mening 

på baggrund af social, hvormed de tilskriver unge en anden energi og glæde sammenlignet med de 

ældre: “(..) der er også noget i den måde, man ligesom omgås på - socialt. Så kan jeg mærke, at jeg er 

en anden person, altså jeg er lidt anderledes, når jeg snakker med de ældre fremfor, når jeg snakker 

med de yngre. Fordi de yngre de vil jo gerne, det bliver tit en lidt gladere kommunikation, man har det 

lidt sjovere sammen, synes jeg, ik', end med de ældre, umiddelbart. Så man kan bare mærke måske, at 

der er lidt mere energi. (..) som jeg nyder meget at være sammen med, ik' ” (Bilag 1: 9). Lederen enacter, 

at de yngre bidrager med et friskt pust til det sociale samvær i organisationen, hvilket fremstår som en 

styrke. Derudover anerkendes også, at de unge besidder færdigheder, som værdsættes af og er 

nødvendige i organisationerne: “(..) hvis man ser på, hvem det er, som man vælger at satse på. Så har 

man jo i 2018, der fandt man (..) tre grupper, og der var ikke nogen af dem, som var over 30. Så derfor 

så har det stadigvæk noget med generationer at gøre. Hvem er det, der har drivet, hvem er det, der har 

viljen til at forandre ting? Det kommer dernede fra, i de yngre generationer. Det kan man ikke komme 

udenom” (Bilag 1: 9) og “(..) dem, der har været her et stykke tid, også får noget inspiration og nye 

måder at se tingene på af dem, som er relativt nyuddannede og unge, og måske har lidt mere gåpåmod 
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i forhold til at, og hvad kan man sige, også til at skubbe til strukturerne og den tankegang der - altså 

skubbe til den der med ‘jamen, sådan har vi altid gjort det, så det bliver vi bare ved med at gøre’ ” 

(Bilag 2: 19). Unge udgør da en værdifuld ressource, hvilket bl.a. operationaliseres ved sammensætning 

af teams, mens ledere fortsat er ved at skabe mening om og erkende de unges værdi og styrker.  

 

Unge tilskrives en unik evne til at ændre status quo, hvilket stemmer overens med Mannheim’s 

opfattelse af, at unge er på forkant med udviklingen, bl.a. fordi de er mere tilbøjelige til at tage nye 

muligheder i betragtning (Lyons & Kuron, 2013). Lederne ser i denne forbindelse de unge som en form 

for forandringsagenter, der er essentielle for organisationers udvikling. Dette uden nødvendigvis at have 

en forståelse for, hvad det er, de unge kan, og hvordan dette kan sættes i spil. I denne forbindelse kan 

det argumenteres for, at de unge i dette henseende fremstår som en black box, hvilken lederne fortsat 

ikke har formået at trænge ind i og skabe endeligt mening omkring. “Digital transition - og digitale 

medarbejdere og nye generationer af medarbejdere, vi taler meget om det, men i praksis, synes jeg, at 

der bliver gjort for lidt. (..) Sådan bilder jeg mig ind, at det er med gamle hæderkronede organisationer, 

at det er en svaghed, den ofte står med, at den tror for meget på sit gamle hovedprodukt - Kodak-sagen 

og whatever derud af, ikke. (..) Og man kan selvfølgelig sige, at (..) hvis man som digital medarbejder 

kommer ind i et hus og oplever, at huset siger, at man gerne vil være meget digital, og at man gerne vil 

agere agilt, hurtigt - alle de her buzz words, men at det ikke sker. Jamen så er der også en stor fare for, 

at folk forlader huset igen. Og med det som så bliver det sidste aftryk, det er så, at [virksomhed] så 

heller ikke kommer igennem den transition, så” (Bilag 5: 55). Lederen ytrer en frustration over, at hans 

organisation ikke formår at tilgodese de unges styrker og tilstrækkeligt imødekomme deres behov, 

hvilket om muligt er en årsag til, at de unge forlader organisationen, som da står tilbage uden unge til at 

skabe den nødvendige forandring. Endvidere fremgår, at øverste ledelse, ofte vil være underlagt et status 

quo-bias og således har for stor tiltro til deres eksisterende referencerammer, strategier og produkt(er). 

Dette medfører, at de i mindre grad formår at enacte forandringer i omgivelserne, ecological change, 

hvilket potentielt skyldes, at bestemte meningsskabelser har opnået kollektiv legitimitet og indgår som 

en del af organisationens kultur, hvorfor de er svære at ændre på. Lederne ytrer hertil en forståelse af, 

at de unge er nødvendige for at overkomme dette bias. 

 

I tråd med ovenstående forståelse af unge som forandringskatalysatorer afslører næste citat, at unge er 

mere tilbøjelige til at ændre på tilstande, de ikke er tilfredse med, hvoraf det antydes, at unge er mere 

risikovillige og forandringsparate: “Jeg tror, det der måske adskiller de her to former for generationer, 

det er, hvad kan man sige accepten eller villigheden til at acceptere situationen” (Bilag 9: 103). Dette 

kan endvidere være én årsag til, at unge er sværere at fastholde. Lederes mening om unge generationer 

som nødvendige grundet deres innovative potentiale har opnået retention, mens lederne dog fortsat har 
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svært ved at definere og skabe mening omkring, hvad der konkret er behov for i nutidens organisationer, 

og hvordan de unge spiller ind i dette: “(..) altså det sker i den yngre generation. Altså, det er dér, hvor 

det virkelig rykker ik' ” (Bilag 1: 13).  

 

En leder udtaler i kontrast til ovenstående: “Jeg tror måske ikke, at de [unge] formår, altså deres inerti 

er ikke stort nok til forandre. Altså jeg tror, at det er i gang, men jeg tror, at de bliver måske også bare 

sådan lidt ramt af virkeligheden. Altså der er jo sådan en træghed i hele systemet, tror jeg” (Bilag 1: 

7). Trods den udbredte anerkendelse af unge som en essentiel drivkraft i forbindelse med forandring, 

mener denne leder ikke, at nutidens unge i tilstrækkelig grad vil formå at ændre organisationerne. Hertil 

bør tilføjes, at denne undersøgelse udelukkende er baseret på forståelser blandt ledere fra større 

organisationer, hvorfor dette kan se anderledes ud hos ledere i mindre virksomheder og start-ups. 

Ovenstående opfattelse kan skyldes den omtalte socialiseringsproces via erfaringsudveksling, hvilken 

lederne tilkendegiver som værende essentiel. I forlængelse heraf kan det argumenteres for, at unge om 

muligt ikke tildeles de rette betingelser til at kunne udfolde deres fulde potentialer, da det store fokus på 

socialisering gør det sværere for de unge at skabe forandring, hvorfor status quo opretholdes.  

5.1.8 Delkonklusion: 2. underspørgsmål 
Med afsæt i ovenstående analyse kan udledes, at lederne skaber mening omkring generationsforskelle 

med afsæt i primært 2. og 3. definition på generationer, herunder at generationer adskiller sig ved at 

bestå af individer, der befinder sig i forskellige livsfaser med bl.a. varierende erfaring og indstillinger. 

Derudover skaber lederne mening om generationsforskelle med afsæt i historiske begivenheder og 

sociale omstændigheder, hvor udbredelsen af teknologi fremhæves, da denne har medført nye 

muligheder og ændret på, hvordan vi arbejder og er sammen. Der fremgår variationer i ledernes forhold 

til teknologi og accept af brugen af sociale medier i arbejdstiden, hvilket tilskrives generationsforskelle. 

 

Følgende meningstilskrivelser om unge generationer er fremtrædende i ledernes udtalelser:  

 

Det er en udfordring at tiltrække og fastholde unge, hvorfor lederne tilkendegiver, at det er relevant 

at forsøge at øge forståelsen for unge generationer. Unge tilskrives endvidere et behov for konstant 

udvikling og fremskridt, hvortil lederne ytrer en forståelse af, at synlige karrieretrin er befordrende 

for fastholdelse af unge. 

Der hersker en bred enighed blandt lederne om, at unge er underlagt en overdrevent selvtillids-

bias, hvilket indebærer, at de har en stor tiltro på deres evner, trods deres begrænsede erfaring. 

Derudover at unge har urealistiske forventninger og stiller urimelige krav til organisationerne. 
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Hertil fremgår blandede meninger om, hvor meget organisationer bør ændres for at imødekomme 

de unges behov og forventninger, omend at lederne ser sig nødsaget til at foretage nogen grad af 

tilpasning. 

De unge tilskrives et større behov for fleksibilitet sammenlignet med øvrige generationer, da de 

bl.a. efterspørger mulighed for selv at kunne strukturere deres arbejdsdag. De unges behov for 

fleksibilitet manifesteres ligeledes i kommunikation, hvor de forventer stor tilgængelighed. 

De unge tilskrives ydermere flere negativt ladede egenskaber, herunder at de har et stort behov for 

hastighed og derfor er mindre grundige og refleksive, hvilket medfører lavere kvalitet, samt at de 

er opmærksomhedskrævende og rodløse.  

En dominerende meningstilskrivelse blandt lederne vedrører de unges manglende erfaring og 

nødvendigheden af erfaringsudveksling mellem ældre og unge.  

Lederne tilskriver også de unge flere positive kvaliteter, bl.a. at de har langt mere avancerede 

teknologiske færdigheder og digitale kompetencer. De er ambitiøse, mere kreative og innovative 

og udviser større energi og gåpåmod. Unge ses som forandringskatalysatorer, som er essentielle i 

forsøget på at bryde med status quo.  

 

Ved brug af sensemakingteori er det muligt at få øje på, hvordan ledernes udtalelser består af 

meningsskabelsesprocesser snarere end entydige og færdigproducerede meninger. Således fremgik i 

interviewene, at sensemaking er ongoing. Dette blev særligt tydeligt, da generationsforskelle ikke 

nødvendigvis var noget, lederne tidligere havde reflekteret over, hvilket afspejler retrospect. I flere 

interviews fremgår således modstridende ytringer, hvilket peger på, at bestemte meningsskabelser 

vedrørende generationsforskelle endnu ikke har opnået retention, da lederne fortsat er ved at skabe 

mening herom. På tværs af empirien tydeliggøres det, at sociale interaktioner og relationer er bærende 

for ledernes meningsskabelser. Derudover afspejler ledernes meningstilskrivelser i høj grad deres 

sociale identitet, hvilket uddybes i nedenstående analysedel. Med afsæt i plausibility forsøger lederne at 

skabe mening, der for dem fremstår sandsynlig og troværdig og som ikke går på kompromis med deres 

værdier og identity. Lederne trækker på mange forskelligartede cues i deres udtalelser, hvor bl.a. 

stereotyper og generaliseringer indgår i deres forståelser af særligt unge generationer. Overordnet set 

afspejles i ovenstående analyse, at ledernes meningsskabelser vedrørende unge generationer endnu ikke 

har gennemløbet ESR-modellen, da flere af disse fremstår inkonsistente og i nogen grad 

selvmodsigende.  
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5.2 Analyse Del III: Sociale identiteter 
Meningsskabelse og identitet hænger uløseligt sammen, hvorfor det er fundet relevant at inddrage SIT 

i forlængelse af ovenstående analyse: “(..) identity construction, which is at the root of sensemaking and 

influences how other aspects, or properties of the sensemaking process are understood” (Weick, 2005: 

416). I nedenstående afsnit analyseres, hvordan udvalgte meningsskabelser og -tilskrivelser kan forstås 

med afsæt i ledernes sociale identitet(er) jf. SIT og dennes analytiske dimensioner samt de tre aspekter 

af Generationsidentitet, hhv. gruppe, alder og arbejdsområde. I denne forbindelse udledes mulige 

implikationer. Som beskrevet i teoriafsnittet eksisterer to kriterier for at være medlem af sociale grupper, 

herunder at individet selv og øvrige gruppemedlemmer definerer individet på baggrund af dennes 

tilhørsforhold. I nedenstående analyse tages udelukkende afsæt i ledernes egne ytringer og definitioner 

af gruppemedlemskab(er), da mit empiriske materiale ikke afdækker definitioner fra øvrige 

gruppemedlemmer. Hensigten med følgende afsnit er at besvare underspørgsmålet: 

 

3. Hvordan kan ledernes meningstilskrivelser forstås med afsæt i Social Identity Theory og 

Generationsidentitet? Og hvilke mulige implikationer kan udledes heraf? 

5.2.1 Generationer som sociale kategorier 
Lederne benytter sociale kategorier som orienteringspunkter ved deres menings- og identitetsskabelser, 

idet de definerer sig selv på baggrund af ligheder og forskelle hertil. Anvendelsen af sociale kategorier 

er med til at simplificere dagligdagens kompleksitet: “(..) altså jeg tror på, at det er både farligt og 

nødvendigt at sætte folk i kasser. Farligt fordi at man ikke tager hensyn til individet, og at det kan godt 

være, at vedkommende i virkeligheden ikke passer ind i den kasse, men bare passer ud fra demografi, 

eller hvad det nu måtte være. Nødvendigt i forhold til, at jeg tror, at man nogle gange er nødt til at sige 

‘hvad kan jeg egentlig gøre for en gruppe af medarbejdere?’ ” (Bilag 5: 59). Her fremstilles en 

forståelse af, at sociale kategoriseringer er nødvendige for at kunne træffe beslutninger og handle, mens 

det samtidigt fremgår, at interaktioner baseret på kategorier ikke nødvendigvis er hensigtsmæssige. 

Lederne udviser en forståelse for, det ikke er optimalt at lede med udgangspunkt i intergruppe adfærd, 

da der findes flere undtagelser end regler, når det drejer sig om mennesker: “(..) fordi at jeg ikke synes, 

at generation nødvendigvis er det rigtige i forhold til at ramme medarbejderne med det, de har behov 

for. Fordi jeg faktisk kan se konkret, at der er nogen, som ikke passer ind i, at det er fordi, de hører til 

en generation, at de har det og det behov. Hvor det mere er noget natur i forhold til dem som 

medarbejdere - eller livsfaser, eller hvad det nu kan være, ikke” (Bilag 5: 60). Denne og øvrige 

udtalelser reflekterer en bevidsthed blandt lederne omkring, at de bør være påpasselig med at foretage 

generaliseringer og interagere på baggrund af sociale kategorier. 
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Selvom det er nærliggende at foretage to kategoriseringer, hhv. i unge og ældre generationer, nuanceres 

dette i de fleste interviews: “(..) i virkeligheden er det måske også forkert at sige ung og gammel her, 

jeg tror måske i virkeligheden burde jeg have flere forskellige underkategorier ikke, fordi der er jo også 

noget, der drejer sig om livsfaser, altså” (Bilag 5: 59). Størstedelen af lederne udtaler sig som her om 

generationsforskelle i relation til 2. definition, da de omtaler livsfaser enten direkte eller indirekte, og 

flere ledere opererer med følgende tre sociale kategoriseringer: “Ja, man kan snakke lidt om livsfaser i 

det her, måske på en eller anden måde. (..) hvis man skal sådan være meget grov, så kan man jo snakke 

lidt, om de helt unge, der kommer ud, du kan snakke lidt om dem, som måske er ved at etablere en 

familie, og så kan du snakke om dem, som måske har etableret en familie, hvor at de måske er på den 

anden side, altså har voksne børn eller børn, der i hvert fald ikke nødvendigvis kræver, at de kommer 

og går på bestemte tidspunkter. Og det er nok sådan i meget grove penselstrøg, den måde, som jeg ville 

kategorisere det på lige nu og her” (Bilag 4: 39). Medarbejdere opdeles i tre grupper, hhv. de unge 

nyuddannede, dem med (små)børn og dem med ældre eller voksne børn. Disse sociale kategoriseringer 

vidner om, at lederne baserer denne kategorisering på et cue vedrørende medarbejdernes tilgængelighed, 

hvoraf medarbejdere med (mindre) børn om muligt tilskrives mindst fleksibilitet. Lederne udviser dog 

bevidsthed om, at denne opdeling er generaliserende. 

 

I forlængelse af ovenstående italesætter en leder, at han benytter sociale kategorier baseret på livsfaser 

i sin ledelse: “(..) det er jo, tænker jeg et eller andet sted, ligesom eksponere og få det frem, som er 

vigtigt for medarbejderne, der hvor de nu er i deres arbejdsliv. Det er sådan dét, jeg i min ledelse har 

fokus på. Hvis det for eksempel er nogle unge, der gerne vil fremad, at man ligesom så får vist dem, at 

det du rent faktisk gør, der kommer du også fremad. (..) at få det synliggjort” (Bilag 2: 15). Her fremgår, 

at lederen enacter livsfaser som et centralt cue at tilpasse sin ledelse efter. En anden leder italesætter, 

hvordan sociale kategorier kan være behjælpelige ved sammensætning af teams: “Man kan ikke komme 

udenom, at hvis du skal sammensætte et eller andet hold, (..) du er nødt til at have erfaringen, og du er 

nødt til at ha' det dér in between, også er du nødt til at ha' det unge aspekt med” (Bilag 1: 11). 

Ovenstående peger på, at ledernes adfærd er af typen intergruppe adfærd, da denne tager udgangspunkt 

i sociale kategorier fremfor individuelle forbehold. I tråd med citatet vedrørende ulemper og 

nødvendigheder ved sociale kategorier peger flere ledere på, at de oplever en svaghed i at omgås 

medarbejdere på baggrund af intergruppe adfærd, da denne ofte ikke vil være meningsfuldt for de 

enkelte individer. Dette indikerer, at lederne er tilhængere af interpersonel adfærd, mens dagligdagens 

kompleksitet medfører, at det er nødvendigt at anvende intergruppe adfærd: “Jeg ser egentlig en fordel 

i at tænke i mennesker og personer. (..) for mig er det egentlig mere et spørgsmål om at kigge på 

individet, end det er at kigge på generationen” (Bilag 9: 109).  
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Flere ledere giver eksempler på afvigelser fra de etablerede sociale kategorier:“(..) jeg tror, at folk er 

sindssygt forskellige, og det er sindssygt svært at putte dem i en bås. Fordi jeg har nogen derinde, som 

er 25 år, men har et sind som en 100-årig, altså. Og de skal jo ikke behandles som ‘hvaså, skal vi ud og 

have nogle shots i weekenden?’-agtigt. Altså de skal jo have den respekt, omkring den måde som de nu 

engang er på, og som der er behov for det. Så jeg synes - og på samme måde, så har du jo også bare en 

ældre generation herinde, som jo render rundt med bukkede kasketter og hængerøvsbukser og altså. (..) 

jeg tror meget mere på, at ledelse handler meget mere om, at du kan arbejde ud fra visse situationer og 

ud fra en betragtning af, hvem er personen” (Bilag 4: 48). Af ovenstående kan udledes, at lederne er 

velvidende omkring den bias, der indgår ved at foretage generaliseringer og anvende kategorier, hvad 

end det gøres med afsæt i alder, generation, anciennitet eller noget fjerde: “Jamen det tror jeg under 

alle omstændigheder, der er jo ikke - "one size does not fit all", altså indenfor ledelse, og det er upåagtet, 

om du sidder med en gruppe, der alle sammen er 25, eller om du har dem mixet. (..) Altså der vil altid 

være forskelle på tværs af personligheder” (Bilag 9: 108). En leder forsøger at imødekomme denne 

udfordring ved at finde og agere ud fra dimensioner, der er relevante for alle medarbejdere i stedet for 

at foretage kategoriseringer: “Så jeg synes, det drejer sig om at prøve at finde ud af, hvad er det for 

nogle ting, som måske går på tværs af hele medarbejdergruppen” (Bilag 5: 59).  

5.2.2 Ledernes sociale identifikation  
Da identitet består af flere komponenter, kan lederne potentielt relatere sig til forskellige generationer, 

alt efter hvilke dimensioner, de hæfter sig ved. Lederne vil dog primært identificere sig med den 

generation, som bedst afspejler deres normer og værdier (Urick, 2012). Af empirien fremgår, at lederne 

har det stærkeste tilhørsforhold til jævnaldrende, da de definerer deres identitet i kontrast til hhv. unge 

og ældre generationer, som da udgør outgroups: “Jeg hører til dem, som - hvad kan man sige, jeg er så 

måske lige midt i mellem, sådan generationsmæssigt” (Bilag 5: 52). En leder udtaler sig i tråd med 

aldersbaseret generationsidentitet, herunder at individer almindeligvis identificerer sig med 

jævnaldrende (Tabel 5), hvilket kan fremme anvendelse af aldersbiases: “Jeg kan hurtigt se, at der helt 

naturligt bliver lavet nogle sådan alderskliker. Hvis du er 25-30 for eksempel, (..) så er det helt naturligt, 

at de søger sammen. Det samme også, når du er, (..) vi havde på et tidspunkt tre, der var tæt på 60. De 

føler sig også bare, de bliver bare sådan naturligt sat sammen. I den sociale del af det. Også dem som 

sådan på en eller anden måde er i midten, de er i midten, altså vi er sådan. Der bliver sådan lidt 

klikedannelse i selve aldersgruppe-delen” (Bilag 7: 79).  

 

Social identifikation med gruppen i midten er gennemgående blandt lederne: “(..) jeg står lige mellem 

- jeg er lidt ældre end de unge, men jeg er også yngre end for eksempel den chef, jeg havde, (..) Så jeg 

synes jeg står lige imellem” (Bilag 3: 36). En leder knytter denne midterposition op på fremkomsten af 

computeren, hvilket som ovenstående taler ind i en opfattelse af aldersbaseret generationsidentitet: “(..) 
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da jeg startede i gymnasiet, dér kom de første computere. Så jeg har jo også levet i en tidsalder uden 

computer. Så man er jo selv lidt dér – in between” (Bilag 1: 4). Flere ledere har skabt mening omkring 

midterpositionen som et unikt bindeled mellem ældre og yngre generationer: “Så jeg tror måske, at den 

generation, jeg er i, er nok nogen af de få, der forstår begge dele, tror jeg. Altså fordi generationerne 

før forstår det ik’. Og dem efter, de kan slet ikke se en tid uden [IT]. Altså derfor så bliver vi jo ligesom 

formidlere (..) Fra noget gammelt til noget nyt, kan man sige, ik’ ” (Ibid.). Heraf kan tolkes, at lederen 

foretager en social sammenligning, hvorved han via strategien social kreativitet fremhæver en egenskab, 

der kun tilhører egen gruppe, som da fremstår overlegen. På denne måde opretholder lederen et positivt 

selvbillede via hans identificering med midter-generationen. Midterpositionen fremgår ligeledes i 

ovenstående sensemakinganalyse i eksemplet med lederen, som udviser stor accept for sin unge 

medarbejders brug af sociale medier i arbejdstiden, mens lederens ældre kollega ikke udviser forståelse 

herfor. En anden leder benytter samme strategi, da han fremhæver egen generations overlegenhed 

grundet dennes mere afbalancerede tempo sammenlignet med de to øvrige generationer: “Og som leder 

i sådan middelalderen, så er man måske midt i mellem. Så nogle gange, så synes man måske at for de 

ældre, så går det alt for langsomt, men for de yngre, der går det alt for stærkt” (Bilag 1: 2).  

 

En leder differentierer sig fra outgroups ved at beskrive disse som værende mere hårdtarbejdende 

sammenlignet med midter-gruppen: “(..) når jeg kigger ind i huset her, altså du har de helt unge, der 

sidder og knokler igennem, også har du de helt gamle. Altså det er sådan, fordi de har jo ikke noget, de 

skal hjem til, nødvendigvis” (Bilag 4: 46). Af citatet fremgår et alderstereotyp, der manifesteres i en 

fordom vedrørende, at unge og ældre ikke nødvendigvis har forpligtelser udenfor arbejdet, hvilket 

tilskrives, at disse grupper ofte ikke har småbørn (Ibid.). Som ovenstående citat taler andre ledere ind i 

gruppebaseret generationsidentitet med ytringer om, at medarbejdere undergår et skift i værdier, når de 

får børn, hvilket kan anskues som indtrædelsen i en ny livsfase: “(..) så er der også nogle af de unge, 

der får børn. Og deres holdning ændrer sig også lidt med det der med, at de tænkte, at de bare kunne 

brænde 80 timer af ude på arbejdet, så finder de ud af, at det dér lille barn derhjemme, der har svært 

ved at sove - der bliver jeg nok nødt til at få nogle andre værdier” (Bilag 7: 82). Der kan udledes en 

meningsskabelse vedrørende, at unge vil overgå til midtergruppen, når de får børn grundet et skift i bl.a. 

værdier og prioriteringer. Dette afspejler ledernes forståelse af den sociale kategori ung som værende 

individer uden børn. Endvidere fremgår det, at ledernes overbevisning stemmer overens med social 

mobility, da sociale kategorier af ovenstående fremstår fleksible, idet individer forholdsvist ubesværet 

kan bevæge sig herimellem. Det bør dog pointeres, at unge generationer ikke nødvendigvis har samme 

opfattelse af, at de skifter social gruppe, når de får børn trods et eventuelt skift i prioriteringer. Dette 

grundet forskelle i normer og adfærd i relation til arbejde på tværs af generationer, hvorfor nutidens 

unge ikke nødvendigvis identificerer sig med ældre generationer og omvendt.  
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5.2.3 Social identifikation med ældre generationer 
Trods ledernes sociale identifikation med jævnaldrende, fremgår det af øvrige udsagn, at lederne oplever 

ligheder og identificerer sig mere med ældre end unge generationer: “(..) det er nok nemmest for mig at 

kommunikere med de ældre. Umiddelbart. Fordi dér, jeg tror stadigvæk, at vi er mest på bølgelængde, 

ik’ ” (Bilag 1: 5). Via denne identificering skabes distance til de unge, hvilket danner grundlag for 

anvendelse af stereotyper og biases. En anden leder italesætter ligeledes en oplevelse af større lighed 

med ældre, hvad angår alder og erfaring, hvorved generationsidentitet baseret på arbejdsområde 

illustreres: “Men det er klart, (..) jeg kan ikke forvente det samme af en person, der er 25 direkte fra 

universitetet, som jeg kan fra én, der er 45, der har massere års erfaring eller én, der er 60. Det kan jeg 

ikke” (Bilag 7: 76). Her fremgår en social sammenligning, hvor lederen på 45 år sidestiller sin erfaring 

med medarbejdere på 60, trods den større erfaring medarbejdere på 60 år potentielt vil have. Via 

sammenligningen differentieres lederens og ældre generationer positivt fra unge generationer, mens det 

undgås at blive evalueret negativt ift. ældre generationer, idet lederen sammenstiller sin erfaring med 

ældre generationers erfaring. 

 

En anden leder påpeger, at anciennitet om muligt er mere afgørende for individers adfærd end alder, 

hvilket reflekterer det 3. aspekt af generationsidentitet: “(..) det har ikke altid noget at gøre med, hvad 

kan man sige, deres alder, nogle gange har det også noget at gøre med deres anciennitet i virksomheden. 

Fordi vi har også eksempler på, hvis man kan sige - unge mennesker i 20'erne/30'erne, som måske har 

været her i 5-6-7 år, som begynder at anlægge sig en stil som ligger tættere på, hvordan langt mere 

erfarne kollegaer ville opføre sig, ikke” (Bilag 8: 90). Flere ledere taler ind i dette, da de finder det mere 

relevant at foretage sociale kategoriseringer på baggrund af kompetencer og jobfunktion end generation 

og alder: “Jeg tror ikke, at jeg er så meget til at gøre det på generation, altså man kan sige vores 

opdeling af medarbejdere går jo typisk på noget, enten noget funktion eller på altså, det niveau, man nu 

er på i virksomheden” (Bilag 2: 20) og “Det virker til, at det bliver mere en faglig differentiering, kontra 

det bliver en aldersmæssig differentiering” (Bilag 7: 77). Dette vidner om, at ledernes 

identitetsforståelse bindes op på deres lederrolle, da jobfunktion af ovenstående anerkendes som 

værende et centralt kriterium for ledernes opfattelser af sociale kategorier. Følgende udsagn relaterer 

sig ligeledes til generationsidentitet baseret på arbejdsområde (Tabel 5), idet lederen italesætter en 

nødvendig erfaringsudveksling fra de ældre til yngre generationer: “Fordi den unge på 24 år nu og som 

så er modnet som ingeniør og sidder som 34-årig. Jamen så vil han jo selvfølgelig have en forståelse 

for, hvordan man skal lave tingene. For det er sådan en form for mesterlære at lave broer, så man skal 

ligesom forstå, hva' hvorfor faen gør man det og sådan noget” (Bilag 1: 8). Af udsagnet fremgår, at de 

unge ikke kan bidrage på lige fod med den ældre og midter-generationen, hvilket kan opfattes som 

intergruppe-diskrimination mod den unge generation. Dette kan manifesteres i selvopfyldende profetier, 
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idet unge potentielt føler sig mindre værd og derfor præsterer ringere. Endvidere gengiver citatet en 

social sammenligning, hvormed lederen via social kreativitet implicit fremhæver egen og ældre 

generationers mentorrolle som værende essentiel, hvilket tildeler disse grupper højere status end unge 

(Bilag 1).  

 

Andre ledere forstår generationer som grupper af individer, der er startet i organisationen samtidigt, 

hvilket reflekterer gruppebaseret identitet: “Der er rigtig mange entry-level folk, der starter her, og det 

bærer huset også præg af i en eller anden udstrækning. Det betyder noget for kulturen, det betyder noget 

for, hvordan folk ligesom interagerer med hinanden. Og så synes jeg, at jeg har oplevet, at det er et 

sted, hvor at selvom man har noget, der er meget lænet den vej der, så prøver man i hvert fald også at 

favne andre typer af generationer, altså minoriteterne omkring det, også de lidt ældre, os med børn, os 

der har en familie - kan stadigvæk godt føle sig hjemme her, uden at det er sådan fuldstændig fest og 

farver hver dag” (Bilag 4: 39). Lederen tilskriver her den unge gruppe en bestemt adfærd og indvirkning 

på kulturen, hvortil der fremgår et aldersstereotyp omhandlende, at unge er lig med fest og farver. 

Hermed skabes et modsætningsforhold til de unge, idet lederen tilkendegiver social identifikation til 

grupper med børn og familie.  

5.2.4 De unges overlegenhed  
Lederne medgiver, at de unges digitale kompetencer udgør en væsentlig ressource, hvorfor 

erfaringsudveksling bør foregå fra de ældre til de unge og omvendt: “(..) dem, der er 60 år gamle, de 

skal også se et potentiale i dem, der er 25, fordi det var de også engang. Samtidigt som at dem, der er 

25, de skal også lidt tænke, at det kan godt være, når man er 60 år gammel, at man ikke er ligeså god 

til det dér IT, som de selv er, men det er der nok også en forklaring på” (Bilag 7: 77). Heraf afspejles 

ledernes anerkendelse af intergenerationelle interaktioner af typen transmitive, jf. Joshi m.fl.’s (2012) 

skelnen mellem modstandsprægede og videregivende interaktioner, svarende til intergruppe 

interaktioner præget af samarbejde og tillid.  

 

Gennemgående forekommer en meningsskabelse vedrørende de unges overlegenhed indenfor IT, 

hvorfor ledernes og ældre generationer må afgive status, hvad angår teknologiske- og digitale 

kompetencer. En leder fremhæver, at de øverste ledelseslag består af medlemmer fra hans egen og ældre 

generationer, hvilket er ensbetydende med, at disse generationer ligger inde med det afgørende 

beslutningsmandat (Bilag 5). Dette opleves som problematisk, da medlemmerne i disse generationer 

ikke har den nødvendige indsigt og tekniske kompetence til at drive organisationernes digitale 

omstilling. Lederen begrunder dette med, at disse generationer fortsat tænker og handler ud fra 

traditionelle metoder og overbevisninger (Ibid.). Andre ledere har lignende opfattelser: “(..) jeg tror på, 

at forandringen kommer nedefra, men det er de gamle, som sidder og bestemmer. Og ligesom hvordan 



Specialeafhandling af 
Michelle Bertelsen 
 

Side 59 af 79 
 

 

man måske får givet mere plads til forandringen” (Bilag 1: 14). Denne sociale sammenligning falder 

negativt ud for ledernes og ældre generationer, da lederne beskriver dem selv som værende ude af stand 

til at drive den påkrævede forandring. Der kan argumenteres for, at lederne anvender en aldersstereotyp 

om deres egen gruppe i form af manglende digitale kompetencer, hvorved deres selvbilleder i denne 

sammenligning svækkes. Ledernes udbredte meningsskabelser positionerer dog de unge nederst i 

hierarkiet, hvilket fremstår selvmodsigende, da lederne netop påpeger de unges nødvendige rolle i 

forbindelse med den digitale udvikling. Ledernes selvforståelser og umiddelbare usikkerhed i relation 

til teknologi og digitalisering udgør potentielt en begrænsning for deres medvirken i de omtalte 

forandringsprocesser: “(..) man er nødt til at forholde sig til langt mere digitale designprocesser, og 

altså emails og SMS og alle de sociale medier. Så jeg tror, at jeg formår ikke at udnytte dem i samme 

udstrækning, som den yngre generation gør” (Bilag 1: 12).  

 

I empirien fremgår flere dimensioner, hvorpå de unge positioneres favorabelt ved sociale 

sammenligninger, idet de fremhæves som værende mere kompetente, modne og ambitiøse end lederne 

anså dem selv som unge. En oplevelse af, at nutidens unge om muligt er endnu dygtigere end tidligere 

generationer i kombination med et arbejdsmarked i hastig forandring, kan naturligvis skabe usikkerhed 

blandt ledere. Hansen (2015: 8) stiller følgende spørgsmål: “Risikerer velvoksne ledere ikke at træde 

forkert, når de med en blanding af forventning og frygt bevæger sig ind i den digitale verden anno 

2015?” Det er muligt, at ledernes selvbilleder og selvtillid tager skade i takt med, at unge generationer 

og digitalisering vinder udbredelse i erhvervslivet. En leder anskuer nutidens udvikling positivt, omend 

at han fraskriver sig andel heri: “Det er jo spændende, altså den udvikling, som sker lige nu, er jo 

fantastisk at være en del af. Jeg vil sådan næsten sige, at jeg er jo ikke en del af det, (..) fordi det sker 

ikke hos mig, altså det sker i den yngre generation. Altså, det er dér, hvor det virkelig rykker ik', så jeg 

vil næsten sige, at jeg er en observatør, altså jeg observerer og forholder mig til det. Og så formår jeg 

at navigere i det. Men det er jo ikke, det kommer ikke fra mig. (..) det kommer fra de yngre generationer, 

det der drive dér og hele den der forandring samfundet laver lige nu” (Bilag 1: 13). Den unge generation 

evalueres her positivt i social sammenligning, hvad angår udvikling og forandring, idet lederens og 

ældre generationer beskrives som værende passive i dette henseende. Sammenligningen rummer intet 

forsøg fra lederen på at ændre denne evaluering og fremstille egen generation mere positivt. Om muligt 

fordi lederen er klar over, at det ikke er muligt uanset strategi, da denne konkurrence er tabt på forhånd. 

5.2.5 Identificering med de unge 
Trods ovenstående gengivelser af ledernes distancering fra de unge generationer, ytrer flere ledere, at 

de på visse dimensioner oplever at identificere sig med unge: “Jeg tror, at unge mennesker i dag, og 

mig selv inklusiv, er måske langt mere impulsive altså forstået på den måde, at vi handler mere… (..) 

Jeg tror, vi som generation er mere impulsstyret” (Bilag 9: 105). Lederen omtaler her sig selv som en 
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del af den unge generation, hvorved der fremgår en social identifikation hermed. Det kan argumenteres 

for, at lederen anvender strategien individuel mobilitet, hvormed lederen distancerer sig fra egen 

generation, da den unge generation ved denne sociale sammenligning evalueres positivt grundet dennes 

større handlingsparathed. I tråd hermed udtaler en anden leder, at han har lettere ved at relatere sig til 

unge medarbejdere: “Så jeg kan gøre mit bedste forsøg på at bridge de 20 år, jeg ikke har aldersmæssigt 

opad, men de 20 år nedad, dem kan jeg i hvert fald godt sådan prøve at genskabe i mig selv” (Bilag 7: 

78). En anden leder differentierer sig fra de unge ved fremhævelsen af kommunikative forskelle: “Men 

jeg tror (..), at jeg vil stadigvæk kommunikere bedre med ham, som er 30 år ældre, end vedkommende, 

der er 20 år yngre” (Bilag 1: 5). Ovenstående vidner om ledernes varierende sociale kategoriseringer 

og dertilhørende sociale identifikationer.  

 

I empirien fremstilles to sociale kategorier, hvad angår kommunikationsadfærd, hhv. de unge og 

nyansatte overfor de ældre med anciennitet:“(..) jeg har jo et par stykker siddende, som dels har været 

her i mange år, dels er over 50 (..) Og man kan sige, den tone, de bruger, når de taler med hinanden, 

opfatter jeg, og det er der givetvis også nogle af de yngre, der gør - som værende meget hård, meget 

kontant ofte, ikke. (..) Hvor imod tonen imellem dem, som har været her i kortere tid eller også bare 

dem, der er yngre - er noget anderledes. (..) der er en anden form for respekt imellem hinanden, når de 

taler (..)” (Bilag 8: 94). Af citatet fremgår, at lederen identificerer sig bedre med de unges 

kommunikationsadfærds, da denne beskrives som værende mere konstruktiv og ydmyg (Ibid.). Heraf 

fremgår individuel mobilitet, da lederen mht. kommunikation tager afstand fra medlemskabet i midter-

generationen.  

5.2.6 Implikationer 
Lederne er, grundet deres større identifikation med jævnaldrende, underlagt outgroup-biases, særligt i 

relation til unge, hvilket kan medføre implikationer. Distancering blandt ledere og unge samt 

tilstedeværelsen af biases kan føre til intergruppe-diskrimination, hvilket Tajfel & Turner (1979) 

påpeger kan være tilstede selv ved tilstande præget af fredfyldte relationer mellem grupper. Intergruppe-

diskrimination vedrører i dette tilfælde, at ledere favoriserer normer og værdier fra deres generation, 

mens eventuelle afvigelser herfra evalueres negativt. I empirien fremstilles dette bl.a. ved, at unge 

forventer fleksible arbejdsforhold, hvilket tilsyneladende ikke stemmer overens med ledernes normer 

for arbejdstider, hvorfor lederne omtaler dette som en urealistisk forventning. Ydermere er lederne ikke 

vokset op med samme teknologi, hvorfor lederne er uforstående overfor de unges høje krav og 

afhængighed hertil.  

 

Af flere ytringer påpeges en selvfølgelighed bestående af, at medarbejdere med høj anciennitet qua deres 

større erfaring er i stand til at formulere sig mere selvsikkert sammenlignet med unge eller nytilkomne, 
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der sandsynligt er mere usikre på deres præstation. En leder i start 40’erne kommer med en interessant 

udtalelse i relation hertil: “(..) et godt eksempel på noget fra min (..) tidligere afdeling var, at jeg har en 

enormt dygtig tekniker siddende, som har høj anciennitet, er i 50'erne, taler enormt velformuleret, har 

altid styr på sine ting, jeg spørger ham om noget, han svarer mig. (..) Og vi havde egentlig en diskussion, 

om det var rigtigt eller ej, det han sagde, og jeg var egentlig af den opfattelse, at det tror jeg sku ikke 

er rigtigt det her, men han har altid ret, jeg ved, at det er sådan, som han siger det, og så viser det sig 

så et par dage senere, at han havde faktisk ikke ret, men fordi at han formulerer sig, som han gør, og 

han vægter sine ord på den måde, han gør, så virker han bare fuldstændigt troværdig, og man tror, at 

han har fuldstændig ret. Så der er noget i den her måde, vi tilgår de forskellige generationer på. Vi 

lægger noget i, ligeså snart folk er ældre end andre, så antager vi nogle gange, at de også ved bedre. 

Og det er enormt farligt. For det er ikke hverken første eller sidste gang, at det er sket. Det er helt 

sikkert” (Bilag 8: 95). Lederen udviser en bevidsthed omkring, at alder, anciennitet og ekspertise ikke 

nødvendigvis hænger sammen, men at individer er underlagt en aldersbias, der gør, at en sådan 

sammenhæng ofte enactes. Dette bias kan bevirke flere ulemper, bl.a. fordi de unges kompetencer 

underkendes, hvilket kan nedsætte deres selvtillid og trivsel samt øge chancen for, at de forlader 

organisationen: “Det jeg har hørt tidligere, jeg har også arbejdet andre steder, der har jeg hørt sådan 

en holdning om, at de unge kan jo altid få lov at lave noget sådan trivielt arbejde, (..) det kan jeg selv 

reflektere til, hvordan jeg selv ville være, hvis jeg sad i den position som 25-årig, at du bare bliver holdt 

nede, fordi nogen mener, at du ikke kan bidrage med noget” (Bilag 7: 78).  

 

Det indikeres, at der forekommer aldersdiskrimination mod de yngre generationer grundet ledernes 

større tiltro til de ældres faglighed. På trods af ledernes bevidsthed omkring tilstedeværelsen af denne 

bias medgives, at det helt sikkert ikke er sidste gang, at det anvendes. Dette skyldes sandsynligvis, at 

lederes meningsskabelser i en kompleks hverdag drives via simplificeringer i form af troværdige 

sammenhænge, plausibility, og sociale kategoriseringer mv., hvorfor der ikke nødvendigvis tages højde 

for relevante cues, der falder udenfor lederes referencerammer. Den yngste medvirkende leder er 27 år 

og har selv været eksponeret for aldersdiskrimination: “Jamen jeg er selv ret ung jo. Så jeg har selv 

rigtig mange gange stødt ind i det her med, stået ved siden af Bent på 55, og per anciennitet så har han 

bare førstevalg eller noget i den stil. Og det er... I min optik ikke sådan, du får det bedste resultat. De 

bedste bilister er heller ikke de ældste bilister, det er lidt det samme på et arbejdsmarked. Det er ikke 

altid de ældste individer, som klarer det bedst, eller som har den bedste faglighed” (Bilag 6: 64). 

Bevidstheden omkring denne bias eksisterer både blandt ældre og yngre generationer, men ikke desto 

mindre udgør det tilsyneladende fortsat en udfordring. I forlængelse heraf kan der stilles spørgsmålstegn 

ved, om unge generationer tildeles optimale forudsætninger for at præstere succesfuldt, hvis nutidens 

ledere enacter ud fra ovenstående aldersstereotyper og -biases.  
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Yderligere implikationer opstår i kraft af negative karaktertræk, som ledere tilskriver unge, hvilke i høj 

grad reflekterer udbredte stereotyper og anvendelse af outgroup- og aldersbiases og afspejler ledernes 

begrænsede identifikation med unge. Udbredte meningstilskrivelser er, at unge er 

opmærksomhedskrævende og utålmodige, bl.a. grundet deres hyppige efterspørgsel på sparring og 

interaktion samt forventninger til hurtig respons. Pågældende egenskaber fremstår som stereotyper, da 

alle unge tilsyneladende tilskrives disse. Lederne har forsøgt at skabe nogle, for dem, plausible 

forklaringer på de unges adfærd. Det er dog uvist, hvad de unges adfærd reelt udspringer af og om 

ledernes forståelser er retvisende. Der vil være væsentlig forskel på interaktioner mellem unge og ledere, 

afhængigt af de forventninger og holdninger lederne møder de unge med. Heraf udledes, at lederes 

meningsskabelser om unge skaber muligheder og begrænsninger for interaktioner og relationer 

herimellem, hvilket i sidste ende har indvirkning på de unges trivsel og performance. 

5.2.7 Delkonklusion: 3. underspørgmål  
Af ovenstående analyse kan udledes, at ledere anvender sociale kategorier til at skabe mening og 

identitet. Sociale kategorier bruges i forsøget på at forsimple dagligdagens kompleksitet, hvortil ledere 

udviser en bevidsthed om, at det ikke nødvendigvis er hensigtsmæssigt at handle og interagere på 

baggrund af disse, omend dette ses som uundgåeligt og nødvendigt. Det fremgår, at sociale kategorier 

kan være hjælpsomme bl.a. i forbindelse med sammensætning af teams og medarbejderudvikling, 

hvilket reflekterer intergruppe adfærd. Dog antyder lederne, at de foretrækker interpersonel adfærd, 

hvormed der tages højde for den enkelte medarbejder. 

 

Gennemgående er repræsenteret tre sociale kategorier, herunder grupper bestående af unge og 

nyuddannede, midaldrende med (små)børn og medarbejdere med ældre eller voksne børn. 

Tilstedeværelse af aldersbaseret generationsidentitet fremgår, da lederne primært identificere sig med 

gruppen i midten med hvilken de deler alder, livsfase, normer og værdier. Denne gruppe opstår i kraft 

af bl.a. værdi- og adfærdsmæssige forskelle fra yngre og ældre generationer, hvoraf en fremhævet 

forskel består i, hvorvidt man har børn eller ej. Via denne differentiering etableres in- og outgroups, 

hvormed anvendelse af stereotyper og biases ved intergruppe interaktioner fremmes.  

 

Lederne forsøger gentagne gange at fremstille deres generation overlegent ved sociale 

sammenligninger, hvorved strategien social kreativitet anvendes foruden aldersstereotyper og -

diskrimination. Dette for at opretholde positive selvbilleder og identitetsforståelser. Lederne fremhæver 

deres unikke position som brobygger mellem ældre og unge generationer, hvilken retfærdiggøres, da 

lederne har oplevet at leve både med og uden teknologi, hvorfor de har en forståelse for begge 

generationers relation hertil. Overordnet fremgår, at lederne bedre kan identificere sig med ældre end 
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yngre generationer, bl.a. hvad angår kommunikationsadfærd og erfaring, hvorved der skabes distance 

til de unge. I ledernes meningsskabelser vedrørende unge fremgår aldersbiases, idet der anvendes 

stereotyper baseret på alder og manglende erfaring. En udbredt aldersbias består i, at individer 

automatisk har større tiltro til medarbejdere med mere anciennitet. Dette trods en bevidsthed om, at 

alder, anciennitet og ekspertise ikke nødvendigvis hænger sammen. Der fremgår intergruppe-

diskrimination, da lederne indikerer, at de unge ikke kan bidrage på lige fod med ældre generationer 

grundet deres manglende erfaring. Af denne årsag skal de integreres mest muligt med ældre for at 

fremme erfaringsudveksling. Ydermere positioneres de unge via udtalelser fra flere ledere nederst i 

hierarkiet. På trods heraf anerkender ledere, at de unge udgør en væsentlig ressource i form af deres 

digitale kompetencer og forandringsdrive, samt at intergenerationelle interaktioner bør være af typen 

transmitive.  

 

Ledere angiver en udfordring i, at det er deres og ældre generationer, der på nuværende tidspunkt udgør 

det øverste ledelseslag og det afgørende beslutningsmandat, mens det er de unge, der besidder den 

nødvendige indsigt og digitale kompetence til at drive organisationernes udvikling i denne retning. I den 

forbindelse falder en sociale sammenligning negativt ud for ledernes generation, hvorved deres 

identitetsforståelse og selvtillid potentielt svækkes. Desuden reflekteres en usikkerhed blandt lederne, 

da de ikke oplever at være kompetente til at drive den nødvendige forandring.  

 
Ledernes meningsskabelser og -tilskrivelser i relation til unge underbygges af deres sociale 

identifikation med midtergruppen, og de etablerede in- og outgroups forstærker modsætningsforholdet 

herimellem, således at ledere i højere grad anvender stereotyper og biases i relation til de unge. Dette er 

en mulig forklaring på, at flere af ledernes meningsskabelser vedrørende unge fremstår inkonsistente og 

stereotype, da disse potentielt baseres på generaliseringer og fordomme og ikke er forankret i konkrete 

erfaringer. Lederne vil favorisere egen gruppes normer og værdier, hvorfor de unges afvigelser herfra 

af lederne vil evalueres negativt. Slutteligt udledes, at ledernes stereotype og kritiske forventninger til 

de unge vil påvirke interaktioner herimellem, hvilket vil influere på de unges trivsel og performance.  
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6. Diskussion 

I det følgende diskuteres analysens resultater med afsæt i diskurser, herunder påpeges ligheder mellem 

nærværende studie og en undersøgelse foretaget af Foster (2013), der omhandler generation som 

diskurs. Dette for at anskue ledernes ytringer fra et makroniveau som supplement til det 

mikroperspektiv, der fremgår af analysen. Med diskursteori sættes spørgsmålstegn til, hvordan bestemte 

meninger og diskurser opstår (Andersen, 1999), hvilket står i tråd med denne undersøgelses udfoldelse 

af, hvordan ledere skaber mening om generationsforskelle. I denne forbindelse diskuteres, hvorvidt 

generation bør betragtes som diskurs fremfor en social kategori, og til slut diskuteres opgavens praktiske 

relevans. 

 

Denne opgave tager afsæt i litteratur om generationer for at undersøge, om og hvordan udbredte 

fremstillinger og stereotyper vedrørende generationer reflekteres i lederes fortåelser. Endvidere 

udforskes, om og i givet fald hvordan litteratur og meningsskabelser blandt ledere er med til at skabe og 

opretholde generationsforskelle i en organisatorisk kontekst. Efter to indledende samtaler samt ni 

interviews fremgår, at der eksisterer flere overlap mellem populære beskrivelser af generationer i medier 

og litteratur og lederes forståelser og meningstilskrivelser, hvilket reflekterer generation som diskurs. 

6.1 Generation som diskurs 
Som et alternativ til de tre definitioner på generationer beskrevet i teoriafsnittet (Tabel 2), introducerer 

Foster (2013) generation som diskurs og udforsker, i lighed med denne undersøgelse, hvordan individer 

med forskellige aldre, køn og professioner forstår og anvender generationsbegrebet i relation til arbejde, 

samt hvilke konsekvenser dette kan få. Grundet undersøgelsernes ligheder vurderes, at transferability 

er muligt blandt de to undersøgelser. Denne og Fosters (2013) undersøgelse adskiller sig ved, at denne 

repræsenterer et ledelsesperspektiv og en dansk kontekst, mens Fosters (2013) studie finder sted i 

Canada og inddrager en heterogen respondentgruppe. Grundet flere paralleller blandt de to 

undersøgelsers fund kan diskuteres, om generation i dag i højere grad udgør en diskurs fremfor objektive 

grupperinger i en population. Som omtalt i teoriafsnittet tales i dag om globale generationer, hvilket 

stemmer overens med anskuelsen af generation som diskurs.  

 

Ifølge Foucault vil enhver ytring udspringe af diskurser, der rummer bestemte regler for acceptabilitet 

(Andersen, 1999). I lighed hermed forstås diskurser af Foster (2013) som koncepter for tanke og 

handling, herunder mentale strukturer, der tillader bestemte ytringer, mens andre begrænses. Ledernes 

udtalelser i denne opgave fremstår således mere eller mindre legitime indenfor en given diskurs. 

Diskurser bidrager til sociale konstruktioner og -strukturer, der virker formende og begrænsende tilbage 

på diskurserne, hvorfor der er tale om en dialektisk struktur herimellem (Jensen, 2008). Dette er 
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ensbetydende med, at måder, hvorpå der kommunikeres og skabes mening om generationer, har 

praktiske konsekvenser på relationer og interaktioner blandt generationer og vice versa (Foster, 2013). 

Da ledernes ytringer netop er underlagt diskurser, kan der stilles spørgsmålstegn ved, om lederne udtaler 

sig i overensstemmelse med deres personlige overbevisninger, eller om de i stedet forsøger at være tro 

mod herskende diskurser indenfor ledelse og organisation for at fremstå som legitime ledere. Bl.a. 

forsøger lederne ihærdigt at tilskrive unge generationer positive egenskaber, omend mere negative 

meningstilskrivelser synes at dominere. Dette skyldes potentielt ledernes forsøg på at fremstå legitime.  

 

Fosters (2013) studie viser, at respondenterne generelt skaber mening omkring generationer på baggrund 

af en kategorisering i ældre og yngre. Især fremhæves forskellige holdninger og orienteringer til arbejde, 

hvor yngre generationer beskrives som havende urealistisk høje forventninger og krav til bl.a. 

personalegoder og løn: “You offer something up and it becomes an expectation” (Foster, 2013: 201). 

En øvrig gennemgående forskel på generationer, i Fosters (2013) studie, knytter sig til sociale 

forandringer og -fremskridt i form af teknologisk udvikling. Selvom Fosters (2013) empiri er indsamlet 

i Canada, stemmer ovenstående forståelser nøje overens med mine respondenters, hvilket tyder på, at 

forståelser af generationer er vidt udbredte og om muligt udgør diskurser mere end kontekstuelle 

fænomener. Øvrige ligheder mellem de to studier er fremstillinger af unge som værende utaknemmelige, 

svære at tilfredsstille og med en enorm tiltro på deres evner, samt at unge har forventninger om at deres 

studier alene kan tildele dem høj status på arbejdspladsen. I Fosters (2013) studie går sidstnævnte under 

betegnelsen credential arrogance, hvilket stemmer overens med dét, som i denne analyse kaldes en 

overdreven selvtillidsbias. Af ovenstående udledes, at det indenfor diskursen generation er acceptabelt 

at tilskrive unge mennesker nedladende egenskaber. Ydermere at diskursen bidrager til den sociale 

konstruktion af ældre overfor yngre, herunder etableringen af in- og outgroup, hvilket forstærker 

distinktionen heriblandt. Dette kan manifesteres ved sociale sammenligninger præget af social 

konkurrence, herunder konflikt og fjendskab, samt uhensigtsmæssig anvendelse af stereotyper og 

intergruppe-diskrimination mm. 

 

Den større efterspørgsel på fleksibilitet blandt unge fremstilles ved forskellen i, at unge generationer 

arbejder for at leve, mens ældre generationer modsat lever for at arbejde (Ibid.). I denne forbindelse kan 

det diskuteres, om de unges store behov for fleksibilitet er lig med, at unge generationer foretager en 

større adskillelse mellem arbejds- og privatliv end øvrige generationer. Dette argumenterer Foster 

(2013) for og udleder en hypotese vedrørende, at en rigid opdeling af arbejde og fritid medfører, at 

arbejde bliver mindre afgørende for unge generationers identitet og oplevede succes. Dette modsat 

tendenser blandt tidligere generationer, der har oplevet økonomisk modgang, hvilket har medført, at 

arbejde har opnået en meget central betydning, mens unge generationer er vokset op med et samfund i 
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positiv udvikling (Ibid.). Foster (2013) peger på, at yngre generationer i høj grad konstruerer deres liv 

og skaber mening herom på baggrund af forhold udenfor arbejdspladsen. I kontrast hertil er der dog 

meget, der tyder på, at nutidens teknologiske muligheder medfører, at arbejdet i stigende grad tages med 

hjem, hvorved skillelinjen mellem arbejde og fritid er blevet mindre. Dette reflekteres i udbredelsen af 

termen ‘det grænseløse arbejdsliv’. Empirien til denne opgave afspejler ytringer vedrørende, at unge 

ganske rigtigt forlader arbejdspladsen tidligere, end lederne gjorde som unge og nyuddannede, men 

samtidigt at dette ikke er ensbetydende med, at nutidens unge arbejder mindre. Endvidere ytrer flere 

ledere i denne undersøgelse, at unge tenderer til at kompensere deres manglende erfaring ved at arbejde 

mere. Det kan således diskuteres, hvorvidt arbejde i praksis har fået en mindre rolle, og om unge udlever 

idealet om work-life-balance, eller om de i virkeligheden oplever, at arbejds- og privatliv er smeltet 

sammen. Sidstnævnte stemmer overens med Hansens (2015) resultater fra hans udførlige studier i 

‘Digitale indfødte på job’. Her fremhæves det, at arbejde er den aktivitet, digitale indfødte bruger mest 

tid på, hvorfor det netop er via arbejde, de primært søger mening og skaber identitet (Ibid.). Derudover 

påpeges, at adskillelsen mellem privat- og arbejdsliv for unge er kunstig, idet Hansen (2015) forklarer 

at arbejde ikke længere er et sted, vi tager hen, men noget vi tager på grundet den konstante 

tilgængelighed via mobiltelefoner og bærbare computere.  

 

Ifølge Hansen (2015) rummer ovenstående nye ledelsesudfordringer, da den stigende tilgængelighed 

kan have alvorlige konsekvenser, bl.a. i form af stress, der udgør et tiltagende problem. Ørsted (2013) 

oplyser, at der hvert år er 1400 mennesker i Danmark, der dør af stressrelaterede årsager. Dette antyder, 

at arbejde absolut ikke fylder mindre i dag end tidligere. Måske tværtimod. Og dette på tværs af 

generationer. “Hver erhvervsaktiv person i Danmark lægger i dag flere timer på arbejdspladsen end 

nogensinde før i historien og flere timer end i næsten alle andre lande. Vi er det land i verden, der har 

den højeste arbejdsmotivation overhovedet - målt på, om vi ville arbejde videre, uanset om vi har brug 

for pengene eller ej” (Ørsted, 2013: 17).  I forlængelse heraf kan diskuteres om work-life-balance fortsat 

mere er en illusion og et ideal end en realitet. Det øgede fokus herpå har tilsyneladende endnu ikke 

affødt de nødvendige organisatoriske forandringer. Trods en udbredt fremstilling indenfor 

generationsforskning vedrørende, at adskillelse af privat- og arbejdsliv er blevet tiltagende vigtigere for 

unge generationer, reflekterer ovenstående umiddelbart det modsatte.  

 

Foster (2013) argumenterer for, at respondenters beskrivelser af socio-historiske forandringer 

udspringer af generation som diskurs. Af interviews i Fosters (2013) og dette studie fremgår 

teknologiske fremskridt som en gennemgående diskurs ved artikulering af generationsforskelle. 

Indenfor denne diskurs positioneres unge generationer som digitale indfødte, teknologiske eksperter og 

som værende omstillingsparate og mere komfortable med bl.a. teknologiens virkninger på sociale 
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relationer samt udviskede grænser mellem arbejde og fritid, offentligt og privat. Modsat har ældre 

generationer fortsat svært ved at forlige sig med de nye digitale muligheder, da disse tilsyneladende 

falder udenfor deres referencerammer og normer i relation til arbejde: “The idea that you can work from 

home is commonplace now. Then [in my parents’ time] is would have been, ‘you’re lazy, you’re a 

scammer’ (..)” (Foster, 2013: 210). Citatet afspejler en diskurs vedrørende, at hver generation tilhører 

en bestemt tidsperiode, der opleves som værende deres. Dette reflekteres i Fosters (2013) og specialets 

empiriske materiale, hvori det fremgår, at hhv. ledere og ældre respondenter oplever, at deres generation 

tilhører fortiden: “The youngest (20-30) interviewees generally conveyed their sense of ‘belonging’ in 

the present (..) The oldest (40 plus) described their estrangement from changing societies, claiming that 

they were not in a position to judge certain ‘generational’ behaviours because they were ‘older’, and 

felt like ‘strangers in time’ ” (Foster, 2013: 209). Dette kommer bl.a. til udtryk, da én leder til denne 

opgave ytrer, at han ikke er medskaber af nutidens forandringer, men snarere observerer og forsøger at 

navigere heri (Bilag 1). Flere ledere tilkendegiver, at forandringerne kommer fra de unge, hvilket 

tilsyneladende er en udbredt forståelse, der potentielt udspringer af ovenstående diskurs: “(..) change is 

represented in interpersonal interactions with new, younger coworkers who carry the seeds of social 

change, or are in all of the important ways the embodiment of it” (Foster, 2013: 209). Ligesom det 

indikeres i analysen, påpeger ovenstående, at der kan rejses spørgsmål til, om nutidens ledere oplever 

usikkerhed i relation til unge generationer, den massive teknologiske udvikling og de evige forandringer, 

de udsættes for. “Others used words like ‘scary’ to describe the working world today’s young people 

face, some casting themselves as so out-of-place in the present that they doubted they would have the 

ability and courage to ‘make it’ if they had to start over” (Foster, 2013: 210). Dette i lighed med at flere 

ledere i specialets empiri udtaler, at de er glade for ikke at skulle måle sig med nutidens unge. I 

ovenstående tilfælde bruges generation som en diskurs, hvorigennem ledere samt Fosters (2013) ældre 

respondenter positionerer sig selv som outsidere fra den tid, de befinder sig i.  

 

Nøjagtigt i tråd med ytringer i denne opgave, konkluderer Foster (2013), at generationer ikke er en 

fyldestgørende måde at inddele og kategorisere den sociale verden på. Generationsbegrebet kommer til 

kort, da generationer, uanset hvor velafgrænsede og veldefinerede de end fremstår, langt fra formår at 

være gyldige for alle individer indenfor en given aldersgruppe. Endvidere er opdelinger af generationer 

umådeligt svære at foretage og forsvare, hvilket bl.a. afspejles i de større udsving, der fremgår af 

litteraturen (Lyons & Kuron, 2013). Upåagtet af ovenstående udgør generationer fortsat en diskurs og 

mental struktur i forbindelse med meningsskabelser, især vedrørende forskelle på unge og ældre og 

deres styrker, værdier og holdninger til samfundets forandringer og udvikling (Foster, 2013). Foucault 

peger på, at diskurser rummer eksklusionsprocedurer, som negligerer bestemte grupper, mens andre 

grupper tildeles magt og legitimitet. Med afsæt i denne opgave og Fosters (2013) studie af generation 
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som et diskursivt fænomen uddrages, at der eksisterer en diskurs, hvormed ældre generationer 

positioneres favorabelt sammenlignet med unge. Den måde, hvorpå unge generationer omtales af ledere 

i Fosters (2013) og denne undersøgelse, medfører potentielt en normalisering af normer og egenskaber 

fra ledernes og ældre generationer, hvilket kan virke disciplinerende og diskriminerende på unge, der 

ikke identificerer sig med eller besidder de normaliserede normer og egenskaber.  

6.2 Opgavens relevans 
Med afsæt i det socialkonstruktivistiske paradigme og dennes ønske om at være kritisk og frigørende 

således at eventuelt ubevidste eller uønskede forhold kan ændres, tilstræbes med denne opgave at gøre 

ledere bevidste omkring implikationer, som deres meningsskabelser kan afføde. Opgaven har utvivlsomt 

størst virkning på ledere, der har medvirket, da interviewene var præget af forskerens erfaringer med og 

positive tiltro til proceskonsultation. Dette resulterede i, at lederne blev udfordret på deres udtalelser 

under interviewene for at iværksætte refleksion. Flere ledere tilkendegav efter interviewet, at samtalen 

var interessant, og at det var rart at forholde sig til noget, der i hverdagen synes selvfølgeligt, hvilket 

indikerer, at lederne opnåede nye erkendelser. Ledere og andre interesserede, der efterfølgende kommer 

til at læse denne opgave, vil ikke på samme måde blive konfronteret på deres personlige holdninger. 

Omend at undersøgelsen med stor sandsynlighed vil igangsætte en refleksionsproces i forlængelse af de 

præsenterede meninger og forståelser samt implikationer, hvorfor undersøgelsen alligevel anses som et 

relevant bidrag. I forlængelse heraf kan argumenteres for, at undersøgelsen lever op til 

socialkonstruktivismens formål foruden hermeneutikkens hensigt om at udvide forståelser. Endvidere 

vurderes opgaven relevant fra et psykologisk perspektiv grundet undersøgelsens udgangspunkt i 

enkeltindivider og deres unikke forståelser, samt inddragelsen af sociale identiteter og 

gruppedynamikker.   

 

I en omfattende metaanalyse af Gordon & Arvey (2004) er udledt en tendens vedrørende, at 

arbejdsgivere generelt foretrækker unge medarbejdere (Posthuma m.fl., 2012). Dette står i kontrast til 

denne opgave samt udbredte mediebilleder, der ofte fremstiller unge generationer i et negativt lys 

sammenlignet med ældre. Af denne årsag anses denne opgave som et relevant bidrag til eksisterende 

forskning og litteratur, da aldersdiskrimination rettet mod unge ikke synes at være et fænomen, der 

endnu har fået opmærksomhed. Unge generationer vil indenfor de kommende år udgøre størstedelen af 

arbejdsstyrken, mens ledelseslaget formentligt fortsat vil være domineret af ældre generationer, hvorfor 

det er fundet helt centralt at opnå indsigt i, hvilken indvirkning lederes meningsskabelser og 

identitetsforståelser har på de unges forudsætninger for at opnå succes på arbejdsmarkedet. En øget 

bevidsthed blandt ledere om denne sammenhæng vil sandsynligvis være gavnlig, da det påpeges at 
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aldersstereotyper ofte er ubevidste, hvorfor ledere ikke nødvendigvis er bekendte med, at de påvirkes 

af og anvender sådanne. 
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7. Konklusion  
Formålet med dette speciale er at belyse, hvordan ledere forstår og skaber mening om 

generationsforskelle og særligt unge generationer, samt hvilke implikationer disse meningstilskrivelser 

kan give anledning til i en organisatorisk kontekst (Bilag 12). Med afsæt i ni kvalitative interviews med 

ledere fra forskellige større virksomheder i Danmark er det blevet undersøgt, hvorvidt populære 

fremstillinger og stereotyper fra medier og litteratur og lederes sociale identiteter påvirker deres 

meningstilsskabelser. Opgavens konklusioner består, grundet dennes videnskabsteoretiske ståsted, 

kvalitative metode og ideografiske vidensproduktion, af fortolkninger fremfor objektive sandheder. 

Nedenstående konklusion vil således angive fortolkninger af lederes meningstilskrivelser af unge 

generationer samt mulige implikationer af disse. 

 

På baggrund af analysen konkluderes, at ledere primært skaber mening om generationer og 

generationsforskelle med afsæt i 2. og 3. definition på generationer (Tabel 2). Dette afspejles, idet 

lederne angiver livsfaser og erfaringer som væsentlige punkter, hvorpå generationer adskiller sig. 

Endvidere omtales historiske begivenheder og sociale omstændigheder ved inddragelse af cues som 

teknologiske fremskridt og sociale medier. 1. definition vedrørende alder tildeles mindre relevans, 

omend at alder indgår implicit i de to øvrige definitioner. Lederne tilkendegiver en oplevelse af, at alder 

alene ikke er fyldestgørende at basere generationer på, da de oplever store individuelle forskelle på deres 

medarbejdere. Desuden fordi unge medarbejdere kan udvise en adfærd, der minder om ældres og 

omvendt, hvortil det angives, at anciennitet er mere determinerende for adfærd end alder. Flere ledere 

tilkendegiver en forståelse af, at alder og erfaring hænger uløseligt sammen, hvilket fremstår 

selvmodsigende relateret til ovenstående og vidner om, at lederne fortsat er ved at skabe mening om 

unge generationer. 

 

Ydermere konkluderes, at ledere i høj grad trækker på sociale relationer til familie, kollegaer og 

medarbejdere i deres meningsskabelsesprocesser vedrørende generationer. Ledernes meningsskabelser 

udspringer af deres identity bestående af værdier og meninger, der over tid er inkorporeret i deres 

referencerammer. Via ledernes sociale identifikation med jævnaldrende og ældre generationer etableres 

et modsætningsforhold til de unge i form af in- og outgroup, hvormed forskelle blandt ældre og yngre 

generationer fremhæves og forstærkes. Grundet forskellige normer og værdier i relation til arbejde, har 

ledere sværere ved at identificere sig med unge end ældre. Dette kan skabe udfordringer mht. at fremme 

gode intergenerationelle relationer og forudsætninger for samarbejde samt at lede på tværs af 

generationer. Ledernes sociale identifikation med jævnaldrende fremmer anvendelse af stereotyper og 

biases, hvilket kan resultere i diskriminerende adfærd. Ydermere konkluderes, at ledernes 

meningstilskrivelser, særligt af unge, på mange måder afspejler udbredte fremstillinger og stereotyper 
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fra medier og litteratur, og der forekommer mindre variationer på ledernes artikulerede forståelser af 

unge på tværs af opgavens empiriske materiale og et lignende studie af Foster (2013). Dette antyder, at 

Fosters (2013) anskuelse af generationer som diskurs er retmæssig, da bestemte meningstilskrivelser 

vedrørende unge generationer tilsyneladende har opnået universel karakter. Udbredte stereotyper og 

biases er, at unge er underlagt en overdreven selvtillidsbias, samt at de har et stort behov for hastighed, 

hvilket, ifølge lederne, medfører, at unge er mindre refleksive og grundige i deres arbejde. 

Diskrimination kommer til udtryk ved, at lederne per automatik har større tiltro til ældre generationer. 

Dette grundet de ældres større anciennitet og erfaring, samt ledernes oplevelse af, at ældre generationer 

er mere omhyggelige. Grundet den større tiltro til ældre generationer har lederne stort fokus på 

erfaringsudveksling fra ældre til de yngre generationer. En mulig implikation heraf er, at de unges 

kompetencer ikke understøttes, og at organisationernes digitale forandring begrænses. Ledernes 

anvendelse af stereotyper og mindre positive meningstilskrivelser af unge kan have uhensigtsmæssige 

konsekvenser for intergenerationelle interaktioner i organisationerne samt medføre selvopfyldende 

profetier.  

 

Der eksisterer overordnet to modstridende spor af meningstilskrivelser blandt lederne; ét, som tilskriver 

unge positive egenskaber og afgørende kompetencer, der er helt centrale for organisationers fortsatte 

udvikling, overfor ét, som peger på, at unge mangler erfaring og er kendetegnet ved urealistiske 

forventninger og krav samt adfærd, der afviger fra ledernes og øvrige generationers. De to meningsspor 

fremstår uforenelige og vil afføde vidt forskellige interaktioner, hvorfor der eksisterer en åbenlys 

udfordring i at lede, interagere med og integrere de unge. Grundet inkonsistens i ledernes forståelser af 

unge generationer konkluderes, at ledernes meningsskabelser herom endnu ikke har opnået retention, 

men fortsat befinder sig i selection-fasen. Lederne forsøger heri at ordne og skabe plausible 

sammenhænge med afsæt i cues i form af bl.a. personlige interaktioner samt fremstillinger i medier og 

litteratur. Grundet forskelle blandt ledernes og de unges opfattelser af et arbejdsliv, bl.a. hvad angår 

fleksibilitet, hastighed og sociale medier, har lederne fortsat svært ved at skabe mening om, forstå og 

imødekomme de unge. Det indikeres, at generationer ældre end ledernes har endnu sværere ved at forlige 

sig med de unge og deres adfærd, hvilket udgør endnu en ledelsesmæssig udfordring. Lederne må på én 

og samme tid integrere de unge for at imødekomme den ældre del af medarbejderstaben samt 

organisationens nuværende opsætning og samtidigt give plads til de unges udfoldelse i forbindelse med 

organisationernes fortsatte udvikling.  

 

Slutteligt konkluderes, at ledere ser de unge som en organisatorisk nødvendighed grundet deres unikke 

tekniske kompetencer og forandringsdrive, men samtidigt en udfordring qua de unges store krav, høje 

forventninger og anderledes behov, bl.a. hvad angår hastighed, fleksibilitet, tilgængelighed og 
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teknologi. Desuden tilkendegiver lederne, at deres tekniske og digitale kvalifikationer er begrænsede 

sammenlignet med unges, hvorfor de har svært ved at skabe mening omkring de unges værdi i dette 

henseende. De unges store ambitioner og teknologiske overlegenhed, kan fremstå som en trussel for 

ledere og ældre generationer, hvilket kan have negative konsekvenser for relationer og interaktioner 

heriblandt. Det indikeres, at der på nuværende tidspunkt er en udvikling igang i organisationerne, hvor 

de unge generationer skal integreres, men samtidigt tildeles plads til at udfordre status quo og skabe 

forandring. En ledelsesmæssig udfordring består i at finde den rette balance herimellem. Lederne 

erkender, at de foretager uretfærdige generaliseringer og anvender stereotyper i deres meningsskabelser 

vedrørende unge. Hermed indikeres, at lederne er åbne for nye erkendelser, hvilket forhåbentligt kan 

ændre på nogle de nuværende meningstilskrivelser og dertilhørende implikationer udledt i nærværende 

opgave.  
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Bilag 1 
 
M: (..) Også vil jeg bare lige tilføje, at der ikke er nogen rigtige og forkerte svar her. Det er, hvordan du opfatter 
det, som er vigtigt. Og interessant. Og det vil komme til at indgå som et led i specialet, og det vil være 100% 
anonymt. 
 
H: Det er fint. 
 
M: Også vil jeg værdsætte, hvis du vil prøve at svare så åbent og ærligt som muligt, så bliver det det bedst 
mulige resultat for mig.  
 
H: Det skal jeg nok. 
 
M: Og jeg vil prøve at tage rimelig stringent tid her, men vi holder det på max 45 minutter.  
 
H: Ja, fint.  
 
M: Også vil jeg bare lige høre, om du har nogen spørgsmål, inden vi starter?  
 
H: Nej, bare gå igang. Det er fint.  
 
M: Godt. Jamen øh, kan du bare lige kort introducere dig selv? 
 
H: Ja! Jeg hedder (navn). Jeg er afdelingsleder i (virksomhed) for bro-afdelingen i (virksomhed) Ørestaden. 
Jeg har været her i halvandet år. Og før det var jeg i (anden virksomhed). Jeg arbejdede i (anden virksomhed) 
i 11 år. Og der arbejdede jeg kun med major bridges og faktisk kun udenfor Europa. Og inden da har jeg faktisk 
været officer i Søværnet i 8 år. Hvor jeg så også havde med ledelse at gøre dér.  
 
M: Ja, så du har sådan leder gennem hele…? 
 
H: Ja. Så det er den korte version. 
 
M: Ja. Mm. Så springer vi bare lige på og hårdt. Hvad forstår du ved generationsforskelle, når man taler om 
dem her?  
 
H: Altså generationsforskelle i ledelse? Eller bare generationsforskelle?  
 
M: Generationsforskelle. 
 
H: Nå, jamen det kan jeg jo bare se, hvis jeg for eksempel tager udgangspunkt i min egen søn. (Griner). Altså 
min søn, han er jo et helt andet sted, end hvor jeg er. Og det er os’ fordi, at tiderne er anderledes ik’ med den 
måde, man kommunikerer på, tror jeg. Også bare med digitale medier og sådan noget. De spiller jo en meget 
væsentlig rolle i den måde, man er på. Også det dér, det er der også mange, der forholder sig til, men det dér 
med, at man har den dér, altså at ting skal gå lidt hurtigere, måske. Altså det dér med, at man sidder og kigger 
på de digitale medier, og man har ikke tid til at fordybe sig for eksempel i bøger osv. Og det tror jeg, at det ser 
man meget for den unge generation. I hvert fald på min søn, og det kan jeg også se, når jeg snakker med øvrige 
ledere her i (virksomhed), at tingene kan ikke gå hurtigt nok. Sådan er det også, når man har praktikanter 
herinde, så når de har været her tre dage, så er de ikke tilfredse med det, de ligesom har været og lavet. Og jeg 
synes på tre dage, kan man næsten ikke se noget, altså dér har man som leder i hvert fald - en ældre leder har 
en fornemmelse af, at nu skal man ligesom se tiden an og prøve ting og sådan noget. Men det ser man ikke 
mere hos den unge generation. Og hvis man så bevæger sig lidt op i aldrene, så aftager det dér fænomen mere 
og mere, og det hele det går lidt langsommere. Og som leder i sådan middelalderen, så er man måske midt i 
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mellem. Så nogle gange, så synes man måske, at for de ældre, så går det alt for langsomt, men for de yngre, 
der går det alt for stærkt. Så man sidder ligesom midt i mellem. Der er sket en meget stor udvikling i løbet af 
ret kort tid.  
 
M: Og der tænker du med hensyn til hastighed - hvor hurtigt…? 
 
H: Jamen altså hastighed, hvor hurtigt tingene går, hvordan man forholder sig til ting, og den måde også med, 
hvordan man kan forholde sig til IT for eksempel. Altså jeg har nogen, der arbejder hos mig, der er 75. Og IT 
og emails og sådan noget, det er meget svært for ham. Til gengæld så er han meget dygtig til at tegne i hånden. 
Men han kan slet ikke forholde sig til, altså til IT og de muligheder deri. Så der er et meget stort spring dér - 
med at få det til at mødes, og den viden, han har med sig, og de digitale medier og sådan noget.  
 
M: Ja, spændende. Så du ser helt fra din ældste medarbejder til dine børn… 
 
H: Ja, så det er virkelig - der er virkelig stor forskel.  
 
M: Ja. Mm. Og du kommer allerede selv lidt ind på det eller ikke direkte, men har du en sådan holdning til 
eller mening om det, fordi du lyder sådan lidt neutral i forhold til det og kan egentlig se nogle fordele og 
ulemper lidt eller?  
 
H: Ja, altså jeg tror, hvis man formår ligesom at lave broen mellem det helt unge og det ældre, så får man noget 
nærmest magisk dér i midten. Og det er jo så ligesom dét, der er udfordringen hele tiden for mig. Det er ligesom 
at trække på den viden, fordi at ham dér, der er 75, han har - hvad har han - 45 års erfaring i at designe broer 
og alt det dér. Så hvis man kan koble det med de nye digitale muligheder, jamen så kan man lave noget ret fint 
dér – in-between.  
 
M: Noget magisk. Kan du sige noget om det? 
 
H: Nå, men altså. Det er jo altså... Den erfaring, han har, skal man ligesom forsøge at formidle til de unge, og 
de kan så med den erfaring bruge alle de digitale medier til at lave noget, som der måske ikke er lavet før, men 
det er vældig vældig svært at ligesom lave den dér bro dér, det må jeg indrømme.  
 
M: Ja, mm. 
 
H: Men altså, at være mere specifik, det tror jeg ikke, jeg kan. Men det er jo noget, vi kigger meget på lige nu 
i (virksomhed), ik’? Med ligesom også at lave automatisering og alt det dér, og det er jo baseret på erfaring fra 
tidligere, ik’? Altså så det er sådan - det er vældig svært.  
 
M: Så det er noget, der er fokus på både her i (virksomhed) og også i din afdeling?  
 
H: Ja. Og noget man investerer massive penge i jo.  
 
M: Ja, men bliver der gjort nogle konkrete tiltag, eller er der… Hvor er I nu?  
 
H: Jamen der er jo tiltag. Vi har jo det dér (medarbejdernavn) i (virksomhed), der sådan ligesom er - hvad er 
hun - digital et eller andet.  
 
M: Det er sådan noget vidensdeling også, ikke? 
 
H: Ja, og hun driver de dér projekter, som hedder innovation, hvor vi forsøger at lave nogle ansøgninger til og 
sådan noget, ikke. Også forsøger vi også bare og gøre det internt i afdelingen. 
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M: Så ligesom et led i hele (virksomhedens) innovationsstrategi, at der… 
 
H: Ja, det forsøger vi at arbejde på.  
 
M: (..) At man prøver at tænke generationerne ind, og hvordan de kan være med til at… 
 
H: Ja, så trækker man på alle.  
 
M: Ja. Mm. Godt. 
 
H: Men det er svært, og jeg kan også godt se på mig selv, at da jeg var ung, der kom computeren jo. Så da jeg 
startede i gymnasiet, dér kom de første computere. Så jeg har jo også levet i en tidsalder uden computer. Så 
man er jo selv lidt dér - in-between. Så jeg tror måske, at den generation, jeg er i, er nok nogen af de få, der 
forstår begge dele, tror jeg. Altså fordi generationerne før forstår det ik’. Og dem efter, de kan slet ikke se en 
tid uden. Altså derfor så bliver vi jo ligesom formidlere fra noget nyt til noget gammelt, ik’. Eller omvendt. 
Fra noget gammelt til noget nyt, kan man sige, ik’.  
 
M: Så det lyder som om, at det er computeren og de sociale medier og hastigheden, som du forbinder? 
 
H: Ja, det, tror jeg, er meget rigtigt. Også den måde man er på, som menneske. Altså, det bliver jo meget 
filosofisk, det her ik’, men der er også ligesom høfligheden, den måde, man omgås på, har jo også forandret 
sig, så det er jo ikke kun de digitale medier. Det hele det går jo bare hurtigere. Sådan er det bare, tror jeg.  
 
M: Ja. Kan du sige lidt mere om det?  
 
H: Nå... Jamen man var bare høfligere i gamle dage, tror jeg. Man omgik hinanden på en anden måde. Altså 
man havde også tid til samtalen. Og det har man jo ikke, hvis man kigger på nu. Samtalen foregår jo oftest via 
de digitale medier. Det synes jeg også tydeligt, at man kan se på yngre medarbejdere og ældre medarbejdere, 
hvordan de omgås og kommunikerer.  
 
M: Men har det noget at gøre med, at man bare har fået mere travlt på arbejdspladserne mon eller...?  
 
H: (Tænkelyde). Arh, det ved jeg sku ikke rigtigt.  
 
M: Næ. Tænker bare om det, ja. Det er vel smartere. 
 
H: Jeg tror bare - i gamle dage - hvis man kigger tilbage på dengang, hvor man sad og tegnede det hele med 
blyant og lineal osv. Dér gik tingene bare langsommere. Så der var tid til at være sammen på en anden måde, 
end der er nu, hvor det hele er computere, og man sidder og glor på sin skærm. Du kan godt se for eksempel - 
emails - det er jo ikke ét brev. Hvis du tænker på det, ikke – en email er jo et brev – men egentlig er det jo 
sådan instant messaging. Altså hvis du ikke svarer tilbage på en email indenfor få timer, så tænker folk ”har 
du glemt mig?” Men det er jo ikke formålet med en mail. Principielt. Så man kan sige, tingene begynder 
ligesom at ske hurtigere og hurtigere. Nå, nok om det. Nu sludrer jeg bare.  
 
M: Ja, men jeg vil bare lige helt kort. Er det nødvendigvis dårligt, at det går hurtigere? Hvordan, hvad er din, 
hvad tænker du om det?  
 
H: Altså det kan også gå for hurtigt, ik’? Det er dét, jeg mener. Altså så lige pludseligt så sidder man med en 
gruppe medarbejdere, som måske ikke har socialt sammenhæng, og som ikke snakker med hinanden. Men det 
er jo ikke så meget generations, tænker jeg. Det er muligvis alt muligt andet, tror jeg. 
 
M: Ja, så det er et problem også at skabe det sociale sammenhold? Kan det være? 
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H: Ja. Ja, det synes jeg.  
 
M: Vi kommer lidt ind på det, og det er også lidt i forlængelse af. Men nu har vi snakket lidt om 
generationsforskelle, hvad så med generationsledelse. Er det noget, du har stiftet bekendtskab med, noget du 
tænker over? 
 
H: Jamen det gør jeg jo her i afdelingen, ik’. Og man kan jo sige, det er nok nemmest for mig at kommunikere 
med de ældre. Umiddelbart. Fordi dér, jeg tror stadigvæk, at vi er mest på bølgelængde, ik’. Så lad os sige, for 
eksempel jeg får en medarbejder ind, som der er - de yngste, der er her, de er måske 24 år - altså der er trods 
alt 20 års forskel ned til dem. Og jeg kan jo så også sige, altså hvis vi tager ham, der er 75, så er der 30 år fra 
mig og op til ham. Men jeg tror stadigvæk, at jeg vil kommunikere bedre med ham, som er 30 år ældre, end 
vedkommende, der er 20 år yngre. Og jeg tror, at det er netop på grund af generationsforskellene. Jeg tror at, 
netop som jeg siger, at tingene går hurtigere og hurtigere, så jeg tror, at udviklingen for den unge generation 
har været meget voldsommere, end den har været mellem mig og ham [på 75]. Så derfor så, altså det er jo et 
problem hele tiden. I min ledelse. Og nogle gange, så aner jeg ikke, hvordan jeg skal forholde mig til det dér, 
altså det er jo ligesom min søn. Altså nogle gange kan man jo slet ikke kommunikerer med dem. Altså hvad 
det er, de tænker… Og nogle gange, så synes jeg også, at man må forholde sig til nogle urealistiske 
forventninger. Og det tror jeg, og der kan jeg relatere det lidt til mig selv også tidligere. Altså da jeg sad som 
ung ingeniør, der synes jeg ikke, at tingene gik stærkt. Nok. Men, og hvorfor bliver jeg ikke forfremmet og… 
hvorfor, hvorfor, hvorfor. Men så må man også bare erkende, at det tager tid. At udvikle sig som ingeniør. Og 
det forstår de unge ingeniører ikke, netop på grund af, at de gerne vil se fremskridt, og de vil gerne kunne 
måles hele tiden - i en forfremmelse eller i en højere løn… Altså der skal hele tiden ske noget. Og man kan 
ikke acceptere, at der går 2-3 år uden, at der sker noget. Og det er også derfor, hvis du kigger på, at (egen 
virksomhed) har alle de dé job profiles, det er så man hele tiden kan se en udvikling. Hele tiden. Og (tidligere 
arbejdsplads) på et tidspunkt, da jeg var derude, de havde ikke de dér trin. Der kunne du sidde i samme 
stillingsbetegnelse i 10 år, men det kunne medarbejderne jo ikke leve med, så derfor så var man ligesom nødt 
til at lave de dér trin, så man ligesom kunne se at nå nu efter et år, så kan jeg rykke derop. Og der tror jeg, at 
det er mere for de unge, end det er for de ældre. Fordi de ældre… Det betyder sku ikke noget for dem.  
 
M: Men nu lyder det lidt, som om du siger, at da du selv var ung, der ville du også bare gerne frem, og der 
skulle ske noget, og er det dét, du kan se nu i dine unge medarbejdere? Men er det så bare… 
 
H: Ja, men det er så bare blevet tiltaget, synes jeg. Altså, det dér med, at nu går det bare endnu stærkere.  
 
M: Okay, så lidt spejling er der alligevel? 
 
H: Jaja, det er der skam. Ja. 
 
M: Mm. Og vi har lidt snakket om, at det er noget, der er fokus på både i (virksomhed) og i din afdeling også. 
Hvordan kan det være, tror du, at det er så meget oppe i tiden at snakke om lige nu. Altså der har vel altid 
været forskelle fra generationer? 
 
H: Det er fordi, jeg tror, at virksomhederne... Det er jo nok, jeg tror, altså der er jo nødt til at være fokus på 
det. Altså dem, som sidder og leder virksomhederne, de er som mig eller ældre. Og de fatter ikke, hvad der 
foregår hos den unge generation. Også fordi jeg tror, at det er gået så stærkt. Og for ligesom at få fat i dem, 
altså uden, altså folk nedefra - talenter og unge medarbejdere. Jamen så kan virksomhederne jo ikke blive ved 
med at finde... Så ligesom for at kunne tiltrække og fastholde de medarbejdere, så er man nødt til at have 
enormt meget fokus på det. Også fordi at typisk så... Og man kræver den der udvikling. Altså, den unge 
medarbejder kræver typisk, at der sker noget hele tiden, ellers så keder de sig. Og det er man også nødt til at 
forholde sig til som virksomhed, fordi ellers så kan man ikke fastholde dem. Og giften for en virksomhed som 
vores er, at folk stopper, også kommer der en ny én ind, også skal man lære dem op igen. Vi vil gerne have et 
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sådan kontinuert forløb, fordi det tager tid at uddanne ingeniører. Så derfor, så er der rigtig meget fokus på 
det. Og hvis man kigger over på (virksomhed) Sverige - de har haft en stor personaleomsætning. Og det er jo 
ren gift for deres virksomhed. Lige pludselig, så kan de ikke levere det arbejde, de skal levere osv. osv. Så det 
er derfor, altså at man har så meget fokus på det. Det er for at fastholde medarbejdere. Og tiltrække dem.  
 
M: Nu kommer jeg lige med et lidt kritisk spørgsmål her, men nu snakker du lidt om her, at unge de vil rigtig 
gerne udvikle sig, så kan jeg bare ikke lade være med at tænke på, om du ikke også gerne vil udvikle dig, og 
om du ikke ser, at dine øvrige medarbejdere, måske udover de unge, om de ikke også… 
 
H: Jamen jeg tror ikke, jeg har ikke den dér. Jo, altså alle vil selvfølgelig gerne udvikle sig. Og det vil jeg også 
godt, men jeg forstår måske, at det ikke kan ske så hurtigt, som de unge tror, det kan. Altså jeg tror det handler 
ligesom også om at være realistisk i sine forventninger til, hvad kan ske. Og der mener jeg, at det har den unge 
generation ikke. Eller også så er det bare sådan, at virksomhederne ikke kan møde deres forventninger. Så det 
kan godt være, at de unges krav måske er OK. Men det kan virksomhederne bare ikke efterleve eller opfylde. 
Og derfor så skal der ske en eller anden afstemning med virksomheden. Men det er også klart, at den 
virksomhed, der formår ligesom at opfylde de unges ønsker, jamen de får også de rigtige medarbejdere og de 
gode talenter. Så det er jo hele tiden sådan en balance, man skal søge. Men hvis man så... Så jo, jeg vil også 
gerne udvikle mig... Ej jeg tror sku ikke, at en mand på 75 år, han vil udvikle sig. Han er sku ligeglad. Altså 
(navn). Nej, men han er sku glad for bare at... Han har en eller anden genuin interesse for at arbejde med broer 
og har haft det hele sit liv. Og han er bare glad for at få lov til at sidde og fortsætte med det. Så han har ikke 
de store krav, og jeg tror også, at efterhånden som du bliver ældre, så tror jeg også ligesom, at du bare 
accepterer, at... nu kan jeg sku nok ikke rigtigt bevæge mig så meget mere. Både i karrieren eller som menneske 
eller sådan. Altså nu er jeg bare, og så er der ligesom andre ting, man fokuserer på, tror jeg.  
 
M: Men spørgsmålet er, om den generation, som der er nu, og som vi alle sammen omtaler, og som jo udvikler 
sig og stiller krav og… Vi kommer vel sikkert også dertil, er det ikke bare måske en naturlig... Livs... 
 
H: Det ved man jo ikke. For I er ikke kommet dertil endnu.   
 
M: Næ, men hvad tror du?  
 
H: Jeg tror nok at på et eller andet tidspunkt, der bliver man også ramt af virkeligheden, tror jeg. Altså ved 
mindre at man virkelig formår at ændre sine omgivelser. Og det er jo meget positivt, hvis man tager 
udgangspunkt i hende der, den autistiske tøs derovre fra Sverige dér, som der har valgt at gå i strejke på grund 
af klima. Altså, jeg tror sku godt, at den der generation, altså med klimaforandringer - de virkelig ka’ forandre 
det hele. Altså og så, så har man jo forandret det til dét, man gerne ville. Og det, synes jeg bare, er fantastisk, 
at det kan ske.  
 
M: Og så sådan, undskyld, jeres generationer eller sådan ældre… 
 
H: Jamen altså, man forandrer ligesom betingelserne for at være i samfundet. Den generation, der formår dét, 
jamen så er det jo ligesom deres præmisser. Men der tror jeg, at den dér generation X, eller hvad man kalder 
den eller dem, som render rundt lige nu - 20-25 år. 
 
M: Y og Z. 
 
H: Ja. Jeg tror måske ikke, at de formår, altså deres inerti er ikke stort nok til forandre. Altså jeg tror, at det er 
igang, men jeg tror, at de bliver måske også bare sådan lidt ramt af virkeligheden. Altså der er jo sådan en 
træghed i hele systemet, tror jeg. Så jeg tror måske, at det var dem, som startede det, men de vil nok se, at den 
største forandring kommer med de yngre generationer.  
 
M: Så der er ligesom sat igang noget nu, som… 
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H: Ja, det tror jeg. Men derfor tror jeg også stadigvæk, at man bliver ramt lidt af virkeligheden, når man 
kommer ud i virksomhederne. Selvom virksomhederne forsøger virkelig at følge med, altså men jeg tror, at 
virksomhederne kan ikke forandre sig så hurtigt som, som det sker. Så der er jo ligesom en eller andet træghed, 
og det, der ville være fantastisk, det var, hvis for eksempel (virksomhed) formåede at være foran udviklingen, 
og det er dét, man gerne vil, men det er fandme svært, ik’. Fordi at så bliver man jo ligesom dem, der driver 
udviklingen fremfor at være dem, ja, hvad kan man sige, der ligesom bliver påvirket af det, og er nødt til hele 
tiden at tilpasse sig.  
 
M: Du siger lidt, at de virksomheder, der ligesom formår at gøre det, de vil bare være et virkelig godt sted at 
være eller sådan...? 
 
H: Det tror jeg også. 
 
M: Og ja, hvad - det bliver lidt et tænkespørgsmål det her - men hvad, tror du, er sådan helt mini-steps, eller 
hvad tror du, det er, der står i vejen lige nu for, at (virksomhed) ligesom kommer derhen, eller hvad mangler 
vi her?  
 
H: Jamen dét, det tror jeg, det er meget, tror jeg, bl.a. er generationsforskellene, og den måde man gør tingene 
på. Det tror jeg er en meget væsentlig del. At der er den dér træghed mod ændring. Og så er det også bare, 
altså hvad er vi jo 15-16.000 mennesker, og det er jo også svært ligesom, at få 15-16.000 mennesker til ligesom 
at forandre sig og arbejde på samme måde eller lave en ændring. Og det er det, altså hvis man kan dét, så bliver 
det jo meget spændende, ik’. Og nu har vi jo de dér digital innovation dér under (medarbejder navn). Man kan 
sige, de virksomheder, der har hjulpet os med det, har jo os’ sagt, hvis (virksomhed) ikke ligesom formår at 
transformere vores forretning til noget andet, jamen så findes (virksomhed) ikke om 10 år, fordi så er der 
simpelthen nogen andre, der er kørt forbi (virksomhed). Og leverer de ydelser, som man så gerne vil ha’ fra 
en virksomhed, så. 
 
M: Det er jo en trussel, var. 
 
H: Så det er jo noget, man tager meget meget seriøst. Også som man ofrer så mange penge på.  
 
M: Ja. Ja, jeg har lidt svært ved lige at se kombi’en, fordi jeg har også hørt om (medarbejder navn)s afdeling 
osv., og jeg har lidt svært ved at se den ind i generationer, eller den kobling har jeg i hvert fald ikke lige hørt, 
at det er noget, de har… 
 
H: Jamen de kigger ikke sådan på generationer, men de tænker ligesom på innovation, og ligesom at ændre 
(virksomhed)s forretningsmodel, måske. Jeg tror ikke, det har så meget med generationer at gøre, men det 
ændrer ikke på det faktum, at hvis man ser på hvem, det er, som man vælger at satse på. Så har man jo i 2018, 
der fandt man tre mennesker, eller tre grupper, og der var ikke nogen af dem, som var over 30. Så derfor så 
har det stadigvæk noget med generationer at gøre. Hvem er det, der har drivet, hvem er det, der har viljen til 
at forandre ting? Det kommer dernede fra, i de yngre generationer. Det kan man ikke komme udenom. Så er 
der selvfølgelig nogen dér ik’ osv. Der er jo de dér visionære - Bill Gates og de dér fyre. Men altså. Dem tror 
jeg ikke lige umiddelbart, vi har i (virksomhed), hvis jeg skal være ærlig.  
 
M: Så det jeg lidt hører dig sige nu, det er, at det er strengt nødvendigt med de her unge mennesker...? 
 
H: Ja! Det er fandme vigtigt.  
 
M: Okay. Nå, nu zoomer vi lige en lille smule ind på din afdeling, og det har du også været lidt inde på med 
én på 75 og én på 24, men kan du prøve at være sådan lidt konkret, sådan måske komme med et 
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hverdagseksempel eller to, hvor du tydeligt har kunne se nogen forskelle sådan og tænkt: ”hold da op. Det er 
godt nok”...? 
 
H: Hmmmm. (Tænkepause). Ja, men altså det ved jeg sku ikke rigtigt. Jeg vil sige, nogle gange så kan jeg få 
nogle helt sorte mails fra ham dér på 75, og som jeg slet ikke forstår, fordi han bare har siddet og (taster med 
hænderne på bordet). Så det ved jeg ikke. Men så tror jeg bare det er, det er - ligesom altså hvad skal man sige, 
jeg ved ikke... Altså hvad kan man sige - det, der kommer fra den ældre generation, altså for eksempel ham 
(navn) dér, jamen det er gennemtænkt og tager måske lidt længere tid, men det er gennemtænkt, og der er 
kvalitet i arbejdet. Så hvis man går helt ned til den yngste ingeniør, jamen så tror jeg, at det der med at sætte 
sig ned og tage sig tiden og tænke tingene igennem. Det sker ikke i samme udstrækning. Netop igen fordi 
tingene måske skal - gå stærkere. Men jeg tror også, at jeg sidder og generaliserer dér, fordi det handler også 
om at ligesom blive uddannet til at være ingeniør, altså man skal lære at tænke og tænke, at det skal så og sige 
være fejlfrit dét, man laver, ik'. Så det er os' lidt sådan, at det skal man lære. Så, men det tror jeg, at det er 
sådan den mest udtalte ting. Altså, forskellene i grundighed, kan man sige. Og ligesom tage sig tiden til at 
sætte sig ned og tænke over det. 
 
M: Og nu kommer jeg bare til at tænke på igen, om det ikke også har noget at gøre med, at når de unge her så 
har været her i 10 år, så vil de også være lært op til det og vil have en anden forståelse for det…? 
 
H: Jo, det er jo dét. Jeg generaliserer jo. Fordi den unge på 24 år nu og som så er modnet som ingeniør og 
sidder som 34-årig. Jamen så vil han jo selvfølgelig have en forståelse for, hvordan man skal lave tingene. For 
det er sådan en form for mesterlære at lave broer, så man skal ligesom forstå, hva' hvorfor faen gør man det og 
sådan noget. Men det tror jeg er dét, altså hvis man kigger mellem generationerne, altså men det er jo 
selvfølgelig ikke, det er meget specifikt ik', så er det den største forskel, som jeg kan se. Tænker du mere på, 
hvordan de er som mennesker eller…? 
 
M: Jeg tænker på, at jeg gerne vil have lidt ud af dig, så gerne sådan, hvis du kan komme med noget, eller hvis 
du lige havde et eksempel fra eller måske også mellem dine medarbejdere, hvor der var et eller andet, der 
ligesom - ikke clashede - men der var et eller andet, hvor de var forskellige... 
 
H: Nå, men altså, man kan vel høre, når man snakker med de unge medarbejdere, så synes de, at (navn), han 
er lidt gammel, ik'. Altså de har jo ikke, de har stor respekt for hans faglighed og sådan noget, men de synes 
jo stadigvæk: ”ej han er jo sådan lidt, ik” Så der bliver sådan grint lidt af ham i krogene, ik', tror jeg. Det er 
vel. På den søde måde, ikke. Men stadigvæk, så det, tror jeg, er vel det mest udtalte, der er. Lige umiddelbart. 
 
M: Ja, nu laver vi meget, eller du beskriver sådan meget to poler, at der er ham, også er der de unge, hvad med 
derimellem? Der ser du ikke sådan nogen forskelle eller noget, du sådan kan mærke...? 
 
H: Nej, for jeg tror stadigvæk, som jeg sagde, at de fleste andre, som er lige midt i mellem, de er samme alder 
som mig, og jeg tror stadigvæk, også fordi vi har oplevet verden med og uden [teknologi], at vi faktisk er 
udemærket bro mellem de der to generationer dér. Men det går stærkt, ik', og snart så er der jo ik' folk mere, 
som ikke har forstået det, altså en verden uden computere og så... Det tror jeg måske lidt. Men jeg synes ikke, 
det skriger ikke til himlen altså forskel, altså umiddelbart. Jeg synes de arbejder godt sammen, men det er også 
fordi, at unge har brug for de ældres faglighed, så der er sådan et godt samarbejde.  
 
M: Mm. Det er godt at høre. Øhm, ja. Det kan godt være, at nogle af de her spørgsmål kommer til at lyde lidt 
som det samme, men jeg skal nok prøve at skære dem lidt ud, så det. Fordi nu snakker vi lidt her, om hvordan 
du har oplevet forskelle i din afdeling - blandt medarbejderne. Har du oplevet, at de har forskellige behov for 
ledelse, altså for dig...? 
 
H: Ja. Det synes jeg afgjort, de har. Altså, jeg tror for eksempel, hvis man igen tager udgangspunkt i de lidt 
ældre medarbejdere – jamen dem leder jeg ikke rigtigt. Dem ser jeg mere som, altså jeg ser dem måske ikke 
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som, rent formelt er de ikke ligeværdige, men som mennesker osv., så er de jo ret ligeværdige, og jeg forventer 
at kunne sparre med dem, og jeg forventer også, at de driver min forretning sammen med mig. Men hvor jeg 
så går ned og tænker på de yngre generationer, så skal de ledes mere, og den ledelse søger de også. For 
eksempel hvordan man kan hjælpe dem med deres karriere, og hvad man synes, de skal satse på og sådan 
noget. Og de vil også gerne sådan - unge mennesker forsøger ligesom også at spejle sig i de ældre, altså er det 
en person, som jeg kunne tænke mig at gå i den retning. Så det er afgjort, at jeg leder de unge mere. Og det 
mærker jeg også, altså vi har jo de dér ESES dér, det har du jo selv været med til, ik' altså. Der kan man sige, 
at noget af den feedback, vi får fra den, det er jo også, at de gerne vil have råd og vejledning om karriere, og 
hvordan de bevæger sig videre, og hvad de skal satse på osv. Så jo - der er helt afgjort forskellige måder, som 
jeg leder på. 
 
M: Ja, og der er et større behov...? 
 
H: Meget større behov!  
 
M: Så det er ikke fordi, der er et anderledes behov, men decideret bare større? 
 
H: Ja, absolut. Man bliver jo en eller anden form for mentor. Det kan man jo ikke komme udenom jo, altså. 
 
M: Nej, og der er ikke nogen mentorordninger her, altså sådan...? 
 
H: Nej, altså hvis du er en ny medarbejder, så er der sådan en buddy-ordning, ikke. Men altså, umiddelbart 
sådan en mentorordning som sådan, har man ikke i (virksomhed).  
 
M: Nej. Det er dig så, der er det. 
 
H: Ja. 
 
M: Kan du igen prøve at komme med et eksempel, eller du har lige sagt ESES, men et eksempel på, hvor du 
har oplevet, at der var forskellige behov… for dig? 
 
H: Jamen altså bare, selvfølgelig nu snakker jeg ledelse, men der er også noget i den måde, man ligesom omgås 
på - socialt. Så kan jeg mærke, at jeg er en anden person, altså jeg er lidt anderledes, når jeg snakker med de 
ældre fremfor, når jeg snakker med de yngre. Fordi de yngre de vil jo gerne, det bliver tit en lidt gladere 
kommunikation, man har det lidt sjovere sammen, synes jeg ik' end med de ældre, umiddelbart. Så man kan 
bare mærke måske, at der er lidt mere energi. Hvor de ældre måske, altså de er sku, som de er. De er ligesom 
kommet til en eller anden erkendelse om, at de kan være sure og tvære, men de unge, der er sådan en energi, 
som jeg nyder meget at være sammen med, ik'. 
 
M: Så det er måske i virkeligheden rigtig fedt som leder at have det her spænd...? 
 
H: Jaja. Det er fantastisk. Jaja, ja. Jeg er selv, ja nu er jeg selv 45, ik'. Og jeg synes, at der er da også nogle af 
de yngre afdelingsledere, der er nogen måske helt ned til 35-36 år. De har sku en anden energi. Altså det kan 
man mærke ligesom, end den jeg har. Det er ligesom bare, og så kan man jo bare ligge sig i baghjulet dér og 
nyde lidt, at de trækker så meget.  
 
M: Og det er så primært på det sociale, og måske ikke ligeså meget på det faglige? 
 
H: Nej, ik' det faglige, men så er det ligesom om, at de har det der drive, så de gerne vil forandre verden, ik'. 
Så kommer de med en masse idéer. Fedt! Det gør vi bare.  
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M: Det gør vi bare. Fedt! Ja, lidt i tråd med det her, nu har vi talt om forskellige behov, men stiller de så nogen 
forskellige krav til dig også…? Det ligger meget i forlængelse af.  
 
H: Ja, ja men det gør de. Altså. Og det er jo også ligesom dét, jeg sagde tidligere. De unge vil gerne have mere 
vejledning. De vil gerne have mere opmærksomhed. Og jeg tror i højere grad, skal man være tættere på sine 
yngre medarbejdere, end man skal være med sine ældre medarbejdere. Fordi at det er ligesom en eller anden - 
de søger den der nærhed og vil gerne være... Det er i hvert fald min [opfattelse], også kan man sige. De ældre 
medarbejdere, de er sku lidt “jaja.” De kommer ind og passer deres arbejde, også trækker de hjem igen. De har 
ligesom et socialt netværk et andet sted, umiddelbart, ik'. Hvis man nu kigger på vores yngre gruppe af 
mennesker - en stor del af deres sociale netværk er faktisk her, i butikken her. Og de går ud og spiller brætspil 
sammen og drikker øl. Så der er meget stor forskel på, hvordan man omgås, socialt. Også for eksempel når 
man går ud og spiser med afdelingen. Mange af de ældre deltager ikke. Men alle de yngre deltager. Der er 
sådan meget stor forskel på, hvad de kræver. Så altså, ja, mere nærhed vil jeg sige.  
 
M: Ja, og hvordan forholder du dig til, for eksempel, til sådan et afdelingsarrangement, man har arrangeret, 
også kommer der kun en lille gruppe, måske hvad kan man sige, en lidt mere homogen gruppe? 
 
H: Jamen altså, jeg vil jo gerne, at alle deltager jo, men jeg vil ikke tvinge nogen til det. Altså der er jo nogen 
i den her afdeling, som ikke er dybt asociale, men altså derhen af ikke. Altså dem ville jeg jo aldrig nogensinde 
tvinge med. Men altså så synes jeg ligesom, også ham der (navn) derude, altså ham der er 75, han er med til 
det hele, altså. Så det er jo. Der er mange forskelle. 
 
M: Ja. Så det er lidt et vilkår, du har accepteret? 
 
H: Ja, fordi (virksomhed) er jo netop den virksomhed, at der er fuld flex, og man kan gøre, som man vil. Så 
man kan jo ikke. Man kan kun opfordre, men man kan ikke tvinge. 
 
M: Nej. Men som leder vil du ønske, at...? 
 
H: Ja, for fanden da. 
 
M: Og hvad tror du, at det ville gøre for afdelingen, hvis alle...? 
 
H: Jamen altså, nu er der en god samhørighed i afdelingen, men man vil jo gerne have endnu bedre 
samhørighed. Man vil jo gerne have, at man kender hinanden bedst muligt, så man arbejder bedst muligt 
sammen. Det må være målet.  
 
M: Mm. Så du tror på, at der er en direkte kobling mellem de ting? 
 
H: Ja, absolut. 
 
M: Ja. Ja, det gør jeg også. I forlængelse af ovenstående her, hvad vi har talt om, kan du så prøve at sætte et 
par ord på din afdeling eller ligesom den gruppe af mennesker, som du er leder for? 
 
H: Ja, min afdeling er en utrolig broget flok. Altså, jeg har jo, hvis man sidder og kigger på det, så er der jo 
40% er ikke, hvad kan man sige, de er ikke danskere. Altså, de er flyttet til Danmark for at arbejde hos 
(virksomhed), så jeg har nogen fra Italien, jeg har nogen fra Island, jeg har nogen fra Sverige, nogen fra Norge, 
Rumænien og Spanien og. Alle mulige lande. Og det gør selvfølgelig, at det bliver en meget sådan international 
afdeling, og vores arbejdssprog langt hen ad vejen er jo faktisk engelsk. Så det gør selvfølgelig, at der er input 
fra mange forskellige kulturer, hvilket jeg synes er vældig sjovt. Og jeg tror også, at de ansatte nyder den dér 
dynamik, der er. At det er så internationalt. Så det er en meget sådan multikulturel afdeling, også er folk meget 
respektfulde overfor hinanden, og man hjælper hinanden. Og jeg har lige haft nogen nye, som der er startet - 
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et par piger - og det, de siger, er også, når de observerer afdelingen udefra, at de føler sig meget velkommen, 
og der er den der gensidige arbejdsglæde og det ene og det andet. Så overordnet en meget homogen og 
velfungerende flok, og som jeg også siger, så tager de jo også ud og spiller brætspil og drikker øl. Og det gør 
de ligesom udenfor (virksomhed)-regi. Så de har noget kørende ved siden af. Så der er sådan en gruppe på, 
hvad er det - 8-10 unge mennesker… 
 
M: Mm. Hvor mange er det, du har i afdelingen?  
 
H: 25. Så de trækker meget. Og der er faktisk nogle meget få personer, som der er meget vigtige for fælleskabet, 
kan man sige. Som i virkeligheden, hvad kan man sige, rent fagligt er de måske ikke et fyrtårn, men for det 
sociale fællesskab og samhørighed, der betyder de forholdsvist meget. Og det er meget sjovt, at man kan 
udpege og finde de dér mennesker dér.  
 
M: Ja, og det er også vigtigt jo. 
 
H: Ja, for pokker da. Men så kan man sige, men vores afdeling er jo ikke unik i (virksomhed). Det er jo også 
det, som at hvis man går ned og ser i kantinen, når folk spiser frokost, så vil du også høre, at der tales alle 
mulige sprog nede i den kantine. Og det, tror jeg også, er noget af det, som folk godt kan lide ved at være i 
(virksomhed), at vi er faktisk en meget international virksomhed, og folk kommer også hertil for at arbejde, 
fordi vi er hovedkontor, altså. Så det tror jeg er meget kendetegnende for hele butikken.  
 
M: Det er meget interessant at se, at du ser, eller de her generationsforskelle, at du oplever dem også 
fuldstændigt på tværs af kulturer, fordi man kunne jo forestille sig, at der jo sådan har været forskellige 
opvækste i de her meget forskellige lande også, men det udmunder sig så alligevel til at være… 
 
H: Meget ens. Ja, men det er det.  
 
M: Ja, men det er interessant.  
 
H: Ja, men jeg har også nogle fra Iran, ik'. Og han er så flygtning, ik'. Fra dengang der var krig, men altså jeg 
synes sku, at det hænger meget godt sammen, og at jeg ser det samme på tværs af de dér kulturer dér.  
 
M: Og. Nu har vi snakket rigtig meget om generationsforskelle, og det her med at ligesom snakke om, at der 
er en ung generation og en ældre generation, og der er nogen midt imellem og sådan noget. Oplever du, at det 
har nogle styrker og svagheder ligesom, tænker du, at det er en styrke at omtale det på den her måde, eller er 
det måske en dårlig idé eller hva'? Har du nogen tanker om det? 
 
H: Altså. Jeg tror måske, at hver generation kommer med sin styrke, altså. Men det binder sig også lidt op på 
erfaring. Hvis du er fra en ældre generation, så har du typisk mere erfaring end yngre generationer. Man 
kommer ikke udenom, at hvis du skal sammensætte et eller andet hold, der skal designe en bro eller et eller 
andet transportprojekt, så du er jo nødt til at have grupper, altså du er jo nødt til at have nogen med fra hver 
gruppe, du er nødt til at have erfaringen, og du er nødt til at ha' det dér in-between, også er du nødt til at ha' 
det unge aspekt med. Ligesom også fordi at du er nødt til at mixe erfaringen. Så hvis man kan sætte lighedstegn 
mellem generationer og erfaring, jamen så er det ligesom et must. Og sådan vil det jo, altså så tror jeg, at hvis 
man kigger ind i vores branche, jamen så tror jeg, at det er typisk sådan, man sætter holdene, altid. Man forsøger 
ligesom at kombinere det nye med det gamle. 
 
M: Så du oplever, at det er ret anvendeligt at lave den her kategorisering for ligesom at kunne...? 
 
H: Ja, nej men altså. Der findes jo også nogle, som er vældig dygtige, som er 35, og så må man tage dem ik' 
så. Så jeg vil ikke bare tage én med, fordi han er fra generation, ja hvad ved jeg - gammel. Det handler ligesom 
også om, hvad man kan. Men typisk så hænger det sammen.  
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M: Ja. Mm. Så kommer der et lidt mere personligt til dig. Om. Og vi har også været lidt inde på det med 
kommunikation og sociale medier og… Men har du en oplevelse af, at sådan selve vilkårene i arbejdslivet har 
ændret sig - mens du har været på arbejdsmarkedet? 
 
H: Hmm, ja, altså det, ja. Men det er jo meget den dér digitalisering, tror jeg. At man er nødt til at forholde sig 
til langt mere digitale designprocesser, og altså emails og SMS og alle de sociale medier. Så jeg tror, at jeg 
formår ikke at udnytte dem i samme udstrækning, som den yngre generation gør. Jeg tror også, altså jeg 
kommunikerer heller ikke på den samme måde som den yngre generation gør, og det skaber udfordringer for 
mig. Ikke nødvendigvis til det dårligere, men det er bare noget, som jeg skal forholde mig til, som jeg ikke er 
vant til at forholde mig til. 
 
M: Altså at du ikke er ligeså stærk på det område? 
 
H: Ja, men også bare det dér med at kommunikere. Nu kan jeg gå ned til min søn dér, altså jeg - og det er også 
noget, jeg har talt med min kone om - meget af den dér med, altså hvordan omgås man socialt, altså vi ser 
meget til det dér med at sidde og have en samtale og se hinanden i øjnene. Min søn han sidder og snakker med 
hans venner, når han spiller spil ik', gennem headset ik', og det kan vi slet ikke forstå. Men det er måske bare 
sådan, det skal være, ik'. Så det jeg mener er bare, det er svært for mig, jeg kan ikke bedømme, om det er godt 
eller dårligt på grund af, jeg ved ikke, hvad konsekvenserne er i det lange løb. Og der kan man sige, at tingene 
går bare så stærkt nu, så man kan ikke - umuligt bedømme konsekvenserne af det. Og hvis man kigger lidt 
tilbage i tiden til de ældre generationer, der ændrede tingene sig trods alt ikke så hurtigt, vel? Det vil sige, det 
var, der havde man lidt mere styr på, hvad er konsekvensen af det her. Så det er svært for mig at forholde mig 
til det. Og nu relaterer jeg det til min egen søn, men det kunne ligeså godt også være de yngre medarbejdere. 
Og så er der også, altså der er jo krav til, at vi skal lave automatisering i vores design-procedurer og sådan 
noget. Og det sætter jo et pres på mig, men det sætter også et pres på (virksomhed), at vi skal være innovative, 
og vi skal finde på noget nyt, fordi hvis vi ikke gør det, så tror jeg sku, der er nogen andre, der gør det. Så i 
den forstand, så ændrer det jo ligesom hele tiden den måde, som jeg skal agere på.  
 
M: Så der går mere konkurrence sådan, i hele industrien og...? 
 
H: Ja.  
 
M: Og du omtaler også lidt, at der er noget måske lidt udfordrende eller skræmmende ved, at man ikke ligesom 
kan forudse, hvad konsekvenserne for dig er…? 
 
H: Ja, altså jeg kan ikke svare på - det tror jeg ingen kan - hvor er (virksomhed) om 10 år. Det er utroligt svært 
at sige lige nu, fordi udviklingen går så afskyeligt stærkt. Så der er så meget hele tiden at forholde sig til.  
 
M: Ja, og tror du, at de her ændrede vilkår og sådan meget af det, vi har talt om, er det noget af det, der har 
måske været med til at skabe de her meget markante generationsforskelle, som der bliver talt om? 
 
H: Nå, altså at det går så stærkt eller hvad? 
 
M: Ja? 
 
H: Ja, selvfølgelig. Men altså, nu skal jeg heller ikke tale det ned, jeg synes, at det er enormt spændende jo. 
Det er jo spændende, altså den udvikling, som sker lige nu, er jo fantastisk at være en del af. Jeg vil sådan 
næsten sige, at jeg er jo ikke en del af det, altså på en eller anden måde. Jamen altså jeg er mere sådan, fordi 
det sker ikke hos mig, altså det sker i den yngre generation. Altså, det er dér, hvor det virkelig rykker ik', så 
jeg vil næsten sige, at jeg er en observatør, altså jeg observerer og forholder mig til det. Også formår jeg at 
navigere i det. Men det er jo ikke, det kommer ikke fra mig. Nu skal jeg jo ikke sidde og snakke mig selv ned, 
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men det kommer fra de yngre generationer, det der drive dér og hele den der forandring samfundet laver lige 
nu.  
 
M: Hvorfor tror du, at det er sådan? 
 
H: Men, jamen lad os tage udgangspunkt for eksempel i det der med, at isen smelter, og vandstandene stiger 
osv. osv. Og der er jeg måske sådan lidt egoistisk, altså jeg tænker - det kommer jo ikke til at gå ud over mig, 
altså så er jeg jo død og begravet, ikke. Men mine børn selvfølgelig, eller deres børn kommer jo højst 
sandsynligt til at blive ramt af det. Også kan man sige, at så kan jeg bedre forstå, at hende dér den 16-årige 
strejker i skolen for at råbe de gamle skiderikker op i EU og sådan noget. Fordi det er jo virkelig noget, som 
der kommer til at ramme hende, er du med? 
 
M: Mm. 
 
H: Så jeg tror også ligesom, at det er, hvad er ens motivation - til ligesom at gøre tingene. Eller også så kan 
det være, at jeg bare er blevet en gammel skiderik og ikke har det dér drive. 
 
M: Jeg tænker bare, at du har barn, så du burde da netop tænke… 
 
H: Jaaaaa. Men jeg tror, altså nej, jeg tror, at jeg er af den opfattelse, at forandringen kommer nedefra. Og det 
tror jeg også, er det her store problem lige nu. Og det er også derfor, du ikke ser, for eksempel 
klimaforandringerne stopper hurtigt nok. Det er fordi, at dem, der bestemmer, det er de gamle, og dem, der vil 
ha' forandringerne, det er de yngre, men de kan ligesom ikke komme igennem til beslutningslaget. 
 
M: Det er egentlig absurd, fordi det handler om vores alle sammens klode, eller sådan - det giver ikke nogen 
mening. 
 
H: Jeg giver dig ret, det er meget absurd. Også har du ham dér idioten Trump dér, som slet ikke tror på det. 
Men altså, det tror jeg faktisk.  
 
M: Ja, det er skræmmende at tænke på.  
 
H: Ja. 
 
M: Ja, hvis vi skal lige runde af her, fordi nu er jeg ved at have stjålet meget af din tid. Hvad hæfter du dig 
særligt ved ved vores lille snak her, er der noget, du synes, der er særligt…? 
 
H: Jeg synes, at det er sjovt at sidde og reflektere over det. Fordi det gør jeg faktisk ikke så tit. Nogle gange 
så, min hverdag er jo bare så travl, så jeg bare agerer fremfor at tænke, og det er også noget af det, jeg savner 
faktisk i min hverdag, det er refleksion, fordi jeg tror, at hvis man sætter sig ned og reflekterer lidt mere over 
tingene, så kommer man også til at agere bedre. Men ofte så bliver man bare (fløjter) kastet rundt imellem 
møderne, også er det weekend, også er man fuldstændigt udmattet, også starter man forfra, også kører det igen. 
Så refleksion, ja. Også, ja, jeg synes, det var en god samtale. Eller det var det jo ik', jeg snakkede jo mest jo. 
 
M: Jamen det er også dét, der er meningen med et interview. Mm, så er der noget, du vil tænke over i forhold 
til dine medarbejdere nu, eller er der noget… du sådan er blevet opmærksom på eller? 
 
H: Ja, altså det er jo nok netop det sidste dér, som vi snakkede om. Det dér paradigme med, og som jeg tror 
på, at forandringen kommer nedefra, men det er de gamle, som sidder og bestemmer. Og ligesom hvordan man 
måske får givet mere plads til forandringen. Umiddelbart. 
 
M: Mm, spændende.  
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H: Men hvordan det lige skal ske, det har jeg ikke noget svar på.  
 
M: Jeg skulle lige til at sige, de får en fest dine medarbejdere her fremover, der siger du bare ”ja - go!” 
 
H: Nejnej, men altså det gør jeg jo langt hen ad vejen, for jeg er jo ikke særlig rigid på det område der. Men 
altså.  
 
M: Mm. Har du noget, en sidste kommentar eller et eller andet, inden at vi...? 
 
H: (Ryster på hovedet).  
 
M: Næ. Men så vil jeg sige tak for din tid.  
 

Bilag 2 
 
L: Så må vi jo se, om jeg kan bidrage med noget.  
 
M: Ja, det er jeg sikker på, du kan. Som jeg også har skrevet til dig i mailen, så kommer interviewet her til at 
handle noget om noget ledelse af forskellige generationer og nogle eventuelle forskelle, du oplever. Og jeg vil 
meget gerne understrege, at der er ikke noget, der sådan er rigtigt eller forkert eller noget. Jeg er meget 
interesseret i at høre, hvordan du oplever det, og hvordan - hvis du kan komme med nogle eksempler osv., så 
er det bare megafedt. Og ja, det vil indgå som et led i specialet, men besvarelsen vil være 100% anonym, så 
hvis kommer til at slynge nogle navne ud osv., så anonymiserer jeg det, når jeg transskriberer, så der kommer 
ikke til at fremgå noget, så folk tænker, at det er dig, der har udtalt et eller andet åndsvagt eller hva' du nu - 
klogt. Også vil jeg værdsætte, hvis du vil svare så åbent og ærligt som muligt, så bliver det en meget mere 
spændende proces for mig. Jeg prøver at holde det til tiden meget stringent her, så jeg ik' bruger mere end 45 
minutter af din tid som lovet. 
 
L: Nå, jaja, det er helt fint. Jeg har kun noget internt bagefter, så det går nok, hvis det er. 
 
M: Men stadig. Og så vil jeg høre, om du har nogen spørgsmål eller et eller andet, inden vi starter? 
 
L: Nej, jeg tror, det er fint. 
 
M: Ja. Kan du så starte med lige at introducere dig selv, bare helt kort? 
 
L: Ja. (Navn). Har været i (virksomhed) i snart 19 år. Helt tilbage fra studietiden. Jeg startede som student. Har 
været samme sted egentlig hele tiden i (virksomhed), i vores Survey-afdeling, som nu hedder Stakeholder 
Intelligence. Har - kan man sige - arbejdet mig lidt op i graderne dér. Har læst økonomi i Århus, og har – man 
kan sige - altid været teknisk stærk funderet, også kan man sige, jo som nogle gange i sådan nogle 
organisationer her, så kommer man naturligt dertil, hvis man skal længere op, så skal man være leder. Sådan 
er det måske ikke længere i (virksomhed), men sådan var det i hvert fald for en 5-6 år siden, og det er egentlig 
også den vej, jeg selv har ønsket at følge. Har været leder i 5 - godt 5 år. I starten egentlig som teamleder, uden 
sådan egentlig at have det formelle ledelsesansvar, men sådan lidt gradvist taget over fra ham, som stadigvæk 
er min leder, som tidligere var leder for de medarbejdere, som jeg overtog. Og har siddet med en 
produktionsafdeling - det kan godt lyde lidt nedladende med produktion, men den del, som har løst de 
projekter, som andre har solgt. Jeg har siddet og ledt og fordelt arbejdet og har styret dem og sparret med dem 
osv. Og sidder nu sammen med en kollega og har ansvaret for vores privat-sektor-ben i consulting-delen i 
Stakeholder Intelligence. Så salg og løsning af projekter.  
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M: Så fra A-Z-agtigt?  
 
L: Ja. Yes. Det tror jeg, det var det.  
 
M: Ja, det var rigtig fint. Så er jeg med i hvert fald. Hvis vi så bare lige starter lidt lige på og hårdt. Hvis jeg 
siger generationsforskelle - hva' forstår du ved det, hvad kommer du til at tænke på?  
 
L: Jeg tænker vel sådan lidt på nogle, der er forskellige steder i deres arbejdsliv… Nogen er helt nye og går op 
i at få mere i løn og ha' nogen opgaver, der er udviklende for vedkommende, ikke nødvendigvis så meget i 
forhold til, hvad der er godt for virksomheden, men udvikling for mig. Og også altså, stige i graderne: hvad 
kan jeg gøre for at komme til næste skridt. Hvor man kan sige, at for nogen, der har været flere år på 
arbejdsmarkedet og måske har været flere år i (virksomhed), betyder de ting måske ikke så meget mere. Der 
er det måske mere, hvad det er, jeg går og laver til dagligt, om jeg trives, om jeg kan få det til at hænge sammen 
med børn og familie, fritidsaktiviteter og sådan nogle ting og sager.  
 
M: Mm. Så det er egentlig lidt - som du starter med at sige, hvor man er i sit arbejdsliv, hvad der vægter? 
 
L: Ja, det synes jeg. Også når man sidder og har medarbejderudviklingssamtaler med folk, det er sådan, synes 
jeg, det er dét, der fylder. 
 
M: Ja, hvis vi så bevæger os videre til sådan et lækkert, lidt teoretisk, fagligt begreb, tror jeg, det er - 
generationsledelse. Har du nogen associationer i forhold til det? 
 
L: Altså det er ikke sådan noget, jeg har hørt før, sådan.  
 
M: Nej - ledelse af generationer. 
 
L: Ja, altså. Også tænker jeg, at det er jo så, at man leder på forskellig vis afhængig af, hvem det er, man står 
overfor. Og det, tror jeg, er meget rigtigt, altså. Og det er jo, tænker jeg et eller andet sted, ligesom eksponere 
og få det frem, som er vigtigt for medarbejderne, der hvor de nu er i deres arbejdsliv. Det er sådan dét, jeg i 
min ledelse har fokus på. Hvis det for eksempel er nogle unge nogle, der gerne vil fremad, at man ligesom så 
får vist dem, at det du rent faktisk gør, der kommer du også fremad. Altså det kan godt være, at du ikke går fra 
konsulent til chefkonsulent, men du bevæger dig trods alt fremad - at få det synliggjort.  
 
M: Ja, så det er ikke noget, du sådan tænker særligt meget over? 
 
L: Altså, jeg tror ikke, det er sådan noget, jeg gør sådan, at jeg har sat mig ned og skrevet, at det her, det skal 
jeg huske at gøre. Jeg tror bare, det er sådan, altså nogle gange for at gøre det lidt lettere for én selv, fordi man 
kan godt blive træt af den der evige diskussion med, at jeg vil gerne have noget mere i løn, og jeg vil gerne 
være noget mere, osv. ik'. Så gør man sådan lidt automatisk at finde de ting frem og fremhæver de ting, som 
så betyder noget for medarbejderen, uden at det nødvendigvis koster mig eller firmaet noget. 
 
M: Mm, ja. Men oplever du, at det er nemt at skelne, hvad folk ligesom, er det…? Det er jo en del af dét, der 
ligger i ordet generationsledelse, sådan, er det...? 
 
L: Jo, det synes jeg egentlig er nemt nok eller... Jo, det synes jeg, at det ligger mig egentlig relativt naturligt at 
- jeg kan godt læse, hvad folk og høre, hvad folk de gerne vil. Og agere ud fra det. 
 
M: Og oplever du så, at det, de gerne vil, er lidt bundet på deres, som vi startede med at snakke om - der, hvor 
de er i deres arbejdsliv? 
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L: Ja, jeg synes, at det går relativt meget igen. Man kan sige, især de yngre, synes jeg meget er det samme. Nu 
har jeg ikke været leder så længe, men jeg kunne måske forestille mig, at hvis jeg havde været leder for 15 år 
siden, var det måske lidt noget andet, de unge gik op i. Jeg synes i dag handler det meget om at komme hurtigt 
ind. Heldigvis - vi er ik' som sådan i Stakeholder Intelligence kendt som et sted, hvor vi er et par år også videre 
til noget andet. Der er selvfølgelig nogen, der stopper, men hvis man først har været der i 2-3 år, så er der 
egentlig mange, der bliver ved. Så jeg synes, det er mest i starten, at det betyder noget, også handler det 
selvfølgelig om at ligesom navigere i det - med det råderum, man nu har. Jeg synes i forhold til, når man har 
været her lidt længere, og hvis man er lidt ældre, så kan det være forskellige ting, der betyder noget. Altså jeg 
har én, der referer direkte til mig - ja, hvad er hun 55, 53 eller sådan noget i den stil, ik'. Og man kan sige, så 
der er ik' i modsætning til andre det der pres på, at jeg skal hjem og hente nogen børn eller sådan noget i den 
stil, ik'. Så man kan sige, hun er glad, fordi hun måske var et sted, hvor - jeg har aldrig rigtig fundet ud af, om 
hun blev fyret, eller om hun fik den her ”nu skal vi - jeg tror, du skal finde noget andet at lave"-agtigt. Så hun 
var glad for at få mulighed for at blive ansat her, og det føler jeg egentlig stadigvæk, at hun værdsætter meget. 
Så man kan sige, hun har ikke behov for så meget. Hun er så blevet chefkonsulent siden, men det er jo så, hvad 
det er. Hvor man kan sige, at dem, som er det sted, hvor de har noget familie, de skal hjem til, måske endda 
nogle relativt små børn, som nogle af dem, jeg har, ik', altså det. Der er det et spørgsmål om, presser min leder 
mig så hårdt, så jeg ik' kan gå, er det fint nok, at det er meget fleksibelt, og jeg går klokken tre og sidder et par 
timer om aftenen osv. Så er det sådan noget, der fylder, samtidigt med selvfølgelig, at jeg kan også godt mærke, 
at de vil også gerne videre. Særligt i løn, ik'. Selvom de har børn. 
 
M: Mm, ja. Også det næste spørgsmål det lyder lidt på, om det er noget, der er fokus på i (virksomhed)? Det 
her med generationer og generationsledelse. Man ser det meget ude i de store, alle "the big fives", de fyrer 
afsted med artikler og forsker i det og ”Nu skal I høre, den her generation, der skal I gøre sådan og sådan 
og”…? 
 
L: På den måde synes jeg overhovedet ikke, at der er fokus på det. Det er i hvert fald ikke noget, jeg har hørt 
tale om eller set noget på eller noget som helst. Det eneste man kan sige, det er, at der er jo et eller andet sted 
den tilgang, at det er en meget fleksibel arbejdsplads, og "medarbejderne i centrum" og "plads til alle" og sådan 
noget. Så den vej rundt et eller andet sted, lidt indirekte måske fokus på det, men ikke sådan direkte, synes jeg 
ikke, jeg har hørt noget om.  
 
M: Nej, og heller ikke i din afdeling så, at det er noget du sådan...?  
 
L: Nej. 
 
M: Nej. Mm. Og kan du så komme med et - der er ikke noget rigtigt og forkert her igen - kan du tænke lidt, at 
hvorfor tror du, at det er noget, der er så stort et fokus på måske andre steder…? 
 
L: Altså det er jo så nok, fordi at man har set det som et problem, at man ikke har fokus på det. Det er sådan 
det bedste, jeg lige kan komme med. Altså jeg kan godt se, hvis det ikke er sådan noget, der lige ligger naturligt 
for én, så kan jeg godt se, at man kan rende rundt og gøre sig nogle forkerte konklusioner på noget af det, som 
man oplever hos medarbejderne, hvis man ikke lige har generationsdelen med. Ja, det tror jeg, det er det, jeg 
tænker. 
 
M: Ja, men der er ikke noget rigtigt og forkert her. Og hvis vi sådan lige zoomer ind på din afdeling. Nu nævner 
du lige én her på 53 og snakker også lidt om nogen med børn, men kan du så, eller oplever du tydeligt, at der 
er nogen sådan - forskelle? 
 
L: Ja, det gør jeg. Og jeg vil sige, det er de unge, relativt nyuddannede uden børn, så er det også de relativt 
unge kvinder, og dem har vi faktisk en del af - jeg tror, jeg har én mand, der referer direkte til mig, resten er 
kvinder, men de her, hvad kan man sige, unge kvinder, som har fået deres første eller andet barn, som man kan 
sige, måske lidt kæmper med, at de synes egentlig, de har været her et stykke tid, og det har de også, og de gør 
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det også godt, men det betyder også noget, at de er gået lidt ud og ind, altså. Været her i måske halvandet års 
tid, fået et barn, været væk et lille år, kommet tilbage, godt et års tid, er så væk igen, altså. Det kommer til at 
betyde noget. Også har jeg nok ikke rigtigt så mange i den her gruppe, som egentlig har børn, og som bare skal 
have det til at fungere, men så har jeg så nogen, som er lidt ældre.  
 
M: Mm, så det er lidt sådan tre grupperinger, du ser?  
 
L: Ja, det synes jeg egentlig. Sådan nogenlunde. 
 
M: Og kan du - nu har du lige været inde på det med børn - er der andre ting, der gør sig gældende for de her 
forskelle? Er der andre ting, der sådan er med til at gøre, at du tænker, at det her er den gruppe, eller er det…?  
 
L: Nej. Det er unge, nyuddannede, og det er jo så både mænd og kvinder. Som jo, altså. Det er jo så nok også 
det her med, at (virksomhed) ikke er lønførende eller i hvert fald ikke hos os i forhold til markedet. Og den 
snak kan man godt kæmpe lidt med engang i mellem og ha' med dem her. Og jeg synes den her gruppe med 
børn eller yngre børn, det er, altså det er sådan lidt usikkerhed omkring, hvad er min rolle - nu når jeg kommer 
tilbage, og nu har jeg været her et stykke tid og hvad, fremadrettet. Gør jeg det godt nok? Kan jeg huske de 
ting, som jeg lærte for et år siden. Måske kæmper lidt med sig selv, om man gerne vil fremad, og man kan se 
nogen, man blev ansat samtidigt med, er blevet det [forfremmet]. Men så har man selv været væk og sådan 
noget. 
 
M: Noget usikkerhed eller noget…? 
 
L: Jeg tror, altså, jo. Nok også noget usikkerhed i forhold til, jeg tror ikke usikkerhed i forhold til at være her, 
men usikkerhed i forhold til, hvad er det for en opgave, jeg skal løse, har jeg tid nok til at løse den, går det 
hele, og sådan noget. Og jeg synes den ældre… Der er sku ikke så meget at vedligeholde ved dem, synes jeg 
ikke. De er sådan lidt nemmere at have med at gøre, men altså det er jo så også, de har jo været igennem det 
hele, kan man sige. 
 
M: Ja, også nemmere fordi de ikke har samme behov for...? 
 
L: Ej men de er jo så måske også lidt mere selvstændige i det og kan godt forstå, at man får en besked, også 
løber man med den. Og har ikke behov for at spørge og... Ja.  
 
M: Mm. Vi kommer ind på nogen af de samme ting igen. Det næste spørgsmål det lyder lidt, hvordan du så 
oplever - du taler allerede lidt ind i det nu, men de her forskellige behov for ledelse - det er noget af det, du er 
ved at tale ind i, at hvor de yngre måske har behov for mere af dig eller mere ledelse, og de andre er lidt mere 
selvstændige. Kan du sætte et par ord på, hvordan du oplever at de forskellige - hvad kalder du dem – 
grupperinger, eller hvad du omtaler dem som - hvordan de har forskellige behov for dig?  
 
L: Jamen altså. De yngre det er sådan ”gør jeg det godt nok? Hvad skal jeg gøre mere af?” Lidt "se-mig"-agtigt 
engang i mellem. Jeg synes, altså det har jeg i hvert fald oplevet med nogle af dem, der har små børn og er 
kommet tilbage fra barsel, altså de er jo evigt lykkelige, bare de kan komme med: "jamen, altså mit barn er 
syg. Kan jeg flexe lidt, og arbejde lidt hjemme her og gå lidt tidligere her", og altså det har jeg overhovedet 
ikke noget problem i, så længe vi godt kan få opgaverne løst og er evig glad for det. Så det er mere sådan nogle 
behov ik', også kan man sige. Jeg tror så dem, der har været på arbejdsmarkedet lidt længere tid... Altså jeg 
har én, han har - jeg har ham så ikke længere, men jeg har haft ham ind til for nyligt - som er midt 40'erne eller 
sådan noget. Har en kæreste på Mallorca og er meget glad, så længe han kan komme ned og besøge hende, 
måske lidt oftere end bare ferie, også sidde og arbejde dernede. Så man kan sige, det er det behov, han har.  
 
M: Endnu mere fleksibilitet. 
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L: Endnu mere fleksibilitet, ja.  
 
M: Ja, mm. Oplever du - det startede du lidt ud med at sige - men det er rimelig sådan nemt for dig, eller det 
fungerer godt for dig at sådan vekselvirke mellem og mærke efter og sådan, om? 
 
L: Ja, det synes jeg. 
 
M: Mm. Og meget i samme kategori her, men stiller det så forskellige krav til dig - fra de her forskellige 
grupperinger eller fra de forskellige generationer? 
 
L: (Tænkepause). Altså, de har jo alle sammen i et eller andet omfang brug for ledelse, men det er selvfølgelig 
på forskellig vis... Hvordan de stiller krav… 
 
M: Du må også meget gerne tale ind i, hvordan du - måske nogle eksempler på - eller hvordan du leder de lidt 
ældre modsat nogle andre eller hvordan?  
 
L: Jeg tror, altså den sådan lidt yngre - i hvert fald nogen i de yngre generationer måske har lidt mere brug for 
sådan det dér klap på skulderen, og "det var rigtig godt, det her" - anerkendelsen. Altså, jeg har det sådan lidt, 
når det kommer på det her lønsnak osv. ik', at vi har trods alt en organisation, hvor der ikke er nogen, der ikke 
kan undværes, så hvis man ikke ønsker at være under de her vilkår, så kan man bare finde noget andet. Så skal 
vi nok finde nogle andre, der gerne vil være her. Og den har man måske i mindre grad med dem, der har været 
her i længere tid eller har været i længere tid på arbejdsmarkedet. Altså, jeg synes jo. De unge de er gode til at 
hive lønstatistikker og "alle mine venner får det her" frem, også må man jo bare sige, at der er nogen af dem 
her [dem, der får mere i løn], de gør det også, fordi de hopper fra arbejdsplads til arbejdsplads, og du er samme 
sted eller har været samme sted de sidste 4-5 år, og vi har 2% om året, også giver vi nogle gange lidt mere.  
 
M: Så er det om at vælge stabilitet fremfor lønstigning eller? 
 
L: Jaja, det må man. Det er jo også - man ved, hvad man har, men man ved ikke, hvad man får. Så derfor er 
der jo også en risiko ved at skifte, hvis det er det, man så føler, at man bliver nødt til at gøre. 
 
M: Nu synes jeg, at du siger lidt indirekte, at de ældre medarbejdere er sværere, eller dem har man mindre lyst 
til at sige farvel til i et eller andet omfang? 
 
L: Faktisk ikke lige præcis med mine egne, ikke nødvendigvis, men man kan sige. Man kommer nok ikke hen 
i den tanke, altså hvis de er utilfredse, så må de bare finde noget andet. Fordi det udtrykker de ikke at være. I 
hvert fald ikke dem, jeg lige har haft. Der kan man måske sige, at de er sværere at komme af med, altså sådan 
hvis man ligesom skal presse dem til sådan frivilligt at finde noget andet. Der har vi, altså vi har en 
medarbejder, som er sådan - han er lidt særlig - ham med kæresten på Mallorca, og engang imellem har der 
været snak om "sku vi fyrre ham eller skulle vi opfordre ham til at finde noget andet", og det er jo ikke fordi, 
at vi giver ham dårlige vilkår eller sådan noget, eller prøver at fryse ham ude eller noget, men han forsvinder 
ikke af sig selv, for eksempel. Og det er jo, måske også især nogle af dem dér, der har været her i mange år, 
ik'. Altså hvad skal man lige lave nødvendigvis, så kan man finde noget arbejde, der er tilsvarende?  
 
M: Så det er simpelthen fordi, at hvis man ikke har været her så længe, så har man et mindre tilhørsforhold, 
også er det nemmere – for en ung medarbejder, at...? 
 
L: Ja. 
 
M: Mm. Og, nu har vi lige snakket lidt om generationer i din afdeling og krav og behov og din rolle også i det 
her spektrum med at skulle lede forskellige medarbejdere. Kan du prøve at sætte et par ord på din afdeling, 
måske sådan lidt set i lyset af det? 
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L: Altså hvordan den sådan er sammensat? 
 
M: Ja, sådan lidt i forlængelse af det, vi har talt om indtil nu. 
 
L: Ja. Jamen jeg synes egentlig, vi har - hvis nu jeg tager allesammen med, også dem, der ikke refererer direkte 
til mig - synes jeg egentlig, vi har en god spredning. Altså af en lille håndfuld, sådan 2-3 år på arbejdsmarkedet, 
en håndfuld, som - ja, vi har faktisk to kvinder på barsel lige pt med deres første barn - og tre yderligere, som 
har lille barn eller lige er kommet tilbage, så den dér gruppe ik', også har vi den sådan lidt ældre generation, 
som vel er ja, 40+.  
 
M: Det er jo, hvor man lige vælger selv at sætte den, om man selv vil være i den kategori eller… 
 
L: Ja, ja, relativt. Så er jeg jo så i den ældre generation. Som - og faktisk sådan lidt en blanding af, at nogen 
har været her lang tid i virksomheden, og andre har været her kortere tid. Jeg synes egentlig, at det er en rigtig 
god blanding. Altså hvor at hvis man havde rigtig mange unge, så kunne jeg også godt forestille mig, at det 
altså, så er man måske også mere tilbøjelig til, at de forsvinder igen. Relativt hurtigt. Dem, der er her, kan se 
"okay, der er nogen, der startede ligesom mig og efter 5 år eller 10 år stadigvæk er her og laver stadigvæk 
noget spændende og laver noget, jeg godt kunne tænke mig at komme til at lave på et tidspunkt." Og omvendt 
at, man kan sige, dem, der har været her et stykke tid, også får noget inspiration og nye måder at se tingene på 
af dem, som er relativt nyuddannede og unge, og måske har lidt mere gåpåmod i forhold til at, og hvad kan 
man sige, også til at skubbe til strukturerne og den tankegang der - altså skubbe til den der med "amen, sådan 
har vi altid gjort det, så det bliver vi bare ved med at gøre." 
 
M: Oplever du, at det forekommer i din afdeling? 
 
L: Ja. Og det tror jeg er til fin stor tilfredshed for alle. 
 
M: Mm, ja. Nu sagde du lige, at det ville måske være en ulempe at have rigtig mange unge...? 
 
L: Ej jeg ved ikke, om det er en ulempe, men jeg tror bare, at det er noget andet, altså. Altså igen lidt tilbage 
til det med løn og karriere, ik'. Uden at sige det direkte, kan de jo se, at "jamen okay, der er Rikke, hun har 
været her i 5 år, og hun er chefkonsulent nu - hun er trods alt ikke manager eller afdelingsleder" - de kender 
ikke hinandens løn, men altså vi er jo faktisk så åbne, at man kan bare gå ind og kigge på ressource-satser, så 
kan man i hvert fald se, at nogen får mere end andre og hvor meget mere ik'. Og har en fornemmelse af, hvad 
de får i løn, ikke. Og det tror jeg et eller andet sted hjælper til, at man ikke behøves at have diskussionen trods 
alt hele tiden. Og at de ikke så nemt bare lige sådan "nu har jeg været her i to år, nu tænker jeg, at jeg kan få 
noget mere i løn" - som man kan andre steder, så smutter de. Og der er noget kultur og tradition opbygget.  
 
M: Men sådan generelt i afdelingen, oplever du så, at det er en udfordring at fastholde? 
 
L: Nej, det er det ikke. Der smutter én i ny og næ, men hvis man sådan skulle - hvad kan man sige skelne 
mellem almindelige medarbejdere og nøgle-medarbejdere, så forsvinder der stort set ikke nogen nøgle-
medarbejdere. Nej, det synes jeg ik'.  
 
M: Mm, og er det både, tænker du, arbejds-/opgave-relateret, og også fordi I har det godt socialt, eller hvor 
ligger vægtningen...? 
 
L: Jeg tror, at det er begge dele. Jeg tror ikke, at der er noget af det, der står alene. Altså vi har det rigtig fint 
socialt, og det tror jeg hjælper til nogen, som måske engang imellem tænker "skal jeg blive ved med at lave 
det her efter 10 år?" Og omvendt så kan man sige, hvis man ikke på nogen tidspunkter lavede noget spændende, 
så kan det sociale selvfølgelig ikke stå alene. 
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M: Nej, det er klart. Mm, nu gør det sig så ikke så meget gældende for dig og din afdeling, oplever jeg, at du 
sådan tænker "det her er de unge og det her er de sådan" - en lille smule, men jeg oplever ikke, at det er noget, 
der fylder i din hverdag? 
 
L: Nej, ikke som sådan. 
 
M: Men hvis du nu sådan lidt hypotetisk skal sige, tænker du så, at det er en god idé, at man sådan ret stringent 
opdeler sine medarbejdere og siger "det her det er den unge generation - det her det er", tænker du, at der er en 
styrke eller en svaghed i det, eller er det en god idé sådan at kategorisere medarbejdere? 
 
L: Jeg tror ikke, at jeg er så meget til at gøre det på generation, altså man kan sige vores opdeling af 
medarbejdere går jo typisk på noget, enten noget funktion eller på altså, det niveau, man nu er på i 
virksomheden. Der er nogle yngre konsulenter, og der er nogen - og yngre forstået på, at de ikke har været her 
så længe, ik' nødvendigvis, at de er unge. Det hænger så tit sammen. Også er der nogen senior-kræfter, også 
måske nogle managere eller sådan et eller andet. Det er mere den, også kan man sige, at så kan det godt være, 
at det tit hænger sammen med, at det så egentlig er den gruppering, jeg også snakker om, men jeg tror, at det 
er bedre, at det italesættes som de steder, man nu er i virksomheden, ik' så meget i forhold til, hvor man er… 
 
M: Ja, så man kan sige de grupperinger, vi har talt frem i dag, det er måske ikke nogen, du har tænkt på før, 
"at hov, det kunne faktisk være en gruppe dem her, der har børn og"? 
 
L: Nej, altså jeg har selvfølgelig tænkt over det nogle gange, men der er ikke noget, jeg sådan flasher eller 
tænker eksplicit over.   
 
M: Mm, nej. Interessant. Og, så kommer der en lidt stor én - et lidt stort spørgsmål. Har du en oplevelse af, at 
vilkårene i arbejdslivet har ændret sig, mens du har været på arbejdsmarkedet? Nu har du jo været her i 19 år, 
kan man sige, så der er nok sket rimelig meget. Og vilkårene skal forstå meget bredt, så det er sådan... 
 
L: Ja. Altså det er sjovt, for jeg synes det faktisk ik'. Altså i hvert fald ik' i, hvad kan man sige, mit nærområde. 
Altså det kan også godt være, at det er fordi, man har - altså jeg har været her - altid - jeg har faktisk haft 
samme chef i, jeg tror i hvert fald 15 år eller sådan noget lignende. Og det har altid fra start af, kan man sige, 
været frihed under ansvar, eller hvad faen man nu vil kalde det ik'. Altså at der skal løses nogen opgaver, når 
man er lidt yngre i faget, så ligger det måske lidt implicit, at man også ligger en større indsats, end hvis man 
har været her i 10 år, altså nogle flere timer.  
 
M: Hvordan kan det være? 
 
L: Måske fordi man har tid til det. Jeg ved det faktisk ikke. 
 
M: Fordi man ikke har familie? 
 
L: Ja. Jamen jeg, amen det kan jeg lige komme tilbage til. Hvad er det nu, det hedder, men ellers, at man styrer 
selv sin tid, man har nogle kunder, man har nogen kollegaer, man behøver ikke at være her fra 8-16 - bare man 
er her, når folk har brug for én, og når man har aftalt med én og selvfølgelig, når kunderne har brug for én, og 
sådan synes jeg egentlig, det har kørt hele tiden, og man kan sige, det er også derfor - den måde jeg agerer 
overfor mine medarbejdere, det er sådan på nogenlunde samme måde, som jeg sådan set altid er blevet 
behandlet. Også kan man sige - tilbage til det der med arbejdstid. Det er faktisk lidt noget sjovt noget, ikke, 
fordi altså jeg har, dengang jeg startede, arbejdede jeg rigtig meget, altså ik' sådan McKinsey-meget, hvis man 
kan sige det, men kunne fint lægge, øh det ved jeg ik' - 50 timer om ugen eller sådan et eller andet, i perioder. 
Og har i hvert fald gennemsnitligt altid ligget på eller lå på imellem en 40-45 timer i den første del af de år, 
jeg var her. Også har man måske på en eller anden måde oparbejdet noget goodwill og vist dét, man kunne, 
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også får man børn, også hvad kan man sige, så er det sådan lidt mere den der med, at så er frihedsgraderne 
store. Men selvfølgelig for ligesom at blive det, man bliver til og oparbejde den løn, man har osv., så skal man 
selvfølgelig også vise nogle resultater, og det skal man selvfølgelig blive ved med at gøre, selvom man måske 
arbejder mindre. Men jeg tror også, altså jeg har i hvert fald den mening, at man bliver bedre til at prioritere 
sin tid, når man har nogle hårde bagkanter. Det har jeg sådan set ment længe, og det synes jeg stadigvæk, jeg 
kan se på nogen af de yngre medarbejdere, som lægger mange timer, og ikke alle timer er lige værdifulde. Det 
er de heller ikke for de ældre, altid. Men man kan sige, man lærer at blive færdig med en opgave indenfor en 
vis tid, fordi at man ikke bare lige kan sidde her til klokken syv og i weekenderne. Så jeg synes altså, lidt det 
samme, synes jeg, som for mange år siden. 
 
M: Det er lidt som om at ledelsesformen, og sådan værdierne her i (virksomhed) - med fleksibilitet og frihed 
under ansvar og alle de her ting - er bevaret meget af den samme, men hvad sådan med vilkår i form af 
digitaliseringsmuligheder og alt sådan noget i den dur, der tænker jeg, at der måske er sket lidt mere så?  
 
L: Jo, altså kan du uddybe lidt i forhold til, altså vilkår på hvilken måde? 
 
M: Jamen jeg tænker - nu skal jeg ikke kunne sige, hvordan det så ud for 19 år siden - men Skype og ja, jeres 
systemer til surveys og alle de her ting, altså der er vel sket...? 
 
L: Jo, der er sket rigtig meget. Det er fuldstændigt rigtigt. Og det har, hvad kan man sige, altså selvfølgelig i 
forhold til det, jeg laver, og sådan som det var for snart 20 år siden, kan man sige, det var jo sådan mere i 
internettets opstart, hvor at det var fedt, når vi kunne indsamle data online. Og meget normalt at vi skulle sende 
papirbrevsskemaer ud eller breve med en kode eller sådan et eller andet. Så den vej rundt er der selvfølgelig 
sket relativt meget, og man kan sige hastigheden, hvormed man gør tingene er voldsomt vokset, synes jeg, og 
priserne er faldet og sådan nogle ting. Så de vilkår er i hvert fald ændret, det er rigtigt. 
 
M: Mm. Og tror du, at denne her øgede hastighed og mange flere muligheder og alt sådan noget - tror du, det 
har noget at skulle have sagt i forhold til de her forskelle, vi har snakket om? 
 
L: Øhmm. (Tænkepause). 
 
M: Kan der være noget samfundsmæssigt, der er med til at gøre, at der er blevet nogle forskellige grupperinger, 
eller at der er forskelle på...? 
 
L: Altså, man kan sige, hvis man skal snakke sådan lidt altså i forhold til de vilkår, der så er for medarbejderne 
i den måde, vi løser opgaver på osv., ik'. Kan den ældre generation følge med osv. Det synes jeg egentlig langt 
hen af vejen, at de kan, men man kan sige, den yngre generation er måske lidt mere innovativ i deres tilgang 
til tingene og altså. (Tænkepause). Ser mange muligheder osv., hvor at de - i hvert fald de ældre af mine 
kollegaer - er rigtig glade for, hvad kan man sige - strukturer og skabeloner og vejledninger osv. Der hvor vi 
laver en del ting, og det gør vi trods alt i den del af biksen, som jeg er i. Svarede det på spørgsmålet?  
 
M: Ja. Jo. Jeg kan så lige stille lidt uddybende. Kan du komme med et eksempel på en situation eller sådan, 
hvor du oplever, at de måske lidt yngre tænker mere ud af boksen og er sådan mere med på det nye og sådan? 
Ser flere muligheder nævner du også. 
 
L: Altså jeg har i hvert fald en af mine medarbejdere, som er - selv om han egentlig er ansat til at løse projekter 
- er meget sådan til at finde på "kan vi ik' også prøve at lave det her til et produkt og sælge det?" Og snakker 
med nogle ingeniører, som egentlig har brug for det her, som altså hvis han ikke lige havde været der, så var 
der ikke nogen, der havde tænkt over det. Og i hvert fald lige dér oplever jeg i hvert fald nogle eksempler på, 
at der er nogle yngre, som er lidt mere kreative i deres tilgang til, hvad vi kan sælge osv. Hvor de måske sådan 
lidt mere etablerede, er meget til det, som vi også solgte igår. Og så er der selvfølgelig - faktisk min 
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lederkollega er meget innovativ i forhold til, hvad vi skal sælge og hvordan osv., og det er jeg i mindre grad 
selv. Så er jeg måske på nogen andre områder. 
 
M: Så det er måske mere et spørgsmål om person end om alder eller? 
 
L: Altså det kan godt være, at alderen gør, at man er mere tilbøjelig til det - at være innovativ på et givent 
område, men jeg synes også, at personen er med i det, fordi der er ikke. Jeg har også yngre medarbejdere, som 
slet ikke har det ben, så jeg tror mere, det er, ja, personlighed, interesser osv.  
 
M: Mm, ja. Fedt. Det kan jeg godt lide, at du siger. Og jeg tænker, vi begynder at runde af. Samtalen har en 
tendens til at blive mere interessant, når man nævner "nu skal vi til at runde af", så er det ligesom om, at så 
kommer der en masse spændende på bordet. Hvis vi sådan lige tænker tilbage her, er der noget du hæfter dig 
særligt ved i det, vi har snakket om, eller er der noget, du tænker er interessant, eller tænker du det...? Noget 
du hæfter dig ved?  
 
L: Altså. Jeg synes måske, altså det vil selvfølgelig være interessant, hvis det var sådan, man dyrkede det her 
begreb om generationsledelse mere - som leder. Om det så rent faktisk kunne give én nogle bedre værktøjer 
til - eller det er jeg næsten sikker på, at det kunne - nogle bedre værktøjer til at lede de her forskellige 
grupperinger - typer mennesker. Det kunne jeg da godt forestille mig, at jeg på et eller andet tidspunkt ville 
prøve at kigge lidt på. Altså fordi der er jo rigtig mange ledelsesværktøjer - nu har vi selv været igennem sådan 
et ledelsestræningsforløb i vores egen del de sidste par år - altså, hvor vi ja, er blevet eksponeret for utroligt 
mange forskellige værktøjer, og det her kunne da bestemt være relevant, altså. Nu er det også. Der er jo 
selvfølgelig noget spredning på mine medarbejdere, ik'. Ik' at (navn) på 53, jeg tror ikke, at hun er så glad, hvis 
jeg ser hende som en af de ældre. Hun vil gerne ses som én af de yngre, men jeg tror da godt, at der kunne 
være noget at hente der.  
 
M: Så vender vi lidt tilbage til, om der er styrker og/eller svagheder ved at lave de her kategoriseringer, selve 
den forståelse at man… 
 
L: Jeg tror, der er styrker ved at have forståelsen for det, jeg er ikke sikker på, at man sådan skal snakke så 
meget om det, og det er jo altså. Nogen ledelsesværktøjer giver god mening at snakke eksplicit omkring overfor 
medarbejderne, og andre skal man måske mere holde for sig selv, hvis man sådan skal kategorisere 
medarbejderne, om de er i den ene, anden, tredje eller fjerde gruppe, ik', så kan man godt blive sådan lidt "nå, 
er jeg i den gruppe"-agtigt, hvis man sådan får det at vide, fremfor at det bare er lederen, der har den indirekte.  
 
M: Det tror jeg, du har... Jeg er nemlig selv nogle gange blevet sådan lidt irriteret eller sur, når jeg har læst 
nogle af alle de her artikler osv. om den unge generation og om, hvordan vi er og. Fordi så ser man på, at 
forfatteren det er en eller anden ikke gammel, men ældre person, der har siddet og skrevet om, hvordan vi er, 
og hvorfor vi gør, som vi gør. Hvor man bare kan sidde og tænke "men sådan dér ville jeg aldrig gøre, altså - 
det er der ikke noget hold i." Så jeg synes også, at man - netop det - jeg er en smule kritik overfor det, og det 
er også derfor, jeg synes, det er rigtig spændende at komme ud og snakke med ledere og høre, om I virkeligt 
oplever det så kantet, eller om det i virkeligheden mere er en måde at tale om det på og have en forståelse af 
nogen forskelle, fordi selvfølgelig er der nogle forskelle af den ene eller anden slags, men vi mennesker er jo 
også bare meget forskellige. 
 
L: Jaja, det er vi bestemt. 
 
M: Mm. Ja. Så det er lidt dét, der er formålet og egentlig stille spørgsmålstegn ved, om det er dér - altså som 
jeg startede ud med at fortælle - alle de store konsulenthuse bruger mange midler på at undersøge det, er det 
dér, man bør bruge sin energi, eller er der nogen - altså mange andre ting ude i verden, jeg tænker, der kunne 
være… 
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L: Jamen bruger de det eksplicit også overfor medarbejderne? 
 
M: Ja. Jamen det er meget, jeg tror, det er de store konsulenthuse, så jeg tænker, at det er for at kunne nå ud til 
virksomheder og sælge, altså "det er så vigtigt med det her - det bliver vi nødt til at hjælpe jer med." 
 
L: Ja.  
 
M: Tænker lidt det er. Uden at vide det.  
 
L: Jaja. 
 
M: Jeg synes bare, at det er iøjnefaldende, at du ikke kan søge på et “stort hus”, også generation, uden at der 
kommer noget generation Z, millennial, sådan et eller andet. Ja, det er lidt interessant. Ja, så jeg synes, du talte 
meget ind i, at det er en bevidsthed, man kan have, men at det ikke nødvendigvis er noget, man skal gå rundt 
og italesætte og være sådan meget… Så der er jeg meget enig med dig. Ja, så vil jeg sige rigtig mange tak for 
din tid. Glæder mig til at transskribere interviewet.  
 
L: Selv tak. 
 
M: Og har du nogen kommentarer eller et eller andet her på falderebet? 
 
L: Jeg synes - spændende. Bestemt. Og egentlig, jeg synes også, altså. Fint at snakke om, fordi at før du skrev 
mailen, så altså. Jo, man havde da nok tænkt over det, altså, men det er jo ikke sådan noget, man i det daglige 
går og tænker over, men det er jo. Man agerer jo forskelligt overfor forskellige grupper, og der har det her med 
generation da noget at sige.  
 
M: Mm. 
 
L: Også i andre situationer er det så mere personen ik', der gør forskellen. 
 
M: Ja, man kan sige hele den her forståelse af, at man måske tænker, at de unge - de vil bare frem, og de vil 
bare kræve høj løn og sådan. Det gør måske også, at man selv er lidt anderledes overfor dem, end man ville 
være, hvis man tænkte, at man skulle ind og have en lønsamtale med en lidt ældre, så ville man måske være 
på en anden måde, så hele den måde vi sådan er sammen på, kan jo også være farvet af de forestillinger, man 
ligesom har. Så. Men ingen kritik om det, fordi det er da helt sikkert noget om, at hvis man sammenligner sig 
med andre, og det har man jo større mulighed for i dag pga. nettet og alting, ik'. Ja. Ja. Det var egentlig meget 
det, jeg havde (navn).  
 
L: Det er fint. 
 
M: Tak.  
 
L: Selv tak. 
 

Bilag 3  
 
M: Godt. Jeg kommer lige med et par informationer, inden vi går igang, så du lige er rolig ved situationen. Det 
fornemmer jeg allerede, at du er. Men interviewet vil, som jeg også har skrevet, og som du måske også har 
fået at vide, omhandle noget med nogle generationsforskelle og ledelse af forskellige generationer. Og så vil 
det komme til at indgå som et led i mit speciale, men jeg vil anonymisere det 100%, så der kommer ikke til at 
fremgå navne eller - selvom du kommer til at nævne det, så anonymiserer jeg det i transskriberingen. Også vil 
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jeg værdsætte, hvis du vil svare så åbent og ærligt som muligt, så bliver det mest spændende materiale for mig. 
Og ja, som sagt så optager vi det, og jeg vil holde meget stringent tid, så jeg ikke stjæler mere end 45 minutter 
af din tid. Og så vil jeg høre, om du har nogen spørgsmål, inden vi starter? 
 
A: Nej, slet ikke.  
 
M: Nej. Spændende, så vil jeg høre, om du bare lige kort kan introducere dig selv? 
 
A: Jamen jeg hedder (navn) og er leder for vores rekrutteringsteam, og så har jeg også ansvaret for vores 
graduate-program. Og har også ledelsen af de graduates, som vi ansætter - det har typisk været mellem 10 og 
12 om året. Det er dog ikke direkte ledelse, fordi det er ude i forretningen, dem de laver projekter med, men 
jeg har sådan lidt mere den overordnede personale-del og trivsel og sådan. 
 
M: Er det sådan mentor...? 
 
A: De har andre mentorer ude i forretningen, men det er mere, hvis de har nogen problemer eller bekymringer, 
eller noget de lige vil have vendt med én, der ikke er deres leder på et projekt, altså en faglig leder. Det kan 
også være, ja, altså generelt trivsel og... Feedback-sessioner kører jeg også, hvor jeg spørger ind til, hvad kan 
de gøre for at udvikle sig og sådan noget. Så personale-delen, ikke. Også mit rekrutteringsteam, som jeg jo så 
også er ansvarlig for, det er sådan lidt mere rigtig ledelse, hvis man kan sige det sådan, fordi dem har jeg 
ansvaret for hele vejen rundt. Det vil sige, de sidder i mit team, leverer ind til mig på opgaver, så der er den 
faglige del, sidder også med strategi, som de så skal følge, altså der er en del motivering i det også, ik'. Og 
udvikling, så faglig udvikling, også selvfølgelig også personaledelen dér ik', sådan trivsel og, ja.  
 
M: Så det vil sige, med graduates er det meget unge, også i dit rekrutteringsteam er det måske lidt mere 
blandede aldersgrupper? 
 
A: Ja, der er lidt mere blandet. De er stadigvæk også sådan forholdsvis unge, men man kan sige graduales, de 
kommer direkte fra universitetet, så de er i 20'erne som regel. I mit team, der er de i 30'erne, de fleste af dem. 
Men vi har også nogle studentermedhjælpere. De er jo selvfølgelig - de læser stadigvæk, så det er også i 
20'erne, også har vi - og det er faktisk meget forskelligt, hvad aldersgruppe, det har været helt ned til 21 og 
helt op til slutningen af 20'erne.  
 
M: Ja. Og i forlængelse af det, hvis jeg siger generationsforskelle, hvad popper så ligesom op i dit hoved? 
Hvad tænker du, når...? 
 
A: Når de skal ledes eller sådan mere generelt?  
 
M: Sådan helt generelt starter vi med, også zoomer vi lidt ind senere.  
 
A: Så tænker jeg bare, det er virkelig forskelligt - der er meget forskel. Det er dét, jeg tænker.  
 
M: Ja. 
 
A: Og én ting er det på arbejdspladsen, men også bare sådan mere i forhold til attitude og forventninger. Det 
er sådan generelt. 
 
M: Ja, og kan du sige, attitude og forventninger, er det - hvordan i forhold til? 
 
A: Jeg vil sige, det er nogen andre, jeg synes - det afhænger selvfølgelig af, hvad for nogen, altså hvem det er, 
man sammenligner. Men jeg synes, der er meget forskel på, hvad de vil, og hvad de forventer og egentlig bare 
sådan, hvilke rammer, der er bedst. Det er sådan den erfaring, jeg har gjort mig i hvert fald herude ik', hvis vi 
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lige tager det. Nu fik jeg så ansvaret for graduates sidste år, så på den måde, der er det en ny opgave for mig, 
og jeg er også blevet overrasket over, hvad det er de egentlig - altså, hvad der betyder noget for dem.  
 
M: Ja, fordi det er anderledes fra, hvad der måske betyder noget for dig selv eller? 
 
A: For mig selv og også måske nogle fra mit andet team også, som så lige er de der 10-15 år ældre, nogen af 
dem, ik'. Men der er selvfølgelig også dét i det, at det er en mere international gruppe, også er det også nogle 
mere ambitiøse typer end - med alt respekt - dem, som sidder i mit team. Fordi det er bare - det er jo derfor, 
man ansætter dem, som graduates, som du godt ved. Det er jo dem med de højeste karakterer, har lavet en 
masse forskellige ting, så der er selvfølgelig også noget dér, der spiller ind. Men hvis man kigger sådan 
overordnet set, sådan også på generation, så tror jeg også, at der er en del, der går igen der.  
 
M: Ja. Når du nævner, at der er nogle andre ting, de vil. Kan du komme med et eksempel på... hvad det? 
 
A: Altså jeg vil sige, for eksempel - fleksibilitet - det ord, det synes, jeg er ret tydeligt, at de - det er vigtigere 
for dem - altså dem, graduates og de lidt yngre, end de andre i mit team. Altså der er meget fleksibilitet i mit 
team, det er der slet ikke nogen tvivl om, men de vil egentlig gerne helst bare logge på, når de vil og arbejde, 
når de vil arbejde, så det er ikke sådan det der med, at man skal sidde herude 9-15 - det har vi simpelthen noget, 
der hedder core working hours, så er vi til stede 9-15. Det bruger de ikke så meget, og det er jeg så også 
ligeglad med. Fordi dem der er studentermedhjælpere, de har også studie på CBS, eller hvor det er, og de - 
nogle gange så logger de på lige mellem to forelæsninger, så sidder de en halv time og arbejder. Og det får de 
selvfølgelig penge for, de får løn for det, men det passer bare dem. I stedet for at de skal tage herud og sidde 
en halv dag eller en hel dag. Så den fleksibilitet har de virkelig brug for. Det har jeg ikke oplevet så meget fra 
mig selv eller fra andre. Det kan også være nogle gange, så sidder de og arbejder i weekenderne, og de får ikke 
overbetaling, fordi de sidder og arbejder en lørdag fremfor en torsdag. Men det gør de bare, fordi det passer 
dem bare godt. Det er der ikke andre i mit team, som gør. Også med graduates, der har fuldtidsarbejde, så det 
har ikke engang kun noget at gøre med studiearbejde. De gør det også - arbejder, når de vil.  
 
M: Ja. Og måske også arbejder hjemmefra mere end…? 
 
A: Ja, altså hvis det passer, ja. Det er meget naturligt for dem i hvert fald, og det er heller ikke så naturligt 
herude faktisk. Der er rigtig mange - eller vi vil gerne have, at vores medarbejdere de er tilstede, fordi det giver 
noget med team-dynamikken, at man er tilstede, man arbejder bare bedre sammen, men. Så det er ikke noget, 
der er sådan vanvittigt udbredt herude, men med graduates og også ja, de lidt yngre, vi har haft i teamet, de 
efterspørger det mere.  
 
M: Ja. Mm. Interessant. Og ikke at du behøver at have en kraftig holdning til det, jeg kan fornemme, at du 
egentlig bare oplever det som værende, at det er et behov, de har, og det kan de også fint få, men har du en 
mening om at eller en holdning til, at de efterspørger nogle andre behov eller - for eksempel det her med 
fleksibilitet? 
 
A: Altså jeg synes, der er også, altså én ting er fleksibiliteten, og den prøver jeg at imødekomme, og jeg forstår 
den egentlig også godt, men der er sådan også den anden side, hvor de har, altså de sætter store forventninger. 
Sådan generelt til rigtig mange ting. Det er deres karriere, deres arbejdsopgaver - de vil udfordres. Nu er det 
så også nogle dygtige folk, vi har med at gøre. Det har nok også noget at sige, men hvis de sidder med nogle 
kedelige opgaver eller noget, hvor de ikke føler, at de udvikler sig, så tror jeg faktisk hellere, de vil sige op i 
stedet for lige at give det en chance og tænke ’nå, men jeg har faktisk et job, der er godt og trygt her - måske 
jeg bare lige skulle bide det i mig, og ja, det er en lidt kedelig opgave så, men nogen skal jo lave den.’ Den ser 
man altså ikke særlig tit, det er mere en... Der skal jeg bruge meget energi på at motivere dem til at sige ’den 
her frygteligt kedelige excel-opgave, den skal altså laves.’ Eller tastearbejde, et eller andet, hvor de ikke føler, 
at de bliver udfordret. Og det har vi alle. Men der tror jeg mere, de vil hellere tænke ’ej, jeg må kunne finde 
på noget andet at lave.’ Så, jeg tror også, at det er derfor, at de vil hurtigere lave et skift for eksempel. Og det 
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har vi også, især vores studentermedhjælpere, der er der mange, der har sagt, når de har været hos os et år eller 
måske to år, og de stadigvæk har noget tid tilbage af studiet, så vil de prøve noget andet. Og jeg forstår det 
også godt i det omfang, at når du sidder i et rekrutteringsteam, så er det meget specialister, og der er måske 
ikke så mange andre veje at gå, så kan du være headhunter, eller du kan være rekruttør. Men hvis de gerne vil 
ud og have lidt mere og være lidt udfordret og sidde med noget helt andet, noget forretningsudvikling eller 
noget mere analytisk opgave, så skal man lave noget andet, fordi det kan jeg ikke give dem, lige meget, hvor 
meget jeg vil.  
 
M: Heller ikke sende dem andre steder ud her?  
 
A: Jo, det kunne godt være andre steder hen, men hvis jeg gerne vil beholde dem i mit team - det vil jeg som 
regel gerne - jeg kan ikke finde noget. Det kan jeg ikke give dem. Så vil de hellere - og nu taler jeg faktisk af 
erfaring, fordi vi har haft nogle stykker, så vil de hellere sige ’okay, vi vil prøve noget andet, også selvom vi 
ikke ved, om det er noget for os, men vi vil bare udfordres lidt mere’, også vil de hellere, i stedet for bare at 
nyde, at de har et simpelt arbejde, som giver dem nogle penge på kontoen, også kan de passe deres studie. Det 
er bare ikke nok. Så forventningerne er rigtig høje.  
 
M: Mm, ja. Men du forstår det godt? 
 
A: Jeg forstår det langt hen ad vejen, men det er også lidt irriterende. Fordi man skal hele tiden sørge for at, 
altså man mister dem jo, og de er jo pissegode, så vi vil ikke miste dem, men jeg forstår godt, at de vil udfordres, 
og at de ikke vil sidde med det samme studiejob i flere år, de vil gerne - og det handler også noget om at 
sammensætte deres profil, så den er mere bred, når de er færdige. Det har jeg fuld forståelse for, men jeg kan 
huske fra mig selv, og dem jeg også kender, da jeg blev færdig med studiet. Vi havde det samme studiejob 
hele vejen igennem, fordi det var trygt og godt, og det gav noget på CV'et, og der var en fast løn, der kom ind. 
Jeg tror mere, vi sådan tænkte, ja det er trygt det her, det er rart. Der er styr på det. Det er ikke det, jeg har set 
ved de seneste studenter, vi har haft.  
 
M: Mm, interessant. Hvis vi så bevæger os lidt over mod noget generationsledelse - hænger lidt i tråd, vi har 
nogle forskelle, hvordan oplever du så, som du også er lidt inde på, at hvordan der er forskellige behov for 
ledelse måske eller sådan? 
 
A: Altså fleksibilitet det er som sagt vigtigt, så det giver jeg i hvert fald rigtig meget, og siger også til mine 
medarbejdere, at jeg er faktisk ligeglad med, hvor de sidder henne, og hvornår de arbejder, bare de når det, vi 
aftaler ik'. Det er det vigtigste. Også har jeg også, der er også noget med koncentrationsniveauet, fordi nu er 
der jo, man har jo sin telefon, sin smart phone på sig hele tiden, mens man har sin computer, og der er bare 
gang i så mange andre ting. Da jeg læste, også havde det første job, måske havde jeg facebook, det kan jeg 
ikke engang huske, om jeg havde dengang.  
 
M: Det tror jeg ikke. 
 
A: Nej, er ikke sikkert. Det kom vist der lige efter eller sådan noget. Også altså der var slet ikke noget, der hed 
Instagram og alle de der platforme, så jeg kunne måske ikke blive så forstyrret, som de kan. Og der ser jeg - 
jeg havde en studentermedarbejder, der sad og arbejdede, og han bruger så to skærme, han sidder på to skærme 
og på den ene, der kører Netflix, når han arbejder. Og da jeg så det, så først der tænkte jeg lige ‘hvad foregår 
der? Jeg kan jo ikke acceptere som leder, at du sidder og ser Netflix, mens du arbejder.’ Og jeg nåede lige at 
tænke det i tre sekunder, også stoppede jeg mig selv, så tænkte jeg bare ‘hold kæft hvor er det fedt det her - 
det er da multitasking.’ Og hvis det er sådan, han arbejder bedst, eller han synes, det er fedest at have et arbejde, 
hvor han kan følge med i en eller anden serie om nogen vikinger, så er det fedt. Fordi det skal lige siges, han 
leverer sindssygt høj kvalitet, så der er ikke noget der. Hvis ikke havde gjort det, så kan det godt være, at vi 
skulle have haft en snak, men fordi han gør det, han leverer hurtigt, og der er slet ikke noget. Så måtte jeg jo 
bare erkende, at det er måske den måde, han får mest ud af det på. Også valgte jeg egentlig bare at grine af det 
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og tænkte ‘okay, det ville jeg aldrig kunne gøre, fordi så ville jeg bare bruge al min tid på Netflix. Det ville 
jeg slet ikke kunne administrere.’ Men det kan han åbenbart, så det er det, han gør, nogle gange selvfølgelig, 
ikke altid. Men nogle gange så kører der Netflix. 
 
M: Det er imponerende.  
 
A: Ja, det er det. Og der tog jeg mig selv i at tænke ‘okay, han er 23 eller 25 - jeg ved faktisk ikke, hvor 
gammel, han er - det må være noget generations.’ Så. 
 
M: Ja. Eller ja. 
 
A: Det sagde jeg faktisk til mig selv, det må være. Sjovt. 
 
M: Interessant. Så du oplever, at dine unge medarbejdere har et andet koncentrationsniveau, simpelthen eller 
sådan? 
 
A: Ja måske, eller ja. Hvis det er det, og jeg ved så ikke, om det har noget med koncentrationen at gøre. Det 
kunne det være, men det kunne også bare være den måde, han blev motiveret på. Det kunne være, han skulle 
sidde med den der kedelige opgave, tasteopgave, også tænker han ‘okay for at jeg overhovedet kan overskue 
den, så skal jeg lige have noget - fordi det er alligevel en no-brainer, jeg skal sidde med, så kan jeg godt følge 
med i min serie.’ Det kan også være, at det er det. Jeg spurgte ham faktisk ’sidder du og ser Netflix?’ ’Ja’, 
siger han så. Sådan helt naturligt. ’Ja, det gør jeg.’ ’Nå okay, det er da multitasking.’ Også sagde jeg ikke mere. 
Også grinte jeg af det, så han ved også godt, at det var okay, men det var helt naturligt for ham, at man gjorde 
det.  
 
M: Okay, det tror jeg ikke lige selv, jeg ville begive mig ud i. Men. 
 
A: Nej, jeg ville heller ikke.  
 
M: Nej, interessant. De her - eller måske ikke direkte oversat, de her begreber - generationsledelse og 
generationsforskelle, men sådan generelt det her med forskellige generationer, er jo ret meget oppe i tiden bl.a. 
i de forskellige konsulenthuse. Er det noget, der her hos (virksomhedsnavn) er fokus på eller noget, man taler 
om i organisationen?  
 
A: Mm, nej ikke sådan bredt i organisationen. Vi gør det selvfølgelig lidt i rekruttering, men der har vi en 
employer branding specialist, der har meget fokus på det. Fordi det handler om, hvem man henvender sig til 
osv. så. Så han vil nok sige, at der er meget fokus på det. Generelt sådan de ledere vi har ude i forretningen, 
der tror jeg ikke, der er så meget. Der er selvfølgelig - dem, der får en graduate ud i deres forretningsområde, 
så skal en graduate sidde dér et halvt år. De kan godt nogle gange være lidt overraskede, selvfølgelig også 
baseret på nogen af de forskelle, der er, men så er det noget, vi sådan tager i opløbet. Jeg tror ikke, det er sådan 
forebyggende, vi gør noget.  
 
M: Nej, så det er ikke noget, der bliver talt om overordnet set - i organisationen, at man skal være opmærksom 
på...? 
 
A: Nej.  
 
M: Og hvad med i din afdeling, er det da eller sådan i - måske mere i HR, udover employer branding?  
 
A: I HR, nej det tror jeg egentlig heller ikke. Jeg tror, at jeg gør det, fordi jeg har med graduates at gøre - det 
er de nyuddannede, og jeg har gjort mig nogle erfaringer baseret på det, så jeg gør det og så selvfølgelig min 
kollega i employer branding, som jeg sidder lige ved siden af, så vi har også et tæt samarbejde, fordi employer 
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branding og rekruttering ligger meget op ad hinanden. Så, men det er sådan dét, jeg synes ikke rigtigt, at der 
er andre, jeg sådan har hørt. Jo, så er det ledere, der er kommet til mig, fordi de er frustrerede, og siger ’jeg har 
en graduate i mit team nu og det næste halve år, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre’, også tager vi snakken 
der. Så det er sådan. Det er det. 
 
M: Så udfordringerne, som du oplever, at I er meget mindet på de unge, og ikke så meget på selve forskellene 
sådan lidt i et lidt bredere perspektiv? 
 
A: Nej, hvad tænker du på? 
 
M: At der kan være meget forskel på nogle lidt ældre medarbejdere, også de unge, og hvordan får vi det bedste 
samarbejde mellem dem for eksempel? 
 
A: Øhm nej, det har det ikke været.  
 
M: Nej. Mm. Jeg fisker ikke, der er ikke nogen rigtige og forkerte svar her eller noget. Øhm, ja. Også sådan i 
din afdeling, nu siger du, at du har nogen studenter, og du har nogen lidt ældre - oplever du sådan nogen 
forskelle dér, og måske noget samarbejde, der ikke er vanskeligt, men sådan. Hvordan oplever du forskelle i 
din afdeling? 
 
A: Jeg synes ikke, at jeg har oplevet noget vanskeligt, i deres samarbejde. Jeg tror også, at de ældre har været 
meget imponerede over de yngre, fordi de har så meget - altså gejst og meget nytænkende. Og sådan meget 
imponerede over deres ambitionsniveau, og det er også vores studenter, vi har haft inde, som jo ikke 
nødvendigvis er kommende graduates. Det er bare dygtige studerende. Så der har vi tit talt om, at dem kunne 
vi slet ikke være foruden. Så det er mere sådan at ja, vi er lidt imponerede over dem. Men jeg synes ikke, at 
der har været nogen udfordringer eller. Fordi det har været forskellige generationer, det synes jeg ikke. Det er 
måske også et meget rummeligt team. Det skal også lige siges så. Det kan godt være, at man kunne finde andre 
steder. Det ved jeg ikke.  
 
M: Men er der sådan andre måder, hvor du kan - selvfølgelig er der noget om alder, men er der andre måder, 
du sådan føler, at der er forskelle - på dine medarbejdere. Der er selvfølgelig også noget erfaring og sådan de 
meget åbenlyse forskelle, der jo selvfølgelig er, men er der andet, du sådan har bidt mærke i i hverdagen, der 
kan være? 
 
A: Altså det der med at ville udfordres. Den er ret tydelig, fordi dem jeg har i mit team, der har et fast job, de 
har måske også andre forpligtelser, uden for arbejdet, end de lidt yngre har. Men de er måske mere okay med 
at sige ’okay, det her det er mit forretningsområde, det her det er det, der er mine opgaver, dem leverer jeg på.’ 
Og hvor de andre de er langt mere nysgerrige, så der kan man godt sige, at der skal jeg virkelig huske hele 
tiden at give dem, at inddrage dem i nogle af de mere komplekse opgaver eller spændende, eller måske skifte 
ud nogle gange, så det ikke er det samme, de sidder med hele tiden. Så der kunne godt være noget der. Og det 
er sjovt egentlig, at man skal have mere fokus på nogen, som egentlig har noget andet ved siden af. Deres 
studie, det er jo deres fuldtids, og jobbet det er mere ’bare’ et... 
 
M: Ved siden af? 
 
A: Ja, det er det jo. Og sådan må man ikke tænke, fordi de vægter det næsten ligeså højt, tror jeg. Det er i hvert 
fald dét, de giver udtryk for.  
 
M: Mm, så selvom de er deltid, så har de nærmest mere behov for dig eller for ledelse, på en eller anden facon? 
 
A: Ja, om ikke andet ligeså meget. Ja. 
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M: Ja. Mm. Og ja, det er egentlig lidt det, mit næste spørgsmål går på, hvordan du oplever de forskellige behov 
for ledelse. Jeg ved ikke, om du kan komme med nogle eksempler, udover at de vil udfordres? 
 
A: De vil udfordres, også synes jeg, at dem, jeg har haft, de har været meget selvkørende også, og det er måske 
tilbage til fleksibiliteten. De har ikke noget imod at sidde derhjemme. Og de får måske også det sociale på 
studiet. Så meget selvkørende. Og. Også egentlig bare mulighed for, at hvis de, når de er nytænkende og 
kommer med nogle gode idéer, at man lytter til dem, og man også prøver det af. Et eksempel var en studerende 
- vi skulle have lavet en kampagne, og han sad slet ikke med marketing eller havde filmet folk eller interviewet 
folk, men vi skulle have lavet en kampagne på noget, som krævede lidt, som krævede, at han stille sig op, fandt 
hvem han kunne filme og interviewe, også klippede i det også lavede det til noget, som kunne sendes ud. Han 
havde aldrig prøvet det før, også spurgte jeg, om han ville det. Ja, sagde han så, det ville han gerne. Og den 
har han så siddet med nu. Han har nok været lidt længere tid om det, end hvis jeg havde taget én, der sidder 
oppe i marketing og fået dem til at gøre det, fordi han ikke har haft erfaring, så han havde heller ikke nogen 
skarp deadline, skal det lige siges. Men han fik lov til at sidde og lære et nyt system og sådan et edit-system, 
og det - han siger, det er helt vildt fedt, og det er sjovt, men hvis - forretningsmæssigt, så burde jeg måske have 
fået en anden en til at gøre det, fordi at en i marketing kunne måske have gjort det hurtigere, men fordi han, 
jeg vidste, han synes, at det kunne være sjovt, og jeg tror, han har haft lidt sved på panden, ik', fordi det har 
været lidt sværere, end han troede. Så, var det sådan én af de ting, jeg gav ham. Så det var vel et, hvor jeg 
prøvede sådan at dække det der behov ind, at han gerne vil udfordres. 
 
M: Ja, og skabe noget motivation også, måske derigennem?  
 
A: Ja. Ja.  
 
M: Mm. Og hvad i forhold til dine - nu vil jeg ikke kalde dem ældre medarbejdere, når de er i 30'erne, men 
ligesom den gruppe, hvordan oplever du dem? Hvad har de behov for - fra dig?  
 
A: Hvis jeg kom med sådan en opgave til dem og sagde dem ’kunne du tænke dig det. Nu har de selvfølgelig 
også travlt, det har noget at sige, så ville de sige ’argh, det er ikke lige mig.’ Fordi det har de ikke prøvet før, 
og det ville tage for lang tid at sætte sig ind i og sådan noget, så der er lidt mere modstand, der skal motiveres 
lidt mere for at tage sådan en opgave. Så det vil ikke ske. Ved mindre det selvfølgelig var noget, de selv havde 
drevet, fordi de synes, det var megaspændende. Men de, jeg synes, de har måske mere brug for, det er måske 
bare sådan noget work-life-balance, altså kan de gå tidligt, har de brug for det, eller også måske mere noget 
socialt faktisk. Tage ud og lave noget i teamet eller. Måske bare den gode stemning, ik', altså. Vi prøver at 
være der for hinanden. Fordi vi er jo meget selvstændige, så det de laver, det er meget ude i forretningen, så er 
det nogle gange, så ser vi slet ikke hinanden en hel dag, og når det sker, så kan jeg godt mærke, at de synes, at 
det er sådan lidt, men det tror jeg, er fordi de har behov for sparringen og… 
 
M: Med hinanden eller med dig? 
 
A: Ja, med hinanden. Og også med mig. Hele teamet, ja. Ja, så jeg vil sige, det er med at skabe et godt 
fundament altså. Jeg ved ikke, om det er tryghed, det ved jeg ikke, om det er i bund og grund, men… 
 
M: Altså sådan kollegialt sammenhold på en eller anden led? 
 
A: Ja. 
 
M: Og det oplever du, at dine lidt mere, dine midter - ældre end de unge - medarbejdere, at de har mere behov 
for, end de unge har? 
 
A: Ja, ja.  
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M: Okay, det er lidt interessant. 
 
A: Ja, og de er også med de unge. Når der er noget, men det er måske ikke dem, der tager initiativ faktisk. Men 
det kunne være, fordi de også har en masse socialt liv på studiet, og - det kan sagtens være, at det er det. Men, 
ja. 
 
M: Okay ja, og hvad i forhold til - nu snakker du meget om, at de unge her, de rigtig gerne udvikles og udfordres 
og alt det her. Hvordan oplever du, at dine ’ældre’ medarbejdere har behov for udvikling eller har…? 
 
A: Ja, hvordan gør de det. Jeg tror mere, det er holdt op på funktionen, altså vores rekrutteringsfunktion for 
eksempel. Hvordan kan den blive bedre, eller kan vi køre vores interviews bedre, så det er måske mere holdt 
op på det faglige. Det er virkelig sjældent, at jeg får et spørgsmål om ’kan jeg tage det her kursus her?’ eller 
’kan jeg komme med på den her training?’ Altså, konference også. Det hører jeg faktisk slet ikke, så der er de 
ikke så nysgerrige. Så det er måske mere, hvordan kan man forbedre nogle processer eller optimere - for at 
gøre ens arbejde bedre eller mere spændende.  
 
M: Ja, og det er ikke noget, du som leder pusher på, at der skal ske udvikling sådan? 
 
A: Jo, altså jeg har også et træningsbudget hvert år, og det bruger jeg selvfølgelig, men så er det jo sådan noget, 
jeg foreslår. Lige nu er jeg ved at planlægge et kursus, vi alle sammen kan komme med på, som handler om at 
blive bedre til vores - til for eksempel dét at køre samtaler. De er alle sammen rigtig gode til det, så det skal 
virkelig være med en helt speciel vinkel, fordi vi skal ikke sidde og bare køre det samme eller et kursus, hvor 
de ikke får noget ud af det. Så det er sådan lidt kreativt, hvor vi skal sådan tænke lidt anderledes, og det, synes 
de, er helt vildt spændende. Men det er mig, der har fået idéen til det, og det er mig, der driver det og finder 
ud af, hvem der kan holde det osv. Og det synes de er fedt, men de har ikke lige selv tænkt over, at det kunne 
være spændende, så jeg tror bare, det er fordi, at enten så har de ikke tiden til det, eller det interesserer dem 
ikke, altså. Men de synes jo som sagt, at nu hvor det er kommet på bordet, at det lyder megaspændende, og de 
vil deltage og synes, at det er det fedeste, ik'.  
 
M: Okay, så de vil egentlig gerne. Det er bare ikke noget, de selv tager initiativ til? 
 
A: Men jeg tror slet ikke, at de tænker over det. Hvis jeg sagde til dem, at nu starter vi et nyt år, og vi har så 
og så mange penge på træningsbudgettet, så vil de sige ’arh, hvor fedt’, også ville jeg ikke høre mere. Så det 
er ikke sådan, at de ville komme tilbage med en lang liste ’kan jeg komme på det og det og det’, det synes jeg 
egentlig ik', at. Men altså, jeg ved ikke, om det bare er det team, jeg sidder med.  
 
M: Nej, hvad med sådan nogle MU-samtaler, er det noget i også? 
 
A: Ja, en gang om året er det. 
 
M: Ja, og der bliver vel også talt udvikling? 
 
A: Der taler vi også udvikling, men der kommer heller ikke så meget. Og der har jeg så også lært nu, at det jeg 
med fordel kan gøre, det er selv at være inde i vores training academy, som vi har internt her i huset og kigge, 
hvad er det for nogle kurser, der er blevet udbudt, og så selv komme med nogle forslag ’kunne det ikke være 
spændende med det her?’ Eller så kan man sige i løbet af vores dialog, der kommer vi også ind på noget, hvad 
kan man sige - nogle personlige kompetencer, de skal forbedre eller faglige. Også er det selvfølgelig helt 
naturligt, men så har jeg måske ikke lige svaret på, hvad er det for et kursus, du burde tage på for at udvikle 
det, men så er dialogen da i hvert fald igang. Men jeg kan godt finde på at gå ind på kataloget og kigge for 
ligesom at skubbe noget på.  
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M: Ja. Det er ret vildt, at det er sådan, at du skal pushe det. Mm. Interessant. Og meget i forlængelse af det, 
men nu har vi snakket lidt om forskelle, og hvordan de har forskellige behov for dig. Og hvordan oplever du 
så de forskellige krav, der ligesom bliver stillet, fordi nu snakker vi lidt om, der er nogle sociale behov, måske 
lidt mere hos de ældre, eller de fastansatte, og noget udfordringer osv. hos de unge. Kan du prøve at tale lidt 
ind i, hvordan du oplever kravene til dig fra dine forskellige medarbejdere? 
 
A: Ja. (Tænkepause). Ja. Øhm, altså synlighed. Det er lige det første, jeg kommer i tanke om, men jeg sidder 
lige. Det, jeg er i tvivl om nu, det er, om det er begge hold, der forventer det, eller sætter det, som et krav, eller 
er det mere den ene fremfor den anden. Når jeg lige tænker mig om, så tror jeg faktisk, at det er den ’ældre’ 
gruppe, hvis vi må kalde den det. De har mere behov for sparring og synlighed, end de yngre, fordi, men det 
er måske også fordi, at de har det der sociale, altså, og godt kan lide at tage den der faglige diskussion. Så dem 
har jeg fast en-til-en med, hvor vi mødes en gang hver 14. dag eller måske endda oftere og lige sætter os ned, 
også nogle gange, der har vi ikke noget at tale om, og så taler vi enten om ingenting, eller også så aflyser vi 
det også bare. Andre gange, der er der selvfølgelig en masse ting, vi skal tale om, hvor... Og jeg siger altid til 
dem ’book mig hver 14. dag, så ligger det fast i vores kalender, også kan vi altid aflyse det.’ Og der kan jeg 
mærke, at de studentermedhjælpere, jeg har haft, de har ikke gjort det, dem har jeg skulle sige til helt vildt 
mange gange ’husk nu lige at book mig, så det ligger i vores kalender.’ Der er de altså sådan lidt mere, men 
det er måske den der fleksibilitet dér. De vil helst ikke hænges op på et møde måske. Jeg ved det ikke. Men 
det er måske også, fordi de tænker, at hvis de har noget, så kan de bare lige sende en sms eller en mail, ellers 
så ringer de bare lige. Så afklarer vi det der. Så der er i hvert fald en forskel. Og når jeg siger vores 
studentermedhjælpere, så er det nok - hvor mange har der været igennem, der har været fem eller måske seks 
de sidste mange års tid, ikke. Men det har jeg set ved dem alle sammen, og graduates, som er en gruppe på 12 
lige nu - det har været sådan 50/50. Nogle har bare booket det med det samme, og de står klar næsten hver 
gang og holder mødet, og andre de aflyser det. Så der er sådan meget forskel.  
 
M: Okay, så der ja.  
 
A: Der kan man ikke. Der synes jeg ikke lige, jeg kan - sige noget der. 
 
M: Mm. Så synlighed er et krav, der bliver stillet. 
 
A: Ja, også. Ja, hvad ellers… Men jeg tror bare sådan, generel forståelse for folks situation, hvis man har brug 
for noget, for et eller andet, fleksibilitet, at man lytter, eller at man faktisk bare ikke gør noget ved et eller 
andet, så er det også vigtigt for dem. 
 
M: Ja, men er det det for alle dem, du leder eller er det, ser du nogle forskelle i? 
 
A: Ja, det synes jeg faktisk, det er nok ved dem alle sammen. Ja. 
 
M: Ja. Ja, der er ikke nogen andre ting, du sådan tænker? Det kommer meget indover det samme her, at det er 
noget mere fleksibilitet og noget udfordring og noget, ja. Jeg tænker lige over, hvad for nogen eksempler, jeg 
har haft, når jeg har været ude… 
 
A: Men også måske med en accept, altså, men det er måske lidt det samme, som jeg lige sagde før, ligesom 
ham - personen, der sad og så netflix - det var helt naturligt for ham, da jeg spurgte ham ’hvad laver du?’ Altså 
jeg tror slet ikke, at han tænkte over, at jeg kunne synes, det var mærkeligt. Så en accept af, at folk nu gør, som 
de nu gør. Det tror jeg faktisk.  
 
M: Men det gælder måske så også de fastansatte, kalder jeg dem nu. Er der måske ikke bare en generel tendens 
til, at man tjekker facebook i arbejdstiden osv. i dag? Eller det ved jeg ikke, om der er for alle? 
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A: Jo, det tror jeg, at det er helt naturligt at gøre. Det tror jeg ikke, jeg ville… Men det er også fordi, for 
eksempel facebook, så har vi vores employer branding specialist, der sidder med facebook, så han er derinde 
hele tiden. Også snakker vi tit der, også går snakken. Og så er der nogen, der siger ’ej, du skal også lige se 
noget inde på min profil.’ Også sidder vi allesammen og kigger, så det er bare. Også for de ’gamle’, det er 
blevet mere naturligt. Jeg har aldrig set nogen, der har siddet og kigget på deres Instagram eller siddet og lavet 
et eller andet - en kommentar inde på Twitter eller sådan noget. Men det er måske, fordi det er på ens telefon, 
der er de sådan lidt mere tilbageholdende. Det har jeg i hvert fald ikke set. Om de gør det, det ved jeg ikke. 
Men altså der mener jeg bare, at det ville jeg være fuldstændigt ligeglad med, for det er ligesom, hvis deres 
mor pludselig ringede midt på dagen, så tager vi også telefonen. Så for mig, der ville det også være helt 
naturligt, men det er jo også fordi, at jeg accepterer, at for nogen, der er alle de der sociale medier nærmest jo 
sådan - altså de er jo afhængige af det. Det er de fleste jo, så det er jo en helt naturlig del af ens hverdag.  
 
M: Desværre. 
 
A: Ja, måske desværre, men det er det jo bare. Så for mig, så hører det måske også under accept det med at 
sige, at nogen har mere behov for de sociale medier end andre, og jeg ville ikke synes, at det var mærkeligt.  
 
M: Nej, men det ser du måske hele vejen rundt egentlig, at det er noget, der bliver brugt i løbet af dagen? 
 
A: Ja, det synes jeg faktisk, ja. 
 
M: Ja. Ja. Men det kan være, at du kommer på noget. 
 
A: Men faktisk en kommentar, jeg havde en tidligere chef, han var så ældre, endnu ældre, så jeg ved slet ikke, 
hvad vi skal kalde ham. Han fortalte mig nemlig på et tidspunkt, han sad lige ved siden af, eller bag ved en af 
mine medarbejdere, også siger han så ’din ene medarbejder, er han ikke meget på, sidder han ikke meget og 
surfer? Eller sidder og laver alt muligt på - der ikke er arbejdsrelateret?’ Også sagde jeg så ’det ved jeg faktisk 
ikke, det har jeg ikke lige tænkt over.’ Ej men han synes faktisk, at hver gang han gik forbi ham, eller han sad 
her, så synes han bare altid, det var, at det var sociale medier og andre sider. Det synes han lige, at han ville 
nævne for mig. Også tænkte jeg sådan lidt ’okay, det kunne da godt være, at jeg lige skal til at holde øje med 
det’, men han leverede jo rigtig fint, så der var ikke noget i hans leverancer, også tænkte jeg bare sådan lidt 
’hvis det er den måde, han holder gejsten oppe i løbet af dagen, og hvis han synes, at det er fedt at sidde 10 
minutter for hver time og kigge på et eller andet eller - whatever, så skal han da bare gøre det.’ Jeg er ligeglad. 
Og der tror jeg også, at det har måske også været noget med generationer, ik'. Han var over 50, og han kunne 
ikke forstå, at det gør man da ikke sådan noget. Hvor jeg var sådan lidt mere ’nå, hva faen.’ 
 
M: Ja. Så der kan du måske mærke nogle forskelle fra din forståelse og accept i forhold til ældre, der ikke er 
vokset op med eller ikke har kendskab til sociale medier? 
 
A: Ja, det tror jeg faktisk. Og det er også ligesom, når vi kører interviews, altså når vi har kandidater udefra, 
der skal til samtale, hvis man for 5-10 år siden som kandidat havde glemt at slukke sin telefon, og den ringede 
ik', så var det jo virkelig uhøfligt og pinligt og ’ej hvad tænker du på? Du sidder til en jobsamtale, din telefon 
må ikke ringe.’ Nu - det er lige meget, nærmest. Så siger man bare ’hov, ej den havde jeg ikke lige set - jeg 
slukker den da lige’ eller det kan endda være, at den ligger på bordet ligesom her, også kommer der et tweet 
ind, også kigger de lige og sådan nååh, også går samtalen videre. Det sker, og for mig er det lige meget. Fordi 
det er fremtiden. Vi har vores telefoner på os hele tiden. Jeg vil aldrig lige lave en note overfor kandidaten 
’nånå, han sidder lige med sin telefon’ eller ’telefonen ringede midt i det hele.’ Det er lige meget. Hvis de 
begynder at tage den og snakke, så kan det være, at vi lige skal stramme an. Men sådan er det bare. Og sådan 
var det ikke førhen.  
 
M: Det leder meget op til et spørgsmål, jeg har hernede også, om hvordan du oplever eller om, du oplever, at 
vilkårene i arbejdslivet har ændret sig, mens du har været på arbejdsmarkedet?  
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A: Der var et eksempel dér, ja. Jamen altså, jeg synes førhen, der handlede det meget om, hvor meget, altså 
det var meget sådan work/life, der var også mange af vores kandidater, der spurgte om det førhen, når de var 
til samtaler ’jamen hvordan sikrer I balance mellem arbejde og familie osv.?’ Det hører jeg sjældent folk sige, 
altså det, nu. Det er mere. 
 
M: Det forventer man ligesom bare, at det? 
 
A: Ja, det kan godt være, at det faktisk er derfor. Fordi det har alle nu, og alle har fokus på det. Men der er 
mange, der spørger til fleksibilitet. Bare en ugentlig arbejdsplads dag, hvor man kan arbejde hjemmefra, det 
er der mange, der spørger om, men det har vi ikke så fast herude. Men ja, det tror jeg bare betyder noget. 
Fleksibiliteten.  
 
M: Ja, og den ser du hele vejen rundt, det er ikke kun for eksempel ved folk, der har børn, det er hele vejen 
rundt?  
 
A: Jaja. Det er bestemt ikke kun dem, der har børn. Nej. Også de unge. Ja, men andre eksempler end lige det 
der. 
 
M: Ja, noget du har oplevet, der sådan har ændret sig? 
 
A: (Tænkepause). Nej, der er noget med, men det er også igen forventninger, der er noget med krav til og 
forventninger til opgaver. De skal være virkelig komplekse, blive udfordret, også er der også noget løn. De er 
heller ikke blege for at sige, de skal have mere i løn, end hvad normale rammer er sat til.  
 
M: Og det er de unge, der gør det? 
 
A: Ja, det er de unge.  
 
M: Ja. Mm. 
 
A: Og de fleste virksomheder de følger jo sådan markedsstandard for nyuddannede, der er det forskellige 
foreninger, de kommer ud med en lønsats. Den udfordrer de. Selvom de ikke har noget ekstra at byde ind med. 
Udover det de har lavet på studiet, ikke. Skabt nogle gode resultater dér, men det er ikke sådan noget med, at 
de har 2-3 års erfaring, før de læste eller. Det - selvom de ikke har noget ekstra, end det der står på deres papir, 
så kan de godt udfordre den. Det tror jeg slet ikke, at jeg så førhen. 
 
M: Hvad tænker du om det, altså sådan? 
 
A: Altså som leder, så er det jo selvfølgelig irriterende, fordi som leder, der nogle gange så kan man ikke, vi 
kan ikke give mere, fordi vi har en lønramme for nyuddannede. Og hvis vi så skal miste én rigtig god person, 
fordi at de har fået det at vide, eller at de mener, at de burde få noget mere i løn, så er det rigtig ærgerligt. Men 
jeg mener også, at de skal også være realistiske, og de har mange år igen på arbejde. De skal nok nå og få den 
løn - deres drømmeløn. Også er der den anden ting af det, det er, jeg tror ikke, det motiverer på den lange bane. 
Det motiverer lige nu og her og give lidt mere i løn, men det er ikke det, der er motiverende. Så synes jeg også, 
at de skal også lære at kæmpe lidt for lønnen, altså kom ind og vis, hvad du kan, også snakker vi om det. Så 
på den måde så synes jeg, at det er en ærgerlig tendens. Vi har også - nu ansætter vi rigtig mange udviklere, 
software-udviklere for eksempel, de kommer direkte fra uni og udfordrer lønnen. Det kan også være, at de har 
været ude i to år, også skal de selvfølgelig have noget mere, fordi så har de to års erhvervserfaring, men de er 
helt oppe og vil have, hvad en erfaren, tung leder skal have. Og så er det altså, så bliver det svært, og det har 
virkelig noget at gøre med, at de ved, der er få af dem, og de er dygtige, og altså de er i høj kurs. Også presser 
de os der, og det er frustrerende.  
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M: Mm, det kan jeg godt forstå. 
 
A: Fordi vi kan ikke give dem lønnen, og vi vil heller ikke.  
 
M: Nej, og det er måske også, som du selv lige siger - urealistiske høje forventninger, de så har eller sådan 
tanker om sig selv på en eller anden led.  
 
A: Ja, det er det. 
 
M: Godt, i forlængelse af alt det her, vi lige har snakket om, kan du så prøve at sætte et par ord på din afdeling, 
i forhold til ja - generationer og forskelle og krav og behov. Sådan vores samtale indtil videre. 
  
A: Ja, men altså den ene afdeling - selvkørende, går op i det sociale, og at vi samarbejder godt, selvom vi 
meget har selvstændige opgaver ude i forretningen. Også fleksibiliteten - i hvert fald for de yngre. Og accepten. 
Det er sådan lidt det, hvis det var sådan en opsummering, du mente. Ja, fleksibilitet og accept. Af 
forskellighederne. Alle deres tendenser eller særheder, eller hvad det nu er. 
 
M: Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, i forhold til de her graduates, var det en 10-12 stykker, der var? 
Oplever du meget forskel blandt dem eller også i deres forventninger og krav og? 
 
A: Internt hos dem eller sammenlignet med det anden team? 
 
M: Internt.  
 
A: Internt hos dem. Nej, altså det er meget ens. De er rigtig ambitiøse, og de vil også virkelig gerne have 
komplekse opgaver. De kan faktisk blive, de kan nærmest sådan gå helt ned og miste helt alt livskvalitet, hvis 
de ikke har opgaver eller ikke har svære opgaver. Det er virkelig virkelig vigtigt for dem. Så der ser jeg det 
meget. Men det er jo så også igen jo en speciel type, vi rekrutterer dertil. Men dem er der jo faktisk en del af i 
øjeblikket, fordi der har været så meget fokus på karakterer de sidste år, og man skal have været et semester 
udenlands. Der har også bygget noget op, sådan i samfundet, der er sådan én profil, der er den rigtige ikke. Og 
det har de også, dem der bliver ansat. Og så er der også noget konkurrence sådan, tror jeg. Altså det handler 
om at være den bedste.  
 
M: Ja. Hvad tænker du om hele den her tendens? Altså at der er én rigtig profil nærmest. 
 
A: Jeg synes ikke, at det er nødvendigt. Man kan godt sige nogle forskellige ting, hvis du har haft et 
studierelevant arbejde ved siden af studiet, så får du noget med dig, som hvis du for eksempel har stået på en 
sandwichbar. Der kan godt være noget. Det kan også være, hvis du har været et semester i udlandet eller i 
praktik i udlandet, så får du noget med dig, som du ikke gør, hvis du aldrig har været udenfor din hjemby. Så 
man kan godt danne nogen. Og hvis du har gode karakterer vs. dårlige karakterer. Du kan sagtens danne dig 
en masse hypoteser osv. Og det synes jeg også, man har lov til, når man ansætter. Men at bede om én, der har 
det hele, også ikke kigge på personligheden og attituden. Så fejler man. Så det gør vi heldigvis også rigtig 
meget ud af, når vi ansætter vores graduates, men der er jo selvfølgelig nogen, der bare er virkelig dygtige, og 
man godt ved, at okay, der får vi nogle udfordringer ledelsesmæssigt og samarbejdsmæssigt, men vi tager dem 
ind alligevel, fordi de er dygtige. Men det er sjældent, at vi gør det, vil jeg lige sige.  
 
M: Ja. Hvad er det med attituden, du…? 
 
A: Det kan være for eksempel være rundsaver på albuerne, eller at de bare vil frem på egen bekostning eller 
måske ikke er så positive, fordi de er måske mere pessimistiske, og fordi de vil nå resultatet lige meget hvad. 
Det kunne være det. Jeg synes profilen, og man hører også om mange, så skriver de speciale, så går de ned 
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med stress, hvor jeg sådan tænker, det burde ikke være muligt, fordi det at skrive speciale er - det er selvfølgelig 
en lærerig proces, og det er en hård og krævende proces, men du er din egen leder jo, og det burde ikke være 
muligt. Og det sker, fordi at folk har alt for høje ambitioner, om sig selv. Det kan også være, at ens forældre 
har det, eller ens venner, at man sammenligner sig med dem. Der sker bare et eller andet, som ikke er sundt. 
Og det burde bare ikke være muligt. Så der er et eller andet, så egentlig synes jeg ikke om det. Men nu har jeg 
med graduates at gøre og er også bare virkelig imponeret og bliver nærmest også helt inspireret over, hvor 
dygtige, de er. Og jeg tænker, at jeg er virkelig glad for, at det er mange år siden, at jeg blev færdig, fordi jeg 
havde slet ikke kunnet måle mig med alt det der. Slet ikke. Jeg havde heller ikke haft lyst til det. 
 
M: Nej. Jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at der er et eller andet farligt ved at netop kun ansætte 
de her profiler, fordi så fremmer man jo nærmest hele den her, altså alle de her krav og? 
 
A: Ja. Jeg vil så sige, vores graduate-program har som udgangspunkt - skulle være - der skulle du have sådan 
en profil. Vi prøver så nu, også vi ansætter også folk, vi kalder dem likeable. Det er også nogle, der er virkelig 
vellidte, og det er også vigtigt, så kan du også vinde meget, men det er ikke alle, der har topkarakterer. Det er 
heller ikke alle, der nødvendigvis lige har været ude og rejse hele studiet igennem og sådan. Vi prøver at 
slække lidt på det, men det er ikke det hele. Fordi det giver også noget. Om ikke andet så noget modenhed, 
som vi også leder efter. Men dem der, der er virkelig virkelig ambitiøse og har den der klassiske profil, det er 
også dem, der har det hårdest, når de kommer ud i en forretning som vores. Så.  
 
M: Hvordan? 
 
A: Fordi vi er sådan meget. Vi har sådan værdier, vi er meget nede på jorden. Hvis du har for eksempel 
rundsave, så kommer du heller ikke helt så langt, fordi der er mange herude, også vores ledere og topledere, 
de gider det ikke. Også finder de ud af, at det, som har virket for dem under studiet, det virker ikke herude. Og 
det er sådan nogle positive værdier, vi snakker rigtig meget om det her med at være ydmyg. Hvordan kan du 
være ambitiøs, og også være ydmyg - samtidigt? Det er rigtig svært, for dem og for mange at forstå, hvordan 
man lige. Og det kan man sagtens, skal det lige siges, men at finde balancen, hvad vil det sige - klare sig godt 
uden at fremhæve sig på andres bekostning? Eller klare sig godt, også støtte dem, der også klarer sig godt, men 
også dem, der ikke klarer sig godt, altså. 
 
M: Noget medmenneskelighed på en eller anden måde?  
 
A: Ja. Jaja. Fuldstændigt. 
 
M: Ja, jeg er altså ved at have stjålet ret meget af din tid her. Hvis vi skal til at runde af, er der så noget du 
hæfter dig særligt ved ved det, vi har talt om? Er der et eller andet, du tænker ’det havde jeg ikke lige selv 
tænkt over eller’?  
 
A: Det eneste som jeg også plejer at sige til de kandidater, vi har til samtale - alle de gode eksempler, de 
kommer senere i dag ikke. De er her ikke nu. Men ikke andet end at jeg synes, det er virkelig sjovt, også fordi 
jeg står lige mellem - jeg er lidt ældre end de unge, men jeg er også yngre end for eksempel den chef, jeg 
havde, der var... Så jeg synes jeg står lige i mellem, også synes jeg bare, at det er fint, at der har været fokus 
på det. Jeg tror egentlig også mit speciale handlede lidt om generations - nu kan jeg ikke engang huske det, 
men det var sådan noget ikke. Så jeg har en interesse for det, men der er også mere fokus på det. Det, synes 
jeg, er spændende.  
 
M: Der er vildt meget fokus på det derude, ja. 
 
A: Ja. 
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M: Og jeg kan ikke lade være med at være lidt - grundet til, at jeg også interesserer mig for det egentlig, jeg er 
en lille smule kritisk overfor det, fordi jeg har læst så meget om det, og jeg føler meget, at vi unge bliver sat i 
sådan en boks som jeg ikke ved, om jeg synes er hensigtsmæssig. At man tænker at det her og det her og det 
her og det her, det karakteriserer de unge, fordi så tror jeg også, at man møder os med nogle andre 
forventninger, og jeg kan sagtens relatere mig til meget af det, du siger, men når man læser i en bog, om min 
generation, at vi er typen, der svarer på sms'er foran vores chefer, når vi har en samtale eller et eller andet, 
hvor jeg bare tænker ’det ville jeg da aldrig. Det er jo...’, så føler jeg lidt, at der også er blevet skrevet nogle 
ting om os, der ikke er rigtigt.  
 
A: Nej, men det er uhøfligt, men det er der altså nogen, der vil gøre. Det er der. Men jeg tror også, det handler 
om opdragelse. Og ens eget, altså hvad er dit eget forhold til eksempelvis sms og telefon og - kan det vente 
eller kan det ikke vente? Så, men det tror jeg. Det er der nogen, der vil gøre, det der. Jeg kender også rigtig 
mange, der hvis telefonen ringer, så siger de "jeg ser lige den her - jeg tager den lige. Jeg skal lige - jeg er lige 
i et møde", også lægger de på, hvor jeg så tænker. Hvorfor tog du den så?  
 
M: Ja, hvad for en værdi gav det lige? 
 
A: Ja, men de kan ikke lade være. Så - heldigvis har det også lidt at gøre med opdragelse. Og det har jo ikke 
nødvendigvis noget med generationerne at gøre.  
 
M: Nej, også tænker jeg nemlig også bare, der er så mange individuelle forskelle, bl.a. det her med at være 
introvert og ekstrovert, og det her med, ja høflighed har vel også bare rigtig meget at gøre med, hvordan du er 
vokset op og sådan, jeg tænker bare, der er så mange forskelle på alle mennesker, så kan man virkelig sige, at 
dem der er født fra det her årstal til det her årstal, de er sådan her og sådan her. Altså det er jeg en lille smule 
kritisk overfor, så det er meget interessant lige at komme ud og få nogle ledelsesbriller på og... 
 
A: Men jeg tror os ledere, vi bruger det til forståelse, fordi vi har nogle gange brug for at forstå, hvorfor folk 
gør, som de gør. Også kan man nemlig bruge det - generationssnak. Ligesom Hofstede har lavet de der… 
 
M: Maskulin og feminin. 
 
A: Ja, magtdistance osv. Og det er jo også ’argh, kan man sige det, og kan man sætte et tal på et land osv.?’ 
Det kan man nok ikke, men omvendt, så kan man nogle gange give en forståelse af, at det er faktisk noget 
kultur, det her. Den bruger vi tit, når der er noget, vi ikke forstår. ’Det er nok noget kultur, hvorfor hun reagerer, 
som hun gør lige nu, hun kommer jo ikke herfra.’ Så, og vi har også vores insight farve, hvis du kender den, 
sådan en personlighedsanalyse, man udfylder, når man er ansat herude, også har du en farve, måske to farver 
ud af fire, som er dine præferencer, så har vi sådan nogle legoklodser, der står på bordet, vi har også nogle 
kasketter, du kan se lige derude, også kan man nemlig se, hvis du er rød, så er du typisk en dominerende type, 
hvis du er blå, så er du meget detaljeorienteret, sådan meget karikeret. Der er også nogle, der siger ’jeg gider 
da ikke sættes i en bås om at være rød’, altså at have en rød præference. Nej, men det er fint nok, men hvis jeg 
henvender mig til dig, og jeg slet ikke har noget dominans i mig, så er det meget rart for mig at vide, hvis du 
svarer på en lidt hård, direkte måde, så skal jeg ikke føle mig chokeret - "åh nej, du er ubehagelig at snakke 
med", så er det bare fordi, at du har en rød hat på. Så det handler jo også igen om - der er mange, der er bange 
for at blive sat i bås ikke, men man skal bare huske, at det handler om at forstå det, man står overfor, forstå 
hvad der kommer tilbage og ikke lade sig påvirke af det og tage det personligt og sådan noget. Så det er sådan 
nogen, jeg tror mere, det er sådan nogle rammer, vi har brug for som ledere, fordi man har med så mange 
forskellige mennesker at gøre. Så værktøjer.  
 
M: Ja, så på den måde ser du en værdi i det, men at man sådan ligesom skal tilpasse det - med et gran salt 
måske også?  
 
A: Ja faktisk, så man må ikke lave det til en boks, men man skal - Det er virkeligt bare et værktøj. 
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M: Ja, mm. Det var dejligt at høre dig sige det. Ja, der er gået 45 minutter her, har du en sidste kommentar 
eller et spørgsmål eller et eller andet? 
 
A: Nej, det tænker jeg egentlig ikke. Hvad er det egentlig, er det speciale, eller er det en opgave eller?  
 
M: Det er specialet.  
 
A: Nå, er det det? 
 
M: Ja. Så det er - jeg tror, jeg kommer til at snakke med ni forskellige ledere, også skal jeg putte noget lækkert 
teori nedover det og ja. Se hvad jeg kan skabe af magi, men det er virkelig interessant, fordi jeg har allerede 
haft tre meget forskellige interviews indtil nu. Så jeg glæder mig til at få siddet ned og kigget på dataene og 
se. 
 
A: Og de ni ledere, du skal tale med, er det empirien? Så du skal ikke ud og indhente andet? 
 
M: Nej. Jo, så har jeg en del teori, der snakker om generationsforskelle og går meget ned i det. 
 
A: Så de to? Okay, og hvad - hvornår skal du aflevere? 
 
M: D. 15. maj, ligesom (navn).  
 
A: Okay. Lige om lidt faktisk. Ja, det er faktisk lige om lidt.  
 
M: Ja, det er faktisk lige om lidt. Så ja. Og I får et eller andet fra mig – alle jer, der har været med, så I… 
 
A: Sådan et executive summary eller rapporten eller et eller andet? 
 
M: Jaja, ej. Ja, altså hvis I vil have rapporten, så altså jeg anonymiserer alt, så det kan I godt, men det er jo en 
80-siders opgave, så jeg tænker, at jeg også laver en leder-venlig opsummering.  
 
A: Ej det vil jeg rigtig gerne.  
 
M: Ja, men det får I alle sammen. 
 
A: Rigtig gerne. 
 
M: Fedt.  
 

Bilag 4 
 
M: Godt. Og jeg kommer lige med et par praktiske informationer, inden vi går igang. Interviewet vil, som jeg 
også har skrevet til dig, og som du også har set i interviewguiden, komme til at omhandle det her med ledelse 
af generationer - forskellige generationer og forskelle.  
 
(Mere introduktion). (..) 
 
Også vil jeg høre, om du har nogle spørgsmål, inden vi starter?  
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D: Nej, jeg tænker vi kommer til det i løbet af - med definitioner af generationsledelse og alle de her ting her, 
dem tænker jeg, vi kommer lidt ind på? 
 
M: Egentlig ikke, fordi der er ikke nogen fast definition. Det eksisterer ikke, så hvis du søger på det, så vil der 
være mange forskellige, så det er, hvad du tænker, når du tænker på ledelse af generationer. 
 
D: Super. 
 
M: Ja, så der er ikke nogen definitioner på det, som sådan. 
 
D: Okay. Ja. 
 
M: Yes. Så vil jeg bare lige høre en kort, hvis du lige kan starte med at introducere dig selv? 
 
D: Ja. Jeg hedder [navn], og jeg har en titel, der hedder [titel] i [virksomhed]. Basalt set består det i, at jeg har 
ledelsesansvaret for 42 mennesker fordelt på fem teams med fem mellemledere på tværs af de fem teams. Jeg 
har været i branchen i 12 år. Men har været her i huset - i denne her omgang de sidste fem år. Og har skiftet 
her, sidste gang jeg skiftede var for tre år siden, hvor jeg så sidder i den nuværende rolle. 
 
M: Ja, så du har siddet som leder for fem teams og 42ish i tre år?  
 
D: Nej. Da jeg skiftede for tre år siden, der var der cirka otte [teams]. Så der har været sådan lidt en rivende 
udvikling henover de sidste par år. 
 
M: En positiv udvikling? 
 
D: Ja, det synes jeg. Altså både i forhold til forretningen. Man kan sige - vores samlede forretning er måske 
ikke vokset så meget, men organisatorisk er den vokset mere over i den afdeling, hvor jeg har siddet, så det 
har været sådan lidt en naturlig udvikling også. Også har den jo nogen år taget mere fart end andre. Men ja, 
helt sikkert positivt. 
 
M: Mm, fedt. Så starter vi lige på og hårdt og apropos, at der ikke var nogen definitioner, så kunne jeg godt 
tænke mig at høre lidt, hvis jeg siger generationsforskelle, hvad for nogle associationer får du så? Eller hvad 
kommer du til at tænke på?  
 
D: Men jeg tænker sådan, at det meget hurtige og kække svar ville nok være sådan noget millennials, som er 
jo sådan, en meget fasttømret definition af en eller anden generation. Men begrebet er jo flydende på alle 
mulige leder og kanter. Jeg tror, at det her hus er her, er meget screwed over imod - lad os bare kalde det 
millennials og måske endda yngre. Jeg tror den gennemsnitlige alder i huset er - 28 eller 29 år, så det er meget. 
Der er rigtig mange entry-level folk, der starter her, og det bærer huset også præg af i en eller anden 
udstrækning. Det betyder noget for kulturen, det betyder noget for, hvordan folk ligesom interagerer med 
hinanden. Også synes jeg, at jeg har oplevet, at det er et sted, hvor at selvom man har noget, der er meget lænet 
den vej der, så prøver man i hvert fald også at favne andre typer af generationer, altså minoriteterne omkring 
det, også de lidt ældre, os med børn, os der har en familie - kan stadigvæk godt føle os hjemme her, uden, at 
det er sådan fuldstændig fest og farver hver dag.  
 
M: Og det er ikke, fordi man går med de unge, man kan godt få lov at være "den gamle" og være på en anden 
måde eller? 
 
D: Det synes jeg godt, man kan. Altså jeg synes i hvert fald, at fleksibiliteten for arbejdet, altså fra firmaets 
side er i hvert fald til, at man godt kan bridge de to ting, altså både have en familie og være… altså være på 
arbejdspladsen. Men altså man rør jo lidt ved noget, som er ret interessant i de her dage her, fordi du har noget 
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omkring noget work-life-balance, og du har noget omkring det her med unge folk, der kommer ud og skal have 
deres første arbejde. Så det er jo noget, altså som leder er jeg meget bevidst med ikke at putte alt for mange 
dogmer nedover folk. Jeg kunne meget hurtigt komme til at lave nogle dogmer, der måske ville være 
begrænsende for folk, der lige er kommet ud af deres studier, fordi at de måske netop har lyst til at give den 
rigtig meget gas. Det kan jeg i hvert fald huske fra mig selv, så gammel er jeg trods alt heller ikke. Men der er 
en eller anden kæmpestor lyst til bare at komme ud og lære og arbejde og være sammen med en masse kollegaer 
på ens eget niveau. Og gøre de her ting her, sidde de lange aftener, sidde og spise take-away, sidde og arbejde 
på nogle projekter og være i krig sammen osv. osv. osv. Det sætter folk pris på, og derfor er det jo ikke min 
opgave som leder i hvert fald, at lægge nogen begrænsninger ned over det. Selvom jeg måske er et andet sted 
i forhold til at sige "jamen husk nu jer selv i det her - pas nu på jer selv, sørg for at gå hjem i tide, sørg for ikke 
at have telefonen på jer hele tiden", hele den her tilgængelighed osv. Så der er noget der i forhold til ligesom 
at være opmærksom på, hvem er det, du så ligesom snakker med. 
 
M: Ja, det lyder rigtig interessant. Som jeg forstår det, så kobler du det lidt op - det her med 
generationsforskelle, kobler det lidt op på, om man lige er kommet ud på arbejdsmarkedet, eller sådan har 
været kort tid på arbejdsmarkedet, eller om man er lidt mere etableret og måske også har en familie og har fået 
børn og sådan noget?  
 
D: Ja, man kan snakke lidt om livsfaser i det her, måske på en eller anden måde. Og man kan sige, hvis jeg 
sådan skal, hvis man skal sådan være meget grov, så kan man jo snakke lidt, om de helt unge, der kommer ud, 
du kan snakke lidt om dem, som måske er ved at etablere en familie, også kan du snakke, om dem som måske 
har etableret en familie, hvor at de måske er på den anden side, altså har voksne børn eller børn, der i hvert 
fald ikke nødvendigvis kræver, at de kommer og går på bestemte tidspunkter. Og det er nok sådan i meget 
grove penselstrøg, den måde, som jeg ville kategorisere det på lige nu og her.  
 
M: Ja, så det ville måske i højere grad være relevant at tale om livsfaser end om generationer? 
 
D: Det kunne jeg godt forestille mig, altså man kan sige, når det er sagt, så synes jeg godt, jeg kan fornemme, 
der er en forskel på mig selv, da jeg kom ud til dem, som kommer ud nu her. 
 
M: Ja. Kan du sige lidt mere om det? 
 
D: Jaaaa. (Griner). 
 
M: Lige før sagde du lidt, at du kunne også godt forstå dem, at de gerne ville knokle og sådan - det ville du 
også gerne selv. 
 
D: Ja, men ja, det ville jeg da helt sikkert selv. Men. Jeg tror, at man meget bevidst - i hvert fald fra firmaets 
side, indså, at man var nødt til at tage stilling til, at du har en virksomhed, hvor 80% af folk, der arbejder her, 
er født efter 1980. Og det gør bare, at du bliver nødt til at imødekomme nogle andre krav. Der er noget omkring 
fleksibilitet, der er noget omkring den her work-life-balance, som jo nogle gange og nogle gange ikke helt 
eksisterer, hos i hvert fald den yngre del af medarbejderstaben. Men jeg tror umiddelbart, at hvor man måske 
førhen havde en forventning om, at man dedikerede sig meget til sit arbejde i en, altså, nu siger vi bare ekstrem 
grad, så er det ikke nødvendigvis det samme, du kan tillade dig at gøre med de her folk her. De har et liv ved 
siden af, nogen af dem.  
 
M: De unge, der kommer ind?  
 
D: Ja. Så jeg tror - hvad var det egentlig, du spurgte om, undskyld?  
 
M: Det var lidt sådan, du nævnte, at der var alligevel en forskel på de unge, der kom ud nu, og da du selv kom 
ud. 
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D: Nå, ja. Altså, jeg tror… 
 
M: Om der var sådan et eller andet konkret, du tænkte, der var forskelligt? 
 
D: Ja, men det er da egentlig et godt spørgsmål. Altså, jamen det er jo meget svært uden at blive sådan rigtig 
subjektiv omkring de enkelte ting der, altså det er jo sådan de enkeltstående tilfælde, som ligesom stikker ud. 
Altså man kan sige der, hvor jeg oplever den største forskel - til trods for, at folk gerne vil arbejde, og det skal 
de nok også gøre, så er kontoret stadigvæk ryddet hver dag klokken halv fem. Og det er sådan. Det var det 
bare aldrig dengang, jeg startede. Altså. Og der kan man bare godt fornemme lidt, at der findes en anden side 
af dem. Mange af dem, tror jeg, går hjem og arbejder. Så det kan være, at de tager ud og spiser eller træner 
eller er sammen med nogle venner, også går de hjem, også er de på to timer om aftenen. Men kontoret er 
ryddet. Og det er sådan lidt den store forskel, hvor at man – ”i gamle dage”… 
 
M: Det behøver du ikke at kalde det, jeg forstår, hvad du mener.  
 
D: Ja. (Griner). Men det er måske også, fordi at vi rent teknologisk var tvunget til at blive siddende, fordi at 
du jo ikke havde fleksibiliteten til ligesom at rende rundt. Komme på nettet derhjemme fra, og nogle af de der 
ting der. Så. Hvis du er herinde klokken fem, så er du højst sandsynligt den eneste, og det er sådan - der ser 
jeg en forskel. Og det er jo ikke hermed sagt, at de ikke knokler, altså de knokler, så blodet sprøjter ud af 
fingrene, altså de arbejder jo virkelig igennem, men der er bare noget i, at. Og der kan jeg huske i starten, der 
hvis du orienterer dig imod det, og bruger det her med, hvor lang tid sidder folk foran computeren, som en 
proxi for, om de arbejder, eller hvor travlt de har, så kan du godt blive sådan lidt, jamen de har jo ikke travlt. 
Det kan de i og for sig godt have, selvom de ikke sidder inde på arbejdet. Og det er jo nok også en af de store 
forskelle, som der ligger i det.  
 
M: Så det er sådan hele samfundsudviklingen, der har gjort, at det ser anderledes ud, fordi man for eksempel 
kan tage hjem og arbejde derfra? 
 
D: Det kunne man jo godt forestille sig.  
 
M: Eller teknologisk udvikling, ville det være. 
 
D: Ja, også at der måske også er kommet et større behov for, at folk netop har. Jeg tror ikke nødvendigvis, at 
folk er gode til det. Men jeg tror, at folk har et ønske om at, du ved, dyrke venner. Dyrke noget udover arbejde. 
Men jeg ser stadigvæk rigtig mange, der kommer ud og bare vil, du ved. Altså, folk er ekstremt ambitiøse. Og 
folk er også, tror også, at de er dygtigere, end de er. 
 
M: Kan du sige lidt mere om det?  
 
D: Ja det. Jeg tror, at folk, der kommer med en 5-årig uddannelse har en - ja, nu skal jeg selvfølgelig passe på, 
hvad jeg… 
 
M: Ja, det gør jeg jo selv lige om lidt.  
 
D: Ja, præcis. Men folk, der kommer med en 5-årig uddannelse, de kommer med en tro på, at de er verdens 
bedste. Og de kan ikke helt altid forstå, hvorfor det er, at de ikke nødvendigvis skal arbejde med strategi fra 
dag ét af. Og jeg tror, det sværeste nogle gange, det er et eller andet sted at få dem til at forstå at sige ”jamen, 
her er der et håndværk, du bliver nødt til at lære. Jeg ved godt, du har fem års teori, men du har altså et 
håndværk, du skal lære nu her. Det kan altså godt tage måske et år eller to, før det er, at du måske får bygget 
det fundament, der skal til, før at du kan tage det til næste skridt.” Så er der altid nogen, der ligesom stikker 
ud, fordi at de måske er lige 10% eller 20% dygtigere, end alle de andre. Fair nok. Men hovedparten af de folk, 
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der kommer ud, de har en lidt misforstået udgave af, hvad det er, de måske kan, og de skal. Og det synes jeg 
nogle gange, at der skal du snakke rigtig meget med dem om at forstå værdien af at kunne et reelt håndværk. 
Altså, og der er jo ikke noget i vejen med at have siddet og lavet noget. Man kan godt i starten måske føle, at 
man er lidt for god til det her. ”Har jeg virkelig taget en 5-årig uddannelse for at sidde og udfylde det her ark 
her” - eksempelvis. Og det har du jo ikke, men der er bare behov for, at du måske får nogle arbejdsrutiner ind 
under huden, inden det er, at du kan komme herop og ligge et eller andet sted, sådan er der rigtig mange, der 
har et eller andet ønske om, jeg ved ikke hvorfor.  
 
M: Så det er noget, du oplever lidt generelt, sådan over hele linjen, at der er en ret stor selvtillid og tro på egne 
evner, når man sådan kommer ud? 
 
D: Ja, det føler jeg. Ja, altså. Jeg føler lidt, at, altså man kan sige, mange af dem, jeg arbejder med, er 
specialister. Og de kan nogle gange være kendetegnet ved at være lidt introverte, men det piller ikke ved deres 
selvtillid. Så de kan godt have en meget stor selvforståelse omkring, hvad de mener, de kan. Så jeg bruger også 
en del tid i forbindelse med rekrutteringen på ligesom at forklare, hvad er det, de skal lave, og hvorfor er det, 
at de ikke får lov til at sidde med til alle de der store møder omkring strategi osv. til at starte med. Og jeg kan 
se nogle gange, hvis man glemmer nogle af de der forventningsafstemninger i en rekrutteringsproces, jamen 
så har du nogle gange noget mismatch i forhold til "jamen, jeg troede jo, at jeg skulle", og det her det er, du 
ved. Folk, der gerne ville have en studentermedhjælper, men de havde jer i tre måneder og sådan noget. Det er 
sådan, der er i hvert fald noget, man skal være meget opmærksom på i sin dialog dér.  
 
M: Mm, spændende. Det var andet spørgsmål. Jeg skal nok holde tid. Hvis vi så lige bevæger os videre til det 
næste - jeg vil ikke kalde det begreb her, men ledelse af generationer, fordi nu taler du allerede lidt ind i det, i 
hvert fald i forbindelse med rekruttering, at det er rigtig vigtigt at få forventningsafstemt osv. Er der nogle 
andre elementer, eller nogle andre ting, du oplever som værende vigtigt, når man er leder for forskellige 
generationer? 
 
D: Ja, altså jeg tror generelt set - det er måske ikke engang bare sådan generationsbegreb, men bare sådan 
feedback. Feedback, føler jeg, er nøglen til rigtig rigtig mange ting. Jeg synes, at det er sindssygt svært. Jeg 
synes selv personligt, at det er noget, der kræver erfaring, fordi du bliver nødt til at tolke øjeblikket for, hvornår 
det er det rigtige tidspunkt at give det her feedback. Det er meget sjældent, det er det rigtige tidspunkt at give 
det, når tingene står på. Men det er svært at rykke folk, hvis de ikke får den feedback og gerne, hvis du ikke 
har en kultur for det - at give dem umiddelbar feedback. "Jeg har observeret det her, jeg føler, at det her, det 
skete. Hvordan følte du selv, det skete?" Altså få folk til at reflektere over tingene, og det er måske noget af 
det, jeg oplever i hvert fald med den yngre generation, det er, at de ikke nødvendigvis er så reflekterede over 
tingene. Altså, mange kan godt have en selvopfattelse af, at alt hvad de rør ved, det er det pureste guld. Og det 
kan nogle gange være lidt en udfordring, hvis du ikke kan få dem til at reflektere over tingene og se, at "okay, 
fair nok - i den her pågældende situation", og det er jo ikke ens betydning med, at de har lavet et eller andet 
helt forkert, fordi de er unge mennesker, men det er okay at fejle. Så der her med at få dem til nogle gange at 
snakke en situation igennem og få dem til at indse "okay, her var der måske noget, jeg skulle have gjort 
anderledes." Og det er jo ikke fordi, at jeg sidder med svarene, men at få dem til at indse det, også altså hele 
det her feedback loop, der ligger i en travl hverdag - der kan jeg godt mærke, at der synes jeg nogle gange, at 
der er en tilvænningsperiode, hvor de bliver nødt til ligesom at tage nogle af de her ting til sig. 
 
M: Det er de unge, vi snakker om nu, ikke? 
 
D: Stadigvæk de unge, ja. Jeg har ikke så mange ældre, jeg er faktisk den ældste, så det er nok lidt det. Jeg har 
til gengæld en yngre chef. Så det kan være, at du skulle snakke med ham... Nej, og man kan sige, feedback er 
ikke nødvendigvis 100% sjovt, men jeg tror bare, at det er sindssygt vigtigt, for at du kan udvikle dig som 
person, men også som afdeling, fordi altså der kan godt være lidt berøringsangst for nogen af de her ting her. 
Og problemet er lidt, at hvis det er, at det ikke bliver en lille smule farligt, når vi har vores dialoger. Så bliver 
det bare sådan en gang rygklapperi, og det er der bare ikke nogen, der er tjent med. Og der synes jeg nogle 
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gange, det her med at få feedback - uden at kalde det kritik eller noget - feedback på det, du arbejder med. Der 
kan jeg godt mærke, der kan der være altså. Der er der nogen, der tager det lidt nært, altså, den ryger lige ind 
i hjertet, hvis det er, man er - det er jo ikke fordi, man er hård, men at få folk til at reflektere over tingene, kan 
nogle gange også virke sådan lidt grænseoverskridende på nogen folk.  
 
M: Ja. Mm. Nu siger du godt nok, at du har mest unge, men hvis du sådan snakker på tværs af alle dem, du 
leder? 
 
D: Altså man kan sige, altså som leder, så synes jeg jo nogle gange, at man har et ansvar for, også at tage nogle 
af de her lidt hårde samtaler. Og der synes jeg, at jeg oplever, at når man kan være nøgtern i sin feedback, så 
synes jeg, at du i princippet kan tale på tværs af generationer. Altså fordi så kan du ligesom åbne nogle samtaler 
op, som ikke nødvendigvis behøver at blive, som ikke går ned sådan i et hjørne med det samme, hvor at det 
sådan, man står i hver sin skyttegrav og skyder på hinanden, men at du ligesom siger "prøv at hør her, det her 
det er min oplevelse. Jeg ser det her. Hvad oplevede du?" Også kan man jo så være uenige omkring det eller, 
men det er meget svært nogle gange altså at modargumentere de der synspunkter, hvis det er, at jeg kommer 
og siger "jamen altså, det er den her oplevelse, jeg har. Okay, skal vi så ændre på det eller kører alt, som det 
skal eller?" Også altså, det synes jeg lidt, at det kan jeg godt fornemme, det går på tværs af generationer. Jeg 
synes, at der er nogle situationer, hvor at især, man godt kan være lidt nærtagende som yngre. Og det her med, 
at de godt kan sådan… 
 
M: Gå i forsvarsmode eller? 
 
D: Ja, de går meget i forsvarsmode eller sådan. Føler sig sådan meget ramt. I alle mulige henseender, og der 
handler det meget om, føler jeg i hvert fald ligesom sådan "nå, men hvorfor tror du, at han siger, som han gør?" 
Altså, så det er sådan lidt nede på det der niveau dér. De er også gode til at piske en stemning op, de kan meget 
hurtigt få samlet sig med høtyve og fakler, hvis det er, at der er noget, de er utilfredse med. 
 
M: Hvis du sådan skal være lidt hypotetisk omkring det, hvorfor tror du, eller hvad tror du så, der ligger til 
grund for, at de yngre bliver mere nærtagende end...? 
 
D: Oh ha, er vi ude i sådan noget med curling-forældre-noget nu? 
 
M: Nej, det - hvad du kommer til at tænke på, hvis det er curling-forældre, så. 
 
D: Nej, det ved jeg ikke. Altså jeg tror, ja det ved jeg ikke, altså jeg kan da godt forestille mig, at hvis du altid 
har fået at vide, at alt hvad du gør, det er rigtigt, så er det selvfølgelig hårdt engang imellem at få at vide, at 
det er måske ikke det helt rigtige, så det ville være meget nærliggende at tro det, men altså jeg synes jo også 
bare, altså jeg tror bare, at folk er virkelig dygtige. Altså det er jo virkelig ikke for at tale dem ned på nogen 
måde, altså jeg tror faktisk, at jeg vil gå så langt som at sige, jeg synes fagligt, er de dygtigere, end da jeg selv 
kom ud, altså og de brænder jo for det, og de vil det osv. Jeg synes bare nogle gange, at de spænder lidt ben 
for dem selv, og det er jo nok lidt dét, jeg synes, der sådan nogle gange kan være udfordrende også som leder 
i hvert fald. At du nogle gange som leder ender med at skulle være mere nærmest sådan, du ved, en grædepude 
- ikke fordi de græder - men bare at lægge skulder til og bare sidde og lytte. Det, synes jeg, godt kan være 
sådan, altså de har jo mange ting, de går og tumler med, kan man sige. Jeg ved ikke, hvorfor det er sådan. Altså 
jeg ved ikke, hvorfor de måske skulle være mere eller mindre, altså det kan da også godt være, at hvis man 
kigger tilbage, at man måske bare selv, ligesom også var det, men at man ligesom glemte det. 
 
M: Er det i det faglige, eller er det måske også lidt i det private, at du skal være en støtte? 
 
D: Ej men, du bliver jo nødt til at favne begge dele. Altså der er helt sikkert behov for også at kunne engagere 
sig på et mere personligt niveau end bare. Det er der en klar forventning om, at du ligesom også er der. Nu er 
jeg jo så mest engageret omkring mine teamleads, fordi at jeg kan ikke være noget for 42 mennesker, men der 
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er da helt sikkert et behov for også at forstå, hvor de er som et helt menneske, fordi at ellers så er der ikke 
noget belæg for, at de kan performe, hvis det er, at du kun ligger og fokuserer på det faglige, altså det er jo 
ligeså tydeligt som nat og dag, at hvis der er problemer i forholdet eller hvis, du ved, de har udfordringer med 
at finde et sted og bo eller osv., altså det afsmitter med det samme - på deres performance. Så at kunne have 
den dialog også er sindssygt vigtigt, og den dialog tror jeg ikke nødvendigvis, at man har samme behov for - 
jeg tror godt, jeg ville, altså jeg har også behov for at have den med min chef, men hvis jeg tager skridtet 
længere op, så har jeg ikke sådan en tanke om, at de måske også har behov for ligesom at - det kan godt være, 
at de kan have brug for det, men at de ikke har behov for at snakke om det i hvert fald.  
 
M: Nej, altså jo højere man bevæger sig op i hierarkiet, eller hvad man kan kalde det? 
 
D: Ja, måske. Eller i hvert fald i dåbsattesten. Altså jo ældre de bliver.  
 
M: Og oplever du, at da du kom ud på arbejdsmarkedet - nu er du jo heller ikke selv så gammel - men at der 
på samme måde var plads til "det hele menneske", og at det private og personlige også kunne få lov til at fylde, 
eller har det ændret sig? 
 
D: Jeg tror, altså nu er det jo selvfølgelig også i forhold til branchen - branchen har ændret sig rigtig meget, 
altså. Og nu ved jeg godt, at nu kommer jeg til at lyde som ham der, der fortæller om dengang det sneede, da 
han var barn, og at det var to meter højt, og du ved, men der var bare en anden kultur, nu var jeg også et andet 
sted, hvor der var en helt anden kultur, hvor altså det var timer lagt på dagen, der ligesom afgjorde, om du var 
en succes eller ej. Så altså, alt under 10 timer, altså så, spørgsmålet var, om du var det rigtige sted så. Altså det 
var virkelig, sådan var det jo. Og så meget af det, altså jeg var jo tilflytter til København, så jeg arbejdede jo 
bare, du ved, og der var jo mad, så der var stort set alt, hvad jeg skulle bruge, der var en computer, og der var 
noget mad, så jeg kunne bare arbejde hver dag til klokken 10. Tage hjem, sove, også gøre det igen næste dag, 
altså og så om fredagen var der fredagsbar, så kunne jeg drikke mig fuld, fordi jeg kendte jo ikke nogen 
mennesker, så var jeg jo sammen med alle de der venner dér, så jeg drak mig fuld, tømmermænd om lørdagen, 
også kunne man tage hen og arbejde om søndagen. Så du ved, og det fungerer jo, altså fordi jeg havde det jo 
megafedt - superfed tid, jeg, du ved, man følte jo virkelig på det ene år, jeg var der i hvert fald, der fik jeg jo 
skabt nogle nære relationer. Så jeg tror, branchen har ændret sig meget der, altså der har jo ikke været det 
samme, der er jo ikke det samme behov, altså for at knokle på den måde der. Så der er ikke noget, vi havde - 
der var sådan noget, det der "work harder, not smarter", altså der var sådan virkelig bare. Det her det er timer 
lagt i øvelokalet, inden du får noget ud af det. 
 
M: Man kan sige, succeskriteriet er blevet et andet? 
 
D: Ja, det tror jeg. Jeg tror i hvert fald at hele det her med, altså man har jo så også efterfølgende, eller i hvert 
fald nu her har fået nogle teknologier, der gør, at du måske kan standardisere en hel del af de der hel tunge 
manuelle processer, hvor du skulle sidde her og tage og flytte den her papirbunke herover. Altså hele det der 
manuelle noget, som man ved gud sad og lavede meget af, og man sikkert også har lært et eller andet af, I don't 
know. Det føler jeg nu, at man har fået nogen værktøjer omkring til ligesom at afhjælpe nogle af de der helt 
tunge processer dér. Og nu spørger jeg lige igen, hvad var dit spørgsmål? 
 
M: Jamen nu har jeg selv lidt - jo, jeg spurgte dig om du kunne mærke, om der også var plads til "det hele 
menneske", som vi snakkede om her... 
 
D: Dengang jeg selv? 
 
M: Ja. 
 
D: Ja, altså det følte jeg jo så ikke dengang dér. Men jeg synes jo, at der er jo, altså jeg tror rent faktisk, at man 
er meget bevidst omkring det, man er meget bevidst om, at du har, når 80% af din arbejdsstyrke er unge 
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mennesker, jeg gider ikke og kalde dem millennials, men det er de jo, men altså, så er der bare et behov for, at 
folk kommer med en - de kommer bare med en bredere forventning om, at der også er plads til andet end 
arbejde. Og det er sådan. Det lyder paradoksalt, når det er, at de virkelig gerne vil arbejde, og det skal de nok 
også gøre, men de har også bare behov for at gå klokken fire eller. Så jeg tror fleksibilitet betyder også rigtig 
meget for dem.  
 
M: Ja. Og det gør det hele vejen rundt, kunne jeg lidt forstå, du startede med at sige? At det er for alle. 
 
D: Ja, helt sikkert. Helt sikkert. Helt sikkert. Altså det er klart min opfattelse, altså som, nu er jeg far til to små 
piger. Og jeg har også officielt kontortid fra halv ni til halv fem, men altså, der er ikke noget, altså jeg går også 
før tid, og jeg møder også lidt senere. Og det gør vi jo uden, at det skal stå i en kontrakt. Jeg tror, man er mere 
fokuseret på outputtet, at du lykkes med dine opgaver, end du nødvendigvis er fokuseret på, om du stempler 
ind her og ud dér.  
 
M: Mm, ja. Skal vi bevæge os lidt videre her? Ja, og så vil jeg bare lige høre, om det her med, fordi nu siger 
du, at I er en meget ung virksomhed, og det virker som om, at det er noget, der er italesat, sådan at de fleste, 
at gennemsnittet måske er 28, og 80% er meget unge osv. Er det noget, der sådan er fokus på? Er det noget, 
der bliver italesat her i bixen det her med generationer, og vi er meget unge og? 
 
D: Nej, ikke så meget omkring generationer, mere det her med, at der er en bevidsthed omkring, at vi har unge 
mennesker, og der er rigtig mange entry-level stillinger. Jeg tror, det er rigtig vigtigt for os, der har været et 
rigtig stort turn, meget naturligt, når du har så mange unge mennesker, der kommer ind i en virksomhed, men 
det har været rigtig vigtigt for os, i hvert fald de seneste 1,5-2 år og ligesom anskueliggøre, hvad er 
karrieremulighederne herinde. Altså det er jo ikke fordi, at vi ansætter og håber på, at folk de forlader os igen 
efter halvandet år. Altså så vi vil jo gerne have, at folk, de bliver længere. Men der tror jeg bare historisk set, 
der har været, der var sådan en naturlig udskillelse, fordi at vi kan jo ikke have så mange senior-folk, og folk 
var selv, inklusiv da jeg sad i et andet bureau her i huset, før det var, at vi alle sammen blev slået sammen. Jeg 
sad i [anden virksomhed], der var der et, altså det var meget typisk dansk med, at der var en 40-50 mennesker, 
også ekstremt fladt hierarki, så der var en chef, også var der stort set ikke andet, så du ved. Så var der måske 
lige et lag nedenunder, men folk havde jo siddet der i 20 år, så der var nogen, der skulle dø, før at du ligesom 
kunne rangere på en eller anden måde, så lige meget hvad der skete, så sad du ligesom og lavede det samme, 
altså sådan dag ind og dag ud, der var ikke rigtigt noget fremtidsperspektiv i det, altså hvis. Så kunne vi komme 
og lave det samme, som man gjorde igår. Og det tror jeg ligesom, nu er vi samlet, vi er 450 mennesker, vi er 
fire forskellige bureauer, vi er et hav af specialistenheder osv. Altså jeg tror det her med, ligesom at få 
anskueliggjort, hvad er dine karrieremuligheder, fordi der er rigtig mange muligheder. Og jeg tror også, det 
her med, at en karriere behøver jo ikke altid at gå sådan nedefra og op, men den kan jo også nogle gange 
bevæge sig den anden vej rundt. Og der har vi meget ligesom prøvet at italesætte nogen ting der og italesat 
meget noget omkring det her med, altså apropos det her med at ansætte folk, vi har meget fokus på den her T-
figur, altså dybden - faglig dybde omkring et specialområde, når du har den plads 1-2 år i at sidde i en eller 
anden specialenhed, så er det altså lettere for dig at begynde og rykke på tværs og få bygget nogen flere ting 
på.  
 
M: Arh, yes, så husker jeg den her. (Tegner T-figur).  
 
D: Jeg tror, den hedder T-modellen eller sådan et eller andet, men den har været italesat rigtig meget. Så jeg 
synes, at altså. Jeg synes, vi har lige nu et rigtig stærkt team med folk, der har ret mange års anciennitet, +2 år, 
på de fleste pladser, på nær de helt nye selvfølgelig, men. Og vi har få opsigelser lige nu, oplever jeg. De 
opsigelser, der kommer, er ikke fordi man skifter til en konkurrent, men fordi man måske, du ved, har 
muligheden for at komme ud på en kundeside på et eller andet drømmejob af en eller anden art. Og det fede 
er også, at det vi oplever, det er faktisk at rigtig mange, de skifter tilbage igen. Hvis de først har været ude. Så 
der er jo et eller andet dér, noget stærkt, kulturelt, der ligesom hænger ved. Og det er jo positivt. 
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M: Det er det. Fedt. Øhm. Ja. Hvis vi lige - vi har været lidt inde på det her, men hvis du sådan skal prøve lige 
at tænke generationsforskelle i din afdeling, kan du så komme med nogle andre gloser end - du snakkede om 
de her tre grupper før, at der var dem, der har lidt ældre børn, der ikke har ligeså meget behov for at være der 
for dem, dem, der har lidt yngre børn, og dem, der er ret nye. Er der sådan andre ord, du kan sætte på, om der 
er nogen forskelle, eller er det egentlig det primære?  
 
D: (Tænkepause). Nej, jeg ved ikke, om der er, altså sådan. Jeg tror, jeg snakkede om livsfaser. I stedet for 
generationer. Og umiddelbart vil jeg vurdere det til at være sådan ligesom den stærkeste sådan faktor for, 
hvordan du ligesom... 
 
M: Navigerer på arbejdsmarkedet? 
 
D: Ja, det føler jeg lidt. Altså det er da klart, jeg kan godt se, at nu er nogen af de ’ældre-yngre’ begyndt at få 
børn altså og, du ved. I know lige om lidt, altså jeg kan stå og kigge på dem og tænke, ’jaja, det kan godt være, 
du stadigvæk arbejder sindssygt meget nu her, ikke også, men lige om lidt, så ved jeg også bare, at så skal du 
til at starte i institution også kommer, du ved, de søvnløse nætter og alle de der ting der.’ Altså jeg tror for mig 
handler det mere om at give dem de bedst mulige værktøjer til at lykkes med deres hverdag. Altså og det kan 
jo mange gange, jeg synes, at noget af det, de godt kan mangle, det er faktisk time management. At finde ud 
af at styre deres tid og prioritere deres opgaver, og det er sindssygt svært, når du kommer direkte fra fem års 
uddannelse, hvor du kan alt. Også komme ind et sted, hvor det er, du lige pludseligt kommer ind et sted og 
skal til at lære at prioritere og styre dine opgaver. I hvert fald i vores branche. Så nogle gange også ligesom at 
hjælpe dem med den del af det. Altså jeg synes jo ikke rigtigt, jeg kan ikke rigtigt komme på andre ting, der 
ligesom skulle være med til at definere dem, udover de her livsfaser. Jeg synes, det er sådan meget rammende, 
det er lidt dér, hvor jeg oplever, at der sker nogen skift.  
 
M: Du skal endeligt ikke finde på nogen, fordi det. 
 
D: Nej, nej, men jeg sidder også bare nemlig og prøver at sidde og tænke, altså fordi det meste af det, det er jo 
personligt på en eller anden måde, altså så er folk jo forskellige, fordi de er forskellige personer. Jeg synes 
ikke, der er sådan en generationsting, der stikker ud. Altså jeg kan godt se den ældre generation, når jeg kigger 
ind i huset her, altså du har de helt unge, der sidder og knokler igennem, også har du de helt gamle. Altså det 
er sådan, fordi de har jo ikke noget, de skal hjem til, nødvendigvis. Så. Men de sidder så som regel også i en 
eller anden lederstilling, altså sådan.  
 
M: Så de har nogle andre bolde at spille med ligesom? 
 
D: Ja. Det tænker jeg. Ja. 
 
M: Ja, der behøver ikke at være noget. Også i forlængelse af det, så - nu kan du ikke rigtigt nævne andre 
forskelle, og det behøver du såmænd heller ikke, men hvis du så kigger på tværs af alle medarbejderne, og vi 
så kigger lidt på deres behov og måske også de krav og forventninger, de har til dig, hvordan de gerne vil bruge 
en leder. Kan du så se nogen? Er der noget, nogen har mere brug for end andre, eller er det også personbundet?  
 
D: Det er helt sikkert personbundet, men der er rigtig meget, altså jeg tror, ligesom med alt muligt andet, og 
det her, det er jeg ikke engang sikker på er generationsbåret, men der er sådan, du ved, der er nogen, der har 
rigtig meget brug for støtte, der er nogen, der har rigtig meget brug for mål, altså du ved, det er bare at sige 
’løb derhen og hvis du kommer derhen, så får du en sodavand’ – ’yes!’ Jamen altså, du ved, de bliver, det er 
sådan deres motivation er forskellig. Altså det er sådan, det er ligesom det, der motiverer dem. Nogen har brug 
for, som sagt støtten, nogen har brug for masser af feedback, altså de har bare brug for at få at vide, at de gør 
et godt stykke arbejde. Rigtig mange af dem har brug for fame, de kan godt lide at blive fremhævet. Så det her 
med et eller andet sted at blive sådan fremhævet i månedsmails med navn og nævnelse, blive hevet op til 
fællesmøder osv., altså det er helt sikkert noget. Ikke fordi de nødvendigvis er gode til det, fordi at når de så 
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endelig skal præstere foran et større publikum, det er der jo ikke nogen, der ligesom kan lide, vel, men altså 
de kan godt lide tanken om det. Og de kan godt lide at stræbe efter det. Og der er selvfølgelig nuancer i det, 
ikke. Fordi der er nogen, som måske slet ikke, altså de ’jeg vil bare gerne sidde her’, men så har de måske 
mere behov for support. Men der er rigtig meget i forhold til ligesom at få skulderklappet, at få rosen, altså 
rigtig meget med ros. De kan godt lide at få ros.  
 
M: Ja. Mm. 
 
D: Hvem kan ikke det?  
 
M: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Interessant. Og de ting du nævner her, er det fame - for eksempel - det 
ser du også på tværs, altså det er helt på tværs af grupperne og sådan, det er ikke særligt de unge eller særligt 
de?  
 
D: Nå jo, jeg vil nok kategorisere dem nede i den yngre afdeling, men det kan være, at det er fordi, at man er 
mindre bevidst om det, end de ældre. Altså jeg tror da, at alle folk et eller andet sted godt kan lide at få at vide 
’du gør et godt stykke arbejde’, men jeg tror bare, altså igen, jeg har lidt tendens til ligesom at fokusere på de 
lidt yngre, fordi det er dem, jeg ligesom er leder for, og der kan jeg bare se, du kan få dem til at arbejde meget 
målrettet, hvis du stiller dem noget i udsigt, hvor fame er en del af det. Om det så er at blive nævnt i 
månedsnyhedsbrev, altså, så kan du godt få dem til at løbe, rimelig meget. Fordi det der med at blive set, det 
kan de ved gud godt lide. 
 
M: Det er sjovt. Ja. Fedt. Og du var faktisk en lille smule inde på det her i starten med, at du var meget 
påpasselig med det her dogmer og putte folk i kasser sådan lidt, snakker du ind i, men udover det, tænker du 
så, at der er nogen, styrker og/eller svagheder ved ligesom at tale ind i den her generationssnak? 
 
D: Årh. Jaaa. Jeg tænker ikke nødvendigvis. Altså jeg har ikke sådan. Altså det er jo klart, jeg tror, at et eller 
andet sted som leder, er der behov altid i alle mulige sammenhænge, at ligesom gøre sig klart, hvem er det, du 
snakker med. Fordi. Jeg tænker, det der med i italesætte det som ’nå, nu er I de unge’, altså det er sådan, det 
ved jeg ikke, om folk som sådan eller ’nu er I de gamle’, det ved jeg ikke, jeg har svært ved ligesom at nogle 
gange, altså vi kan jo godt gøre lidt grin med, at der er, du ved, 10-15 års forskel på de yngste af dem, jeg har 
og mig i min afdeling. Ikke fordi jeg nødvendigvis føler forskellen i hverdagen, men, og jeg ved godt, at det 
bliver tydeligere og tydeligere med det grå skæg her, men hvad hedder det, men jeg tror bare, at. Jeg tror ikke, 
at vi italesætter det. Ikke på den måde der. Og jeg kan heller ikke rigtigt se, hvorfor jeg skulle gøre det. Altså 
de… De bliver italesat ud fra deres team og deres kunnen, og jeg tror, som med alt muligt andet, så tror jeg 
også, at de finder en vis tryghed i ligesom at være en del af et hold, altså du ved. Hvis du kan skabe den der 
fællesskabsfølelse omkring et team eller omkring en afdeling eller omkring dit bureau, altså det kan de rigtig 
godt lide. Det tror jeg, at det er sådan meget grundlæggende for mennesker, at man gerne vil føle fællesskabet.  
 
M: Det er et af vores helt basale behov, ja - tilhørsforhold ja.  
 
D: Ja, lige præcis, så det kan jeg ikke sådan helt. Så det der med at måske skulle italesætte ligesom 
generationerne, øhm, det er ikke noget, jeg har oplevet, det er heller ikke noget, jeg sådan har tænkt over. 
 
M: Nej. Det er fint. Jeg kommer med et take på det, inden vi slutter.  
 
D: Ja. Fedt. 
 
M: Og, så vil jeg bare høre, det var vi også kort lige inde på med noget teknologisk udvikling, men har du 
ellers en oplevelse af at sådan, vilkårene i arbejdslivet har ændret sig, mens du har været på arbejdsmarkedet? 
Det er et meget bredt spørgsmål, og vi har snakket lidt ind i det. 
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D: Altså mens jeg har været på arbejdsmarkedet?  
 
M: Ja.  
 
D: Ja. Det har jeg. Altså jeg tror, da jeg startede, så tror jeg, det er ikke noget, jeg tror - da sådan noget som 
stress - det var sådan noget, man lige håndterede i weekenden, så hvis nu folk gik ned med stress, så kunne de 
lige få fri fredag, ikke også. Men så så vi altså helst, at du kom ind på mandag. Der føler jeg, at vi er et helt 
andet sted i dag. Og det bliver der set med meget alvorlige øjne på. Jeg har selv lige været ude i otte måneder. 
Kom tilbage som fuldtid her 1. januar. (Navn) har også, så ham og jeg vi har også snakket en del om det. Så 
jeg tror, at det er jo i hvert fald den del af det, er der er i hvert fald, føler jeg, altså er folk blevet meget mere 
opmærksomme på, og det bliver taget markant mere alvorligt, i hvert fald som virksomhed, altså, og 
arbejdsmarked. Og det er jo også derfor, at i hvert fald, nu har jeg jo selv været der, kan man sige, men det her 
med nogle gange at se nogen folk, som bare kører sig selv midt over. Og det er jo lidt tilbage til det her med 
at lave nogle dogmer og sætte folk i kasser og sige, I må ikke gøre det, I må ikke gøre det. Og det er for jeres 
eget bedste. Det forstår man jo ikke, når man er nyuddannet. Man har bare lyst til at knokle igennem, og det 
er også fint, men jeg tror, man har et ansvar som virksomhed og som leder til at give sine folk nogle 
arbejdsredskaber og nogle rutiner, som er rigtig sunde til at starte med. Og det er nok dér, hvor jeg nogle gange 
kigger tilbage og tænker "det var der fandme ikke mange, der gjorde, dengang vi startede." Altså der blev du 
bare sat på en stol bag en computer, også skulle du bare løbe alt, hvad du overhovedet kunne. Og der synes jeg 
jo, at der har vi fokus på at sørge for, at der også kommer nogle sunde ting med i bagagen, fordi det er lidt, når 
du kommer ud på arbejdsmarkedet, altså det er fandme svært efter 12 år at skulle ændre sine arbejdsvaner. 
Fordi, altså det ligger jo så indgroet i én. Så der synes jeg lidt, der føler jeg lidt, at der er kommet et fokus, der 
gør, at man måske netop... 
 
M: Håndterer det bedre? 
 
D: Ja. Altså. Og det gør man jo nok ikke engang, altså fordi, jo både og fordi, men altså man kan sige, der er 
jo rigtig mange. Altså det er jo nærmest en folkesygdom, det her. Og det tror jeg jo skyldes, ikke kun dét, der 
er sket på arbejdspladserne.  
 
M: Nej. Jeg ved ikke, om du har hørt om Christian Ørsted, der har skrevet Livsfarlig ledelse?  
 
D: Nej, men det lyder virkelig meget som stress. 
 
M: Ja. Ja, men øhm. Det kan vi lige tales ved om. Øhm ja, og - jeg skal lige se her. Interessant. Øhm. Hvis vi 
sådan lige skal runde af, er der så noget ved samtalen her, som du hæfter dig særligt ved? Et eller andet, du 
tænker, der var interessant? Eller noget du tænker "det havde jeg ikke lige tænkt over" eller?  
 
D: Ja. Øhm. Jamen jeg har ikke rigtig tænkt over det her med generationer, altså jeg tror ikke rigtigt, at jeg har 
anskuet det på samme måde. Jeg har anskuet det som at, jeg har haft mange unge mennesker og mange entry-
level folk, men jeg tror i bund og grund handler det mere for mig om at agere ud fra den givne situation eller 
en given person eller i samspil med den givne person, således at det, fordi jeg tror, at folk er sindssygt 
forskellige, og det er sindssygt svært at putte dem i en bås. Fordi jeg har nogen derinde, som er 25 år, men har 
et sind som en 100-årig, altså. Og de skal jo ikke behandles som "hvaså, skal vi ud og have nogle shots i 
weekenden?"-agtigt. Altså de skal jo have den respekt, omkring den måde som de nu engang er på, og som der 
er behov for det. Så jeg synes - og på samme måde, så har du jo også bare en ældre generation herinde, som jo 
render rundt med bukkede kasketter og hængerøvsbukser og altså. Så jeg føler, at det der generationsbegreb 
nogle gange godt, kan blive lidt svært at arbejde med, i hvert fald lidt måske indenfor ledelse. Og jeg tror 
meget mere på, at ledelse handler meget mere om, at du kan arbejde ud fra visse situationer og ud fra en 
betragtning af, hvem er personen.  
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M: Ja. Det er sjovt, hele det her interview har været sådan meget, fuldstændigt ud fra mine tanker. Fordi jeg er 
selv meget kritisk overfor det, og du har bare talt 100% ind i sådan mine holdninger til det. Det har været 
meget interessant, hvor at de andre, jeg har talt med indtil nu, de har været meget sådan, de kan virkelig se 
nogen fordele ved det, fordi det giver dem en forståelse, og når de kan læse om det, så kan de bedre agere ud 
fra det og sådan. De har talt ind i nogle helt andre baner, så jeg har endeligt én, der er på min side nu.  
 
D: Det var godt. Lad os da håbe, at der er flere af dem. 
 
M: Ja. Ja. Meget interessant. 
 
D: Men er det så fordi, de tænker sådan ’okay, fair nok, hvis jeg kan få en beskrivelse af, hvordan generation 
A/B/C er, så kan jeg bedre snakke til dem’? 
 
M: Simpelthen give en øget, også som du, sådan refleksion og sådan en øget bevidsthed omkring, at der kan 
være noget om det. Selvfølgelig aldrig 1:1, men sådan kan gøre én bedre i stand til at forstå, hvis man i hvert 
fald sådan, ja. 
 
D: Nå, interessant. 
 
M: Det har været lidt det, de har givet udtryk for. Helt vildt kort. Øhm, ja. Så det er ret interessant. 
 
D: Jaja. Ja. 
 
M: Ja, så det er ret interessant. Også apropos "det hele menneske" her, du snakker om, og ham jeg lige nævnte 
- livsfarlig ledelse dér. Superinteressant - den kan jeg i hvert fald godt anbefale. Jeg har ikke læst hele bogen 
endnu, men har lyttet en del til, hvad han siger, og han snakker om, hvor farligt det er at trække det private ind 
på arbejdet, fordi så kan det også ofte få et større fokus og være med til at gøre dig endnu mere stresset, at du 
også skal stå til regnskab på dit arbejde overfor, at nu har du haft et skænderi med din kæreste eller… 
 
D: Jaja, jeg er med. 
 
M: Og han bruger det som argument for, at flere og flere i dag bliver stressede, fordi at vi fuldstændigt blander 
det private og… 
 
D: Det er modsat af alt det jeg… 
 
M: Ja.  
 
D: Men jeg er jo meget, altså jeg har læst en del Sven Brinkmann eller i hvert fald alt det - de seneste fire 
bøger, han har skrevet i hvert fald. Og jeg er helt tosset med dem. Og altså, sådan du ved, ej hvor har man bare 
lyst til at komme ind også bare trække en masse ting nedover folks hoveder, også sige "forstå nu, at det du gør, 
det her, altså, du ved, her er en kasse"… 
 
M: Nej-hatten! 
 
D: Ja, præcis. Du skal have nej-hatten på ikke. Ej, den fik vi ikke engang vendt, men der er rigtig mange som 
den der, altså. De siger ja til alt! Bare sådan "sig nu nej." 
 
(Griner). 
 
M: Integritet eller? 
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D: Ja, altså sådan. De siger virkelig ja til alt. Nå, jamen det er rigtig nok.  
 
M: Ja, men det var bare lige, og det er overhovedet ikke for at være kritisk eller noget, fordi jeg tror også, at 
det er nødvendigt at have noget af det private og personlige med ind - det er slet ikke det. Men det er sådan 
hans argumentation for, at… 
 
D: Men det giver rigtig god mening, og jeg tror heller ikke, at det er sådan, at man skal stå til ansvar for det, 
men jeg tror bare, at det er vigtigt engang imellem, nogle gange… Nogle gange har folk lidt svært ved at sætte 
ord på, hvorfor de eksempelvis ikke performer, også er det bare sådan "hey, hvaså - fandt I nogensinde den 
dér lejlighed der?" "Nå, nej. Jeg bor på en sofa." "Nå okay, fair nok." Altså, du ved, eller "har du ikke fået 
solgt lejligheden endnu, og du har købt andet? Argh. Det må da også være irriterende” osv., altså. Det er også 
bare, det er nogle gange svært, hvis du ikke har en baggrundshistorie, og det kan godt være, at det ikke skal 
komme i sådan en performance-samtale, men bare det, at du ved, at - jeg har en person i mit team lige nu, som 
har købt en lejlighed, men ikke kan få solgt sin anden lejlighed. Det fylder. Så jeg har måske ikke behov for at 
lægge alt over på hans skuldre lige nu og her vel, fordi så vil det måske være med til at knække ham, så jeg 
har sådan lidt. 
 
M: Det handler bare om at kunne rumme det på en eller anden måde mere, ja. 
 
D: Ja, lige præcis.  
 
M: Ja, men jeg er meget enig med dig. Det var virkelig en interessant samtale for mig. Supernice. 
 

Bilag 5 
 
J: Og er det noget, der bliver offentliggjort? 
 
M: Jeg kommer lige her med det praktiske, ja. Men nej. Det bliver 100% anonymt, så hvis du kommer til at 
nævne ting og sager her i interviewet, så anonymiserer jeg det i transskriberingen, og det er den, som bliver 
givet videre. Men øhm. 
 
J: Altså jeg tror ikke, at jeg kommer til at sige noget, som kan støde nogen, men derfor så kunne det jo godt 
være i virkeligheden i ærlighedens tjeneste, at det kan være meget godt engang imellem at kunne sige noget, 
som man så ved ikke kommer videre, ikke. 
 
M: Det er også mere, der er mange, der kommer til at sige navne og sådan noget, og dem laver jeg bare 
anonyme. Så jeg tænker, der kommer til at være, at jeg har talt med en leder fra [virksomhed] og en fra 
[virksomhed] osv. Men ikke at det bliver "det her, det har én fra [virksomhed] sagt, og han er leder for det her 
og det her", så på den måde helt anonymiseret. Og det vi kommer til at tale om, som jeg også skrev kort til dig, 
det er det her med ledelse af generationer og generationsforskelle. Og det er meget vigtigt for mig at påpege, 
at der er ikke noget, der er rigtigt og forkert, jeg er meget interesseret i at høre sådan, hvordan du oplever det, 
og du må meget gerne komme med eksempler osv., så der er ikke noget sådan - det er ikke nogen definitioner, 
jeg vil tale ind i, det er sådan. Også vil jeg værdsætte, hvis du vil svare så åbent og ærligt som muligt, så det 
vil blive det mest interessante data for mig. 
 
J: Det skal jeg da forsøge. 
 
M: Og jeg prøver at holde tiden meget stringent her, så jeg ikke bruger mere end 45 minutter af din tid, max. 
 
J: Også, det er jo en svær opgave, fordi jeg kan godt lide at tale, så bare sørg for at stoppe mig, når… 
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M: Jeg vil sige, det er lykkes indtil nu… 
 
J: Jamen det er godt. 
 
M: Og du er den 5., så. Jeg har været ret god, synes jeg selv… 
 
J: Er jeg den 5.? Hvor mange tager du i alt?  
 
M: Jeg tror, det bliver ni.  
 
J: Okay, det er da en meget god empiri.  
 
M: Ja, det tænker jeg også. 
 
J: Fra hvilke forskellige typer af brancher og?  
 
M: Jeg er fuldstændigt rundt, der er ingeniør, der er konsulent, der er - nu har jeg lige været hos MediaCom, 
IBM, TDC - så det bliver sådan meget, bredt. Så det tænker jeg er ret interessant. Og jeg skal selvfølgelig nok 
give jer noget i den sidste ende, så får I et eller andet skriv tilbage.  
 
J: Fint. 
 
M: Eller opgaven - hvis I gider og læse 80 sider. Yes - så vil jeg bare lige høre, om du har nogle spørgsmål, 
inden vi går igang? 
 
J: Det er fint. 
 
M: Nej. Kan du bare lige kort give en lille introduktion af dig selv og måske, hvor længe du har været leder og 
sådan bare, ja? 
 
J: Ja, altså jeg hedder (navn). Jeg er redaktionschef for det der hedder, eller ledende redaktionschef for det, der 
hedder (virksomhed), hvor vi er ca. lidt over 100 medarbejdere. Lidt over halvdelen er fastansatte, resten er 
freelancere. Jeg har været leder i (virksomhed), altså sådan formelt lederchef i ni år, på nuværende tidspunkt. 
Har også været projektleder og sådan noget inden da. Har været med i også kan man sige den proces, som 
(virksomhed) selv har været igennem med omstillingen af medier, og det kommer vi nok til at tale en del om, 
fordi man kan sige en af de klare generationsforskelle her, det er, at der er nogen, der er vokset op med nogle 
helt andre medier end dem, som var i huset, da jeg startede. Øhm. Ja, det var måske i virkeligheden det.  
 
M: Ja. 
 
J: Så kan man så sige den stilling, jeg har nu, og jeg har overtaget den afdeling, vi sidder i nu – [afdeling] og 
[afdeling], det er ikke mere end godt halvandet års tid siden, at jeg overtog dem, så der blev området også 
større, og jeg fik en større palet, måske også i den sammenhæng større erfaring med flere forskellige typer af 
medarbejdere.  
 
M: Ja. Så du har ikke 100 direkte under dig, men sådan som er lidt under din vinge eller?  
 
J: Jeg har ikke 100 direkte under mig, fordi jeg har nogle mellemledere under mig også, men jeg har prøvet 
tidligere også selv at være leder, altså den nærmeste leder for i virkeligheden dengang, hvor det bare var 
[afdeling] og [afdeling], var jeg den nærmeste leder… 
 
M: Mm, og hvis vi bare lige skal prøve at tale lidt ind i de her forskelle mellem generationer sådan lidt 
overordnet - generationsforskelle - hvad associerer du med det? 
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J: Øhm, mange forskellige ting. Hvis jeg skal starte med det, som jeg synes binder dem sammen, når man 
arbejder i et hus som det her, det er, hvad det er for noget, der er vores mission, altså den overordnede mission. 
Og jeg tror faktisk også, at det ville være et problem, hvis man begyndte at definere forskellige missioner for 
forskellige dele af afdelingen, så missionen er de fælles om, men de er - i forhold til, hvor de er henne i deres 
liv, og hvad der motiverer dem, hvad det angår, er de forskellige. De er forskellige i forhold til, hvad det er for 
en medievirkelighed, de er vant til, og hvad de opfatter som den platform, som tingene skal foregå på. De er 
også forskellige i forhold til henvendelsesformen, som man har overfor vores brugere i den sidste ende. Det 
vil sige, altså selve indholdets karakter er også forskellige inde i deres hoveder. Deres motivation er også 
forskellig, og nu er det selvfølgelig generaliserende, men man kan sige bare sådan helt overordnet set, så er 
det meget dem, som har været [afdeling]-medarbejdere, og som har været her længe, de har ikke det samme 
behov for at tænke i en karriere, hvor der er meget udskiftning, hvor imod nogle af dem, der er her nu, de er 
ret bevidste om, at det kan også godt være, at de forlader biksen indenfor overskuelig tid, og det, der så er sket 
nu, det er jo så faktisk, at de bliver jo, man bliver faktisk tvunget til at finde noget andet arbejde, altså 
[afdeling]- og [afdeling]- og [afdeling]-folkene er her kun i 2019 med, fordi at medieforliget gør, at vi sparrer 
de tre kanaler væk.  
 
M: Nå. 
 
J: Det vidste du ikke. 
 
M: Nej, det vidste jeg ikke. Nå. 
 
J: Så det kan man jo sige, det har kun sat en tyk streg under, også for dem, at de skal finde noget andet på det 
tidspunkt, og hvad er det så for noget, ikke. 
 
M: Og det må også gøre noget ved motivationen sådan helt generelt eller hvad? 
 
J: Det gør det helt klart. Det er en kæmpe udfordring. Jeg vil så sige, det som er det skønne i den her 
sammenhæng, det er, at når missionen er stærk, og man har fornemmelsen af, at man arbejder på noget, men 
ikke kun gør det for lønnens skyld, så er det alt andet end lige også nemmere i sådan en situation her, end det 
er, hvis man står og i virkeligheden, folk er - undskyld mig udtrykket - lønslaver - altså og gør det for lønnens 
skyld, men her er det faktisk også fordi, at de tror grundlæggende på det projekt, som de er på. De synes, det 
er vigtigt at være med til at bidrage til, at folk opdager musik.  
 
M: Ja. Det er det også. Ja, mm. Og der var noget livsfaser, noget motivation og karriere og... Er det sådan 
rammende? 
 
J: Det ved jeg ikke lige, vi kommer jo nok mere omkring det, men nu bad du mig bare om ligesom at tage 
nogle overskrifter for, hvad det er for nogle ting, jeg tænker ikke. 
 
M: Ja.  
 
J: I den forbindelse er der jo selvfølgelig, altså motivation ligger der jo meget i, der kan jeg jo også, det der 
drejer sig om, hvad er frekvensen af MU-samtaler eller feedback og sådan nogle ting. Jeg vil så sige, at man 
arbejder i mediebranchen, og det adskiller sig også faktisk fra [afdeling]-medarbejderne, så er der jo nogen, 
som altså. De har sku behov for nærmest at blive bekræftet hele tiden. Og det er ikke aldersrelateret, det er 
simpelthen en måde at være en meget vibrerende formidler af musik på, man har brug for hele tiden at få 
opbakningen fra ledelse af, at det her, det er det rigtige at gøre, og også når man engang imellem får noget 
kritik, så har man faktisk også virkelig brug for, at ledelsen kommer og siger "jamen vi ved godt, at du har fået 
kritik, men det er rigtigt - fortsæt."  
 
M: Ja. Og det, oplever du, er lidt uafhængigt af alder? 
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J: Det er uafhængigt af alder. Men der er jo selvfølgelig ikke nogen tvivl om, tænker jeg, at altså, når jeg ser 
på den yngre generation, at der er måske mere et behov for og interesse for at blive set oftere. Jeg hører til 
dem, som - hvad kan man sige, jeg er så måske lige midt i mellem, sådan generationsmæssigt - som faktisk... 
Da (virksomhed) for et par år siden, havde sådan en - et oplæg om ledelse af digitale medarbejdere, tænkte "vi 
skal fandme også passe på, at vi ikke bare løber efter at gøre lige præcis det, som den her generation gerne 
vil", fordi jeg tror simpelthen faktisk, at det kan blive en syg kultur. Ikke at man skal negligere, at man skal 
forstå, hvad det er for en virkelighed, de kommer af, men jeg tror, hvis man hele tiden går efter at lave meget 
meget korte instant rewards på det hele, så kan det altså blive en meget meget kortsigtet virksomhed, og man 
kan løbe sig selv ihjel med det, set i mine øjne.  
 
M: Mm. Interessant. Hvem var det, I havde ude og tale? 
 
J: Det kan jeg ikke huske. Jeg kan bare huske, at min oplevelse, den var, på det tidspunkt, at det var ligesom 
blevet sådan et credo, at hvis du gerne vil have de attraktive, digitale medarbejdere, så er du nødt til at gøre 
sådan her. Hvor jeg bare sad og tænkte "ja, jeg tror, jeg er nødt til at gå et stykke af vejen, og jeg er nødt til at 
erkende og forstå, at sådan her hænger det sammen for en ny generation." Men jeg tror faktisk, at hvis jeg ser 
på det i et makro-perspektiv, vi får et helvedes dårligt samfund, hvis det er den måde, vi opfører os på, at alle 
skal nurses og ses hele tiden. Der er man nødt til at forstå, at man er en del af en større organisme, og at man 
ikke kan tage det hensyn hele tiden. Også vil jeg bare samtidigt sige, altså det var i virkeligheden med 
[afdeling]-medarbejderne, altså at på en måde er det noget, som jeg tror er fuldstændigt almenmenneskeligt, 
altså alle mennesker har brug for en bekræftelse og en forståelse af, at "jeg er her, og jeg er ikke bare accepteret, 
jeg er faktisk værdsat." Øhm, så det, tror jeg, skal gennemsyre måden, man leder på, men ikke at man har den 
ugentlige MU-samtale med sine medarbejdere.  
 
M: Nej. Jeg tror også, at du har fuldstændigt ret i, at man kan ikke omorganisere en hel organisation, fordi det 
kommer nogle… 
 
J: Det kan man jo godt. Men altså, men jeg tror bare det er skadeligt for organisationen at gøre det. Og jeg tror 
faktisk, at konsekvensen af det bliver, at man ikke tænker langsigtet nok, og at man hele tiden løber efter at 
prøve at please.  
 
M: Ja. Mm. Interessant. Og hvis vi bare lige fortsætter lidt i den dur med det her med ledelse af generationer, 
så generationsledelse - er der nogen ord, der popper op, når du tænker på det eller nogen situationer eller? 
 
J: Øhm… Altså det jeg synes, der kan være svært at skelne her, det er mellem medarbejdere, der har været her 
længe - og medarbejdere, der hører til en særlig generation. For jeg vil også sige, hvis jeg skal være helt ærlig, 
synes jeg, altså jeg kan finde eksempler i min organisation på medarbejdere, som i den grad har formået faktisk 
at fortsætte med at udvikle sig, og som ikke er stået i stampe, og som er 70 år gamle. Og er friske på at lave 
podcasts og lave SoMe og ting og sager, og som faktisk også forstår, hvad det er, det drejer sig om og gør det 
ordentligt. Og jeg har også eksempler på det modsatte, på medarbejdere som måske endda nogen af de lidt 
yngre medarbejdere, som har den opfattelse, at "sådan her er det, jeg kom ind i organisationen for det her, og 
det skal i fandme ikke lave om på. Det er dét, jeg fortsætter med at gøre, og I kan prøve at lave alle mulige 
kurser med mig. Jeg laver det her stadigvæk." Også er man jo nødt til som leder at sige "kan jeg bruge det?" 
Og nogle gange kan man, og andre gange er man nødt til at sige. Det går ikke. Hvis du fastholder, at du ikke 
vil rykke dig, så kan vi ikke bruge dig mere.  
 
M: Ja. Interessant. Så det er faktisk over hele linjen, at der kan være ”udviklingsmodstand” på en eller anden 
måde? 
 
J: Ja, jeg tror, det jeg prøver nu, det er i virkeligheden at ridse op, at jeg tror ikke nødvendigvis, at det drejer 
sig om generationer og alder. Det kan faktisk godt gå på tværs af det, som i virkeligheden drejer sig mere om 
en indstilling, som medarbejder til at være nysgerrig... På hvor vi kan bevæge os hen. Og jeg vil sige, hvis jeg 
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skal klappe mig selv på skulderen for noget, som jeg synes, jeg har gjort godt i den her sammenhæng, så er det 
faktisk arbejdet med at få, det var så særligt [afdeling]-folkene, til at se sig selv som formidlere af musik, 
snarere end som radiovært. Fordi hvis man er radiovært, så har man bundet sig til et medie og til en særlig 
måde at gøre tingene på, men hvis man kan ændre sin identitet til, at man har en faglighed omkring musik, 
man har en faglighed omkring dét at fortælle historier om musik og skabe musikopdagelser hos brugeren, så 
kan man pludselig se sig selv i en lang række situationer, hvor at det at udtrykke sig på skrift eller udtrykke 
sig i podcast-sammenhæng eller digitalt på den ene eller anden måde, pludselig bliver attraktivt, fordi det 
bryder ikke med min identitet. Det er stadigvæk indenfor min identitet, jeg tager bare for mig af den palet af 
muligheder, der er for at nå mine brugere. Øhm, og det lykkedes. Og det kom sig jo også lidt af en 
nødvendighed. Det var tilbage i 2011, hvor [afdeling] pga. det daværende medieforlig skulle dele FN-frekvens 
med [afdeling], og det betød så, at [afdeling] ikke længere ville være ude i FN i dagstid, så vi vidste godt, at 
vi var nødt til at gøre noget for at nå det publikum, som ellers normalt ville lytte til os i dagstid. Radio er et 
dagtidsmedie. TV er et aftenmedie. Så der var - måske ikke en brændende platform, men i hvert fald en 
platform for at sørge for, at folk begyndte at se sig selv som formidlere på andre platforme.  
 
M: Mm. Skrift for eksempel? 
 
J: Facebook, og på skrift også ja. Podcast - vi var nogle af de første i huset til at lave podcasts. Det er lidt 
mærkeligt, når det nu er [afdeling], men altså. Fordi vi kunne se, at det var en måde at lave noget på, som 
kunne ramme et publikum på, som vi ikke kunne ramme i dagstid, men som de så selv kunne hente ned og 
bruge på det tidspunkt, de gerne ville. 
 
M: Fedt. Ja. Spændende. Bare den nærmest titel, du har kan skabe muligheder? At nærmest bare den titel, du 
har, eller sådan? 
 
J: Ja, jeg tror selvforståelse. Jeg tror, meget af dét, det drejer sig om, det er jo i virkeligheden, at... At hvis 
selvforståelsen er meget afgrænsende og i virkeligheden mere afgrænsende end dine kompetencer, så kan den 
hindre din mulighed for at udvikle dig som medarbejder. Hvorimod hvis du går med på tanken om, hvad er 
det, du grundlæggende kan, og hvad kan det bruges til - så bliver paletten meget større ikke? 
 
M: Jo. Det giver supergod mening. Mm. Så kunne jeg rigtig godt tænke mig at spørge lidt ind til, om selve det 
her med generationsledelse og generationsforskelle - nu taler du lidt om, at I havde et oplæg her for nogle år 
siden om ledelse af den digitale generation - men er det noget, der er fokus på her? Er det noget, der bliver talt 
om? 
 
J: (Tænkepause). Det gjorde i en årgang. Og sjovt nok skal jeg faktisk til et chefseminar her i slutningen af 
måneden, hvor det også er et af issues, altså hvordan fortsætter (virksomhed) med at være en attraktiv 
arbejdsplads, både for folk, som kommer, altså via rekrutteringen, udefra, men også fastholdelsen. Altså 
hvordan kan man fortsætte med at være attraktiv. Og et af mine egne klare beliefs, altså en af vores hæmsko 
her i huset, det er vores langsomme beslutningsgange. Fordi jo yngre folk er, des mere har de en forventning 
om, at hvis de har en idé, som de går til ledelsen med, så siger ledelsen enten "det er en skidegod idé, lad os 
prøve at rulle med den" eller også "den idé kan vi ikke bruge til noget, fortsæt i det spor, du plejer, eller prøv 
at kom med en bedre idé med udgangspunkt i sådan og sådan og sådan." Vi har et rul, et strategisk rul her i 
huset, som i værste fald er næsten halvandet år langt. Hvis en medarbejder kommer med en idé efter 
sommerferien - nu til sommer - så vil den med mindre vi laver om på den måde, som vi normalt arbejder med 
vores strategi på, så vil programmet først komme i luften ca. halvandet år efter. Det er et problem for 
medarbejderne, og det er et stigende problem, hvis du spørger mig i forhold til en medievirkelighed, som 
tordner derud af. Altså, at vi først kan gribe noget så sent. Der er lavet enkelte forsøg på workarounds på det i 
huset, særligt [virksomhed] Ung og [afdeling2] gør det, og det er klogt, at de gør det, men i virkeligheden 
burde vi andre også gøre det. Fordi det tjener dobbelt formål, det er både i forhold til medarbejderne, men også 
i forhold til brugerne. Så det ser jeg i hvert fald som én af de ting, vi er nødt til at tage fat på. 
 
M: Mm. Men som der ikke helt er fat på nu? 
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J: Det er der ikke. Og vi har talt om det i en række år, uden for alvor at gøre noget ved det. Jeg kan huske fire 
år tilbage, hvor vi talte om behovet for at kunne sætte speedbåde i vandet ved siden af den store supertanker 
(virksomhed). Ordet speedbåde blev pludseligt noget, som man talte om i huset. Enkelte fik lov til at lave nogle 
speedbåde, men det er ikke den fremherskende måde at agere på. Så den, tænker jeg, i sig selv er problematisk. 
Den næste ting, som jeg synes er problematisk, det er faktisk, at vi sidder med et ledelseslag, som er helt med 
på, at vi skal for alvor igang med den digitale omstilling, men som har sin erfaring med radio og TV. Og det 
vil sige, at vi - der sidder nogen højt oppe i systemet. Det er vel i princippet mig selv inklusiv, men jeg bilder 
mig ind, at pga. det, jeg har været igennem med [afdeling2] også har været nødt til at tænke andre tanker - men 
som tænker konservativt. Som tænker i, at TV og radio er løsningen. Vi er godt klar over, at det er det ikke 
overfor den unge målgruppe mere, men helt ærligt. Det er den efterhånden også i mindre og mindre grad for 
målgrupper, der er ældre. Og derfor tænker jeg, at behovet for den her digitale omstilling er også, at 
medarbejderne - de nye medarbejdere, som kommer ind, også får lov til at lave noget, som tager udgangspunkt 
i det nye medie, og som ikke forsøger at lave radio eller TV på den nye platform. Og, hvis jeg siger det til 
nogen, af mine ledelseskollegaer her i huset, så vil alle være fuldstændigt enige med, at det skal vi ikke. Men 
ikke desto mindre er det noget af det, vi gør en hel del. Så der synes jeg faktisk, at der er en problematik, som 
måske netop drejer sig om, at den generation, der sidder nu og styrer tingene har en meget stor tiltro til de 
gamle medier. Og jeg kan bedst give dig et eksempel, som lidt er fra min egen verden. Jeg arbejder med musik 
og musikopdagelser, og det gør alle mine medarbejdere. Du ved sikkert ligeså godt som jeg, at det er gået 
stærkere med hensyn til den digitale omstilling for TV end det er for radio, radio klarer sig stadigvæk relativt 
godt. Det er klart, at der ikke er - altså unge lytter ikke mere så meget, altså så lang tid til radio - jeg ved ikke, 
om du overhovedet selv lytter radio, overhovedet? (M ryster på hovedet). Nej, det gør du ikke. 
 
M: Meget lidt. 
 
J: Det er et meget sigende eksempel. Men bare for at sige, hvis man kigger på statistikkerne, så ser det sådan 
ud, at TV-forbruget er faldet markant gennem det sidste stykke tid, særligt blandt unge. Hvis vi kigger på det 
på radio, ser det ikke nær så slemt ud, men hvis man til gengæld kigger på det, som jeg sidder med, som 
egentlig er musikopdagelser. Hvor opdager folk musik henne i dag? 
 
M: Spotify. 
 
J: Ja. Så er problemet meget meget større. Så hvis man kigger på indholdet og siger, hvis det er en opgave, 
som (virksomhed) står med, der hedder musikopdagelse, så foregår det gennem Spotify, det foregår gennem 
sociale medier, det foregår på YouTube eller måske gennem venner. Og (virksomhed) har ikke i tide formået 
at lave noget, som svarer digitalt på det. Mere for at give dig et eksempel på, hvad er det, der sker, hvis man 
fokuserer på, at "det går da godt for radio og TV." Men man overser, at man faktisk taber nogle af sine 
kerneopgaver, ikke.  
 
M: Det giver - meget sigende eksempel ja. Mm. Ja. Så det jeg lidt hører dig sige, det er, at det er nok ikke 
noget, der er nok i fokus på en eller anden led, eller I har ikke fulgt med på det? 
 
J: Digital transition - og digitale medarbejdere og nye generationer af medarbejdere, vi taler meget om det, 
men i praksis, synes jeg, at der bliver gjort for lidt. Ja. Jamen sådan er det bare. Sådan bilder jeg mig ind, at 
det er med gammel hæderkronede organisationer, at det er en svaghed, den ofte står med, at den tror for meget 
på sit gamle hovedprodukt - Kodak-sagen og whatever derud af, ikke. Der findes masser af eksempler. Og 
man kan selvfølgelig sige, at hvis ikke man - hvis man som digital medarbejder kommer ind i et hus og oplever, 
at huset siger, at man gerne vil være meget digital, og at man gerne vil agere agilt, hurtigt - alle de her buzz 
words, men at det ikke sker. Jamen så er der også en stor fare for, at folk forlader huset igen. Og med det som 
så bliver det sidste aftryk, det er så, at (virksomhed) så heller ikke kommer igennem den transition, så.  
 
M: Ja, fordi I har behov for, måske? 
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J: Vi har brug for nogle medarbejdere, som kommer ind og rykker det, ikke.  
 
M: Jo. Øvbøv. Det var faktisk det næste, jeg ville spørge dig om, sådan hvordan du forholdt dig til det. Det er 
du kommet meget fint ind på. Hvis vi sådan lige zoomer lidt ind på din afdeling, og hvordan du sådan konkret 
ser, måske de her forskelle i dagligdagen? Nu snakkede vi lidt om dem oppe i paraplyen - din afdeling og 
generationsforskelle - kan du da komme med nogle eksempler, eller hvordan oplever du det sådan i det daglige? 
 
J: Jeg tror, at der, hvor jeg oplever det helt markant, det er at ligeså snart, vi snakker om sådan noget med 
markedsføring eller... Eller vi sætter et nyt program i (utydeligt), eller hvad det nu er, så vil jeg jo hos den unge 
generation, så vil jeg opleve dem spørge til, hvad vi gør på Social, det er en anledning, eller hvad vi gør - laver 
vi et klip, som kan gå viralt, eller laver vi et eller andet i den retning. Hvor at den ældre generation vil spørge 
"hvad gør markedsføring?" Så der er en bevidsthed om - hos den yngre generation, om i virkeligheden medie-
konvergens, altså at tingene spiller sammen på de forskellige medieplatforme, hvor imod, at jeg tror for - altså 
nu er det generaliserende – men at for den ældre generation er det oftere traditionelt tænkt i forhold til, at nu 
er det radio, også er der nogen, der tager sig af markedsføring. Og sådan ser den unge generation det ikke, de 
ser det som et samspil mellem de her ting, fordi det er også sådan de opfatter sig selv som mediebrugere. Det 
er meget naturligt, fordi jeg tror, at man tager afsæt i sit eget, ikke - medieforbrug. Altså jeg vil sige - fra begge 
sider kan der være en blindhed overfor, at hos den unge generation, at dem, der er over 40, også er godt igang 
med at bruge sociale medier og digitale tilbud, men for den ældre generation, faktisk at hvis man skal nå de 
unge, så skal man ikke nødvendigvis bare lave et radioprogram, så skal man lave noget, som ligesom rammer 
på alle måder, ikke. Men jeg synes ikke, at folk er slemme til det. Jeg synes, der er en generel bevidsthed om 
det, måske fordi musik er vores omdrejningspunkt, og musik er bare noget, som de fleste er opmærksom på, 
foregår digitalt også nu... Så kan det være lidt svært for mig at svare på det dér, der drejer sig om behovet for 
MUS hver eneste uge eller feedback hele tiden. Jeg synes egentlig folk, det er rimelig balanceret her... Må jeg 
sige, når jeg nævner det, at det er svært, så er det fordi, at det, der er sket nu, det er selvfølgelig også, at når 
folk så ved nu, at der er en slutdato på, hvornår de skal være her, så bliver de selvfølgelig altså endnu mere 
opmærksomme på at blive set og hørt og få uddannelsestilbud, som gør dem parate til at komme ud og finde 
noget andet og sådan nogle ting. Så hvad der er hvad - i hvert fald i et nutidsbillede - kan være svært at sige.  
 
M: Nu må også gerne trække tilbage i gemmerne. Nu har du jo været leder i ni år i hvert fald så. Ja. 
 
J: Ja. Men denne her afdeling har jeg kun været i i halvandet år, ikke. Øhm. Men altså jeg synes jo, der er både 
noget, altså der er sku noget, nogle gange så er der jo noget sprog, altså jeg tænker også, jeg er ret bevidst om, 
hvordan taler jeg, når jeg er oppe sammen med [afdeling2]-folkene, og hvordan taler jeg, når jeg er sammen 
med dem, der er her. Ikke et forsøg på at være en kamæleon, men i virkeligheden bare at tale i et sprog, som 
giver mening for den gruppe mennesker, jeg taler med. Den synes jeg er der. Øhm.  
 
M: Er der andre steder, hvor du ser noget samspil, måske mellem dem, som? 
 
J: Mellem de to grupper?  
 
M: Ja, eller mellem - indenfor afdelingerne, nu ved jeg ikke, om det er helt sharp, at der kun er yngre og kun 
er ældre, men sådan om der er nogen sådan forskelle? 
 
J: De ældste her er 50. Og de yngste det er jo sådan nogen, som vores universitetspraktikanter, som jo kan 
være 19, ikke. Øhm, og der er også, vi har også unge værter, særligt freelance-værter, som er i 20'erne. Men 
der er jo også nogle af dem på [afdeling2]. Øhm... Ej men jeg vil bare, i virkeligheden vil jeg helst ikke male 
det op, som at jeg laver så meget større forskel på dem, end jeg gør. Fordi. Hmm. 
 
M: Du skal heller ikke finde på noget, hvis det er det. Altså du… 
 
J: Nejnej, det er jeg med på. Øhm, men det er mere, hvis jeg tog fat i nogle enkle eksempler, så ville du måske 
tænke ’nå okay, det er en generel ting’ - det synes jeg ikke nødvendigvis, det er, men det er klart, det altså, det 
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er lidt mere i forhold til de yngre de her med i forhold til, hvad det er for nogle platforme, vi snakker om, 
hvilken form for anerkendelse, de ønsker. Og, jo! Der er selvfølgelig en væsentlig ting, tænker jeg. Det er, at 
hvis man har været i huset, eller man har en højere alder, så er der en tilbøjelighed til, at man ønsker sig at 
kunne udvikle sig indenfor organisationen, hvorimod mit indtryk er i forhold til de lidt yngre her, at så er 
udviklingsbehovet ligeså meget noget, som er rettet ud af huset. Altså at, og i virkeligheden en åbenhed om, 
at jeg er her nok i 3-5 år, højst. Så skal jeg ud og lave noget andet. Så jeg har brug for, at mit CV er godt for 
mig, når jeg kommer ud på den anden side. Og det synes jeg også, at man er nødt til at anerkende, at sådan er 
det. Og man har jo ikke lyst til selvfølgelig at uddanne sine gode medarbejdere til at forsvinde ud af huset, 
omvendt synes jeg, at det giver god mening, hvis der er et sammenfald, at det er en kompetence, som man har 
brug for internt, at man så også siger "jamen det skal du." Øhm. Og får du et bedre job ude, så er det dét, du 
gør. Det, som jeg synes, er mit grundlæggende issue i forhold til lige præcis det, det er at, i hvert fald, når det 
drejer sig om den rytmiske musik, at de kan få bedre løn andre steder, så det jeg kan konkurrere på, det er 
missionen. Det er, hvad er det, vi laver, og hvor meget er der plads til mangfoldigheden i musiksmagen og 
sådan nogle ting, og hvor meget danser vi efter en kommerciel pibe, og det er helt tydeligt noget, som alle 
sætter højt. Ellers var de her ikke. Og der er også folk her, som har været ansat i det kommercielle, som er 
kommet herover nu og er rigtig glade for det. Altså, og så må man sku også bare sige, at vi lever jo måske i et 
samfund, hvor at folk af den her type, de lever ikke på et eksistensminimum, så det er ikke de sidste par 1000 
kroner, der er afgørende for dem, det er måske mere om arbejdet giver mening for dem. Jeg synes måske også, 
at jeg har lyst til at nævne i den her sammenhæng, det er, at der er en meget høj grad af selvforståelse, der 
hedder, at jeg er selv-tilrettelæggende, jeg er på en radiokanal, der har en profil, men jeg har en opgave, hvor 
jeg selv får lov til at præge det, jeg laver.  
 
M: Noget selvledelse? 
 
J: Ja. Men den er sjovt nok ikke bundet til generationerne, altså det gælder ligeså meget for [afdeling2]-
værterne. Hvis de har oplevelsen af, at de bliver spændt for en vogn, der hedder, at vi bare skal have ekstremt 
mange lyttere, og du skal ikke spille den musik, du godt kan lide, du skal spille dét, vi siger til dig, du skal 
spille, så taber de gejsten. Så jeg oplever ikke, at det er noget, som er generationsafhængigt.  
 
M: Det lyder langt hen ad vejen, som om du egentlig ser meget de samme behov over hele linjen på en eller 
anden måde? 
 
J: Ja, jo mere jeg sidder her og taler om det, jo mere tænker jeg, at det er i hvert fald en måde at anskue det på, 
som tager udgangspunkt i missionen, også i virkeligheden noget, som måske i virkeligheden mere knytter sig 
til den unge generation, men som denne her ældre generation bare også kobler sig på, nemlig 
selvbestemmelsen, mulighed for at få indflydelse på eget arbejde og sådan nogen ting ikke.  
 
M: Som er kommet fra den unge og som så?  
 
J: Nej. Den har været der hele tiden. Men jeg synes jo, det jeg hører, det er jo også ligesom at sige, det er endnu 
vigtigere for den unge generation, men det er bare også vigtigt, når man rent faktisk, altså mange af dem, jeg 
har ansat her, er énmandsherre. Altså de går selv i studiet, og er deres egen tekniker, de har selv tilrettelagt det, 
og de præsenterer musikken selv. Så hvis de skal have oplevelserne af, at de yder noget, så skal de kunne gå 
ind og føle, at de bidrager med noget, og at de ikke bare udfylder en skabelon, når de går i studiet. Så… 
 
M: Så konklusionen er, at jo der er mange af de samme ting, der går igen? 
 
J: Ja, det tror jeg.  
 
M: Ja. Mm. Interessant.  
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J: Men min pointe med at sige det, som jeg gjorde lige nu, det var bare at sige, at hvis jeg umiddelbart skulle 
have peget på, hvor ville jeg tro, den var henne, så ville jeg tro, at den var hos den unge medarbejdergruppe, 
men den ældre gruppe af medarbejdere søger også det.  
 
M: Ja, må jeg lige udfordre dig på den, hvorfor ville du tro det? Er der nogen årsager, er der noget, der ligger 
til grund for det? 
 
J: Jeg synes bare, at det er det, jeg har hørt. Altså at behovet for, og det er også det, jeg synes, at de værdsætter, 
det er det, altså muligheden for at få lov til at præge sit eget job. Muligheden måske i virkeligheden også for 
at iscenesætte sig selv. Men det gør de ældre radioværter jo også.  
 
M: Og hvad ligger der i den her iscenesættelse, det er det her med at…? Kan du sige lidt om? 
 
J: Øh, en bevidsthed om at jeg har et udtryk udadtil, hvem jeg er, som fagperson og som eksponeret person 
ude. Men det, der blurrer det, det er, at vi er i mediebranchen, hvor det i forvejen er noget, man rekrutterer folk 
på, også dem som nu er blevet ældre medarbejdere, ikke. 
 
M: Ja. Jo. Så det har også noget med branche at gøre? 
 
J: Ja, det tror jeg.  
 
M: Nu har vi snakket lidt ind i de her forskelle, som du måske ikke oplever i så høj grad i din afdeling, men 
oplever du måske alligevel, at der er nogle forskellige på den ene eller anden måde behov, krav, forventninger 
til dig?  
 
J: Øh ja… (Tænkepause). Jeg oplever, at behovet for min tilgængelighed er større hos den yngre gruppe. Ikke 
som i nødvendigvis fysisk tilgængelig, men at man kan få fat i mig. Den oplever jeg er større hos den yngre 
målgruppe. Jeg oplever også, at behovet for og ønsket om at kunne træffe beslutninger hurtigere, den ligger 
mere markant hos den unge målgruppe. Jeg oplever, at behovet for at kunne tænke sin karriere og være åben, 
altså at medarbejderne åbent kan tale om, at der er et liv også efter den tid, de har ved (virksomhed), den er 
også større tilstede hos den unge gruppe. Også måske lidt i forhold til det her med anerkendelsen og rosen, 
men altså. Når jeg tøver, så er det fordi, jeg synes bare, den er bare også tydeligt tilstede hos den ældre gruppe, 
og jeg tror, det er branchespecifikt.  
 
M: Jeg vil næsten gå som langt som at sige, at anerkendelse, det tror jeg simpelthen, er et - nu har jeg læst lidt 
psykologi, ikke - det er jo et menneskeligt behov.  
 
J: Ja, det er jeg helt med på. Men jeg tror bare, at når man snakker om primadonnaer, eller hvad det kan være, 
så er anerkendelsen jo i meget meget høj grad vigtig. Og jeg har rigtig mange primadonnaer ansat. I den gode 
forstand, altså folk som er drevet af missionen og alle de her ting, ikke. Ja. 
 
M: Ja. Og, nu snakker du noget tilgængelighed og noget hastighed og noget åbenhed, karriere og noget 
anerkendelse - i forhold til primært de unge. Har du nogen hypoteser om, hvorfor det lige er de her gloser, der 
passer godt på den generation, eller på de unge? 
 
J: Jaaa, det har jeg vel, tænker jeg. Altså jeg tænker de lever i et arbejdsmarked, hvor folk oftere skifter job. 
De er mere vant til instant rewards. De er vokset op, hvor at autoriteterne ikke er så grundfæstede, men man 
kan udfordre dem, men det gælder altså også i forhold til autoriteter, som i - måder et hus strategisk ser på sit 
indhold på, altså at man kan også udfordre på, om det nu også er det rigtige, at det er TV og radio, der skal 
bære det hele sådan. Også kan man sige, at så har jeg da også fra, det er jo også ord, jeg har hørt fra folk, der 
taler om ledelse af yngre generationer, så det er jo ikke nogen, jeg kun har selv, jeg har også selv teenagere, så 
jeg kan også godt selv mærke en forskel på… De er jo så en generation eller en halv i hvert fald yngre endnu 
end dem, jeg har her, ikke.  
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M: Mm, så det lyder meget som om, at det er nogle egentlig måske meget samfundsmæssige tendenser, der 
gør? 
 
J: Det tror jeg bestemt. Det tror jeg bestemt, det er. Og jeg tror i virkeligheden, at det er jo det, man er nødt til 
at anerkende som leder, det er, at den generation som er - +50, jeg ved ikke engang, hvor de her skel er henne, 
måske endda der er flere forskellige skel - de er vokset op med én virkelighed i forhold til - forskning om jobs, 
i oplevelsen af identitet og sådan nogle ting, også er der nogle trin med nogle andre generationer, så altså, i 
virkeligheden er det måske også forkert at sige ung og gammel her, jeg tror måske i virkeligheden burde jeg 
have flere forskellige underkategorier ikke, fordi der er jo også noget, der drejer sig om livsfaser, altså.  
 
M: Hvad tænker du om det? 
 
J: Jamen jeg tænker, hvis man har været i organisationen længe, og nu er man et par og 60, så er det de færreste, 
der tænker (knipser) "det er tid til et jobskifte." De tænker i stedet for, at "jeg kunne godt tænke mig, at det 
sidste stykke tid, jeg har her, at det er spændende, men ikke nødvendigvis med fokus på at komme ud og få 
noget andet." Hvis man er midtvejs, kan det godt være, at der er et ønske om at kunne avancere med hensyn 
til ansvar, ledelse. Jeg synes ikke altid, at det er sådan, og det, synes jeg, sådan set i virkeligheden er godt, at 
det ikke altid er den vej, det går. Og jeg tror i forhold til den yngre generation, kan man sige, så er der jo i 
virkeligheden et, ja, jeg tror også, at der er en utålmodighed, et ønske om at prøve at nå så meget som 
overhovedet muligt i livet, som kan blive til en rodløshed, men det kan også blive til, at man fandme får prøvet 
noget spændende. Man får prøvet mange forskellige ting for at finde ud af, hvad er det egentlig, jeg gerne vil 
bruge mit liv på, ikke.  
 
M: Og jeg tænker, kan du måske genkende lidt det også fra dit første...? 
 
J: Fuldstændigt. Jaja. Og jeg må da også sige, at det, der selvfølgelig sker, når der kommer sådan et medieforlig, 
som der gør nu, og hvor (virksomhed)'s rolle på en eller anden måde er nødt til at blive defineret om. Det piller 
jo ikke kun ved min egen, men det piller jo i høj grad også ved mine medarbejderes oplevelse af, hvad er det, 
der er missionen, altså. Jeg er meget spændt på at se, hvad der sker i det næste stykke tid. Kan folk se sig selv 
i den her organisation, og den opgave vi har nu og med de midler, vi har til rådighed nu, eller begynder folk at 
sive, fordi de tænker "nå ja, okay. Missionen er ikke helt så fed, som den var før, men til gengæld er pengene 
altså stadigvæk store derovre hos de kommercielle, så måske skulle jeg hoppe den vej i stedet for."  
 
M: Ja. Det er, hvad man kan frygte i hvert fald. Ja. Godt, så nu taler du lidt ind i livsfaser, og jeg kunne rigtig 
godt tænke mig at høre, om det her med at snakke i generationer eller sådan putte et label på på den måde, om 
du ser nogle styrker eller svagheder i at gøre det, eller hvordan du forholder dig til det? 
 
J: Jeg ser en kæmpe svaghed.  
 
M: Ja? 
 
J: Nå, men det er fordi, jeg tror, at - men det er måske også mit menneskesyn, altså jeg tror på, at det er både 
farligt og nødvendigt at sætte folk i kasser. Farligt fordi at man ikke tager hensyn til individet, og at det godt 
kan være, at vedkommende i virkeligheden ikke passer ind i den kasse, men bare passer ud fra demografi, eller 
hvad det nu måtte være. Nødvendigt i forhold til, at jeg tror, at man nogle gange er nødt til at sige "hvad kan 
jeg egentlig gøre for en gruppe af medarbejdere?" Fordi hvis man skal være leder for 100 medarbejdere, som 
jeg er, så kan det være svært at behandle folk individuelt. Alle sammen. Så jeg synes, det drejer sig om at prøve 
at finde ud af, hvad er det for nogle ting, som måske går på tværs af hele medarbejdergruppen - det kan man 
gøre én ting for, eller flere forskellige ting for. Hvilke underliggende behov er der, som måske passer til 
delgrupper, og jeg synes, det væsentlige er i virkeligheden, at alle medarbejdergrupper føler sig set og hørt i 
det, man forsøger at gøre for dem, snarere end at de får at vide "du er en kategori to, og derfor gør vi sådan her 
med dig." 
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M: Ja, helt sikkert. Ja. 
 
J: Jamen det er jeg ikke sikker på, at alle er enige i, fordi det er skidebesværligt.  
 
M: Jeg er meget meget enig i det, du lige sagde dér. Og det er også én af grundene til, at jeg er ude og høre, 
hvordan det forholder sig ude i den virkelige verden, om ledere virkelig føler, at man bare kan skære folk ind 
i de her kasser, eller hvordan I sådan forholder jer til det, men indtil videre har det været nogle meget fornuftige 
mennesker, jeg har snakket med. 
 
J: Ja, det er godt.  
 
M: Ja. Øhm. Vi skal egentlig så småt til at runde af. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre lidt om, der er 
noget, du hæfter sig særligt ved ved den her samtale? Om der er noget, du ikke har tænkt over før, eller noget 
du tænker er interessant eller?  
 
J: Jamen jeg synes måske faktisk, hvis jeg skal nævne to ting, som jeg synes er interessant, så er det, at du i 
hvert fald konkluderer, at så stor forskel gør jeg ikke på mine medarbejdere med hensyn til generation, og 
selvom jeg synes, jeg pinpointede et par steder, hvor jeg faktisk synes, at jeg gør det, så tror jeg egentlig 
grundlæggende, at du har ret, fordi at jeg ikke synes, at generation nødvendigvis er det rigtige i forhold til at 
ramme medarbejderne med det, de har behov for. Fordi jeg faktisk kan se konkret, at der er nogen, som ikke 
passer ind i, at det er fordi, de hører til en generation, at de har det og det behov. Hvor det mere er noget natur 
i forhold til dem som medarbejdere - eller livsfaser, eller hvad det nu kan være, ikke. Så det synes jeg. Det var 
da en interessant finding. Så er det måske også sådan en bevidsthed om, at altså det jeg lige sagde for lidt siden, 
at det der med, at jeg egentlig ikke tror på, at... Eller det jeg tror, det er, at kasserne kan være farlige.  
 
M: Ja. Helt sikkert. Der er også en eller anden forstærkning i, at hvis man har alle de her tanker og forestillinger 
om, hvordan de her er, så opfører man sig måske også overfor dem - agerer i forhold til det, også kan der 
komme noget vekselvirkning, altså sådan… 
 
J: Ja, altså det allerfarligste, det er, når folk begynder at opføre sig som den definition, man laver af kassen i 
stedet for at være de mennesker, de er, ikke. 
 
M: Ja. Men vores verden er nu engang skruet sådan sammen, at vi er så påvirkede af hinanden, vi er jo sociale 
væsener, så hvis vi er overfor nogen på en måde, så vil de måske også tilpasse sig lidt.  
 
J: Ja, men man kan sige, jeg synes jo, at det… Altså jeg ved godt, at nogle ledere synes, at MU-samtaler er 
noget, som fanden har skabt. Det synes jeg ikke. Jeg synes MU-samtaler er lige præcis der, hvor jeg har 
formaliseret lejlighed til at prøve at tale med medarbejderne, om det der er vigtigt for vedkommende. Og på 
den måde skræddersy og undgå, at vi går i kasser. Det jeg så kan, det er, at jeg kan på tværs af alle de MU-
samtaler, jeg har haft, så kan jeg sige, at medarbejder A, B og derud af har åbenbart det her behov til fælles, 
måske skulle jeg prøve at lave en indsats for dem, for lige præcis det her. Det kan også godt være at medarbejder 
C og D ikke har opdaget, at det har de faktisk som behov. Derfor tror jeg alligevel, at jeg sætter dem på det 
her kursus, selvom de ikke selv har ønsket sig, at jeg gør det, ikke.  
 
M: Så der er også noget med at fornemme, egentlig sådan lidt? 
 
J: Ja. Det synes jeg, der er.  
 
M: Oplever du det, som værende naturligt for dig? Mærke efter hvad folk ligesom brænder for? 
 
J: Ja. Men det vil jeg også sige, min personlighedsprofil ligger til den side... Så det passer nok meget godt. 
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M: Din personlighedsprofil? 
 
J: Ja, altså.  
 
(Irrelevant)  
 
M: (..) Har du en sidste kommentar - et eller andet, du tænker?  
 
J: Næ, jeg bliver bare nysgerrig efter, er der noget, hvor du egentlig tænkte "gud, det er da egentlig sjovt, 
hvorfor han ikke taler om det."  
 
M: Nej, men jeg tror, at det jeg synes, der er interessant, det er, hvordan du kan se, at nu arbejder I jo meget 
specifikt med digitale platforme netop og med, hvordan man kan komme ud med radio, TV, lyd, eller hvad det 
nu end er. Og det er interessant at se, hvordan at der jo vil være nogle forskelle på generationer, fordi der er 
nogen, der har været vant til at bruge alle de her og spille på alle de her platforme og nogen, der ikke har. Så 
på en eller anden måde er der jo noget helt naturlig forskel og noget erfaring osv., som man ikke kan pille ved, 
uanset, hvor ens folk måske så alligevel er. Det synes jeg var ret interessant.  
 
J: Ja. Og for ligesom at uddybe den, så er der jo et element mere, som drejer sig om, at for - der er måske en 
generations - nu bliver jeg lidt i tvivl om, der findes jo også [afdeling2]-medarbejdere, som faktisk er temmelig 
aktive på facebook, så altså. Men hvor at man kan sige, at for - hvis jeg skal skære det firkantet op, så vil jeg 
sige, at den ældre del, de ved godt, hvad sociale medier er, og de synes også, vi skal have en tilstedeværelse. 
Men de er ikke selv eksperter i det, og de bruger det ikke selv i en grad, som gør, at de i forhold til tone of 
voice og evnen til at skrive catchy eller alle sådan nogle ting, det er ikke noget, som de gør naturligt. Altså det 
skal de lære sig i givet fald. Hvorimod at der for nogen af den yngre generation, er det slet ikke noget, jeg 
behøver at fortælle dem eller lære dem om, det kan de udmærket godt i forvejen selv. De har måske endda 
også selv oplevet privat at få shitstorms på det, de har postet, eller hvad det nu er, ikke. Altså det vil jeg sige, 
da vi startede på dét med at være på facebook, så var der jo simpelthen nogle radioværter, som blev rystede 
over, hvordan folk så skrev tilbage til dem på sociale medier. Og med tiden har de jo fået hår på brystet, altså 
så nu er de også blevet klar over "okay, det er sådan det er", når du er på sociale medier, så er tonen altså nogle 
gange sådan. Og vi kan tale nok så meget om, at vi synes, vi skal tale pænt til hinanden, også på sociale medier 
- men det sker ikke. 
 
M: Ej, men der er nogen, der sidder og keder sig derude og ikke har andet at lave end at skrive nogle grimme 
ting.  
 
J: Yes. Og det blev pludselig meget meget nemt at gøre på den her måde. 
 
M: Ja, ja. Det kan vi ikke komme udenom. Ja. Men det tror jeg egentlig at. Jeg tror, vi er, fornemmer vi er 
meget enige egentlig, at… 
 
J: Ja, det ved jeg ikke, om vi skulle, men? 
 
M: Næh, men altså jeg har haft nogen, hvor vi har været mere eller mindre enige, også har jeg lige i dag, de to 
interviews, jeg har haft, der har vi været meget på bølgelængde, fornemmer jeg. At det måske ikke er så 
hensigtsmæssigt at tale ned i de her generationer.   
 
J: Der tror jeg, at jeg vil sige, at min pointe er, at man skal være opmærksom på, at der er generationsforskelle, 
men man kan stirre sig blind på, at det knytter sig til generationen alene, at det i virkeligheden også kan gå på 
tværs af alle mulige andre behov, der er som medarbejder.  
 
M: Det var en perfekt opsummering, synes jeg.  
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Bilag 6 
 
M: (Introduktion).  
 
C: Okay. Hvor meget kommer der til at stå i forhold til sådan, hvad for en koncern det er, og hvad for en 
position og sådan noget her i forhold til, at du kan holde det op mod et eller andet?  
 
M: Man kommer ikke til at kunne indsnuse sig, og hvis du kommer til at nævne navne eller et eller andet i 
interviewet, så anonymiserer jeg det, og det er det, de får. 
 
C: Jamen det var ligeså meget, hvor meget du selv skulle bruge i forhold til at kunne sammenligne os. 
 
M: Nej, det. Jeg har taget, ja, bare ledere, så længe det var lederposition, og man havde noget at gøre med 
nogle forskellige aldre på en eller anden led. Det var sådan mit kriterie. Mm. (Mere introduktion). Og så vil 
jeg høre om du har nogle spørgsmål, inden vi går igang? 
 
C: Slet ikke. 
 
M: Slet ikke.  
 
D: Lad os kaste os ud i det, jeg kan se, at du har masser af spørgsmål (hentyder til min vejledende 
interviewguide). Så lad os holde os til det. 
 
M: Det har jeg. Kan du kort lige til at starte med introducere dig selv? 
 
C: Mm. Jamen jeg hedder (navn). Arbejder her i (virksomhed), er afdelingsleder herude, er 27 år. Og har alt 
efter året mellem 10 og 15 mennesker gående herude, ikke. Så det er helt kort om positionen i hvert fald.  
 
M: Og hvor længe har du været her? 
 
C: Jeg har været her ca. et års tid. Lige knap. 
 
M: Og hvad med inden da?  
 
C: Jamen inden da, der havde jeg - salgsstillinger eller konsulentstillinger. Så første ledelsesmæssige stilling, 
hvor det er med reelt ansatte, ikke. 
 
M: Ja, og hvordan oplever du det at være leder? 
 
C: Det er jo blandet. I mine tidligere stillinger har jeg haft ansvar, men at være leder er jo ansvar i en helt anden 
kategori. Så det har jo sine fordele og sine ulemper og sine opture og sine nedture. Men det som sådan 
kendetegner det bedst, det vil jeg nok bare sige, er udfordrende.  
 
M: Ja? 
 
C: Ja. 
 
M: Kan du dykke lidt længere ned i det? 
 
C: Jamen altså i det hele taget. Når du arbejder med mennesker og specielt, når du arbejder med flere 
mennesker, og hvis du så samtidigt er i et lidt konkurrencepræget miljø som her, så skal man kunne tilpasse 
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sig dagen, situationer på et helt andet niveau, end... End jeg selv har været vant til, men også i det hele taget i 
forhold til, hvad andre mennesker er vant til.  
 
M: Mm. Så det er meget det her med at kunne tilpasse sig forskellige mennesker måske? 
 
C: Ja, lige præcis. Det er en kæmpestor udfordring med det her med situationsbestemt ledelse, ikke. Så ikke 
man bare falder i kategorien af at være helt boksopdelt fuldstændigt, fordi det er meget meget få steder i denne 
her hverdag her, at den regel den går igen, og at det bare kører på… 
 
M: Har du - nu siger du situationsbetinget ledelse - har du været på noget kursus eller træning eller noget?  
 
C: Ja, vi kører noget internt, ikke. Også er der, hvad kan man sige, en masse opfølgning, på de her kurser og 
sådan noget, så det vil der være løbende ligegyldigt, hvor jeg befinder mig i, ja, i hierarkiet, lad os kalde det 
det.  
 
M: Mm. Spændende. Så du har været leder i et år simpelthen?  
 
C: Ja. 
 
M: Her i biksen? 
 
C: Yes. 
 
M: For 15 mennesker?  
 
C: Ja. 
 
M: Og er det fuldtid og deltid eller?  
 
C: Ja, det er en blanding af fuldtid og deltid, ja. 
 
M: Render der virkeligt kun så få mennesker rundt herude?  
 
C: Ja, jeg er også choket. Vi snakker, hvad 22.050 kvm eller sådan noget, ikke. Ja. 
 
M: Ja, det er virkelig stort. Okay. Ja. Det lyder som en udfordring også, vil jeg sige. 
 
C: Ja, det er Sjællands største (virksomhedsnavn), og vi har - når vi er pressede, så har vi ligeså få mennesker 
gående her, som de har ude på Nørrebrogade for eksempel.  
 
M: Ja, som er mini? 
 
C: Ja, lige præcis. Så jaja, igen det kræver lidt, ikke sådan. 
 
M: Okay. Mm. Helt sikkert. Hvis vi lige så springer direkte ud i det, de her 15 medarbejdere ish og 
generationsforskelle eller sådan forskelle mellem dem - nu ved jeg ikke, hvad aldersspænd, det er sådan. Kan 
du tale lidt om, hvad for nogle forskelle du oplever, sådan i dagligdagen?  
 
C: Ja. Men altså man kan sige, aldersspringet derude nu her, det kører fra 20-35 år. Jeg har haft nogle, der har 
været yngre og jeg havde nogen, der var - argh, dem der var ældre nåede lige at stoppe, inden jeg trådte til. Så, 
men i forhold til alder og sådan noget for sælgerne, er der ikke den store påvirkning. Det er en ret stor koncern 
jo, vi har jo nogle retningslinjer og sådan, så i forhold til alderen, der er selvfølgelig noget personlig erfaring 
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for individerne derude, som gør, at de agerer på forskellige måder, men ellers er det som sådan ikke en af de 
store udfordringer. 
 
M: Nej, så du oplever ikke, at du skal tage højde for, at dine medarbejdere er forskellige i særlig høj grad?  
 
C: Jo, jeg tager rigtig stor højde for deres forskelligheder, men alderen er ikke en af dem. Det er det ikke. 
 
M: Nej. Er der ellers noget sådan generelt, eller er det sådan meget one-o-one? 
 
C: Nej, altså i forhold til hvis jeg skal have en dag til at køre sådan ligesom dagen i dag, så har jeg egentlig 
ikke tænkt så meget over deres alder, og det kommer jeg egentlig heller ikke til. Jeg er meget imod det her 
med sådan - alder, anciennitet udløser de forskellige her - det er meget, meget kompetence-orienteret. I stedet. 
 
M: Kan du fortælle om, hvorfor du er imod det? 
 
C: Hvorfor jeg er imod det? Jamen jeg er selv ret ung jo. Så jeg har selv rigtig mange gange stødt ind i det her 
med, stået ved siden af Bent på 55, og per anciennitet så har han bare førstevalg eller noget i den stil. Og det 
er... I min optik ikke sådan, du får det bedste resultat. De bedste bilister er heller ikke de ældste bilister, det er 
lidt det samme på et arbejdsmarked. Det er ikke altid de ældste individer, som klarer det bedst, eller som har 
den bedste faglighed. Så det er simpelthen bare derfor.  
 
M: Ja. Er det noget, du har oplevet her i koncernen, at anciennitet normalt vægter meget? 
 
C: Ja, ekstremt.  
 
M: Ja. Mm. Og, hvis vi så snakker - nu siger du lidt, at du egentlig ikke - det er også en ret ung flok, du så har, 
hvis de er mellem 20 og 35, der kan selvfølgelig godt være nogle, en del forskelle alligevel, jeg ved ikke en på 
35 måske har børn og så de helt unge og sådan. Er der noget, du sådan tilpasser? Du siger, at du, ja… I din 
ledelsesstil overfor dem? Er der nogle forskellige behov…? 
 
C: Nej, jeg tager ikke højde for deres alder. Jeg tager ikke højde for, jeg tager som sådan heller ikke højde for, 
om de har børn eller ej. Man kan sige, igen så er jeg jo, lad os sige så "heldig" at være i en koncern, som har 
nogle - en masse retningslinjer, så det er med at få det tilpasset indenfor dem. Så jeg er mere tilhænger af at 
sørge for, at mine medarbejdere har den forståelse af, at de til enhver tid kan komme, hvis de har noget, som 
de gerne vil have rettet til. Fordi hvis jeg laver en vagtplan for 15 mennesker, så sætter jeg mig ikke ned og 
har et to-timers interview med dem i forhold til, hvornår på året de godt kunne tænke sig at holde deres ferie, 
og hvordan det passer med børnepasning og sådan noget. Det kan jeg ikke tage højde for. Det er også en 
arbejdsplads, så jeg stikker nogle retningslinjer ud og et skema og nogle mødetider, også tager jeg det, som 
det kommer med folk dér. Og det er selvfølgelig klart, dem med børn er rigtig gode til at komme i god tid med 
rettelser, fordi man som regel planlægger en lille smule længere frem i tiden, og nogle af de lidt yngre individer, 
jeg har derude, de kan sagtens finde på at komme dagen før, ikke. Så. Så det er jo. 
 
M: Så det er en tydelig forskel, du måske oplever… 
 
C: Ret tydelig forskel, ja. 
 
M: At de er lidt mere planlæggende? 
 
C: Ja.  
 
M: De ældre. Er der slet ikke sådan andre - nu har du - nu er de ikke så spredt aldersmæssigt, jeg har snakket 
med andre, som har medarbejdere på 70 og sådan noget. 
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C: Jaja, pensionsklar.  
 
M: Ja. Så, men der er ikke sådan andre ting. Det her med at være deltid måske og være fuldtid, udover den 
forskel, der er ikke noget, du sådan? 
 
C: Jamen altså man kan sige, det er igen svært, fordi jeg har jo nogen deltidsmedarbejdere, som er først i 
20'erne, som er rigtig gode til at tage ansvar, også har jeg nogle deltidsmedarbejdere, som er igen først-midt i 
20'erne, som på ingen måde er interesserede i at tage ansvar, så igen. Det er sådan lidt. Det er også en af 
årsagerne til, at jeg ikke kigger på deres alder. Jeg vil måske vove at påstå, at jeg kan måske kun alderen sådan 
specifikt på halvdelen af dem, som går derude, fordi det er ikke, det har ikke været interessant for mig førhen. 
Det er det sådan set heller ikke nu jo, fordi det er jo igen kompetencerne, jeg kigger på og deres interesse i og 
sådan tage ansvar og udvikle sig selv. Det er mere dét, det går på.  
 
M: Mm, så du oplever, at der er forskelle på, hvordan dine medarbejdere både ansvar, men også om de har lyst 
til at udvikle sig og stige i graderne?  
 
C: Ja, bestemt. Men igen. Det bliver lidt svært for mig at sige, at alle dem, jeg har - nu har jeg hvad - tre stykker 
over 30 - og... Jeg kan ikke generalisere og sige, at de alle sammen har valgt deres vej mod et bestemt mål 
eller har en 5-års plan eller. Det kan jeg sige om alle dem, jeg har, som er omkring 20'erne. De har allesammen 
en 3-års plan eller en 5-års plan, men det er fordi, de går på en skole, så det har de valgt for dem, nærmest. Så 
det. Så men som sådan er der ikke… 
 
M: Så der er ikke sådan lavet udviklingsplaner for dem over 30? Det er ikke noget? 
 
C: Kun for dem, som har en speciel-rolle, det vil sige… En af dem er min ansvarlige på (utydeligt)-delen, og 
der er lavet en udviklingsplan i forhold til de kurser og de, hvad skal man sige, fremtidige tilmeldinger, der 
ligesom kommer på hende. Ja. Men ellers så er der ikke nej.  
 
M: Nej. Og hvad sådan, hvis vi skal prøve at snakke lidt ud af (virksomhed) og sådan - generationsforskelle 
sådan lidt mere generelt, er det noget, du har oplevet? Du var lige en lille smule inde på det med ancienniteten 
dér i forhold til Bent, eller hvad du nu kaldte ham. Er det noget, du har oplevet, måske også inden du blev leder 
eller noget du sådan har lagt mærke til...?   
 
C: I forhold til at der bliver stillet spørgsmålstegn eller fordomme eller hvordan - hvad mener du?  
 
M: Det er sådan lidt, hvordan du forstå det, ja - altså sådan, hvad er?  
 
C: Men der er jo generationsforskelle alle steder, også er det jo, hvordan det så påvirker situationen i højere 
eller mindre grad. Så jojo, bestemt. Altså der er jo altid den her aldersfordom, lad os kalde det det. 
 
M: Ja? Kan du tale lidt mere om det? 
 
C: Jamen, altså, jeg vil sige, vi rammer den bestemt, når vi snakker arbejdsmæssigt. Nu (virksomhed) går også 
ind for at have unge ledere, så på den måde, så er det ikke sådan, så er det ikke noget, der sådan har ramt her. 
Men det ligger altid sådan lidt... Det ligger altid sådan lidt, hvad skal man sige, ikke på agendaen, men ligger 
og lurer lidt i forhold til kunders kommentarer eksempelvis på mange af de sælgere, jeg har derude. Det oplever 
jeg. Det er nok det, jeg oplever mest.  
 
M: Hvis de er meget unge eller hvordan? 
 
C: Ja, hvis de er unge. Eller specielt hvis kunder eller folk i det hele taget bliver ramt på en sådan lidt… De er 
lidt utilpasse eller lidt utrygge eller utilfredse med situationen, så er den nogle gange meget nemmere at hive 
op ikke. Så hører jeg tit: "den unge pige, jeg handlede med" eller "den fyr jeg snakkede med her - han var ikke 
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så gammel, så det har nok været derfor." Det kan tit komme som sådan nogle små spydige. Det er nok det, jeg 
oplever mest. 
 
M: Ja. Og det er så på grund af, at man tænker - forstår du det som om, at de ikke har nok erfaring, at det er 
det, kunden hentyder til?  
 
C: Mange gange så har det ikke noget med erfaring at gøre, det har som sådan ikke noget med fagligheden at 
gøre, det har noget at gøre med den besked, som kunden får. Så kan man så sige, så vil der være noget omkring 
det her med, at nogen af de ansvarlige jeg har, eller nogle af de ældre medarbejdere, jeg har derude, vil være 
bedre til at kunne sætte sig ind i kundens sted, de vil være bedre til at formulere en besked. Hvor at nogle af 
de lidt yngre deltidsmedarbejdere, jeg har, de er meget sat op i "det er en regel - det her det skal jeg sige", så 
lægger de måske ikke så meget i, hvordan den besked blev formidlet.  
 
M: Og tror du, det har noget med alder at gøre, eller med erfaring?  
 
C: Der tror jeg, at alder og erfaring hænger sammen.  
 
M: Mm. Og, nu siger du, at du har været på kurser eller noget intern træning osv. i forhold til det her med 
ledelse. Har der været noget som helst generationsledelse på agendaen, eller er det et begreb, du har hørt før? 
 
C: Nej, slet ikke. Det har der ikke været. Altså når vi er på de her kurser eller har de her interne fagdage og 
sådan noget her, der bliver ikke taget højde for generationer eller aldersforskelle eller... Slet slet ikke. Der 
bliver taget meget udgangspunkt i, hvordan det bliver ønsket, at jeg skal agere i min rolle, og hvordan det er 
meningen, jeg skal uddelegere de opgaver, der nu engang er. 
 
M: Så til selve træningen er det ikke noget, der bliver lagt vægt på, men det er heller ikke noget, I sådan bliver 
undervist i eller på anden måde sådan, at I skal være parat på eller der kan være de her forskelle, som I bør 
være opmærksomme på eller...? 
 
C: Nej, slet ikke. Altså når der bliver udstukket retningslinjer og regler og lidt samme måde, som jeg også 
laver skema på her, så bliver der ikke taget højde for alder og forskelligheder, så bliver det bare stukket ud, 
fordi det er retningen, og det er vejen mod målet, også vil der altid være de her små tilpasninger i den ene eller 
den anden grad. Men det er sådan nogle ting, som kommer løbende. Men det er aldrig noget, der er inkluderet 
hverken i min forberedelse eller i den træning eller det kursus, som der bliver givet til mig og mine ansatte. 
 
M: Nej. Nu ved jeg slet ikke hvor meget - det er noget, jeg i hvert fald har været meget optaget af - men alle 
de her store konsulenthuse - McKinsey og Deloitte og PwC og Implement osv. osv. De forsker og undersøger 
rigtig meget omkring de her generationsforskelle, og der er så flere og flere virksomheder, der begynder at 
følge lidt med og sådan "orv, det er noget, vi skal være opmærksomme på." Men skal jeg forstå det som, at det 
er ikke noget, som (virksomhed) har...? 
 
C: De er lige begyndt på det i år. Vi har - der er lige blevet afholdt noget (utydeligt)-kursus her for, hvad er 
det, et par uger siden, hvor det er første gang i lang tid, hvor det er nogen udefra, der kommer og afholder 
kurset, og det er over 5-6 moduler i løbet af et års tid. Jeg skal ikke kunne svare på, om det kommer der. Om 
det er nu, det træder ind i (virksomhed), det skal jeg ikke kunne svare på. Men det kunne jo være oplagt, hvis 
du siger, at det er på tavlen i hvert fald, ikke.  
 
M: Det er det. Men det er jo et spørgsmål, om det overhovedet er relevant at tale om, fordi du oplever jo ikke 
nødvendigvis, at det er noget, du mangler i dagligdagen, at sådan, at kunne skelne eller...? 
 
C: Nej, slet ikke. Det mener jeg heller ikke, altså med de opgaver, der er ude i butikken her, der er det heller 
ikke nødvendigt. Det er selvfølgelig klart, at jeg kan sætte folk i nogle situationer eller positioner, som vil 
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gavne dem, eller som vil gavne mig eller kunder eller butikken den ene eller den anden vej. Men det er ikke 
mere end det. 
 
M: Så igen, som jeg forstår det, går det helt tilbage til deres kompetencer?  
 
C: Ja. 
 
M: Og det vil så sige, du har sådan fuldstændigt mappet eller har helt kendskab til alles kompetencer af dem, 
der går derude?  
 
C: Jeg har jo lavet sådan en lille overordnet, ikke, i forhold til, hvor længe folk har været her, jeg bruger utroligt 
mange kræfter eller utroligt meget tid i hvert fald på det her med sådan at ranke i forhold til det her med at nå 
budgetterne. Og i forhold til det, så er det meget simpelt, så skal det jo på en eller anden måde opnås med de 
mennesker, jeg har derude, så jeg har jo en meget klar føling på, hvem der ligger hvor i forhold til omsætning, 
og hvem der ligger hvor i forhold til håndtering af bestemte opgaver, så ud fra det, så rykker jeg rundt på folk, 
ja.  
 
M: Mm. Så måden du lidt håndterer - det lyder forkert - måden du lidt også planlægger det er også ud fra deres 
salgstal osv. eller hvordan?  
 
C: Ja. Lige præcis.  
 
M: Og hvordan gør du så, hvis der er nogen, der ikke klarer sig ligeså godt, kommer de så bare over i noget 
andet, eller får de så noget træning eller?  
 
C: Nej, slet ikke. Altså mit største fokus ligger på at sørge for, at de bliver udviklet som sælgere. Altså man 
kan jo sige, vi er jo en forretning jo, vi lever jo af omsætningen. Så det er klart, de individer, der går rundt 
derude, de skal jo kunne råde og vejlede kunder og sælge, så vi både når et budget, men også sådan så folk de 
rent faktisk kommer hjem med noget, de ikke returnere, fordi det er bare dårlig forretning. Så i forhold til det, 
så vil der være noget træning, eksempelvis så bliver alle sælgere trænet om mandagen og om lørdagen. 
 
M: Hver uge? 
 
C: Hver uge ja. Og det er jo så i forhold til produkter, den retning jeg gerne vil gå i i forhold til, hvor vi halter, 
i forhold til personlig udvikling på dem har de en opfølgning én gang om ugen, det vil sige, det har de med 
min hvidevarer-ansvarlige, fordi det er jo hovedsageligt hvidevarerne, der har den største del af det. Så han 
har en opfølgning på dem en gang om ugen i forhold til nogen delmål, og i forhold til, hvad deres præstationer 
er, og hvad forventningerne er til dem, og hvordan vi så kommer i mål med det. Og når alle de her ting så 
bliver tilpasset, hvis der så stadigvæk er noget, så vil der blive rettet i vagtplanen, således at en af de nye altid 
vil være på vagt med en af dem, som har været her i længere tid. 
 
M: Så også sådan noget mesterlære lidt? 
 
C: Ja. Lige præcis, ikke. 
 
M: Mm, det er meget, ja, træning og sådan individuelt også, hvis de har det hver uge. Men det er så med en 
anden person end med dig? 
 
C: Ja, men det er sådan, så jeg har to ansvarlige i butikken. Og den ene af dem han står for det, der hedder 
salgsopfølgning, det er egentlig fordi, at han er salgsansvarlig for hvidevarerne, så han er egentlig den, der 
sådan skal sørge for at butikken kører som den gør, også har jeg så opfølgningen med ham en-to gange om 
ugen i forhold til alt, hvad der hedder indkøb af varer, hvordan det går med sælgerne, hvad skal vi have 
redigeret ude i butikken, hvordan ser det ud, hvordan står det til. 
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M: Så det er sådan lidt mere ansvaret for varerne, og du har så lidt mere det overordnede ansvar for 
medarbejderne?  
 
C: Ja, altså man kan sige, om det går godt eller skidt, så er det mig, der står for skud jo. Så det er jo delt lidt 
op i salgsansvarlig, der står for butik, også lad os sige, jeg er måske lidt mere budgetansvarlig, så jeg bruger 
lidt mere tid på at få information på papir kontra den personlige, som de får ude i butikken, ikke.  
 
M: Og hvis han har samtale med dem hver uge, hvor ofte har du så sådan, ja. Hvor ofte er du sådan i kontakt 
med dine medarbejdere eller har enkeltsamtaler med dem? 
 
C: Jeg fokuserer lidt mere på at køre det her "walk and talk"-koncept, således at når de har den her opfølgning 
her, så er den meget konkret i forhold til nogle tal og i forhold til de målsætninger, de i fælleskab har sat osv., 
også fokuserer jeg lidt mere på at være den overordnede, det vil sige, at når tingene går rigtig godt, så vil jeg 
hellere end gerne anerkende dem på stedet, gerne foran de andre, også er det det. Hvis der så er nogle steder, 
hvor vi halter lidt, og det ikke er blevet reddet igennem den her salgsopfølgning her, så vil jeg så her prøve at 
se, om ansvarlig stadigvæk kan nå at rette ind i forhold til de opfølgende salgsmøder, de kører, eller om vi 
tager en snak. Man kan sige igen, nu her når der er så meget fokus på dem, og det er meget sådan sælger- og 
menneskefokus herude. Så kan der være mange årsager til at have en dårlig dag eller en dårlig uge, så… 
 
M: Kan du sige lidt mere om salg- og menneskefokus, fordi jeg er godt klar over at I, altså det her salgsfokus, 
men menneskefokus, hvad ligger der i det? 
 
C: Jamen det er jo det her med profiler og personer, ikke. Altså sælgere er jo - jeg tror, jeg skal passe på med 
at sige en "god sælger" - fordi en god sælger kan have mange ansigter, men i det hele taget, så er en sælgerprofil 
jo mange gange anderledes end for eksempel en servicemedarbejder i Føtex, der er stor forskel på, om du er 
salgsansat i Føtex, eller om du er salgsansat i (virksomhedsnavn). Og det er jo, det er ikke alene ud fra træning 
og opfølgning, man kan få alle til det. Det er også meget i forhold til, hvad folk selv vil, og hvad de rent faktisk 
præsterer.  
 
M: Nu ved jeg for eksempel ikke så meget om salg, så hvad ville forskellen være, fordi jeg er godt klare over, 
at I har nogle dyrere varer her, og der er noget andet i det, end at sælge fødevarer, men udover det…? 
 
C: Ja, jamen den store forskel ligger jo i, at jeg har jo et krav til mine sælgere herude i forhold til, at de skal 
have noget produktkendskab, de skal have en slagstræning, dvs. sådan de skal kunne de her basale salgstrin, 
teknikker. Også vigtigst af alt, så det her med, at det bliver personligt, der bliver skabt en relation. Hvis du 
spørger efter en vare herude, så bliver du fulgt hen til varen, du har mulighed for at få information omkring 
den, sælger herude vil til enhver tid høre, hvordan det kan være, at du skal have et nyt produkt, hvad ligger der 
til grund for det, der er jo en årsag til, at folk de vælger at komme ned i en butik og handle et produkt, kontra 
bare at gøre det på nettet. Hvorimod hvis man spørger i - lad os sige eksempelvis Føtex, hvor den her givne 
vare står, så vil du jo i stor grad bare blive peget i en retning. Det er sjældent, du bliver fulgt derhen, og hvis 
du endeligt bliver fulgt derhen, så er der aldrig nogen, der begynder at tale med dig om, du vil have en light, 
eller om du vil have en almindelig. Det sker ikke. Hvor imod det er et krav herude.  
 
M: Ja. Det giver supergod mening. Nu kom vi lidt let og elegant henover den her med, hvor ofte du har, altså 
sådan one-o-one, og det her walk-and-talk, snakkede du om. Det var lidt kun, hvis det kom sådan helt ud på et 
sidespor? 
 
C: Ja, altså man kan sige, jeg vælger at gøre det sådan, så når vi har den her opfølgende samtale i forhold til, 
at vi skal præstere på nogle punkter, eller vi skal gøre det her bedre, eller sådan noget, så er det først, når jeg 
har arbejdet så meget igennem min ansvarlige, at jeg kan se sådan her, det er stadigvæk ikke det resultat, vi 
søger, så ja, så tager jeg den dér, og det er egentlig ligeså meget for at få en føling omkring, om den her sælger 
rent faktisk er interesseret i at være her, eller om der ligger noget andet til grund for det her. Er det nogle 
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værktøjer, han eller hun mangler, for der kan jo være mange årsager til det. Hvor imod når det er det positive, 
så snakker vi dagligt. Der kører rigtig mange mennesker igennem butikken herude, så så i løbet af dagen er 
jeg flere gange ude og følge op på, hvordan det går, hvad er godt, hvad er skidt, og der er jo selvfølgelig en 
masse - nu skulle jeg til at sige kvoter, men der er en masse sådan - målspektre i forhold til procenter og 
omsætning, og hvad for en varegruppe og sådan noget her. Så der er en masse af de her, så der vil altid være 
noget at rose, og det er jo fordelen ved at være mig jo. Det er, at jeg ikke behøver at sidde og pege på det 
negative konstant, men rent faktisk kan rose dem for det, de gør godt. 
  
M: Ja, det er vel også fordi, du har sat et godt team… Måske? 
  
C: Ja. Altså jeg har det sidste års tid haft en - jeg tror jeg skal passe på med at sige stor udskiftning, men 50% 
af dem derude er blevet skiftet ud indenfor det sidste år.  
  
M: Ja, det er også en del jo, kan man sige. 
  
C: Det er… 
  
M: Og hvad har været årsagen til at… Hvordan har det forløb været? 
  
C: Øhm, forløbet har været presset. Det her med at finde sælgere eller finde folk, man gerne vil have, og som 
også passer ind i et team og sådan noget her, det kunne jeg rigtig godt tænke mig, hvis det var noget, der skete 
i løbet af en måneds tid, men det er det ikke. Det er en lidt længere varig proces, og det er også derfor at nu 
her, der står jeg måske med noget, der svarer til det hold, som vi reelt set kan fortsætte med, ikke. Og det har 
taget et lille års tid. 
  
M: Mm. Og hvad har overordnet set, altså har det været folk, der selv har valgt at gå, eller har der været 
opsigelser eller? 
  
C: Det har både været opsigelser og folk, som er stoppet. Og det, igen, der er en naturlig udskiftning i forhold 
til, at jeg har nogle deltid, som studerer, så kommer der den her naturlige udskiftning i forhold til, hvis ikke 
det passer ind i teamet, at der er... Hvis der er én, som kører sit helt eget show, fordi igen, det er en stor koncern, 
og vi har nogle, ja nogle få retningslinjer, også er det indenfor dem, vi så balancerer, ikke. 
  
M: Mm. Også bider jeg lige mærke i, du nævner det her med den her ros og anerkendelse, den var særligt god 
at give eller gerne foran de andre, nævner du. Hvordan oplever du, at, altså det er bedre at sige det foran andre 
end at lige trække personen til side eller? Kan du? 
  
C: Det er faktisk meget forskelligt. Jeg har jo nogen derude, som slet ikke er interesserede i at hverken blive 
rost eller anerkendt foran andre. Og det er jo igen, hvordan man kigger på det, men det er jo lidt sjovt, når de 
har så meget med mennesker at gøre, som de har, de snakker med så mange kunder, de bliver konstant overhørt 
af deres kollegaer, så er det lidt sjovt, at de ikke - for mig i hvert fald - lidt sjovt, at de ikke sådan ynder at tage 
den til sig og gerne vil have den ros, men der er stor forskel på dem. Nogen, de lapper det i sig og elsker, at 
folk står i en rundkreds og klapper, og andre de får helt røde ører. Så igen, det kommer an på, hvem det er, det 
kommer også an på situationen. Og det er selvfølgelig klart, at det er heller ikke sådan, så jeg i løbet af dagen 
har fem gange, hvor jeg går ud og samler folk, fordi vi lige skal have klappet en på ryggen. Det er slet ikke 
sådan, det foregår. Det er meget mere low key, det er meget mere mig, der kommer ud og roser for en 
enkeltstående situation. Og jeg er helt overbevist om, at… at… Jeg skal passe på, men jeg er helt overbevist 
om, at der er mange, som får ekstrem gavn af det, også er der mange, hvor det praller lidt af på…  
  
M: Praller af… Hvad tænker du om det?  
  
C: Jamen, hvis du har en sælger derude, som har nogle forventninger til sig selv og har en vis erfaring, og hvis 
så jeg roser i forhold til en bestemt retning, som jeg ønsker, vi skal gå, så kan de stadigvæk have sådan en 



Specialeafhandling af 
Michelle Bertelsen 

Side 69 af 112 

 

mavefornemmelse af, at de kan gøre det bedre, eller at i sidste uge, der sigtede vi efter noget andet, så det 
forstår de ikke helt, hvorfor vi ikke fortsætter med. Så der kan være den her, de vil jo stadigvæk gerne ses, de 
vil stadigvæk gerne høres, men der er stadigvæk denne her sådan lidt underlæggende med, at det ikke er sådan 
helt godt nok, bare fordi jeg siger det. 
  
M: Så de er ikke tilfredse med deres egen præstation? 
  
C: Ja. Ja. Egen indsats, ikke. 
  
M: Mm. Og oplever du, altså sådan at denne her med ros, nu siger du godt nok, ar der er nogen, som hellere 
vil have det 1:1, eller sådan de vil ikke have meget opmærksomhed omkring det, også er der nogle, hvor de 
synes, det er megafedt. Oplever du, at det er - lad os sige mest de helt unge der, eller sådan eller er det bare 
helt på tværs? 
  
C: Nej, det er faktisk, det er helt på tværs. Det er ikke aldersbestemt, vil jeg sige. Det er meget 
personlighedsbestemt.  
  
M: Ja. Og hvordan mærker du, er det helt ligefrem bare lige at mærke, at det her, det er en person, som… Eller 
er det fordi, du kender dem, rigtig godt? 
  
C: Nej, altså jeg bilder mig ind, at de fleste mennesker kan se, når andre mennesker, de bliver utilpasse, men 
en stor del af min hverdag og mit arbejde, de består jo i at kunne aflæse, om folk de er tilpas, eller om de er 
utilpas, hvor godt de trives i en given situation. Og jeg sidder også i en position, hvor at når jeg spørger, hvor 
godt det går dem, så vil man mange gange få sådan et autopilot-svar, ikke. Det er de færreste mennesker, der 
er rigtig tilpasse ved at sige "jamen det går faktisk af helvedes til." Så på den måde, så når jeg rent faktisk 
spørger om det her, så er jeg nødt til ligesom at kunne se, om de mener det, om det er oprigtigt eller… Eller 
om de giver mig et hurtigt svar for at slippe. 
  
M: Når du siger det, så kommer jeg lidt til at tænke på det her med at have det private eller personlige sådan 
med på arbejde, fordi nu har I en masse ting, I skal nå og nogle salgsresultater osv. Hvordan har I det her på 
arbejdspladsen med, altså for eksempel dele, hvis der nu er noget derhjemme, der ikke går så godt? 
  
C: Ja. Det er meget personligt, forstået på den måde, at det er meget forskelligt. Der er mange derude, som 
deler rigtig meget, og der er mange derude, som har det rigtig godt sammen. Også er der andre, som ikke giver 
noget som helst, og det er ikke nødvendigvis som i ikke deler noget med nogen, men fordi at når man er en 
arbejdsplads, hvor de går op og ned ad hinanden, som de gør her så meget, så er der nogen, man deler meget 
med og nogen, man ikke deler så meget med.  
  
M: Mm. Ja. Og hvad oplever du, at det er helt natuligt, at det er der ikke nogen udfordringer i eller noget? 
  
C: Der ligger jo de udfordringer i det, at der mange gange går sådan - der går også lidt snak i krogene, ikke. 
Og det mener jeg bestemt ikke er unikt for arbejdspladsen her, så det... Det finder jo sted alle steder. Der bliver 
noget snak i krogene, også bliver det taget op. Og det er jo. Det er jo først dér, at man rigtigt bliver opmærksom 
på, hvem der snakker meget sammen, og hvem der så deler meget af det her. Og det er også lidt det her med, 
og det er også derfor, jeg lader være med at involvere mig så meget i det her med, hvis der ikke bliver opnået 
en målsætning og sådan noget, fordi det kan hurtigt virke meget intimiderende, hvis jeg kommer og siger "nu 
har du selv sat den her målsætning. Den er ikke blevet nået. Hvad gør vi ved det?" Fordi igen, der kan ligge 
meget til grund for det, og jeg er nok den herude, som der bliver delt mindst med.  
  
M: Mm. Og hvordan har du det med det?  
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C: Det har jeg det som udgangspunkt egentlig fint nok med, så er det også nemmere for mig at lade være med 
at tage højde for det her med alder, børn, hjemmefrontposition i forhold til, når jeg planlægger alt muligt, fordi 
det er jeg heller ikke interesseret i at tage højde for. 
  
M: Nej. Så når du siger snakken i krogene, er det så, at folk bare snakker privat med hinanden, eller er det så, 
hvis folk decideret snakker om nogle af deres kollegaer bag de andre…? 
  
C: Ej men det er et meget løst begreb herude. Forstået på den måde, at alle omtaler alle altid. Du skal tænke 
på, de kan jo se deres egne tal, de kan se deres kollegaers tal, de kan se præstationer på den ene og den anden 
måde, plus vi har jo mange kunder, som kommer igen. Så det vil sige, at vi har mange kunder, som taler med 
forskellige sælgere derude, og der er både gode og dårlige oplevelser med det. Og kunder kommer jo også med 
positiv og negativ respons på de forskellige sælgere. Så det… 
  
M: Og er det også noget, alle kan se?  
  
C: Som sådan ikke, men mange af de her ting her, de bliver jo dokumenteret i forhold til, hvis der er en kunde, 
der kommer ned med en utilfredshed, så bliver det jo noteret, således at jeg enten kan få besked, eller den 
respektive sælger kan få besked. Så på den måde er der jo mange, der tager imod ros, som ikke er berettiget til 
den sælger, der rent faktisk får det, men også mange gange får en skideballe, som ikke er berettiget. Så på den 
måde har de et tæt samarbejde og et tæt forhold, og det er meget vigtigt for mig, at de både kan sluge en 
skideballe på en andens vegne, men også samtidigt tage imod ros uden, at de begynder sådan at stjæle alt 
(utydeligt). Så på den måde, så kan det både skabe et rigtig godt sammenhold, og det kan også skabe lidt splid.  
  
M: Mm. Okay, hvis vi lige går lidt ind i nogle af de her overordnede begreber her, som jeg har præsenteret dig 
for med generationsforskelle, tænker du så - nu oplever du det ikke så meget, og du arbejder endda mod det, 
som jeg lidt kan forstå, at du vil ikke tage højde for, hvor gamle folk er, og om de har børn og alle de her ting. 
Jeg kunne godt tænke mig at høre, om du tænker, at der er nogle styrker eller svagheder, hvis man gør det? 
Hvis man netop går ind i den dér, hvad kan man sige, diskurs om, at der er nogle forskelle... 
  
C: Det tror jeg bestemt, der er. Specielt når vi snakker, når man når en alder, hvor man har børn... Så vil der 
kunne være visse fordele ved at kunne tage det i betragtning. Det vil der bestemt være. 
  
M: Ja. Så kun i forbindelse med dét, eller er der andre ting, hvor du tænker, at der vil være…? 
  
C: Nej, altså jeg... Igen så mener jeg ikke, at det er noget, der skal - som udgangspunkt - ligge på dagsordenen 
i forhold til, hvad jeg tager højde for, når jeg planlægger en arbejdsdag. Grunden til at jeg nævner det her med 
børn, det er fordi, at de som regel planlægger lidt længere frem, også er der nogle bestemte ferieperioder for 
eksempel. Og hvis man er på forkant med det, så letter det en situation for mig, og hvis man er på forkant på 
det, så vil den enkelte medarbejder også føle sig tilgodeset. Så der er jo selvfølgelig noget opmærksomhed i 
det, og noget - lad os kalde det belønning. Så jo, det vil klart have nogle fordele nogle steder. 
  
M: Ja. Nu har jeg jo været ude og snakke med en del andre også, og de ser ofte, at de unge har endnu mere 
behov for at blive udfordret og hele tiden udvikle sig…  
  
C: Ja.  
  
M: I deres rolle, og nu lyder det som om at herude, der er meget fokus på udvikling hele vejen rundt, men 
oplever du på nogen måde, at de helt unge lettere kan sidde fast eller sådan har brug for, at der sker lidt mere? 
  
C: Ja. Men både ja og nej kan man sige. Altså nogle af de mere erfarne og ældre sælgere, jeg har derude, de 
kommer jo ikke med på ligeså mange kurser, af den simple årsag, at det ikke er nødvendigt. Af den simple 
årsag, at der ikke kommer så meget nyt i butikken, som de skal have vendt rundt. Og i forhold til de unge 
sælgere, der er kanonstor forskel i forhold til, hvem der rent faktisk får det bedste ud af den situation, de nu 
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engang er i og sætter lidt en dyd i at kunne bruge det videre hen. Også er der dem her, som mere eller mindre 
sådan til tider, kan betragte det lidt som et deltidsjob til supplering af SU. Og det er jo lidt loddet, jeg sidder 
med, når vi har så unge medarbejdere jo. 
  
M: Mm. Ja. Så du oplever, eller det er lidt svært at snakke om, kan jeg lidt forstå, fordi der er så stort et 
udviklingsflow, der allerede ligger sådan helt naturligt i kortene, at så vil de unge bare blive tilbudt mere, fordi 
de er mindre erfarne, og de ældre har ikke behov. Er det lidt sådan? 
  
C: Ja, lige præcis. Men jeg tager stor højde for, hvem der reelt set vil mere. For det er klart, at de 
deltidsmedarbejdere, jeg har, som udgangspunkt, ikke bliver tilbudt de samme udviklingsmuligheder som mine 
fuldtid. Og de deltid jeg så har, som bliver tilbudt de her kurser, eller de her dage, som der nu engang imellem 
bliver sat af til det. De vil så på en eller anden måde have udmærket sig i forhold til, at de har kastet noget 
engagement i det, ikke. 
  
M: Ja. Er det nogen, der så forestiller sig at blive her, når de er færdige med uddannelse for eksempel eller?  
  
C: Jamen det tror jeg faktisk. Altså jeg har, hvad har jeg haft 2-3 deltid, som er stoppet, imens jeg har været 
her, som også havde givet udtryk for, at de gerne ville fortsætte, men for at være helt ærlig, så er det de færreste, 
der hopper over i et fuldtidsarbejde, også synes det er rigtig fedt at arbejde hver anden weekend ved siden af 
også. Så det er ikke noget, som jeg går og forventer af folk. Slet ikke. Men når det så er sagt, så er det jo min 
fornemmeste opgave at få det bedste ud af de folk, jeg har, mens jeg har dem. Så hvis jeg har en deltid, som 
gør det kanongodt, i de her 10 timer om ugen, han nu engang er her, så får jeg det bedste ud af det, og hvis det 
kræver et kursus eller et uddannelsesforløb eller hvad det nu kan blive til, så gør vi bare det. Jeg vil hundrede 
gange hellere udvikle på en engageret deltid end en fuldtid, der ikke gider at være her. En fuldtid, der ikke 
gider at være her, kommer jo heller ikke til at være her så længe, kan man jo sige. 
  
M: Nej. Det kan der være noget om. Nu kunne jeg godt tænke mig at spørge dig sådan lidt overordnet set, du 
nævner, at i (virksomhed) sætter I ret meget pris på unge ledere, men jeg kunne også lidt forstå på dig, at det 
måske ikke altid har været sådan. Oplever du, nu er du 27, du har været på arbejdsmarkedet alligevel i nogle 
år, oplever du, at der er nogle sådan vilkår, der har ændret sig i arbejdslivet - og det skal forstås meget bredt.  
  
C: Om der er nogen vilkår, der har ændret sig? 
  
M: Ja. 
  
C: Altså med henblik på min alder eller hvordan? 
  
M: Med henblik på - det kunne være noget teknologi, det kunne være noget med anciennitet, der ikke betyder 
ligeså meget længere, måske. Det… 
  
C: Altså det er klart, at jo yngre man er, jo sværere vil det være at kunne vise, at man er parat eller kompetent 
nok til at varetage nogle bestemte opgaver. Det er klart, det er blevet nemmere for mig nu her de sidste par 
år... Men det, tror jeg også er erfaring, fordi det er klart, at jeg vil heller ikke have en 20-årig ansat herude og 
i løbet af de første par dage give ansvarlige opgaver, det er sådan. Det går bare ikke hånd i hånd. Men jeg gør 
oprør med det på den måde, at hvis det her individ her i løbet af en måneds tid har vist engagement og kapacitet 
til at kunne håndtere de her ting her, så er jeg ikke bleg for at give det. Hvor det kan jeg da godt opleve selv, 
at det ikke altid har været sådan for mit vedkommende, eksempelvis. 
  
M: At der er gået længere tid eller? 
  
C: Ja, altså, igen så i takt med jo yngre, man er, så vil du per automatik bare ikke få visse opgaver, og det er 
selvfølgelig klart. Men det er først her de seneste par år for mit vedkommende, at der er blevet kigget lidt mere 
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neutralt på det. Jeg sidder jo stadigvæk med kollegaer, når vi er afdelingslederne for landet samlet, der sidder 
jeg jo stadigvæk side om side med folk, der er dobbelt så gamle som mig jo… 
  
M: Og oplever du, at de har nogle andre prioriteringer, eller nogle andre måder at se tingene på måske, de 
udfordringer I oplever som ledere i… 
  
C: Ja, der er bestemt nogle tilgange, som er lidt anderledes. Ja, lige præcis. Men det er... Jeg tror, jeg skal passe 
på med at kategorisere det som aldersbestemt, men jo. Generelt set, så når vi snakker folk, der er ja, 2x min 
alder, så har de en helt anden tilgang til det, end jeg har.  
  
M: Og hvad - kan du komme med et eksempel, hvad kunne det for eksempel være? 
  
C: Jamen de er knap så konkrete, det hele er lidt flydende i forhold til deres ledelsesstil. Jeg skal passe på med 
at sige, at der er nogen, der sætter det i kategorien med det her situationsbestemt ledelse, hvor de sådan 
camouflerer sig en lille smule af, at så behøver de ikke at være helt hårde, og de behøver heller ikke at være 
helt bløde, så kan de svømme lidt i midten. Det, tror jeg også, har noget at gøre med deres erfaring. Mange 
mennesker vælger at placere sig sådan lidt i slipstrømmen, også flyder de med, ikke. Hvor det... Som du også 
selv nævnte tidligere - unge mennesker - mig eksempelvis, jeg ved godt, at jeg bliver hverken set, hørt eller 
kommer videre, hvis jeg bare flyder med. Sådan fungerer det ikke.  
  
M: Nej. Det tænker jeg generelt er svært at forholde sig sådan som leder, der er man vel nødt til lige at (knipser), 
tænker jeg. Mm. Ja. Er der ellers et lille eksempel, du har på noget, som der bliver sagt på de her kurser eller 
noget, som du - fra nogle af de ældre, som du ikke rigtigt kan se dig selv i, eller som du tænker hmm...?  
  
C: Ja. Altså man kan sige. Mange af de "ældre" kollegaer, jeg har, specielt hvis de har en lidt mindre butik... 
Så kan de godt rejse sig op og have et behov for at sige, at de har det her problem, og det er et kæmpe dilemma 
for dem. Og der kan de for eksempel nævne, lad os sige bemandingen. Så synes de, det er rigtig slemt, at de 
mangler en fuldtid, og det er også rigtig fint. Men jeg ville for eksempel ikke kunne rejse mig op og sige, at 
jeg mangler to fuldtid og min butik er dobbelt så stor. Det er ikke sådan det fungerer, altså det skal jo ikke 
være en konkurrence om, hvem der har det slemmest. Men mange gange så når folk de sådan, det er sku som 
om de bliver for tilpasse i deres situation og for tilpasse i forhold til deres omgivelser. Også når der sker noget 
uvant eller noget uforudsigeligt, eller hvis der opstår noget pludseligt, så har de svært ved at håndtere det. Ikke 
fordi, altså de kommer i mål med det, der er sku ikke noget der. Men det er lige pludseligt det største problem 
for dem i hele verden. Så de er knap så omstillingsparate. 
  
M: Mm. Så man kan generalisere det over til, at vi yngre måske bare er mere fleksible osv., fordi vi er vokset 
op under en mere omskiftelig...? 
  
C: Ja. Ja, fordi jeg tror også, jeg tror som sådan ikke, at vi er mere fleksible, fordi det, tror jeg også, har meget 
at gøre med den situation, man ligesom har privat og ens omgivelser og sådan noget her. Det afspejler ens 
fleksibilitet meget, men jeg tror bestemt, at de sidste mange år, og hvis man tager udgangspunkt i mig, så min 
generation har fået at vide altid, at hvis man vil frem, så skal man give udtryk for, at man vil frem. Man kommer 
ikke sovende til noget. Det gør man ikke. 
  
M: Nej. Ja, også lige her på falderebet, inden vi runder af. Er der noget, du tænker var særligt interessant, eller 
et eller andet du ikke lige havde tænkt over før, eller et eller andet i den her samtale?  
  
C: Hele begrebet generationsledelse. Ja. 
  
M: Ja. Er der noget af det, vi har snakke om, som du måske vil tage med videre eller noget, du tænker? 
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C: Hmm. Det har da givet nogle tanker i forhold til, om det kunne give mig nogle fordele i forhold til noget 
planlægning, men igen, så i forhold til de opgaver jeg skal have klaret og i forhold til de opgaver, som mine 
sælgere har, så vil det være et stort hensyn at tage kontra udbyttet.  
  
M: Mm. Yes. Det er jeg helt med på. Har du en sidste kommentar eller et spørgsmål eller et eller andet?  
  
C: (Ryster på hovedet).  
  
M: Så vil jeg sige tak for din tid.  
 
 

Bilag 7 
 
M: (Introduktion).  
Har du nogle spørgsmål, inden vi går igang? 
 
D: Nej, det er så fint. 
 
M: Ja, nu kender jeg dig jo en lille smule, så det er lidt snyd, men kan du lige kort introducere dig selv. 
 
D: Jamen altså synes sidst, så er der faktisk sket noget nyt. Jeg er blevet - vi har splittet procurement i to dele, 
så vi har - altså (virksomhed) er blevet splittet i to dele, så man har et NetCo-del og en OpCo-del. Jeg er så 
blevet indkøbsdirektør for OpCo-delen, så imellem tiden har jeg både fået ansvaret for det fulde procurement-
ansvar i OpCo plus logistik-ansvaret dér. Så det skete så d. 1/1 2019.  
 
M: I OpCo eller hvad kalder du det? 
 
D: Ja, i OpCo. Man har delt (virksomhed) op i to, så man har... Man har alle de her brands; [navne] og de andre 
brands i ét, også har du i den anden, så har du 4G-netværket, og du har alt fiber, og du har alle sådan 
netværksinstallationer i det andet. Og jeg er så blevet indkøbsdirektør, dér hvor man har brands. 
 
M: Mm, og før var det meget med...? 
 
D: Der var det faktisk på tværs af begge dele. Jeg har fået en større rolle, mere ansvar, flere timer. Så det er 
godt (ironisk).  
 
M: Ja. Endnu flere timer? 
 
D: Ja, endnu flere timer. 
 
M: Og flere medarbejdere vel også? 
 
D: Ja, flere medarbejdere også. 
 
M: Og hvordan er de, eller sådan hvor mange medarbejdere har du nu så? 
 
D: Altså, vi er ved at staffe-up, fordi i det split vi gjorde, så fandt man også ud af, at vi har brug for 
dobbeltfunktioner, så i den gamle regi, der havde du én, der varetog kun HR for alle, men i det nye, så skal du 
have én, der varetager HR begge steder, som et eksempel. 
 
M: Ja okay. 
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D: Så derfor bliver det dobbeltfunktioner. Så alt i alt, der kommer vi op på at være ca. 15. 
 
M: I dit team? 
 
D: Ja, i mit team. Og lige nu så er vi procurement, så er vi kun seks. Der skal vi have 3-4 ekstra, og i det andet, 
der er vi - i dag var vi kun tre, men her senere på dagen, så bliver vi fem. Så vi bliver flere, så alt i alt 15, bliver 
vi.  
 
M: Og hvordan går sådan ca. aldersspændet for dem, du leder? 
 
D: Altså den yngste, han sidder i procurement, han er 25 år gammel. Den ældste han er 60 år gammel. Ja, så 
det er et stort spænd - i hvert fald på procurement-delen. På logistik-delen, der er det faktisk flere, der har 20 
års erfaring. Jeg har ikke, hvad kan man sige - de har deres egen leder, så jeg fokuserer mest på procurement. 
Også har de en leder, som refererer direkte ind til mig.  
 
M: Så hvad er din funktion i forhold til dem? 
 
D: Til dem - jeg er deres leders leder, kan man sige. 
 
M: Okay. Ja. 
 
D: Men på selve procurement-området, der har alle sammen reference direkte til mig. 
 
M:  Okay, så det er nok dem, vi kommer til at snakke om. 
 
D: Ja, så det er nok dem, som, ja.  
 
M: Men fedt med et aldersspænd, så gør det det lidt mere interessant - formentlig - at gå ind i de ting her, vi 
gør nu. Ja, så kunne jeg godt tænke mig sådan helt overordnet, hvis jeg siger generationsforskelle, hvis vi lige 
zoomer lidt ud, eller hvad man kan sige, sådan går op i helikopteren - hvad får det dig til at tænke på?  
 
D: Jamen, man siger jo, at der findes forskellige, sådan der er X-generation og millennium-generation og dem 
lige efter 2. verdenskrig og før dér. Men det er det, jeg hører i medierne, jeg hører nogen, der siger, at der er 
stor forskel på dem. Det kan der godt være. Jeg tror, hvis du har oplevet noget i livet for eksempel en 
depression, der i 28, eller du har oplevet 2. verdenskrig, så har du det på én måde kontra, hvad jeg selv har, 
når jeg så selv kigger tilbage på, at jeg var færdig på universitetet i 2001, og jeg kan relatere mig rigtig meget 
til ham, der er 25 i teamet - stadigvæk. Der er sket nogle teknologiske forandringer, men som generation, så er 
det svært at konkludere for mig, om de sådan er vidt forskellige. Det afhænger lidt af, hvad man selv har 
oplevet i livet og sådan noget. 
 
M: Så det lyder alligevel som om, at du ved ret meget om de her opdelinger, der sådan er sådan helt…? 
 
D: Det er dét, man hører i medierne i hvert fald, at der er sådan en klar opdeling imellem dem, som så gør, at 
den her millennium-generation er helt anderledes end min egen generation, hvor jeg kigger på det, så tænker 
jeg – nej - jeg oplever også, at der er nogen, der siger "jamen I forstår ikke os unge." Jeg kan selv huske - tag 
sådan en ting, som folketingsvalget for eksempel - nu har jeg en fortid i Sverige. Jeg har været dér mange år. 
Og da man ikke var 18, så følte man jo, at man også havde noget vigtigt at sige, så man ville også gerne få lov 
til at sige det til folketingsvalget, selvom man ikke havde mulighed for det. Det har ikke ændret sig til i dag 
heller. Man har det samme, og jeg ved ikke, hvordan det er så for dem, der er ældre end mig selv, om de havde 
det samme, eller om det bare er noget, der er kulturelt eller noget i samfundet, der gjorde, at de ikke havde det 
samme ønske. Men jeg kan spejle mig rigtig meget i dem, som er 25. Jeg synes ikke, der er sket så meget, 
trods alt. På den del af det. 
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M: Interessant. Så det, du siger, det er, at da du var ung, der ville du også gerne, hvad kan man sige, kunne 
sige din mening, og det oplever du også, at de unge gerne vil i dag? 
 
D: Ja, og det kan jeg også opleve i teamet, at de unge føler, at de har masser at byde på, som er typisk, dem 
som er unge, det er typisk dem, som er direkte kommet fra universitetet eller har et par års erfaring, når de så 
kommer ind i sådan et veletableret team, så kan de så kigge lidt op på ham, der er 60 år gammel og føle, at han 
er meget gammel i forhold til dem selv. Det kan jeg også godt se, men jeg kan også godt se, at når man er 60 
år gammel, så har man så meget erfaring af livet, hvor at man som 25-årig, måske brændte en masse energi af 
på at lave de forkerte ting for at nå frem til det samme. Til gengæld så når man er 60 år gammel, så skal man 
også acceptere, at man er ikke 25 mere, så der er en masse ting, som er sket siden den tid, så man skal være 
ligeså nysgerrig på livet, som når man var 25, fordi ellers så risikerer man, at man går i stå.  
 
M: Mm. Ja. Det kommer vi til at komme lidt ind på også. Øhm, har du en sådan umiddelbart - nu som den 
første faktisk, jeg har snakket med, så virker det som om, at du ved egentlig, eller har hørt om det i hvert fald 
i medierne - har du nogen holdning til det eller mening om de her grupperinger, der er lavet? Netop med 2. 
verdenskrig og… 
 
D: Jamen altså, jeg tror det er sådan, at hvis man har oplevet for eksempel radikal sult, altså eller krig, så har 
man også oplevet noget, så man ikke kan sættes i bås med at være en millennium for eksempel. Altså den 
bliver ikke sådan fuldstændig, altså der bliver det lidt karikeret. Jeg tror også, at der kan være forskelle fra land 
til land. Der kan være forskelle fra kultur til kultur. Om det er ligestilling, hvad for nogle værdier, man generelt 
har i samfundet for at kunne sige, hvad for en, altså. Og derfor er de dér kategorier blevet sådan lidt stereotype 
for mig at sige "du er en del af det der, men du kan ikke forholde dig til den anden" - det afhænger af, om man 
er 25 år gammel og har oplevet krig i Syrien de sidste 10 år, så tror jeg ikke, man passer ind i nogle af dem 
her. Til gengæld så er det sådan, at generationen efter 2. verdenskrig eller lige før 2. verdenskrig, de findes jo 
ikke så meget mere, og spørgsmålet er, om vi i Danmark kan forholde os på samme niveau, som man kan for 
eksempel i Polen, hvor der var rigtig mange mennesker der… Altså, så jeg har sådan lidt svært ved at se, at 
det er sådan skematisk at sige "du er en del af" - bare på grund af aldersgruppen. 
 
M: Nu lyder det lidt, som om du siger, at hvis man for eksempel er vokset op under krig i Syrien, at så kan 
man måske ikke - så passer man måske ikke ligeså godt ind under en millennial, så du tænker, at de bedst 
passer, de her generationer, til den vestlige verden eller den rigere del, eller? 
 
D: Jeg tror, at hvis man vil gøre det dér, så skal man have en population, som har været ret ens for at kunne 
sammenligne det. Så man skal tage sådan Vesteuropa eller USA... Store dele af Asien… 
 
M: Ja. Det giver god mening. Det er en interessant vinkel. Den er der ikke andre, der har nævnt endnu. Mm. 
Meget interessant. Og, hvis vi lige går lidt videre, og vi stadigvæk befinder os oppe i helikopteren - 
generationsledelse - er det et begreb, du har hørt før? 
 
D: Er det forskellige personer i forskellige dele af deres liv jo… 
 
M: Jaaa, det…  
 
D: Ja, men det er. Ja. Men det er klart, altså det, jeg kan ikke forvente det samme af en person, der er 25 direkte 
fra universitetet, som jeg kan fra én, der er 45, der har massere års erfaring eller én, der er 60. Det kan jeg ikke. 
 
M: Så er det en personlig erfaring, du har gjort dig, eller er det noget, du også har hørt om i medierne eller læst 
om eller noget, du sådan? 
 
D: Nej, jeg tror, jeg bare sådan kan se det i teamet. Det er ikke ens. 
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M: Nej. Så det er en personlig erfaring, at du kan se, at der er nogle forskellige behov simpelthen? 
 
D: Ja. 
 
M: Mm. Og, så kunne jeg godt tænke mig at høre - fordi jeg oplever, at der har været ret meget fokus på de 
her forskelle i medier bl.a. og særligt i konsulenthusene. Er det også noget, der er fokus på her i (virksomhed)?  
 
D: Det kan jeg faktisk ikke sådan helt svare på, om der er. Jeg synes ikke, jeg kan se, at vi gør noget unikt for 
hver generation. Nej, det kan jeg ikke. 
 
M: Nej, så det er ikke noget, der sådan har været kurser om, eller noget man har lavet en HR-strategi for eller?  
 
D: Nej. 
 
M: Og, hvordan tænker du, at - nu ved jeg ikke, om du selv oplever, at det fylder meget, men har du en idé 
om, hvorfor det ikke er noget, der er en integreret del her eller?  
 
D: Jeg tror, at… Det virker til, at det bliver mere en faglig differentiering, kontra det bliver en aldersmæssig 
differentiering. Og i den faglige differentiering kan det selvfølgelig også have noget med alderen at gøre, men 
altså herude har vi et stort digital warehouse, hvor de sidder og koder, og det ser lidt mere smart ud, og de har 
bordtennis og det hele. Jeg er ikke sikker på, at dem ovre i procurement ville føle, at lige meget hvad for en 
alder, de er, at de ville have behov for det samme miljø. Og der kan jeg kigge derover og tænke, at dem der 
sidder derovre, måske er en tand yngre i forhold til gennemsnittet her, men det handler rigtig meget om, hvad 
man går rundt og laver.  
 
M: Så simpelthen ens arbejdsopgaver eller fagområde?  
 
D: Ja, arbejdsopgaven fylder mere, end hvad det gør på aldersfronten. 
 
M: Og det tænker du, altså hvordan - føler du, det er den rigtige måde eller det rigtige fokus at have? 
 
D: Altså det man gør i (virksomhed), det er meget sådan fredagsbar, og der er det selvfølgelig naturligt, at de 
unge gør det mere end dem, der har fået børn og sådan har nogle forpligtelser for at komme hjem der om 
fredagen i stedet for at drikke øl nede i baren. Men ellers så synes jeg ikke, at vi gør sådan kæmpestore forskelle 
på det. Men jeg er selvfølgelig personen, der er meget opmærksom på det, når man er 25 - det jeg er 
opmærksom på i mit team i hvert fald, det er at dem, der er meget meget unge, de ikke begynder at skabe deres 
egen kultur, der ikke er integreret med resten af kulturen i afdelingen. Til gengæld, så dem, der er 60 år gamle, 
de skal også se et potentiale i dem, der er 25, fordi det var de også engang. Samtidigt som at dem, der er 25, 
de skal også lidt tænke, at det kan godt være, når man er 60 år gammel, at man ikke er ligeså god til det dér 
IT, som de selv er, men det er der nok også en forklaring på.  
 
M: Ja. Så oplever du at... Eller hvad gør du for at sørge for, at der ikke ligesom bliver skabt de her 
aldersbetingede grupperinger?  
 
D: Jamen de bliver jo sat sammen. De bliver sat sammen på projekter, hvor for eksempel vi har ham den helt 
unge, der er 25 år gammel, han bliver sat sammen med én, der er 54 år gammel - og det fungerer. Fordi jeg 
tror, de begge to har den samme livsholdning, at de er nysgerrige. Og hvis man er nysgerrig på ting, så kan 
man også acceptere de der små forskelle, men man hjælper hinanden på det. Så den ene hjælper med en masse 
erfaring lidt, han siger "lad nu være med at fokusere og bruge tiden på det dér" - tager også nogle af de her 
diskussioner med stakeholders, der siger det ene. Det kan man ikke tage, når man er 25. Derimod så ham, der 
er 25, han er ultra superdygtig til et af vores IT-systemer, fordi han faktisk har arbejdet ved virksomheden. Så 
han kender alt til det, så han er jo god. Der bidrager han også med noget, men samtidigt så kan jeg godt se, at 
det som er styrken ved mit - jeg prøver i hvert fald at få styrket i teamet - det er, at dem, som er meget erfarne, 
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har sværere ved sådan rent fagligt at rykke sig mere, end hvad jobbet indeholder, så det de skal være gode til, 
det er at lære fra sig.  
 
M: Ja. Så du oplever, at de unge har lettere ved at, hvad kan man sige udvikle sig udover de konkrete 
arbejdsopgaver, de har? 
 
D: Ja, altså for mig skal de skubbes - jeg har selv prøvet i min egen karriere at blive skubbet så meget ud over 
kanten fra dag til dag, så jeg føler, at jeg hele tiden skal lære at flyve. Det jeg har hørt tidligere, jeg har også 
arbejdet andre steder, der har jeg hørt sådan en holdning om, at de unge kan jo altid få lov at lave noget sådan 
trivielt arbejde, hvor jeg så tænker - især dem, der kommer her i teamet, det er sådan cand.merc. eller en 
civilingeniør, og det ved jeg godt, det kan jeg selv reflektere til, hvordan jeg selv ville være, hvis jeg sad i den 
position som 25-årig, at du bare bliver holdt nede, fordi nogen mener, at du ikke kan bidrage med noget. Men 
på selve sådan en - igen op i helikopter med de der fire generationer - så kan jeg ikke rigtigt se det. Jeg kan 
ikke se, at det er noget, som hæmmer teamet.  
 
M: Nej. Så du kan måske både afspejle dig eller sådan genkende fra dig selv, de unge, der gerne vil prøve en 
hel masse, og du kan måske også afspejle dig i dine lidt ældre medarbejdere, der er meget erfarne eller hvordan? 
 
D: Ja. Til dels kan jeg, men man forstår, du ved Kirkegaard med, at "man lever livet forfra, men forstår det 
bagfra" - jeg kan jo kun kigge 44 år - jeg er 44 år gammel - jeg kan kun kigge 44 år ud i fremtiden, og der er 
nogen i teamet faktisk, der har - i forbindelse med en rekrutteringssag "pas nu på med at rekrutter efter det og 
det og det og det, fordi det er ikke sikkert, at det er den rigtige løsning" - og det kan jeg godt se, at der har jeg 
fejlet selv, fordi at jeg ikke selv er 60 år gammel, så hvis jeg kunne kigge hele vejen tilbage, så ville jeg måske 
have gjort noget andet. Så jeg kan gøre mit bedste forsøg på at bridge de 20 år, jeg ikke har aldersmæssigt 
opad, men de 20 år nedad, dem kan jeg i hvert fald godt sådan prøve at genskabe i mig selv. 
 
M: Mm. Så hvis du sådan lidt skal - ikke holde med nogen - men det vil sige, som jeg forstår det, at du bedre 
kan relatere dig til dine unge medarbejdere end til dine ældre? 
 
D: Ja, det kan jeg. Ja. 
 
M: Føler du så også, at det er lettere at, ja, kommunikere med dem og sådan, give dem arbejdsopgaver og 
sådan eller? 
 
D: Ja, fordi at der har jeg noget, som jeg kan se, at 20 års erfaring har givet mig, men jeg ved jo ikke, hvad de 
næste 20 års erfaring giver mig - af andre ting, som jeg i realiteten ikke rigtig har oplevet. 
 
M: Næh. Spørgsmålet er så, om det overhovedet ændrer sig så meget, selvfølgelig kommer der til at ske ting 
og sager, men om ens sådan forhold til arbejde… 
 
D: Ja, om det overhovedet kommer til at ændre sig?  
 
M: Ja netop. Det vil tiden vise. Ja. Så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi lige zoomer lidt ind og bliver lidt 
mere konkrete på din afdeling, og hvordan du oplever generationsforskelle, eller om du oplever 
generationsforskelle? 
 
D: Mm. Det gør jeg. Og nu går vi sådan noget historisk lidt tilbage i tiden og lidt ud i fremtiden. Jeg kan hurtigt 
se, at der helt naturligt bliver lavet nogle sådan alderskliker. Hvis du er 25-30 for eksempel, hvis vi skal starte 
med det, så har du - så er det helt naturligt, at de søger det sammen. Det samme også, når du er, især dem som, 
vi havde på et tidspunkt tre, der var tæt på 60. De føler sig også bare, de bliver bare sådan naturligt sat sammen. 
I den sociale del af det. Også dem som sådan på en eller anden måde er i midten, de er i midten, altså vi er 
sådan. Der bliver sådan lidt klikedannelse i selve aldersgruppe-delen. Øhm, så jo. Det kan jeg godt. 
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M: Ja, og det er egentlig lidt, som jeg hørte dig sige tidligere, at du forsøger at gøre lidt op med ved så at sætte 
dem sammen på projekter, så de også får sociale forbindelser på tværs?  
 
D: Ja, fordi for mig, der er det, at du kan være 60 år gammel og være helt udkørt mentalt, overhovedet ikke og 
bare kigge på alt det der nye teknologi, der flyver forbi, og sige "det har jeg ikke brug for." Alternativt kan du 
også være 60 år gammel og fuldstændigt embrace det og synes, at det er helt fantastisk. Og det er to forskellige 
slags personer for mig. Lige meget hvad for en alder, de har. Så møder jeg også nogle, der er i starten af 
30'erne, der har en mental holdning, som om de var gået på pension. Altså så for mig er det rigtig rigtig svært, 
og for mig bliver det sådan, altså én, der er erfaren med 25 års erfaring, skal også rykke sig personligt på en 
eller anden måde, hvor jeg synes, at det der så er lidt glæden at se, det er, hvis de kan se glæden i at få nogle 
af de unge til at få succes med det.  
 
M: Er det sådan mesterlærer-agtigt?  
 
D: Ja, men det bliver sådan en lidt mentor-lignende ordning, altså uden at det bliver sådan helt stringent og 
formelt. Så bliver det mere, de bliver kastet ud i - ham den nyeste her, han blev sat i vores største IT-projekt, 
og den er kæmpe stor, altså virkelig kæmpestor, og han sidder med personer fra alle mulige nationaliteter og 
med den øverste IT-direktør i et af selskaberne og er med dér. Og det er da klart, at han ikke vil være ligeså 
god, som ham, der er 54 år gammel og kan tage lead på det, men han suger jo til sig, og på den måde, hvis man 
er nysgerrig på livet, lige meget hvor man er henne dér, så er man også nysgerrig på at gøre noget, som er 
rigtig rigtig godt. Fordi ham, der er 54 år gammel, han ville tænke på og passe på ham den unge, og ham den 
unge han tænker på "åh, jeg har virkelig langt, før jeg kommer derop, men jeg suger til mig." 
 
M: Ja. Så sammen udgør de… 
 
D: Ja, altså sammen udgør de et rigtig rigtig godt team.  
 
M: Ja, hvis vi så - du nævner nysgerrighed flere gange her - oplever du, at der er nysgerrighed, hvad kan man 
sige, over hele linjen i din afdeling eller, oplever du også, at der er nogen forskelle? 
 
D: Øhm.  
 
M: Det virker lidt som et keyword.  
 
D: Ja, nysgerrighed? Det er forskellen.  
 
M: Ja. Kan du snakke lidt, altså - er det de unge, der er nysgerrige, også bliver man mindre og mindre nysgerrig 
eller hvordan? 
 
D: Nej, fordi det handler i realiteten om, at man konkluderer. Hvis du konkluderer, at der er "det rigtige", så 
er du jo ikke nysgerrig på, hvad der ellers også kunne blive. Så der kan du jo selvfølgelig falde i fælden efter 
25 års erfaring og sige, at det gjorde vi altid tidligere - så derfor bliver det også godt nu. Du kan også som ung 
være sådan efter tryghedsstilen sige "jamen sådan har jeg altid gjort, så ergo bør den altid være sådan her, fordi 
så føler jeg mig mest tryg." Men hvis man er nysgerrig, så skal man jo brænde ekstra meget energi på, og hvad 
kan man sige, blive klogere på det hele, og det er typisk - ting kommer ikke rigtigt i kasser. Så det bliver sådan 
lidt fra projekt til projekt, hvordan det skal håndteres.  
 
M: Men ser du, at den her nysgerrighed, den er på tværs, at man kan ikke generalisere - det er en 
personligheds... personbåren?  
 
D: Ja, det er mere personligheden, end det er alder eller hvad for en generation, du er i.  
 
M: Ja, og faglighed og det er på tværs af det hele? 
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D: Ja, også er det selvfølgelig, man må også respektere, at når man så, når nogen begynder at nærme sig 
pensionsalderen, så er det måske ikke dér, hvor de har brug for at være det mest... Men jeg havde faktisk en 
medarbejder, der var 60 år gammel, han var her et par ekstra år, så gik han på efterløn her fra i år og sådan. Og 
da jeg lige overtog det for sådan 3,5 år siden, der var han 60 år gammel, og der siger han, at han gerne ville på 
det dér IT-kursus - han kunne stadigvæk Excel og alle de her ting, det kunne han rigtig rigtig godt - men han 
ville gerne være endnu bedre til det. Og når man er 60 år gammel, fire år før efterlønnen, så tænker man "wow!" 
Det er en meget sund indstilling for arbejdet med sit eget hoved. 
 
M: Ja. Så det er helt forskelligt, det her med, hvor nysgerrig, man forholder sig til sit arbejde, der kan også 
være unge, der måske ikke har ligeså meget blod på tanden for at lære? 
 
D: Ja, det kan der virkelig godt. 
 
M: Mm. Interessant. Og, hvis vi sådan lige dykker endnu mere sådan ned i, nu har vi snakket lidt om forskelle, 
måske i virkeligheden, at der ikke er en forskel, der er generationsbåren, men mere er en, hvad kan man sige, 
en måde at forholde sig til sit arbejde på, eksempelvis om man er meget nysgerrig eller ej. Kan du så se nogen 
forskelle i de behov, der er til dig?  
 
D: Ja, stor forskel. Som ung, du har bare ikke den erfaring. Du har bare ikke den der, du overkompenserer 
måske med at lægge flere timer i dit arbejde for at producere mindre, end hvad du ellers ville gøre, hvis du 
brugte ligeså mange timer som erfarne. Og det er nok bare livets rejse. Altså, det er bare dér, hvor hvis man 
vil noget, så bliver man nok nødt til at igennem hele livet at være, så du hele tiden er presset til ny viden. Men 
du laver bare noget mere sådan tidsspildsleg til at starte med i livet, fordi du tænker, det er meget vigtigt for 
nogen. Jeg har selv siddet som 25-årig og lavet kæmpe store analyser for Arla Foods på noget procurement-
område, og så sidder man til et møde, og så siger de "jamen det er 80% og 90, og det er det, så gør vi det." Så 
har man lige brugt et par uger på at analysere helt rigtigt, at det var dét, også kigger man tilbage og tænker, 
hvorfor brugte vi ikke analysen mere, fordi svaret det lå jo bare lige foran næsen på dem, fordi man ville jo 
bare være helt sikker på, at man havde analyseret det hele vejen igennem, og det behøver man potentielt ikke 
som én, der har 25 års erfaring.  
 
M: Nej, og hvad stiller det af krav til dig som leder, eller hvordan skal du som leder agere i forhold til det? 
 
D: Jamen det er dér, hvor jeg føler, at jeg har det ansvar sammen med nogle af de erfarne, at hvis de erfarne 
skal rykke sig personligt, så skal de også ud på en anden slags rejse end den faglige - det er mere sådan at gribe 
i noget personligt og lære fra sig. Så man bliver lidt en slags lærer for de unge, for at se dem en dag også kunne 
flyve ligeså godt, som de andre kan. Og, der er det bare vigtigt for mig, at dem, der er erfarne de forstår, at det 
er den opgave, som er det mest vigtige for dem, og for de unge at forstå, at der er nogen, der passer på dem, 
men det er vigtigt at lytte til dem, der har noget mere erfaring, uden at de konkluderer for hurtigt på, at han 
kan alligevel ikke Excel ligeså godt, som jeg kan. "Nej, fair nok", men han kan noget andet. 
 
M: Mm. Så. Jeg synes ikke helt vi - er det bare mig - sådan så oplever, at de unge har mere behov for din støtte 
eller måske, hvordan er det sådan?  
 
D: Men den støtte, de får, det er, at de får - jeg prøver hele tiden at sætte - vi har ca. 400 projekter per år - alt 
fra at købe kuglepenne, som er ret simpelt til at køre noget kæmpestort IT, vi ved ikke, hvad vi skal købe, men 
vi skal spørge, vi skal få alle de her dele til at passe sammen på en eller anden måde - jeg skal sådan vurdere - 
og det er svært - hvor i den rejse, de er. Kuglepennene, når vi skal købe dem, det er der ingen, der synes, at det 
er særlig spændende, selv når du har tre års erfaring eller 25 eller 30 års erfaring, men for mig, så er det hele 
tiden at føle, hvor meget kan jeg skubbe dem ud over kanten, hvor de ikke sådan brækker nakken på vejen.  
 
M: Ja. Så sørge for, at de hele tiden er tilpas udfordret på en eller anden måde?  
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D: Ja, så de hele tiden er tilpas udfordret?  
 
M: Og hvordan er den ledelsesopgave, fordi det lyder jo lidt svært? 
 
D: Njaaa, men jeg tror også at med tiden, så er det også... Jeg kører en ekstremt åben ledelsesstil, så jeg er 
meget sådan, alt både godt og skidt, vil jeg gerne høre. Om det så er møntet direkte på mig eller på andre i 
teamet, ting, vi kunne have gjort bedre. Fordi vi er et relativt lille team trods alt. Hvis man havde ansvar for 
500 personer, så ville det være sværere at gøre noget ved det, og der tror jeg, at det er noget af det, der går tabt 
med den der nærhed, man føler i et lille team, men som profil er jeg også - nu har jeg lavet den dér Meyer 
Briggs profil, så man kan også, og der har jeg helt klart den dér ENTJ'er, der taler team, team, team. Så for 
mig handler det rigtig meget om at finde ud af, hvor du er i din udvikling, både som erfaren og ikke erfaren. 
Og jeg kan se, at der er nogen, der overvurderer sig selv. Altså, hvis man taler overvurdering, både dem, der 
har erfaring og dem, der ikke har erfaring, der siger, at de er klar til det ene og det andet, hvor jeg siger, “jamen 
du har to forskellig slags opgaver” til dem, der er meget erfarne og dem, der ikke er. Der er kæmpestor forskel 
på det, så jeg får sådan lidt en fornemmelse af, jeg kan gennemskue, dem der er erfarne, der siger "jeg er 
supermester til det hele", hvis jeg så kigger på den unge og den anden, den unge tænker "jeg får bare ikke 
rigtigt den samme gode support her, jeg bliver bare smidt ud i opgaver." Og der er jeg sådan, jeg får bare en 
fornemmelse af, hvordan det kører i teamet, jeg kan mere eller mindre sådan indenfor et par måneder, når jeg 
kigger folk dybt i øjnene, også se hvordan de har det. Og det er svært at spørge til som sådan, men den der 
åbenhed, der kommer ud af det, det kan jeg sådan gennemskue ved at kigge dem ind i øjnene "er det okay det 
her?" Og hvis øjnene sådan bliver sådan lidt "ja, men jeg har det fint", og smiler eller de lyser op, så er der 
kæmpestor forskel.  
 
M: Mm. Nu synes jeg, det lyder lidt som om, at du egentlig snakker om, at hele teamet både på tværs af ung 
og gammel har behov for at blive udfordret og få nogle krævende opgaver?  
 
D: Ja, det er det.  
 
M: Så der er jo, hvad kan man sige, en hypotese om, at unge har et meget større udviklingsbehov, men det er 
ikke noget, du oplever sådan? 
 
D: Nej, jeg tror problemet i et erhverv, når man kommer ind og har fået de X antal års erfaring, som man nu 
har fået, det er at, hvis du sidder for eksempel i procurement eller i logistik eller finans, så på et eller andet 
tidspunkt bliver arbejdsopgaverne ikke så udfordrende mere, efterhånden så har de prøvet hele registeret af det 
hele. Så er din tid i realiteten forbi dér - enten så skal du så finde dig komfortabel med, at rollen ændrer sig 
ikke og stadigvæk være motiveret i at være en god, stabil person, ellers så skal det være en af de unge, der 
rammer toppen på et eller andet niveau også, og så siger at "jamen det var en god tid", også søger andre steder 
hen. Og det er det, jeg synes er ekstremt vigtigt her i teamet, det er, at om du så er ung eller gammel, så når du 
har haft din tid i procurement, så vil jeg gerne, at du skifter til et andet sted, internt i (virksomhed). Fordi hvis 
opgaverne og udviklingen ikke kan være større her, så kan det måske være en helt ny ting ovre i en anden 
afdeling.  
 
M: Nu hører jeg dig lidt sige, at hvis man så ikke - for eksempel de meget erfarne - hvis man så ikke kan 
udfordre dem på det faglige, så kan man måske netop på det personlige ved, at de skal prøve at samarbejde 
med de her unge mennesker for eksempel? 
 
D: Ja. Godt. 
 
M: Mm. All right. Så det var lidt om forskellige behov, og vi snakkede lidt om, ja om udvikling egentlig, og 
det her med at blive udfordret. Mm. Og, så i forhold til krav - oplever du da, at dine medarbejdere stiller 
forskellige krav til dig - som leder?  
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D: Mm. Ja, det gør de. Men det handler også om… Altså, når du er ung, så vil du gerne bevise, at du er god. 
Så vil du gerne gøre alt, hvis du fik lov til det. Det kan være et issue, hvis man sidder med en gruppe, hvor at 
alle sammen er unge. Nogen af dem, der har en masse års erfaring, de skal helst bare ikke gro fast i det, de 
altid har gjort. Og dem, der er i mellemgruppen, de - hvad kan man sige - de bevæger sig lidt i begge lejre, 
altså. Men der er forskel på, hvad de forventer. Men jeg synes også, at noget af det her med, at når du er 25 år 
gammel, og det er dit første job - nu taler vi ud fra sådan en akademisk… Så kender jeg jo godt selv, man vil 
vise alt, man vil gøre alt, man vel gerne sådan på en eller anden måde bevise, at det her, det kan jeg godt finde 
ud af, fordi jeg er ret god til det, jeg har læst fem år, så et eller andet, må jeg kunne finde ud af. Der kan man 
så overvurdere sig selv, når man kommer dertil. Også på et tidspunkt, når de sådan har prøvet et par ting, så 
tænker de også, at hvis jeg sætter dem ud på en rigtig rigtig svær opgave, at det bliver rigtig rigtig sjovt, men 
nogle af de svære opgaver, er projekter, hvor de skal holde rigtig meget fast i det i så lang tid, så de føler, at 
det vil være godt at komme tilbage til noget, der ikke er ligeså stort. Så for mig er det nemt nok med de unge 
at parre dem op med en, der er erfaren, sætte dem op på et kæmpestort projekt, ser om de kan det, de synes, 
det er helt vildt sjovt, men der er også sådan flere af dem, der er kommet tilbage til mig og sagt "det halve år, 
jeg har brugt her, det har været rigtig sjovt, men nu vil jeg gå tilbage til noget af det gamle." 
 
M: Ja, og er det fordi, at de vil have mere nyt sådan jævnligt, at det bliver for lang tid med det samme eller 
hvad?  
 
D: Ja, det er lidt forskelligt, fordi der er nogen personer, der sådan ser, at det de gerne vil være dygtige til, det 
er, at de vil være specialister, også er der nogen, der gerne vil være lidt mere generalister, og sådan er det nok 
også på tværs af aldersgrupper. Men du ser det på de unge, fordi de sådan på en eller anden måde har brug for 
at føle på, hvad er det for nogle projekter, jeg kan få fat i her, både småt og stort, bare for at suge så meget til 
sig som muligt. Krav kommer nok lidt mere senere i livet, at så er der også nogle af de unge, der får børn. Og 
deres holdning ændrer sig også lidt med det der med, at de tænkte, at de bare kunne brænde 80 timer af ude på 
arbejdet, så finder de ud af, at det dér lille barn derhjemme, der har svært ved at sove - der bliver jeg nok nødt 
til at få nogle andre værdier. Hvilket man selvfølgelig, når man har oplevet den del, kan kigge tilbage på de 
unge og sige "ja, sådan var det også for mig."  
 
M: Ja. Så det kan du igen spejle dig i?  
 
D: Det kan jeg også genspejle mig i.  
 
M: Så nu snakkede du egentlig lidt om, at der var tre grupperinger, synes jeg lidt? Med de unge, også er der 
de her midt i mellem, der kan gå lidt begge veje, også er der de lidt ældre, også er der noget med, når de unge 
får børn, så overgår de måske? 
 
D: Ja, så er det lidt naturligt, at de på en eller anden måde skal vælge sådan, vil de stadigvæk være en del af de 
unge, det vil man gerne, selvom omgangskredsen får børn, men i realiteten, så hænger man lidt sammen med 
dem, der har fået børn. 
 
M: Så børn det er sådan en markant skillelinje? 
 
D: Jeg tror børn, det er, noget af dét, hvor jeg kan se på teamet, at det er det, hvor der begynder at ske noget. 
Der begynder der også at komme andre værdier i det.  
 
M: Så der vil måske i højere grad være tale om livsfaser - eller måske det er mere relevant, oplever du at tale 
om livsfaser end det her med generationer? 
 
D: Jaja, det er meget mere livsfaser for mig. Meget mere livsfaser end det er generationer. Selvfølgelig med 
den respekt for, at hvis du har oplevet noget, som har været forfærdeligt med depressionen i 28 eller 2. 
verdenskrig, så kan jeg ikke rigtigt forholde mig til det mere, end at jeg tænker - formentlig så ændrer det da 
din livsindstilling ret radikalt.  
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M: Så vil det spille ind på nogle værdier, tænker du? 
 
D: Ja. 
 
M: Mm. Det giver god mening. Så kommer der lige sådan et helt overordnet, meget åbent spørgsmål, og det 
er, om du har en oplevelse af, at sådan selve vilkårene i arbejdslivet har ændret sig, mens du har været på 
arbejdsmarkedet? Og det skal forstås meget bredt.  
 
D: Vilkårene?  
 
M: Ja. Det kan både forstås, som noget, ja, hvad kan det være, teknologi og noget sociale medier, det kan 
også… Sådan meget bredt. 
 
D: Jamen mange af de ting, altså sociale medier har jo gjort et kæmpestort skridt i den retning, at det er lidt 
sådan, at man bliver nødt til at følge med i den, selvom man ikke har lyst til det, fordi ellers så bliver du hægtet 
af. Så det har ændret sig. 
 
M: Ja, og oplever du, at det er noget som, ja, fylder på arbejdspladsen? 
 
D: Ja, det gør det. Det gør det helt klart. Jeg synes, at det er noget, der... På godt og ondt vil jeg sige. Fordi der 
er nogle ting, som er smart, at der er kommet alt det der nye smarte teknologi til, det er også noget, hvor det 
gør, at hvis du ikke bruger det. Nu tager jeg lige et eksempel. Da jeg startede i karrieren, så havde jeg en 
mobiltelefon, det var en Nokia, den kunne ikke alt det smarte, som den dér (hentyder til min Iphone, som 
optager). Den kunne trods alt ringe og lave SMS. Det fungerede ret godt. Mail havde du ikke på din telefon. 
Mail kunne du så logge på på din computer, også se. I dag så er det næsten som om, når nogen har sendt en 
mail til en anden, så skal du være på. Der skal du kunne svare på dem sådan med det samme. Og jeg vil ikke 
sige, altså det er godt, hvis der bliver sendt gode mails. Det er rigtig rigtig skidt, hvis der bliver sendt rigtig 
mange ubetydelige mails. Apps er det samme. Det er rigtig smart at være connected på - vi har vores egen 
facebook-profil her internt, men det skal også være nogle relevante nyheder, der kommer der, ellers så bliver 
det jo bare sådan noget, man sidder og scroller igennem, også går der noget tabt. Men det har ændret sig den 
del af det. 
 
M: Og oplever du - apropos det her med øget tilgængelighed og hastighed osv. - oplever du, at der ligger ligeså 
store forventninger fra alle medarbejdere, om de her hurtige svar? 
 
D: Ja, det gør. Men jeg kan også mærke på nogen af de unge, der også sidder herude, som sidder på den dér 
facebook, som vi har, som burde være den unge - de sidder og tænker, at det bare er noget shit. Altså, det burde 
ikke være der. Problemet det er, at der kan komme så mange ubetydelige nyheder i løbet af en dag, så hvad for 
noget er vigtigt, og hvad for noget er ikke vigtigt. Og vi har trods alt ikke mere end 24 timer alle sammen, så 
hvis du så skal sidde på den ene app og på den anden app og følge med i det, fordi det bliver sådan "forventet" 
i situationstegn, at vi alle sammen er på. Så tror jeg, det er lige meget, hvad for en generation, det er. Jeg tror 
bare, at nogle af de ældre generationer, de tænker "det er ikke noget for mig, så jeg bruger det overhovedet 
ikke." De unge de føler alligevel, at det vil de gerne prøve af, og så kigger de på det og siger "jamen jeg får 
ikke nogen større værdi ud af det alligevel." 
 
M: Okay. Så hvis jeg lige skal forstå, så er der sket en sådan forandring over hele linjen, både for de ældre og 
de yngre i den her forventning om, at man svarer hinanden hurtigt og? 
 
D: Ja. Du er mere sådan online, på en måde. 
 
M: Og det er vel qua teknologi, og man kan logge på hjemmefra og? 
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D: Ja, det er på grund af teknologierne. 
 
M: Har du nogen forventninger om, at dine medarbejdere er tilgængelige også om aftenen for eksempel eller? 
 
D: Nej, jeg synes selv, jeg er dårlig til, at jeg engang imellem sidder om aftenen og sender mails, men jeg har 
ingen forventninger om, at de svarer, men derimod, så er det faktisk noget, som de (medarbejderne) gør mig 
opmærksom på, at jeg selv sidder og arbejder om aftenen, at det bliver lidt sent at sende en mails klokken to 
om natten, hvor jeg tænker "yes, det er også rigtig nok." Jeg tror, det er mere signalværdien ved at arbejde og 
sende noget sent og hele tiden være online, at det er der trods alt, livet indeholder - dine otte timers søvn, det 
indeholder sådan otte timers arbejde, også er der de sidste otte timer, hvor du forhåbentligt skal have det 
balanceret med noget andet. Hvis det bare bliver sådan, at man har ét liv, hvor 100% af det, det er arbejde pga., 
at det bliver forventet, at man hele tiden er online, så er det jo en skidt udvikling, vi er igang med.  
 
M: Ja. Oplever du det her, eller er der stadig nogen klare skillelinjer? 
 
D: Mellem arbejde og? Personligt så føler jeg, at den går fuldstændig i ét.  
 
M: Ja? 
 
D: Ja, altså du er mere sådan - det bliver forventet, at når du alligevel har mail på din telefon, så svarer du 
selvfølgelig på den. På et eller andet tidspunkt. Og der hvor det bliver respekteret, det er, hvis man skriver, at 
man holder ferie - kontakt venligst den og den person. Men hvis du svarer på den der mail, så er det jo en åben 
invitation til at sende flere mails.  
 
M: Mm. Ja. Så hvordan forholder du dig - hvis det for dig selv går ud i et, gør det så også det for dine 
medarbejdere? Fordi du er vel et eller andet sted deres forbillede, tænker jeg. Eller hvordan tror du?  
 
D: Jeg gør meget ud af at sige, at det er frihed under ansvar på arbejdet. Så det betyder, at hvis de sådan skal 
tidligt hjem en dag, eller de skal besøge bedsteforældrene eller forældrene i Jylland, så er det fint nok at tage 
tidligere afsted. Også bare holde noget fri. Så ved de også til gengæld, at de også kan logge på hjemmefra og 
arbejde, men jeg tror den del af generations, altså den del med, at man er blevet meget online, det startede, før 
jeg selv var færdig. Altså første gang jeg så internettet var i 94, og det gik utroligt langsomt, hvor jeg ikke 
overhovedet kunne se en fidus med det, men hurtigt så startede jeg på universitetet og fik en email, også starter 
den rejse, så får du en telefon, der kan nogle smarte ting, også kan du bruge den, og sådan bliver der bare 
bygget flere og flere ting på. Det jeg håber lidt, det er mere, at… At når jeg så siger til dem ude i teamet "tag 
nu hjem", hvilket jeg gør tit, når de sidder herude, så smiler de lidt, også når de kommer til mig og siger, at de 
har brug for en fridag, så siger jeg "den holder du bare", fordi ellers så bliver det dér 8+8+8, det bliver bare til 
100% arbejde.  
 
M: Ja, så du går meget op i at aktivt prøve at give dem den fleksibilitet? 
 
D: Ja, jeg siger til dem, at det er jo et valg, jeg har gjort i det, som... Og i perioder har jeg rigtig meget at lave 
og andre perioder, har vi mindre at lave, for eksempel i sommerperioden - vi er jo en meget projektbaseret 
organisation - der er hele virksomheden nærmest lukket ned, alle de stakeholders, som man forsøger at tale 
med, de holder alligevel fri, så siger jeg "hold fri." Også lad være med at arbejde overhovedet. Fordi det er dér, 
hvor du kan holde fri.  
 
M: Ja. Så I er meget afhængige af jeres samarbejdspartnere?  
 
D: Ja, det er vi.  
 
M: Ja. Mm. Nå, vi skal sådan snart til at runde af. Jeg kunne godt tænke mig og spørge, om der er et eller andet 
ved det, vi sådan lige har været lidt inde på, du hæfter dig ved? 
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D: Nej, jeg tænker… Man ser det i medierne og den slags, rigtig meget om det her med, at der skulle være 
kæmpestore forskelle på det, og jeg tror, det er sådan lidt, der er lidt pyntet på det. Altså jeg tror det handler 
mere om din livsindstilling, mere end det handler om, hvor gammel, du er. Eller hvad for nogle forventninger. 
Fordi det er selvfølgelig naturligt, når man - altså nu har jeg selv prøvet at være 25, og jeg har ikke prøvet at 
være 65, men som 25-årig så har du bare nogle forventninger til livet, hvordan det ser ud. Og gennem den der 
livsrejse, du er igennem, så bliver du forhåbentligt klogere, og den eneste måde at blive klogere på livet, det 
er i realiteten at reflektere bagud. Så det eneste jeg sådan kan hjælpe teamet med, det er at reflektere bagud 
også prøve at respektere dem, der ved noget mere om livet end mig. Men jeg kan ikke se, at grundværdien som 
sådan har ændret sig. Men selvfølgelig er der kommet flere smarte ting. Jeg tror, hvis du havde muligheden 
for at tage forbi - hvis du var i Århus - Den gamle by. Så har de sådan helt tilbage fra 1740 - hideous place to 
be, var. Altså frygteligt. Når man ser, hvordan folk levede dengang. Så kommer man derover dér, hvor 50'erne 
ligger, hvor man siger "okay, nu begynder det faktisk at ligne noget af det, vi har i dag." 70'erne er også med 
der, og så stopper de dér. De stopper faktisk i 74, hvor jeg var født. Og der er mange af de ting, som man kan 
sidde og grine lidt af og sige "okay, det virker lidt mærkeligt, at man købte toiletpapir pakket ind i papir, men 
det er jo ikke fordi, at samfundet som sådan har ændret sig sådan radikalt fra dengang, mere end at faktisk 
tingene generelt er blevet bedre. Altså alting er blevet bedre, men hvis du så kigger 100 år tilbage, når man går 
igennem den der gamle by, så tænker jeg "det havde jeg ikke lyst til at opleve dengang. Det ville være 
frygteligt. At fryse. Og du havde bare ikke muligheden for at gå ind i et supermarked og købe alle de her ting." 
Men jeg har ikke oplevet andet, end at de ting, som var tilgængeligt for mig, det var muligt. 
 
M: Så hvor er det, du siger, der er sket et radikalt spring? 
 
D: Jamen jeg tror, det var vel, jeg vil tro, at det var vel dengang, hvor folk fik... Folk kunne kommunikere, folk 
kunne transportere sig, folk kunne... Det var første gang, hvor man tog hul på sådan den rigtige del af vores, 
hvad kan man sige, vores generation. Det er første gang, altså 1800 og et eller andet, hvor du ved, det var 
selvfølgelig småt. Men det første telefonopkald, at kunne ringe til nogen, der er 300 km væk. Det skabte det 
første sådan billede af, at vi var connectede.  
 
M: Kan man sige sådan den civiliserede verden, uden at være tarvelig?  
 
D: Ja, den civiliserede verden som startede en eller anden gang på et eller andet. Og så har der jo selvfølgelig 
været nogle bombs med 1. og 2. verdenskrig og noget oliekrise og sådan lidt, men det har gået sådan steady 
fremad. Der er ingen, der vil kunne huske 2008, at der var finanskrise, men jeg kan da godt huske, at der var 
en finanskrise, og jeg tænkte, at det var frygteligt. Den glemmer man bare hurtigt. 
 
M: Fordi man har haft det så godt. 
 
D: Fordi man i realiteten - vi har jo ikke sultet, vel? Og vi har kunne, vi købte så ikke den dyreste iPhone, men 
vi købte så den næst dyreste, og det fungerede alligevel ret godt. 
 
M: Ja. Mm. Ja. Har du en - rigtig fin opsummering udover det - har du en sidste kommentar eller et spørgsmål 
eller?  
 
D: Jeg glæder mig virkelig til at se, hvad de andre svarer på det her.  
 
(Udpluk fra uformel samtale efterfølgende). 
 
47:58, D: Jamen det er dér, hvor jeg føler, at man er nødt til at se på individet i sig selv. Altså hvordan det er, 
fordi der er jo godt nok stor forskel. Hvis jeg tog til Brøndby Øster kontra jeg har Thomas, der har samme 
erfaring og kommer fra en god familie, og faren er lærer og den anden er pædagog og møde mig, der kommer 
fra Jylland. Bor i et hus. Altså alt det dér - har haft den samme slags start i livet, som man selv har haft. Der er 
kæmpe forskel på det kontra, hvis du kommer fra et socialt utilpasset, hvor måske nogle af tingene bonner 
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mere eller mindre ud i forhold til, hvordan jeg selv er. Jeg ved ikke, om jeg ville være en særlig god leder 
overfor nogen, som ikke havde den samme slags sådan, i store rammer - personlighedsmæssigt - eller 
baggrund. Så er jeg ikke sikker på, at jeg ville være særligt god.  
 
49:31, D: Ja, og jeg vil... Nu har vi også sådan et supply chain-område med, altså. De profiler jeg møder til de 
her, vi har nogen sådan, hvor de forskellige fagforeninger mødes. Der er kæmpestor forskel på, hvis du kommer 
som repræsentant fra Akademikeren, eller du har dem der Dansk Metal. Det er som dag og nat, lige meget 
hvad for en alder, det er sådan fuldstændigt forskellige holdninger til, hvordan tingene ser ud. Det lyser næsten 
ud, når bare personen kommer ind, hvordan det er… 
 
M: Jeg ved ikke, om det er selve den akademiske rejse, man har haft, der har gjort én lidt kuk kuk eller omvendt, 
men… 
 
D: Jamen det er dér, hvor jeg tror, jeg tror ikke, at jeg ville være særligt god i sådan én, hvis der var sådan en 
millennial, hvis det var socialt utilpassede unge, der kommer fra en dårlig baggrund, og nu skal du så få dem 
igennem en skov, hvor du ved, forhåbentligt så skal de overnatte også komme over på den anden side. Jeg er 
ikke sikker på, at jeg vil være særligt god til det. 
 
M: Nej, det er ligesom fordi man har et mindset, der er sådan lidt corporate. Og det kan vi finde ud af, men jeg 
tror, hvis vi kommer lidt ud af det, så er det nogle helt andre ting, man vægter i hvert fald. Ikke nødvendigvis 
værdier. 
 
D: Jamen andre ting, du vægter, og det er dér, hvor jeg synes, det er rigtig svært, når det bliver sådan 
stereotypificeret for, at man siger, det er sådan... Men det, og det tror jeg sådan den røde tråd, som de andre 
har nævnt, det er også dér, hvor jeg føler. Men jeg ved også godt, at jeg har så en udfordring, hvis jeg kommer 
ud i en helt anden faggruppe, mere end at det er en aldersgruppe. Jeg ved også godt, at der findes nogen, der 
er så – især når de bliver lidt ældre, der måske siger "jamen det passer ikke, det der IT, det gider jeg ikke. Det 
kan jeg ikke bruge til noget" osv. Så tænker jeg også, jamen så er din tid forbi, så er du gået i stå. Men det er 
et spørgsmål om, hvornår man går i stå. Det gør man formentlig ikke, når man er 25 og lige klar og kommer 
ud i livet. Og når man bliver 45, så har man jo et par børn, som lige begynder i skole, også er der nogle andre 
ting dér, der begynder også at fylde noget der. Hvor man også begynder at bruge noget af sin energi på det. Så 
det der 8+8+8, det er i realiteten dér, hvor man må vurdere, hvad man bruger sin tid på.  
 
51:08, D: Jamen jeg har også set nogen sådan livskriser faktisk. Altså der er nogle af dem, så når børnene 
flytter hjemmefra, så oplever de deres største sådan - identitetskrise. Hvad så, nu har vi det her kæmpestore 
hus, sidder vi kun to tilbage og har ikke noget at tale om. Det er frygteligt. Eller man begynder at tænke "var 
det det? Jeg burde have brugt min professionelle karriere på, eller skal jeg gøre noget andet?" Så har jeg også 
haft nogen i min tidligere chefkollegas team, som så er stoppet tidligere, meget meget klar på, at nu var han 
færdig med det her, og nu skulle han igang med alle de ting, han ikke havde lavet. I dag så er han i en 
identitetskrise, hvor han siger "telefonen ringer ikke mere, der er ingen, der vil have fat i mig mere. Det var 
ikke det, jeg havde regnet med." Og derfor bliver jeg sådan, det dér liv. Jeg tror, at det må være det mest 
frustrerende de første mange år, indtil man har ramt et eller andet, hvor man føler, at man er bare ude 
på sådan en naturlig rejse. Den er bare sværere at se, når man er 23-25 år gammel, hvor du sådan lige skal have 
skabt dig den rejse, du kan ikke sådan rigtigt se den, men du vil gerne ud på den. 
 
M: Der er også mange identitetskriser i teenageårene, vil jeg sige.  
 
D: Ja, men det er lige netop dét, og det er det, der er det svære. Jeg tror ikke, at jeg... Jeg tror, at jeg skulle 
stoppe mig selv i at nysgerrigt opleve hele verden, da jeg fik børn. Der tænkte jeg, det må jeg stoppe med, for 
jeg kan jo ikke bare blive ved med, ellers så ville jeg jo bare sådan forblive ung i en gammel krop. Altså du 
ved sådan. Du kan ikke blive ved med, du bliver nødt til sådan at fokusere på det, der er det vigtige her og nu.  
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M: Ja. Det er sjovt, fordi jeg tror også samtidigt, at man kan møde nogle unge mennesker, der slet ikke har det 
samme behov for udvikling og har det så fint med at sidde som en eller anden administrativ person og har det 
fint med det. 
 
D: Ja, jeg møder dem også tit. Der er to piger i, nogle af de dér pædagoger dér. Det er sådan lidt som om, det 
er det. Også hvis de har de rammer dér, så er det så fint. De har ikke brug for mere. Og fuld respekt for det. 
Jeg ville kede mig efter 25 år med kun at have de små rammer der, men de synes, det er det mest fantastiske. 
Det er fint. Jeg tror bare, at vi er forskellige.  
 
M: Ja. Det er jeg fuldstændigt enig i. Jeg tror simpelthen ikke, at man kan på den måde dér. Og jeg tror heller 
ikke, at det er gavnligt, for ledelse. 
 
D: Nej, og det er dér, hvor jeg tror, at jeg har. Jeg er meget observant på, hvad det er for en person, jeg 
rekrutterer ind til teamet, fordi at det skal passe ind til teamet, og hvis det bliver sådan én, der falder for meget 
udenfor, der begynder at isolere sig eller ikke har den dér livsglæde og vil opleve mere. Jamen så bliver det 
bare et issue for mig personligt på sigt.  
 
M: Mm. Hvordan? 
 
D: Jamen. Sådan en simpel en som, hvis de siger Power Point, det er jeg ikke særligt god til. Så siger jeg 
"jamen det er du nødt til at blive god til. Du kommer ikke til at få nogen til at hjælpe dig med at lave Power 
Points. Det har vi ikke nogen, der kan hjælpe dig med. Det bliver du nødt til at gøre selv. Det behøver ikke at 
være perfekte Power Points, men du kan ikke sige, at du ikke vil lave det." Altså det er bare sådan nogo. Jamen 
det går ikke, du kan jo ikke blive ved. Man kan heller ikke sige, at man ikke er særligt god - med emails, som 
er sådan en simpel ting dér. "Jamen jeg er ikke særligt god til emails." Så skriv færre mails eller lad være med 
at synkroniser dem med din telefon, også bare tag dem på computeren, det er fint som sådan, hvis du føler, at 
det er. At det skaber mere sådan struktur på dit liv, men du jo ikke sådan sige "det vil jeg ikke." Altså men der 
er jeg bare bange for, at hvis det er nogen, der kommer dertil og siger "det der vil jeg ikke." Der har jeg et 
problem, fordi så vil jeg sige "så skal du nok heller ikke være her." Og jeg tror ikke at vores rejse som sådan 
ændrer sig heller, at det kommer helt til nogle nye ting, og det bliver man bare nødt til at hele tiden hoppe på 
den nye bølge.  
 
M: Så det er en omstillingsparathed, som du også lidt… 
 
D: Ja, og bliver jeg nødt til at hele tiden sådan hoppe på det. Nu havde vi sådan et eksempel i lederteamet, hvor 
vi har fået en ny app. Nye app - vi har mange apps - en ny app, hvor man kan dele (virksomhed)-nyheder ude 
på LinkedIn og Facebook og sådan, så det er allerede sådan predefined, hvad der står, også kan du lige ændre 
lidt og sende det ud. Så sidder vi dér i chefteamet og siger "jamen kan vi bruge det til noget?" Og jeg siger 
"jeg vil gerne prøve." Altså hvad har jeg at tabe ved det?  
(Irrelevant). 
 

Bilag 8 
  
M: Der burde ikke være nogen af de spørgsmål, jeg stiller, som skulle komme ind på et eller andet om jeres 
økonomi eller noget andet, der ville være helt mærkeligt. Så det burde ikke… 
  
F: Nej nej… 
  
M: Men ellers så skal du selvfølgelig bare sige "det kan jeg ikke svare på - det kan jeg ikke udtale mig om." 
Men jeg kommer lige med lidt praktisk, også går vi igang. 
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F: Mm. Super.  
  
M: Jamen, interviewet kommer jo til at handle lidt - det jeg interesserer mig for, det er det her med 
generationsforskelle - forskelle mellem generationer - jeg ved ikke, om du har hørt noget om det. Men vi starter 
sådan lidt oppe i et pilotperspektiv, sådan. Lige hvad der falder dig ind, om du overhovedet har noget kendskab 
til det, eller har hørt om det. Også dykker vi så lidt ned i din hverdag, om det er noget, du oplever i dit daglige 
arbejde, enten med dine egne medarbejdere eller sådan yderligere i organisationen eller på anden vis. 
  
F: Mm.  
  
M: Og ja, jeg 100% anonymiserer det, så don't worry. Også vil jeg værdsætte, hvis du vil svare så åbent og 
ærligt som muligt. Det vil give mig det mest interessante data - ganske simpelt. Også holder jeg ret stringent 
tid her, så jeg max bruger 45 minutter af din tid. 
  
F: Jamen okay, det er fint. Jeg har sat en time af, så 45 minutter er glimrende. 
  
M: Så har et kvarter til at slappe af. 
  
F: Præcis. 
  
M: Har du nogle spørgsmål, inden vi går igang? 
  
F: Næ, det tror jeg ikke. Du skyder bare. 
  
M: Næ. Fedt. Jamen så vil jeg bare lige, hvis du kort kan introducere dig selv? Nu ved jeg jo ikke særligt 
meget, andet end at (navn) havde et lille kendskab til dig. 
  
F: Jaja. Jamen altså, jeg hedder (navn) og har været her i 10 år. Oprindeligt som udvikler, også har jeg været 
projektleder og teamleder og andre ting og sager, og nu sidder jeg så som afdelingsleder - for én af vores 
udviklingsafdelinger. Og jeg har tidligere været i (virksomhed), som tekniker også, så jeg har jo været igang i 
sådan en 15-16 år efterhånden. Med IT forskellige steder, og jeg er jo selv startet, kan man sige som ung i en 
afdeling med mange erfarne, og nu sidder jeg så, hvad kan man sige, som en af de yngre i en ledelsesgruppe 
med mere erfarne ledere omkring mig, også har jeg jo også en hel afdeling, hvor jeg både har nogle, som er 
sådan 25-26 år og nogle, som er 60 eller i 50'erne, ikke. Så der er et stort spænd af folk der. 
  
M: Mm, og hvor mange medarbejdere har du ca. under dig nu her?  
  
F: Ligenu har jeg... 11. Ja, jeg skal have 12, når vi er fuldtallige. Så det er sådan én 12-15 stykker, har jeg haft 
sådan afhængigt af, om vi også har haft konsulenter inde. 
  
M: Mm ja. Og er din rolle nu, nu er du jo selvfølgelig afdelingsleder, men er den mest på ledelse, eller er den 
stadigvæk baseret på noget udvikling eller hvordan? 
  
F: Det er ren ledelse.  
  
M: Det er ren ledelse… 
  
F: Ja. 
  
M: Og hvordan - er det fedt at være leder, eller hvordan har du det med det? 
  
F: Ja. Jeg synes, det er superfedt. Altså, der var et tidspunkt, hvor at - da jeg startede her som udvikler, så fik 
jeg ret hurtigt sådan en rolle som noget opgavekoordinator, og det synes jeg var megaspændende og meget 
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sjovere end at udvikle, så der gik ikke ret lang tid, før jeg ligesom søgte mere ledelsesrettet. Så ja, jeg synes, 
det er super, superspændende at arbejde med mennesker og udvikle dem og ikke mindst, når vi har 
organisationsændringer og den slags og se, hvordan man egentlig får kommunikeret den slags uden, at folk de 
går helt i sort over, at åh nej, nu skal de sidde et nyt sted eller have en ny chef eller sådan noget. Det, synes 
jeg, er megaspændende, så det kan jeg godt lide. 
  
M: Sådan noget forandringsledelse? 
  
F: Mm. 
  
M: Ja. Mm. Er det noget, du har - har du modtaget noget træning, ledelseskurser eller noget, efter du er blevet 
leder?  
  
F: Ja. Altså jeg har jo taget sådan forskellige lederkurser, jeg har ikke været på sådan ét, hvad kan man sige, 
længere forløb af ledelsestræning, men jeg har haft forskellige lederkurser. Blandt andet omkring sådan noget 
med, hvordan man så sin egen ledelsesstil - fik sat lidt ord på, hvilken profil, man selv havde, og hvordan man 
blev set af, hvad kan man sige, medarbejderprofiler, fordi der er også nogle, det er jo nemt at sætte folk i kasser 
med forskellige typer og sådan noget, ikke. Og det, synes jeg, er noget af det mest spændende i virkeligheden, 
ikke. Det er, hvordan man ligesom kan lede forskellige typer af mennesker. Det synes jeg er ret spændende. 
Så ja, ledelsestræning, men kun i form af kurser. 
  
M: Ja. Det er jo lige netop også noget af det, vi kommer lidt ind på i dag med forskellige typer.  
  
F: Ja. 
  
M: Ja.  
  
F: Cool. 
  
M: Alt efter, hvad du selv fortæller selvfølgelig, fordi det er et ret åbent interview. Hvis vi lige starter, som jeg 
først introducerede - helt oppe i sådan et pilotperspektiv - hvad kommer du så til at tænke på, hvis jeg 
siger generationsforskelle?  
 
F: Jamen jeg kommer ret hurtigt til at tænke på, hvilken indstilling, man har til sit arbejde. Det er meget 
forskelligt, når man ser på dem, der er i min afdeling i hvert fald. Og spørgsmålet er nogle gange, fordi det har 
ikke altid noget at gøre med, hvad kan man sige, deres alder, nogle gange har det også noget at gøre med deres 
anciennitet i virksomheden. Fordi vi har også eksempler på, hvis man kan sige - unge mennesker i 
20'erne/30'erne, som måske har været her i 5-6-7 år, som begynder at anlægge sig en stil som ligger tættere på, 
hvordan langt mere erfarne kollegaer ville opføre sig, ikke. 
  
M: Mm. Ja. 
  
F: Men det er tydeligt, dem vi får direkte fra studierne, de har en helt anderledes tilgang til arbejdet. De kan 
godt lide, at de kan se formålet i det, de laver, ikke, altså de kan godt lide, at der er en eller anden form for 
større mening med dét, de laver, at det ikke bare er en opgave, man får, men at man kan se, hvorfor er det, jeg 
løser den her opgave, hvad er det for en gevinst, det giver virksomheden, at jeg løser den her opgave, ikke. Og 
hvad kan man sige, for de mere erfarne her, så vil de gerne - nogle af dem udtrykker sådan, at de vil bare gerne 
have en spændende opgave, også handler det måske mere om - fra udviklernes side - noget spændende teknik, 
men også nyudvikling. Det kan de godt lide.  
  
M: Så noget mere nørkle, og hvor de yngre måske hellere vil have noget mere mening eller? 
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F: De søger noget purpose på en eller anden måde, ikke altså. Det bliver så buzz word-agtigt at bruge de dér 
engelske ord dér, ikke. Men det er jo altså bare enormt meget det, som alle taler om, også når vi holder 
ansættelsessamtaler, så spørger de ofte ind i "jamen hvad er det egentlig, at (virksomhedsnavn) er for en 
virksomhed? Og hvad er det I laver? Og hvorfor gør I det, og..." Og det bruger vi faktisk en del krudt på i vores 
ansættelser at fortælle dem, at der er faktisk en ret fed mening med at arbejde hos os. Det er tit dét, vi sælger 
det på i hvert fald.  
  
M: Mm. Ja. Og hvis jeg forstår det korrekt, så oplever du, at det har de medarbejdere, der har været her i 
længere tid ikke samme behov for? 
  
F: Nej, det bliver på en lidt anden måde. De vil stadigvæk gerne have et formål med det, de laver, det er klart, 
det vil alle jo gerne, men det bliver på et andet niveau. De tænker ikke virksomheden som helhed, de tænker 
mere indenfor den ramme, de selv arbejder i. Ofte i hvert fald. 
  
M: Mm. Ja. Og har det ikke måske bare noget at gøre med også, at de har været her i længere tid, at de... 
  
F: Måske jo. Det kan sagtens tænkes. Det kan det. 
  
M: Ja. Hvis vi så lige zoomer eller prøve at gå lidt ud af (virksomhedsnavn) - er der så nogle andre tanker, du 
har gjort dig, om måske dit - ikke at du skal snakke privat - men sådan i dine andre kredse eller sådan, om 
nogle forskelle… 
  
F: Altså det er jo ikke noget, jeg sådan går og filosoferer så meget over, men... Jeg ved ikke, altså det... Nej, 
ikke voldsomt. Det er ikke noget, jeg har tænkt sådan voldsomt over. Er der en speciel retning, du tænker...? 
  
M: Nej, overhovedet ikke, det er et meget åbent spørgsmål. 
  
F: Ja. Nej, altså hvis man skulle sige noget, så kan jeg jo så - jeg har to ældre søstre, og de er, altså der er to år 
imellem os hver, så jeg er den yngste af tre, og min ældste storesøster er så fire år ældre end mig, og det er jo 
ikke, fordi der er et stort gap dér, men jeg kan mærke en stor forskel, når vi taler om teknologi, og når vi taler 
om brug af forskellige online tjenester og sådan noget, ikke, hvor altså der er begge mine søstre, de er først 
kommet med, altså langt senere end jeg selv var. Og det var måske, fordi at jeg ramte ind i en årgang, hvor at 
der skete en helt masse online-mæssigt, så kom der facebook, også kom der Spotify og alting blev ligesom 
meget nemmere bare at streame og gøre noget ved. Og der kan jeg fornemme på mine søstre dér, at det tog 
dem nogle år, inden at de ligesom var med dér, ikke.  
  
M: Mm. Det er alligevel en ret radikal forskel indenfor så få år, der er.  
  
F: Ja. 
  
M: Jamen okay. Interessant. Mm. Og, så er der jo, hvis man snakker generationsforskelle, så kommer man 
ganske naturligt til at tale om noget generationsledelse, og hvis vi også sådan lige forbliver lidt oppe i 
helikopterperspektivet her, er det et begreb, du har stiftet bekendtskab med, er det noget, du nogensinde har 
hørt eller tænkt over eller?  
  
F: Altså ikke selve begrebet generationsledelse, har jeg ikke hørt om, men jeg har hørt det tidligere på 
forskellige konferencer rundt omkring, hvor man har talt om, hvordan håndterer vi nu den her nye store gruppe 
af millennials og den type mennesker, som kommer ind på arbejdsmarkedet. De har været vant til en helt anden 
tilgang til studier og muligheder, end alle dem vi allerede har på arbejdsmarkedet, og hvordan får vi lige dem 
til at synes, at det er sjovt at lave det, som vi laver, ikke. Så den del af det har jeg stiftet bekendtskab med, altså 
for mange år siden, der var man jo begyndt at tale om det allerede dér. Men generationsledelse som begreb 
som sådan har jeg ikke hørt så meget om.  
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M: Det er heller ikke, fordi der er nogen konkrete definitioner, jeg er bare interesseret i at høre, om det er 
noget, du har hørt om, og hvordan du forstår det. Er det, når du så har hørt om, at nu skal vi gøre klar til de her 
og - har du så gjort dig nogen yderligere tanker om sådan, hvad skal det betyde for mig, eller har det sådan lidt 
gledet hen over hovedet på dig, eller hvordan har du forholdt dig til det?  
  
F: Nej men jeg, altså for os eller for mig her i min afdeling, der synes jeg, det svære har været - vi vil jo rigtig 
gerne have nogle yngre kræfter ind, så vi kan få skiftet ud i de her ældre generationer, som jo alt andet end lige 
går på pension ind i mellem. Og der kan det være - der synes jeg personligt, at det har været svært nogle gange 
at skabe et spændende job for nye unge udviklere, der kommer ind, fordi at vores teknologier og vores 
platforme er gammeldags, og det er noget, som folk har udviklet på i 30 år, så hvor interessant kan vi lige gøre 
det for unge mennesker, der kommer ind og gerne vil hjælpe med at kode på vores system, ikke. Jeg så det på 
et tidspunkt sådan billedligt talt præsenteret i én, der holdt et indlæg omkring det her med den nye generation, 
der kommer ind på arbejdsmarkedet, hvor han viste et billede af, at der var én, som sad og spillede World of 
Warcraft og havde alverdens chatvinduer åbne, og han skypede og alt muligt på samme tid. Så hvordan får vi 
den her person til at relatere til det her andet skærmbillede, og det andet skærmbillede var så et billede af en 
skærm, som vi sidder med herinde, hvor at der er sorte skærmbilleder åbne med terminalvinduer, hvor man 
bruger tastaturet udelukkende til at bevæge sig rundt i menuerne, og en service-center-applikation, hvor man 
skal udfylde en change-request for at få gennemført sine ændringer og sådan noget altså. Hvordan er det vi 
kobler den dér imellem, altså de har siddet og været vant til alt muligt, hvor man kan lige, hvad fanden man 
vil, men når man så kommer ind i en virksomhed som vores og skal sidde og arbejde, så bliver det hele meget 
firkantet lige pludselig, og man skal sidde og forholde sig til nogle begreber og nogle skærmbilleder, man ikke 
ellers har været vant til, ikke. Så det synes jeg har været noget af det svære. Men der må jeg jo så sige samtidigt, 
når man så møder de der tekniske profiler, når de kommer fra DTU eller ITU, eller hvor de nu kommer fra, så 
er de jo i virkeligheden ret interesserede i teknikken, der ligger nedenunder. Så den der bekymring jeg havde 
i forhold til og definere et spændende job for dem, det er faktisk ikke så svært, hvis de har interessen for 
udvikling, så synes de, det er ret fedt bare at få lov til at være med til at kode noget. Så den del har overrasket 
mig i virkeligheden, at den generation, der kommer ind nu fra studierne, er langt mere modne, end man var 
tidligere - i hvert fald end jeg var, da jeg startede, kan jeg huske ikke, fordi jeg synes sku godt nok, at det var 
noget tørt, det jeg gik igang med.  
  
M: Og det på trods af, at du, som du selv - nu bruger jeg lige dit eget udtryk her - at det er nogle lidt 
"gammeldags" platforme, nogle af dem I har. Så synes de alligevel, at det - nu har de, tænker jeg, måske lært 
det nyeste nye på studiet, også kommer de her, og de synes alligevel, at det... 
  
F: De synes, det er spændende. Nu har vi jo også en anden rejse at byde på, kan man sige, fordi vi er jo ved at 
lægge hele vores platform om, vi skal over i et nyt programmeringssprog, så vi skal lave det hele om, så den 
del, kan vi jo sælge med. Men på trods af, at vi ikke tidligere har haft det, så synes de faktisk, at det er sjovt 
og være med til det. Og jeg tror, at det har noget at gøre med det dér formål, vi startede med at snakke om, 
hvor at man - når man får at vide, at det er 150 milliarder, det drejer sig om i døgnet, som der ruller igennem 
maskineriet nede i kælderen. Jamen så ved man jo godt, at det har en betydning, det man sidder og laver, så 
hvis skidtet ikke virker, så betyder det noget for en helt masse mennesker i den finansielle sektor. Og så gør 
det ondt, ikke bare på os, men også på alle de andre, ikke. Så det er nok en kombination af det dér med, at det 
er - der er et formål i sektoren, og der er enormt mange penge på spil. Som gør, at det er lidt sjovt alligevel.  
 
M: Mm, og hvis du nu lige - nu kom du lidt ind på dig selv, at du oplevede måske ikke, at det var ligeså 
spændende, da du kom ud. Kan du prøve at tale lidt mere om, måske hvordan du selv oplevede det, da du lige 
kom ud på arbejdsmarkedet?  
 
F: Jamen meget gerne. Altså det... Jeg blev færdig som datamatiker i 2001, tror jeg. Og der var tanken jo, 
troede jeg selv, at jeg skulle ud og lave hjemmesider og webapplikationer og alt muligt andet spændende, ikke. 
Men lige på det tidspunkt, der skulle jeg så - desværre - også ind og aftjene værnepligt, lige efter studiet, og 
da jeg så kom ud af soldaterlivet, så var hele IT-boblen bristet, og der var 200 ansøgere til alle jobs, så jeg 
endte jo med at måtte søge et helt andet job, end jeg nogensinde havde forestillet mig, og det var jo så på en 
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main-frame platform. Og da jeg landene dér, så var det jo systemer, som var, altså allerede dengang, var 
forældede, synes jeg, ikke. Og jeg sad og undrede mig over, hvorfor i alverden kan jeg ikke bruge musen til at 
styre de her skærmbilleder med, men det kunne man ikke. Så jeg, altså jeg tror, jeg var overrasket over, hvor 
langsomt det hele gik, ikke. Altså jeg synes jo, jeg startede i (virksomhed), som var en sådan relativt stor 
virksomhed, og den blev så købt af (anden virksomheds navn) også blev det jo endnu større det hele. Men jeg 
tror, jeg undrede mig over, hvor - og det er uden at sige noget om nogle af mine nuværende kollegaer, kan man 
sige - men dengang, der undrede jeg mig over, hvor nemt det var for nogen at sidde og putte sig i hjørnerne og 
egentlig ikke lave ret meget. Altså det synes jeg var helt utroligt, hvor langsomt tingene kunne gå, og hvor lidt 
der egentlig var opmærksomhed på, at "jamen der sidder faktisk en mand ovre i dét hjørne og én ovre i det 
hjørne, og de laver ikke en skid." Altså, hvordan kan det lade sig gøre. Det kunne jeg simpelthen ikke begribe. 
Jeg tror, det var dét, som overraskede mig mest, dengang. 
 
M: Og det, synes du, har ændret sig? Eller nu er det selvfølgelig også en helt anden virksomhed... 
 
F: Nu er det en anden virksomhed, ikke. Og ja, hvad kan man sige, der er i hvert fald ikke nogen, der kan sidde 
og putte sig her. På den måde. Vi har rigeligt at se til.  
 
M: Nu er du jo også leder, så nu kan du jo gå hen og prikke dem på skulderen... 
 
F: Ja, præcis. Nu kan jeg jo selv holde øje med det jo. Så ja. Og det er. Hvis man kan tale om en forskel, som 
ikke har med generationer at gøre, men som har med kultur at gøre, så er der jo en kæmpe forskel på den måde, 
det foregår i en virksomhed som (virksomhed) på, også den måde tingene foregår i sådan en virksomhed som 
(virksomhedsnavn). Altså, det var jo et kulturchok - for mig, da jeg flyttede fra (tidligere arbejdsplads) og 
hertil.  
 
M: Ja. Kan du - jeg skulle have været ved (tidligere arbejdsplads), men det blev rykket til i morgen - kan du 
fortælle lidt mere om den forskel? 
 
F: Ja, det kan jeg godt. Altså, (virksomheds navn) var jo - da jeg var i (virksomheds navn), der var der jo mange 
mennesker i (virksomheds navn), det er der jo ikke så meget mere, nu er de jo, jeg ved ikke om de er 2500-
3000 i Danmark, men dengang var de jo en 6000-7000 eller sådan noget og 350.000 på verdensplan, så der 
kunne man jo hvad som helst, ikke, og du kunne søge rundt i alle mulige grene, men kulturen i (virksomheds 
navn) Danmark i hvert fald, var meget sådan, at det handlede om at finde ud af, hvis ansvar var hvad. Så hvis 
ikke jeg havde en specifik tidskode til at registrere et eller andet arbejde på, jamen så måtte jeg simpelthen 
ikke lave det, så skulle der oprettes den der tidskode, før jeg måtte lave det. Og tingene var, altså... Det positive 
ved (virksomhedsnavn) var jo, at der var styr på processerne, altså var beskrevet ned til mindste detalje. Hvad 
må du, hvad må du ikke, hvad skal du gøre for at få en ændring igennem. Men det gjorde også bare det hele 
enormt stift, og hvis noget gik galt, så var det første, der skete, det var ikke nødvendigvis at finde ud af, hvordan 
løser vi problemet, det var nærmere at finde ud af, hvis skyld var det, at noget gik galt. Og da jeg så kom fra 
(virksomhedsnavn) og landede her, så var (egen virksomheds navn) på det tidspunkt, for 10 år siden, der var 
det nærmest sådan en familievirksomhed - virkede det som, ikke. Der var familiekultur, det var enormt socialt, 
og det var jo nærmest før, at folk de gav hinanden en krammer, når de kom og gik, ikke. Og det var i hvert 
fald ikke noget, jeg havde været vant til i (virksomhedsnavn), ikke. Der var det langt mere, altså formelt og 
godmorgen og farvel, og... Og selvom man i de, ude i afdelingen, der havde man jo meget mere socialt, end 
man havde på tværs af hele virksomheden, så var det meget tydeligt, at når man gik til frokost, så var det en 
stor virksomhed. Der sad 1000 mennesker og spiste og... Sådan er det bare ikke her. Det har så ændret sig over 
de 10 år, hvor jeg har været her, ikke. Hvor at det er blevet mere professionelt, men der er stadigvæk denne 
der kultur, og den der sociale familieting, rundt omkring i hjørnerne, ikke.  
 
M: Hyggeligt. 
 
F: Jaja, men det er en rigtig fin virksomhed på den måde. Der er en god kultur her. 
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M: Mm. Interessant. Og nu kommer jeg til at tænke på, det her med, at du oplevede selv, da du kom ud, at det 
gik lidt langsomt, og det kan selvfølgelig også have noget at gøre med, at der havde man mindre teknologisk 
kunnen, måske lige da du kom ud - det skal jeg ikke kunne sige noget om. Hvordan oplever du så, at nu skal 
de unge medarbejdere i dag, der som dig kommer ud, har de samme - hvad kan man sige - tror du, de oplever 
det på samme måde, at det går lidt langsomt, eller tror du, at det sådan er en generel tendens, at det har ændret 
sig...? 
 
F: Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm.  
 
M: Du skal heller ikke svare, hvis du ikke har oplevet, eller har nogen…  
 
F: Nej, men jeg sidder lige og reflekterer lidt over det, fordi jeg ansatte jo 3-4 nye, sidste år, som kom stort set 
lige fra studiet alle sammen. Det er ikke mit indtryk, at de synes, at tingene gik langsomt. De var - lige da de 
startede var de sådan en lille smule - jeg vil ikke sige frustrerede - men de sad lidt og ventede på at få nogle 
opgaver, som de selv kunne løbe med. Og i udgangspunktet, så skulle de jo selv have deres opgaver fra start 
af, så de havde noget at tage fat på. Men det svære i sådan en virksomhed her som vores her, det er jo, at der 
er jo ikke nogen virksomheder, der ligner vores, og man kan ikke lære det, som vi laver andre steder. Så der 
er en periode, når man starter her, hvor man er nødt til at lære en hel masse, inden man kan løse noget. Men 
nej, jeg tror ikke, de synes, at det gik langsomt. Jeg tror faktisk, at de følte sig ret fyldt op med viden, på ret 
kort tid, altså det. Det var en ret stor udfordring for dem at få bygget den viden op, som der skulle til for at løse 
opgaverne. Men til gengæld, altså så er der sikkert andre ting, som de har undret sig over her ikke altså. Hvorfor 
har vi så besværlige processer, når vi er så lille en virksomhed ikke, altså vi er 180-200 mennesker. Hvor svært 
kan det være at organisere dem, ikke. Så det, kunne jeg forestille mig, har været noget, de har undret sig over.  
 
M: Det har vel muligvis noget at gøre med alle de penge, I har med at gøre? Måske? 
 
F: Det kan være ja. 
 
M: Kunne jeg lige forestille mig. Ja. Også kunne jeg godt lige tænke mig at høre om det her med 
generationsforskelle og generationsledelse. Er det noget, der på nogen måde bliver talt om her i virksomheden, 
er det noget, der sådan er fokus på eller, er det? 
 
F: Ikke... Altså ikke voldsomt. Når vi taler om det med generationsledelse, så er det ofte, så handler det oftest 
om, hvornår er folk på vej på pension, har vi de næste klar til at tage over for dem, som er på vej på pension. 
Men hvis man ser på det i forhold til, altså ledelsesstil overfor de forskellige generationer. Så er det ikke noget, 
vi har gjort voldsomt ud af at tale om, men i praksis så gør vi det jo nok hele tiden uden egentlig at tænke så 
voldsomt meget over det, ikke, fordi man ved jo godt, at folk er forskellige, altså uanset om det er alder eller 
persontype, eller hvad det er, vi taler om, så er de jo forskellige alle sammen. Så der er helt klart forskel i den 
måde, jeg formulerer mine budskaber på afhængigt af, om det er til én af dem, der har været her i mange år, 
eller om det er til en af de nye. Og derfor er det jo også fedt at have sådan et interview som det her, fordi det 
skaber også nogle refleksioner hos mig, fordi jeg tænker: Hvorfor er det egentlig, vi gør det, hvorfor er det 
nødvendigt, at vi taler forskelligt til folk afhængigt af, hvor længe de har været her, eller hvor gamle, de er. I 
bund og grund så løser de jo alle sammen den samme opgave, så det burde jo for pokker ikke være nødvendigt 
at kommunikere så meget anderledes… 
 
M: Næ... Og hvad for en effekt har dét så? Det ved man jo ikke. 
 
F: Nej, og det er jo det. Det er jo det. Øhm. Så nej, det er ikke noget, vi taler meget om, men i praksis, så tror 
jeg, vi gør det alle sammen, hele tiden. Det kan vi ikke lade være med.  
 
M: Nej. Og det knytter sig både til, ja, generation, alder og måske funktion og erfaring og, altså så det er jo 
nærmest sådan individuel ledelse... Mere end det er generationsledelse? 
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F: Ja. I den grad. Ja, det er det. Helt bestemt. 
 
M: Og, så zoomer vi lige ind på din afdeling, sådan lidt mere konkret. Hvordan - nu har du de her 10-12 
medarbejdere - kan du sådan i hverdagen, er der så nogen forskelle, du sådan lægger meget mærke til eller, 
kan du prøve at tale lidt ind i det?  
 
F: Altså imellem de forskellige generationer?  
 
M: Ja. 
 
F: Ja, jeg tror, at… Og det ved jeg ikke, om det er specifikt for min afdeling, men jeg har jo et par stykker 
siddende, som dels har været her i mange år, dels er over 50 begge to - tre faktisk. Og man kan sige, den tone, 
de bruger, når de taler med hinanden, opfatter jeg, og det er der givetvis også nogle af de yngre, der gør - som 
værende meget hård, meget kontant ofte, ikke. Men der er ikke noget ondt i det, ment på den måde. Men det 
kan være enormt svært at gennemskue, når man kommer ind som ny, tror jeg. Hvor imod tonen imellem dem, 
som har været her i kortere tid eller også bare dem, der er yngre - er noget anderledes. De kan godt være... De 
kan også godt have en hård, kontant tone med hinanden, men der er bare, der er en anden form for respekt 
imellem hinanden, når de taler med hinanden. Altså det... Det er ikke for at sige, at der sidder en flok, sådan 
navlepillende, gamle mennesker ovre hos mig og synes, at de har ret i alting, men der er bare noget i den måde, 
som de kommunikerer med hinanden på, der er markant anderledes. Hvor at der er det tydeligt, at. Og det er 
så dér, hvor jeg kommer i tvivl, om det har noget med alderen at gøre, eller om det har noget med ancienniteten 
at gøre, fordi fællestrækkene for de tre, jeg tænker på her, det er jo, at de er over 50 og har været her i flere år. 
Så derfor så har de jo opbygget - dels noget erfaring og noget viden, men de har også, hvad kan man sige, nået 
et punkt i (egen virksomheds navn), hvor de tænker: "jamen jeg gider ikke at finde mig i det her" eller "jeg 
ved, at det skal være på den her måde" eller et eller andet, så det gør bare, at deres retorik, og deres måde at 
formulere sig på bliver markant anderledes, end dem, der har været her i kortere tid eller er yngre, fordi de har 
ofte tendens til at formulere enten deres spørgsmål eller deres statements mere åbne, altså som i "jeg tror, 
tingene er sådan her - det kan godt være, jeg ikke har ret, men det tror jeg." Hvor man kan, på de andre kan 
man fornemme, tingene er sådan her. Altså, og det er ikke sikkert, at de har ret. Så man kan sige - et godt 
eksempel på noget fra min ikke nuværende afdeling, men tidligere afdeling var, at jeg har en enormt dygtig 
tekniker siddende, som har høj anciennitet, er i 50'erne, taler enormt velformuleret, har altid styr på sine ting, 
jeg spørger ham om noget, han svarer mig. Det er noget, jeg skal sende videre i en mail, jeg svarer i mailen og 
får sendt det afsted. Og vi havde egentlig en diskussion, om det var rigtigt eller ej, det han sagde, og jeg var 
egentlig af den opfattelse, at det tror jeg sku ikke er rigtigt det her, men han har altid ret, jeg ved, at det er 
sådan, som han siger det, og så viser det sig så et par dage senere, at han havde faktisk ikke ret, men fordi at 
han formulerer sig, som han gør, og han vægter sine ord på den måde, han gør, så virker han bare fuldstændig 
troværdig, og man tror, at han har fuldstændig ret. Så der er noget i den her måde, vi tilgår de forskellige 
generationer på. Vi lægger noget i, ligeså snart folk er ældre end andre, så antager vi nogle gange, at de også 
ved bedre. Og det er enormt farligt. For det er ikke hverken første eller sidste gang, at det er sket. Det er helt 
sikkert. 
 
M: Mm, ja. Det er lidt sjovt med den her tone, måske en lidt hård tone og den her lidt mere bløde, hvad kan 
man sige, ydmyge - at du ser den sådan, fordi det man ofte hører, det er jo, at vi unge, vi bare kommer ud og 
kræver, og vi vil ikke finde os i noget, og vi kommer og går, når vi vil og sådan. Men det oplever du nærmest 
lidt modsat, som jeg hører det? 
 
F: Jeg oplever bestemt også det andet. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at alle dem, der kommer ind, lige fra 
uddannelserne, de - kræver er jo sådan et negativt ladet ord, ikke - i virkeligheden så synes jeg, det handler 
enormt meget om, at forventningerne til, hvad man kan forvente, dels af en chef, dels af en arbejdsplads, er 
meget højere, end hvad de har været tidligere. Men det, synes jeg, kun er fedt, altså jeg oplever det ikke som 
krævende eller negativt på den måde, det er enormt ambitiøst, og det er fordi folk gerne vil noget, ikke. Og det 
er jeg helt enig i den dér anskuelse dér. Det er også fuldstændigt sådan, jeg oplever det, men der er noget i den 
måde, man taler til hinanden på, som er anderledes. Og det har som sådan ikke noget at gøre med hverken 
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forventningerne, eller hvad de yngre de kræver, det har mere noget at gøre med, at folk måske, når de når en 
vis alder, så gider de bare ikke, hvis jeg må være så fri - at tage mere pis, altså de har fået rigeligt, altså det. 
De hviler så meget i sig selv, så de er ikke bange for at sige tingene fuldstændigt, som de er. Det er de unge 
heller ikke, men... Den sætning skal gøres færdig på en anden måde. Det er de unge heller ikke, når de har 1:1-
samtaler med mig, men de har tendens til at bakke lidt, når de er i et større forum og taler med nogen, som er 
ældre end dem selv. Der kommer lidt den dér, det bliver næsten forældre-barn-forhold imellem nogen af dem, 
og det er jo interessant at følge på afstand, fordi så er der jo forskel på, hvordan man er forældre, ikke. Hvor 
at der er nogen af dem i min afdeling af de ældre, som er enormt gode til at tage sådan en mor-rolle, og så kan 
de jo enten være curling-forældre, eller de kan være bowling-forældre, ikke. Og der har vi nogen, som er 
bowling-forældre her, ikke. Og det er jo den fede måde at gøre det på, fordi så får de jo lov til at stå på egne 
ben, dem som er de yngre ikke. Så det, altså. Jeg ville ikke kunne sige noget definitivt, om at den generation, 
som er 50+ agerer på én bestemt måde, fordi det gør de ikke. Men deres måde at tale til hinanden på kan godt 
have nogle fællestræk i hvert fald.  
 
M: Mm, og hvis du sådan lige selv tænker tilbage med de her meget høje forventninger, både til ledelse og 
til organisationen, som du lidt oplever i dag og meget ambitiøsitet osv. Kan du relatere det til dig selv, da du 
lige kom ud, eller føler du, at du måske...?  
 
F: Nej. 
 
M: Nej? 
 
F: Nej, men jeg, altså jeg tror, jeg var vist 22, da jeg blev færdig, ikke. Jeg var et helt andet sted i mit liv på 
det tidspunkt, altså jeg var - for at sige det ligeud - næsten ligeglad, hvad det var for et job, jeg fik. Jeg ville 
bare gerne lave hjemmesider dengang, ikke. Altså det var, også eksemplificeret ved, at da jeg var færdig med 
min HTX-uddannelse, så tænkte jeg, jeg vil gerne arbejde med IT, hvad for en uddannelse tager jeg, hvor det 
går hurtigst muligt, jamen det var datamatikeren, det tog 2,25 år, så var jeg færdig, så kunne jeg komme ud og 
lave noget, hvor alternativet jo havde været at gå universitetsvejen, også tage en eller anden datalogiuddannelse 
og virkeligt nørde igennem den vej, ikke. Men det magtede jeg simpelthen ikke dengang. Jeg var et helt andet 
sted, jeg ville bare gerne videre og lave noget andet, ikke. Så mine ambitioner på det tidspunkt var ikke specielt 
høje, det var de ikke.  
 
M: Mm. Men du var alligevel ret målrettet omkring, hvad du gerne ville, ligesom du også oplever med de unge 
i dag… 
 
F: Ja. Bestemt. 
 
M: Mm. Mm. Interessant. Jeg har aldrig hørt den der bowling-metafor, den er meget sjov. Så kaster man dem 
bare ud i det fremfor curling, der sådan nurser omkring? 
 
F: Lige præcis. 
 
M: Det er meget sjovt. Okay. Du har allerede været en lille smule inde på det, men hvis du sådan kan prøve at 
tænke lidt over, om du oplever, at der er nogle forskellige behov for dig som leder i det daglige? Du taler lidt 
om, at du måske formulerer dig forskelligt til forskellige medarbejdere, kan du sådan, er der nogen sådan 
behovsforskelle, du oplever i dagligdagen?  
 
F: Altså mine behov i forhold til dem deres behov? 
 
M: Deres behov i forhold til dig.  
 
F: Ja. Øhm. Ja, men det er der jo. De er jo forskellige steder i deres liv, det er jo oftest dét, det går ud på, ikke. 
At dem, som lige er kommet fra uddannelsen, de yngste af dem, jamen deres behov det er at holde fri engang 
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imellem, fordi at der kommer et nyt spil ud, som de skal sidde og spille. Dem, som er lidt ældre, de har behov 
for at holde fri engang imellem, fordi at deres nyfødte skal til vaccination eller et eller andet, og de ældste de 
har måske behov for at holde fri, fordi de skal have udskiftet en hofte, eller hvad ved jeg, altså. 
 
M:(Griner). 
 
F: Ej, så gamle er de ikke. Men det er billedligt talt, ikke. Altså det, så på den måde har de jo meget forskellige 
behov. Men ens for dem alle, det er jo, at de, og det kan man sige, det er jo noget, jeg har dyrket enormt meget 
i min afdeling, det er denne her åbenhed omkring alt. Altså, lige meget, hvad det er. Også er det op til folk 
selv, hvad de har lyst til at være åbne omkring. Det er jo ikke sådan, så jeg sidder og udfritter dem om, hvordan 
går det derhjemme. Men de ved alle sammen, at de kan komme og fortælle, hvad som helst. Og det gør langt 
de fleste af dem. Der er også nogle, hvor man godt kan mærke på dem, der er sket et eller andet derhjemme, 
men vedkommende har ikke lyst til at tale om det, og det er, hvad det er. Men langt de fleste har faktisk lyst 
til at komme og fortælle, hvad det er. Så men derudover, deres behov overfor mig i det faglige, rent 
arbejdsmæssige, er det oftest, hvad er det næste, der skal ske, altså hvad er målet for vores afdeling, hvad er 
det, vi arbejder hen imod. Hvis der er nogen processer, som man ikke synes fungerer godt, så er deres behov 
mest fra... Nej, det er faktisk forkert, det er fra alle. Alle er ret enige om, at processer skal være velfungerende, 
ansvaret skal være fordelt, så man ved, hvem har ansvaret for hvad. Det er generelt for alle. Er der noget, der 
er forskelligt? (Banker let i bordet). 
  
M: Men det er nemlig dét, som er interessant, om der egentlig er det.  
 
F: Ja. Hmm. Jamen det er der jo... 
 
M: Du snakkede lidt om kommunikationen i hvert fald, at det er noget, du gør, men du ved ikke, om det 
decideret er et behov?  
 
F: Nej, men altså, hvis man skulle sige, der er ét... Jo, der er én forskel i hvert fald, men det handler mere om 
vores topledelse. Når de kommer med budskaber af den ene eller anden art, så har den yngre generation tendens 
til bare at sige "ja, det er fint - det gør vi. Den er købt. Vi fortsætter." Hvor at den ældre generation har tendens 
til at komme til mig og har behov for en forklaring på hvorfor, og hvorfor sagde de lige dét, og hvad betyder 
det for mig. Der er nok i virkeligheden tendens til lidt større bekymringer for mindre ting hos den ældre 
generation, end der er hos den yngre. Også er der jo enkelte tilfælde, hvor nogle af de yngre har lidt, altså. 
Hvor at de måske er ældre af sind end deres jævnaldrende, ikke. Hvor at de måske også har den samme 
bekymring, men der er som oftest en forskel på, at den ældre generation tager ikke bare for gode varer, hvad 
topledelsen siger. Der vil de gerne have noget forklaring. Så det er i hvert fald én forskel, som jeg ofte ser.  
 
M: Det er sjovt. Jeg tror, hvis det blev betragtet ud fra teorien, så ville teorien om generationer nok sige, at det 
ville være de unge, der ville komme og sætte krav på - krav er et negativt ord, snakkede vi lige om - og sige 
"jeg skal have at vide, hvorfor det er, at vi gør sådan her. Jeg vil også være en del af det og forstå, hvorfor vi 
gør" og blabla. Det ville teorien nok sige. Så det er interessant, når det... 
 
F: Men jeg tror, at det kommer an på, hvilket budskab det er, fordi hvis det handler om organisationsændringer, 
så er alle ens. Så har de alle sammen behov for mere forklaring, men når det handler om strategi for eksempel, 
altså virksomhedens strategi, så er langt de fleste af de unge - de er bare med. Så siger de "yes, det lyder fint - 
det er der nogen, der har taget beslutning om", hvor at de lidt ældre de vil gerne stille spørgsmålstegn ved 
"jamen er det nu også den rigtige vej at gå?" Og om det så har noget med anciennitet eller alder at gøre, det 
kan være lidt svært at sige, men min oplevelse er i hvert fald, at de yngre de har tendens til at sige "det er der 
nogen, der har styr på."  
 
M: Jaja, det er fint. Mm. Og nu delte du lidt ind i, at der var de unge, også nogen med børn, også de lidt ældre 
med hofte osv. Og det jeg i virkeligheden lidt oplevede, at du beskrev, det var noget - en form for fleksibilitet, 
som ligesom var over hele linjen...? 
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F: Ja, alle har behov for fleksibilitet. Men af forskellige årsager. Ja, helt klart.  
 
M: Mm. Ja. Nå, men nu er det jo ikke fordi, at du skal sidde og finde på alle mulige forskellige behov, og nu 
har vi været lidt inde på det her med krav, at det måske ikke lige er det helt gode ord at bruge, fordi det kan 
være lidt negativt, men sådan - oplever du, at der er nogen forskellige forventninger til dig på tværs af din 
afdeling? Man har nogle forskellige forventninger til, hvad du skal gøre, og hvad du skal hjælpe med, og hvad 
din rolle skal være?  
 
F: Hmm... Nej, altså. Jeg tror, eller jeg er ret sikker på, at der er en opfattelse hos de ældre om, at, altså de 
bruger jo nogle gange udtrykket chef også, ikke. Og det bruger jeg ikke selv på noget tidspunkt. Men det er 
som om, at der er en større respekt i den ældre generation omkring det, at der er en afdelingschef, at det 
bestemmer chefen. Ikke lige meget hvad det er, men der er nogle bestemte ting, det bestemmer chefen. Hvor 
at den yngre generation, og det er jo også der, jeg selv hælder mere til, det er, at der er en langt mere åben 
dialog om, at det er jo ikke nødvendigvis mig, der træffer beslutningen om det her, det er noget, vi gør sammen. 
Og der kan godt være en forskel dér, hvor at den ældre generation egentlig bare har lyst til, at jeg træffer en 
beslutning, og den yngre de er mere med på den der med, jamen det finder vi ud af sammen. Det skal vi nok 
finde ud af, men vi gør det sammen. Så det vil jeg sige. Det kommer i hvert fald til udtryk engang imellem, 
når der er et eller andet, vi skal træffe beslutninger om i afdelingen, at så vil man nogle gange som ældre bare 
gerne læne sig tilbage og sige "jamen det bestemmer du."  
 
M: Ja. Mm. Er der ellers noget, du tænker, som sådan er forskelligt, og det behøver ikke at være 
generationsbundet, det kan også være bundet af noget andet?  
 
F: (Tænker). Altså, hvis man taler om kønsforskellene, så er der en kæmpe forskel. Altså, hvor at - nu har jeg 
jo en fordeling i min afdeling, der hedder 6-4 lige nu - jeg har seks kvinder og fire mænd. Og det er jo ret 
utraditionelt for en IT-afdeling i virkeligheden - specielt for en udviklingsafdeling, men det er sådan, det er lige 
nu. Og der er det jo meget tydeligt, at... Og det ved jeg sku ikke, om det bare bliver for kliché-agtigt, men den 
kvindelige del af min afdeling, de kan enormt godt lide at tale mere ind i følelser, hvor at den mandlige del, 
jamen det er mere konkret og ligetil. Der er kun én enkelt, der har haft lidt på hjemmefronten med en kæreste, 
som var meget syg og sådan noget som åbnede lidt op, men meget meget lidt, og hertil og ikke længere og nu 
snakker vi ikke mere om det. Så på den måde, så er jeg meget opmærksom på, at når jeg har 1:1-samtaler med 
den ene eller den anden gruppe af køn, jamen så er jeg helt overbevist om, at det er helt forskellige ting, vi 
kommer til at tale om. Det er - uanset, hvordan vi vender og drejer det, så hører vi det bare forskelligt, når vi 
er mænd og kvinder. Altså det gør vi bare. 
 
M: Det var også lidt det, du snakkede om med åbenhed, at der var en tendens til, at nogen var mere åbne, var 
det de unge, eller det kunne man ikke definere på den baggrund? 
 
F: Nej, det er faktisk meget forskelligt.  
 
M: Men kvinder - er måske mere? 
 
F: Jaja, i den grad.  
 
M: Og hvordan har du det selv i forhold til det her med at få lidt af privatlivet med ind på arbejdspladsen og 
det her? 
 
F: Jamen jeg fortæller om stort set alt, hvad der foregår hjemme hos mig. Netop fordi hvis ikke jeg selv gør 
det, jamen så kan jeg jo heller ikke forvente, at der er nogen andre, der gør det. Og det er egentlig ikke, fordi 
at jeg har en forventning om, at alle skal vide, hvad alle laver derhjemme, det handler for mig mere om, at hvis 
vi kan have åbenhed om det, jamen så kan vi jo have åbenhed om alt i virkeligheden, ikke. Og det virker ret 
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godt, at vi har den åbenhed, fordi folk er i stand til at gå meget nemmere til hinanden og tale om faglige 
problemer, når man også har talt om alt muligt andet ved siden af, ikke. Så det gør jeg enormt meget selv.  
 
M: Ja. Og hvis jeg nu bare - jeg vil lige pointere, at der er overhovedet ikke noget rigtigt og forkert i det her, 
det er sådan lige, hvad der falder dig ind. Vi nævnte lige noget fleksibilitet, der i hvert fald var fælles, at det 
har de alle sammen brug for. Oplever du, at det er en styrke eller en svaghed, eller hvordan oplever du det her 
med at sådan måske omtale folk i generationer. Du startede også ud med at snakke om kategorier. Oplever du, 
at det giver dig noget, som leder, eller er det mere en svaghed? Hvordan vil du… 
 
F: Altså at omtale folk i generationer? 
 
M: Ja.  
 
F: Jamen jeg bruger det ikke så meget egentlig, altså nu er det kun fordi, vi taler om det her og siger, hvad med 
de yngre og hvad med de ældre, ikke. Nej, fordi for mig handler det meget mere om, hvilken persontype, de 
er. Fordi der er, altså det er også derfor jeg har så svært ved at finde forskelle på de to grupper, fordi jeg har 
eksempler på begge dele. Jeg har jo eksempler på unge, som opfører sig, som om de var ældre, og ældre, der 
opfører sig, som om de var yngre, ikke. Så hvis man skulle kategorisere nogen, så ville jeg mere kategorisere 
dem i persontyper, uanset hvilken alder, de har. Fordi der er helt klart. Jeg går enormt meget efter, når jeg 
ansætter folk, at det sociale er på plads, at de kan indgå i et samarbejde med andre, og det er uanset, om de er 
unge eller ældre, og der har jeg set eksempler på begge dele i begge generationer, hvor man må sige, at der er 
også nogle unge mennesker, som er enormt, altså. Afkoblede og introverte og på ingen måde kan indgå i et 
samarbejde med andre, hvor man er nødt til at finde ud af, jamen okay opvejer det faglige så, at de kan have 
svært ved at holde en samtale med en, der sidder ved siden af dem, ikke. Så nej, det er ikke. Jeg sætter ikke 
dem ikke i kasser på den måde i aldersgrupper. Det er mere profiler. Helt klart.  
 
M: Nej. Mm. Og er det sådan noget Meyer Briggs, eller hvad er det, I bruger der? 
 
F: Jamen vi har faktisk ikke brugt noget. Og det er sjovt, du siger det, fordi jeg har tænkt på, at vi skulle gøre 
det på et tidspunkt. Men det er sådan et afdelingsevent, hvor det bliver en lille smule grænseoverskridende for 
nogen at skulle tale om, hvilken persontype de er, ikke. Og der kan man i hvert fald tale om en forskel på 
generationerne, hvor at den yngre generation vil synes, at det er superfedt. Og den ældre vil måske have lidt 
svært ved det dér med at skulle bruge tid på og fortælle, hvilken persontype de er, fordi de er fandme den, de 
er. Og det skal du ikke komme her og lave om på. Og fair nok. 
 
M: (Griner). Stærkt. Ja, det er jo sådan set rigtig nok. Nu kommer der lige et lidt stort spørgsmål her, inden vi 
nogenlunde begynder at runde af. Har du en oplevelse af, at sådan selve vilkårene, og det skal forstås sådan 
lidt bredt, har ændret sig i arbejdslivet, mens du har været på arbejdsmarkedet? Og det kan være mange ting.  
 
F: Jaja. Ja, altså. Og spørgsmålet er jo, om det er fordi, at jeg opfatter tingene anderledes nu, end jeg gjorde 
tidligere. Men man kan jo sige, det jeg kigger enormt meget efter - nu - det er jo, er folk i stand til dels ét 
samarbejde, formulere sig, kommunikere, går de i sort, når vi ændrer organisationen, altså vi snakkede for 
nogle år siden, der kom det her begreb om at være forandringsparat og forandringsvillig, og - forandringsparat, 
ikke. Altså én ting er, om man er villig, men er man også klar og sådan noget. Der er ikke nogen tvivl om, at 
det betyder mere end nogensinde før - stadigvæk. Altså, tingene de ændrer sig, nogle gange fra dag til dag, 
nogle gange fra time til time, ikke. Så den del, synes jeg har ændret sig fra, da jeg startede oprindeligt i hvert 
fald. Hvor at - og det er også det, jeg startede med at sige, altså jeg synes måske tingene gik lidt langsomt. Det 
gør de ikke mere i hvert fald. Og igen ikke, spørgsmålet er, om det bare er min opfattelse... Eller om opfattelsen 
er den samme hos nogen, som sidder i et andet job, og som har lavet det samme hele livet. Det har jeg svært 
ved at vurdere. Men man kan jo sige... Arbejdsmarkedet og hvad kan man sige... Hvordan var det nu, du 
formulerede spørgsmålet til at starte med? 
 
M: Jamen om du har en oplevelse af, at vilkårene... Ja. 
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F: Det var vilkårene, ja. Vilkårene som arbejdsgiver og som en, der skal rekruttere, har i hvert fald ændret sig 
markant, fordi det jeg oplever er, at det er enormt svært at finde dem, der kan være udførerne. Forstået på den 
måde, at vi finder enormt mange med sådan en analytisk profil, som gerne vil være med til at designe og 
definere og beskrive. Vi finder knap så mange, som er interesserede i rent faktisk at sidde og kode løsningerne. 
Og det kan godt være, at det er fordi, at hele markedet er begyndt at bevæge sig den vej, at vi gerne vil have 
nogle andre til at være udførerne for os, og vi gerne ”bare” i gåseøjne, vil have lov til at analysere og beskrive 
overfor andre, hvad er det vi rent faktisk gerne vil have lavet for en løsning. Så på den måde tror jeg, at 
vilkårene godt kunne ændre sig, eller er ved at ændre sig lige nu til at vi får nogle helt andre jobtyper, end vi 
har haft tidligere.  
 
M: Så en eller anden model af, at man udformer det, man gerne vil have og sender ned til Indien-agtigt eller 
sådan noget? 
 
F: Måske, men jeg har også bare været med så længe nu efterhånden, det er helt skrækkeligt at sige det, fordi 
det betyder jo, at man er ved at blive gammel, ikke. Men jeg har været med så længe til at se de der forsøg på 
outsourcing flere gange, og se dem fejle også flere gange, ikke. Fordi den der kommunikation man har med 
folk, der sidder ved siden af én, den er bare anderledes, end den man har, når man taler med folk over Skype. 
Det bliver aldrig det samme. Og der er ting, som går tabt i kommunikationen derimellem de der afstande der. 
Så spørgsmålet er 1) skal vi stadigvæk holde fast i den model, vi altid har haft, hvor vi sidder ved siden af 
hinanden alle sammen, eller 2) skal vi bare blive bedre til at kommunikere med folk, der sidder længere væk... 
 
M: Det er et godt spørgsmål. 
 
F: Det kunne være… 
 
M: Og det er vel også et vilkår, der har ændret sig med netop at arbejde sammen over langt større afstand, som 
teknologien har...  
 
F: Ja, altså vi gør det ikke så meget hos os jo, kan man sige. Der sidder vi jo allesammen i samme hus, så det 
er jo nemt. Og vi har ikke outsourcet noget til nogen. Så det er jo endnu nemmere. 
 
M: Endnu.  
 
F: Endnu. Men det kan jo være, at hvis ikke vi kan få kandidater, som kan programmere for os, altså rent 
faktisk sætte sig ned og kode en programlinje, hvis ikke vi kan få dem, så er vi jo nødt til at finde på noget 
andet jo. 
 
M: Mm. Ja. Er det ellers lige noget, du tænker i relation til det? 
 
F: Nej, det eneste jeg tænker, det er, at hvis man skulle sige noget, sådan helt generelt omkring vilkårene, så 
kunne det være, at det er rigtig tit, at når man ser undersøgelser omkring lønniveauer, og hvad folk synes er 
det vigtigste i et job, så når statistikkerne kommer ud, så er det oftest, at folk vil gerne have spændende opgaver, 
de vil gerne have frihed, de vil gerne have fleksibilitet, løn kommer først nede som nummer et eller andet, det 
ved du sikkert bedre, end jeg gør, men den ligger ikke øverst på listen, den ligger et godt stykke nede. Men ikke 
desto mindre så oplever jeg oftere og oftere, og det er jo mere fra de yngre end de ældre faktisk, hvis man skal 
tale om forskelle dér, at de går lidt op i det der, altså hvad er det for en løn, jeg får, fordi jeg vil gerne betales 
for det, jeg er værd. Og jeg ved, at mine studenterkammerater, som arbejder der og der, de får så og så meget, 
så derfor så vil jeg også sådan og sådan. Så jeg er ikke sikker på, at den er rigtig længere den der med, at løn 
ligger så langt nede. Til gengæld så ved jeg jo også, at når jeg selv svarer på den, så kommer den ikke som det 
øverste, men ind imellem så tror jeg, at det er noget, vi bilder os selv ind, at løn ikke er så vigtigt for os, men 
når lønsedlen kommer der i udgangen af måneden, så synes vi sku alligevel, at det er lidt vigtigt.  
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M: Ja. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi ikke får langt under vores - dem vi sammenligner os med, dem man 
har studeret med osv. Men når det så er sagt, så er det ikke så vigtigt, om den lige svinger et par tusinde, eller 
hvad det nu er. Men jeg tror, hvis man får sådan langt under, så tror jeg det betyder noget lige pludselig. Men 
ja, det er ret interessant. 
 
F: Ja, det er det. Men hvis du finder ud af det, så må du lige sige til. Om det er lønnen, der betyder mere end 
opgaverne.  
 
M: Ej, men det er det ikke. Det er det simpelthen ikke. 
 
F: Det kunne jeg heller ikke forestille mig. 
 
M: Jeg har lige siddet med faktisk sådan en hel gruppe af, vi kaldte det et eller andet fancy, et board - et youth 
professional board. Vi sad 12, og der definerede vi de her tre vigtigste ting for at fastholde os i en virksomhed. 
Og der var det udvikling, fleksibilitet og gode kollegaer på tværs af os alle sammen. Med forskellige 
baggrunde, alle sammen akademikere, men. Så det tror jeg… 
 
F: Hvordan nåede I frem til det? Var det sådan en fælles diskussion eller? 
 
M: Nej, vi skrev individuelt ned. Der var to, der nævnte løn, men så havde de nævnt mere end tre, men vi alle 
sammen havde de her tre til fælles. Ja. 
 
F: Okay. Men nu skal du lige have lov til at stille de sidste spørgsmål, så du… 
 
M: Ja, jeg skal. Vi er on time. Godt. Hvis vi lige skal runde af, er der noget, du hæfter dig særligt ved ved de 
temaer, vi har været omkring? Noget, du tænker, var mere interessant end andet, eller noget du sådan tænker 
hmm? 
 
F: Nej, altså. Jo, som jeg sagde lidt undervejs, det er jo interessant, at vi per automatik formulerer os anderledes 
afhængigt af, hvem det er, vi taler med. Og der, hvor jeg kan komme i tvivl, det er om jeg formulerer mig 
anderledes, fordi de har den alder, de har, eller fordi, jeg ved de har en anden personprofil end andre. Men det, 
som jeg synes er, det var derfor, jeg glæder mig enormt meget til resultaterne, der kommer ud af det her, fordi 
det er jo superinteressant, hvordan vi motiverer vores medarbejdere, om der er noget, som er 
generationsbestemt, eller om det alene handler om, hvilken persontype, de er. Fordi hvis der er noget 
generationsbestemt, så altså, så vil det jo også gøre noget i måden som vi skriver jobopslag på, altså hvad 
er det, vi skal beskrive, hvis vi gerne vil finde en senior-profil, og hvad skal vi beskrive, hvis vi gerne vil finde 
en junior-profil. Så det, synes jeg, er enormt spændende at komme til at høre om, hvor er det, vi lander henne 
på den der. Men i virkeligheden så, det jeg får ud af sådan en snak her, det er jo denne her refleksion omkring 
de medarbejdere, man har siddende. Er der noget, når jeg får stillet den type spørgsmål der, er der noget, jeg 
gør, som i virkeligheden er dybt åndsvagt, eller er der noget, som jeg kun gør, fordi jeg ved, at de agerer på en 
anden måde, ikke, fordi de er en anden generation eller et eller andet. Så nej, ud af det her kan jeg nok ikke 
udlede nogle konklusioner som sådan, andet end at det sætter mange refleksioner igang omkring, hvad er det 
egentlig for nogle typer mennesker, jeg har siddende i afdelingen.  
 
M: Nu skal du jo ikke fortvivle fuldstændigt og gå ned og tænke "åh nej, alle de unge, der skal jeg bare" og... 
 
F: Nejnej… 
 
M: Mm, ja. Og har du nogen sidste kommenterer eller spørgsmål eller et eller andet?  
 
F: (Tavs). Nej, det tror jeg ikke, men det kan jo være, at der kommer en refleksion lige pludselig, så skal jeg 
nok... Så skal jeg nok lige skrive til dig… 
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M: Ja, så skriver du bare. 
 
F: Hvis der dukker et eller andet op.  
 
M: Der var lige et eller andet jeg tænkte på, at jeg synes, der var...  
 

Bilag 9 
  
M: (Praktiske informationer).  
Har du nogle spørgsmål, inden vi starter? 
  
K: Nej, du skyder bare løs. 
  
M: Hvis du lige vil starte med sådan helt kort at introducere dig selv og din ledelsesbaggrund eller sådan 
baggrund. 
  
K: Ja. Baggrund generelt? Jamen jeg hedder jo (navn) og har på nuværende tidspunkt ansvaret for vores 
operations her i Client Innovation Centeret, og udover det er jeg så også people manager for 21-22 
medarbejdere af forskellig karakter. De kommer med - nogle af dem sidder i vores udviklingsteam, hvor jeg 
har en 8-10 stykker. Nu kan du se, om matematikken går op i sidste ende. Så har jeg en fire, der sidder i vores 
SAP-gruppe… 
  
M: SAP? 
  
K: Ja, som er et ERP-system, som man bruger til at planlægge forskellige former for virksomhedsdrift i, kan 
man sige. 
  
M: Ja. 
  
K: Så har jeg tre automation-personer også, også håber jeg, at det giver nogenlunde 21. 20-21 stykker i hvert 
fald. Det er det leje dér af medarbejdere. Som jeg på nuværende tidspunkt har et people manager-ansvar for. 
Inden da har jeg været, altså hvis jeg skal starte helt tilbage, så kommer jeg fra CBS og har en cand.merc i 
strategi, organisation og ledelse og blev i løbet af mit bachelor-forløb ansat hos [virksomhed] som 
studentermedarbejder og fik så mulighed for at blive fastansat hos [virksomhed] ovre i Irland, da jeg var færdig. 
Så jeg var derovre i to år og hyggede mig. Og blev så efterfølgende en del af vores graduate-program her i 
Danmark efter de to år. Og der sad jeg og var en del af vores SAP-business warehouse-gruppe. Og sad og 
implementerede business warehouse-løsninger i SAP i... 2,5 års tid her i Danmark også et halvt års tid 
efterfølgende i England. Og… Så har jeg presset lidt til min daværende manager, om at der skulle til at ske 
noget lidt mere innovativt i vores SAP-gruppe. Og generelt kunne jeg godt tænke mig at arbejde lidt mere med 
innovation og nye måder at gøre tingene på. Og det sagde han, ja det lyder meget fint osv. Kan du ikke lige 
vente en måned eller to. Så kunne det være, der kom noget spændende. Og han ringede så til mig, ja, en måneds 
tid efter, hvor jeg sad i lufthavnen og spurgte, om jeg ikke ville være med til noget spændende. Jo, det - hvad 
er det? Jamen det kunne han ikke fortælle mig. Men... Om jeg ville være med. Ja, jo, ja, jo! Så prøver vi. Og 
han kunne så ringe tilbage en halv times tid senere heldigvis og fortælle omkring vores Client Innovation 
Center. Og det var tilbage i 16. Foråret 16, hvor vi så begyndte at langsomt få det her godkendt op igennem 
[virksomheds]-systemet. Så det var powerpoints og business cases osv. Hvis vi lige skal tilbage til det her med 
ledelseserfaring, så startede den faktisk måske allerede, mens jeg var en del af graduate-programmet, hvor jeg 
fik ansvaret som teamleder, kan man sige. Ikke noget officielt ansvar, men sådan teamleder for vores graduates, 
som vi havde indenfor SAP-gruppen. Nå, tilbage til 16. Hvor at jeg jo så kommer til at kigge netop på hele det 
her med at få bygget business case for hele centret sammen med nuværende og daværende chef. Den får vi 
godkendt i løbet af sommeren, og vi annoncerer så i slutningen af 16 - og åbner så dørene i januar 17 og for 
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årets første medarbejdere i februar 17. Og så er det egentlig gået slav i slav derfra. Jeg starter med at tage en 
rolle som talent acquisition / recruit lead. Og på daværende tidspunkt ikke med officielt manager ansvar, men 
dog sidder der nogen i recruitment-teamet, som jeg ligesom er lead på. Og til dels jo så også vores 
studentermedarbejdere. Så det har ligesom været det felt, jeg har arbejdet indenfor rekruttering i det første års 
tid, men generelt har jeg jo, qua vi ikke er flere, end vi er i vores Client and Innovation Center i ledelsesteamet, 
vi er mig selv, vores centerleder også vores HR-partner. Det er sådan lidt en trekløver dér, også selvfølgelig 
tilkoblet rekrutteringsteamet, ikke. Så gør det jo, at man - specielt når man skal starte sådan noget herop - 
kommer rigtig meget rundt, mange forskellige steder og jeg har sådan langsomt arbejdet mig mere hen imod 
operations-rollen. Og det er den, jeg ligesom sidder med i dag officielt, som head of operations. Også har jeg 
så fået de her 20 fantastiske medarbejdere under mig. Så det er sådan lidt, ja, måske en lidt lang historie, men 
det er, hvor jeg er i dag. 
  
M: Så det jeg lidt hører dig sige, det er egentlig, at du har en lidt bred, om det så har været uformel eller formel 
ledelseserfaring helt tilbage fra lidt graduate-ledelse… 
  
K: Ja, helt sikkert. Altså man kan sige, man kan tage den endnu længere tilbage, altså selv da jeg.... Bedrev 
min tid nede i BonBonland, da jeg var 18-19 år, der havde vi også et team af det, vi kaldte park-opryddere, 
som gik og gjorde rent ude i parken, som jeg var en del af det ledelsesteam overfor dem, ikke. Så det har 
egentlig altid været en del af meget af det arbejde, jeg har lavet på den ene eller anden måde. 
  
M: Du har ledelse ligesom i blodet på en eller anden måde? 
  
K: Ja, jeg har i hvert fald fået det ind fra starten, ikke. Og har egentlig altid synes, det har været interessant at 
arbejde med. 
  
M: Mm, det kommer vi sådan lidt naturligt ind på også senere. Og det her interview det kommer lidt til at 
foregå med, at vi starter lidt oppe i sådan helikopter-perspektiv og kigger sådan lidt ikke nøgternt, men sådan 
overordnet på de her "begreber", kalder vi dem lige nu, også zoomer vi lidt ind på sådan dine hands-on 
erfaringer måske eller sådan din afdeling nu. Så hvis jeg siger generationsforskelle eller forskelle mellem 
generationer, hvad er så de første tanker, der popper op i dit hoved?  
  
K: Men altså forskelle mellem generationer... (Tænker). Ja. Altså fordi og grunden til at jeg er sådan lidt, det 
er fordi, hvis vi nu skal gå mainstream og kigge på, hvad medierne skriver osv. Så er der en kæmpe forskel. 
De vil noget helt andet, og man skal motivere dem på en anden måde, og man skal gøre nogle andre ting, for 
at den her ”unge generation”... Men når jeg kigger i hvert fald på den branche, som jeg er i, som er den her 
meget videnstunge branche, jamen så upåagtet, om du er 50, eller du er 25 - sparring med din manager, sparring 
med erfarne folk, udfordrende opgaver... For mig er mange af de her ting egentlig de samme, upåagtet af om 
det er en 25-årig eller en 50-årig, indenfor den branche, jeg begiver mig i. Jeg tror, det der måske adskiller de 
her to former for generationer, det er, hvad kan man sige accepten eller villigheden til at acceptere situationen. 
Hvor jeg tror at en 50-årig, og det er jo den værste generalisering, man kan komme ud i, men altså jeg tror, at 
de er mere villige og mere, hvad kan man sige "stavnsbundne" i anførselstegn til en virksomhed, forstået på 
den måde, at de skifter ikke så hurtigt, så det kan godt være, at de synes, der er en udfordring med x, y, z, de 
ikke får de rigtige udfordringer, men det får dem ikke nødvendigvis til at kigge om efter andre jobmuligheder. 
Det tror jeg er en af de helt store forskelle i forhold til generationerne. At den unge generation er langt mere 
troløs, end den ældre generation er. Så hvis de ikke føler, at de får de rigtige opgaver, hvis de ikke føler, de 
har sparringen med manageren, jamen så kigger de sig om nærmest på dagen efter noget andet, og specielt 
igen - nogle af de her mere tekniske profiltyper, som jeg jo arbejder meget med. Jamen de har også tre andre 
tilbud ude på hånden, hvis bare de stikker en hånd i vejret. Så. Det er det, jeg egentlig tænker mest, når jeg 
sådan lige umiddelbart skal give en kommentar på generationer. Jeg tror egentlig ikke i min branche, at der er 
den store forskel. Jeg tror, der hvor forskellen ligger, det er, at man er mere impulsiv, man er mere tilbøjelig 
til at gøre noget ved tingene. Hvis man er i den her unge generation. 
  
M: Ja. Hvad får dig til at tro, at det er branchespecifikt, eller at det er anderledes i denne her branche end i? 
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K: Jamen det ved jeg ikke. Det er måske mere et spørgsmål om, når man netop læser i medierne og andre 
kanaler, at der virker det meget som om, at der er en stor forskel på, hvordan og hvorledes, men jeg må bare 
sige, at i den kontekst, som jeg ser, i den kontekst, som jeg arbejder i… Der ser jeg ligeså meget den "ældre" 
generation i anførselstegn værende interesserede i at få de spændende opgaver, få læringsmulighederne. Og, 
der tror jeg, at det, at vi arbejder i en videnstung virksomhed tiltrækker jo selvfølgelig også nogle specielle 
mennesker. Som måske netop har behov for denne der konstante udfordring, intellektuelt og opgavemæssigt. 
Ja. 
  
M: Ja. Men der behøver ikke at være noget. Der er ikke noget, jeg fisker ikke som sådan. Ja. Og sådan et 
begreb eller en formulering som generationsledelse. Er det noget, du har hørt før, eller noget du...? 
  
K: Nej, ikke direkte vil jeg sige. Altså selvfølgelig, igen, det er jo nogle termer med forskellige former for 
ledelse af forskellige generationer og forskellige forhold og interesseområder osv. Selvfølgelig. Men ikke 
sådan helt konkret. 
  
M: Mm. Nej. Også, ja, her hos (virksomhed) er det her med forskelle blandt generationer eller 
generationsledelse, siger du jo lige, at du ikke har hørt så meget om... Er det noget I har fokus på, eller noget 
du har talt med ledelsesteamet om, eller noget der sådan er, ja. 
  
K: Ja. Altså. Qua jo netop det er noget, der rør sig meget i markedet, og qua os at vi her i vores Client and 
Innovation Center primært ansætter nyuddannede. Vi har en nuværende gennemsnitsalder på 27. Blandt de her 
50-60 medarbejdere, vi har. Så det er jo klart, det er noget, vi snakker om, og hvad er det for nogle ting, der 
ligesom gør sig gældende indenfor den her generation for netop at kunne sætte den i spil. Så det er noget, vi 
aktivt snakker om og vender også, men igen tilbage til det her med, at jeg siger for os, det her med, at det er 
nogle spændende opgaver og udfordrende osv. Det er det sku også for vores "ældre" i anførselstegn kollegaer 
ovre i vores hovedforretning, hvor de sidder. Jeg tror... Nogen af de udfordringer vi har fra et ledelsesmæssigt 
perspektiv med de her unge folk, det handler måske ikke så meget om, hvad for en generation, det er, men 
mere det her med, at de er nye på arbejdsmarkedet. Og det er sådan nogle helt lavpraktiske ting, som at forstå 
at ja, det kunne da være superfedt at bruge noget tid ude på ITU og holde et foredrag. Men det får vi bare ikke 
så mange penge for - i kassen. Vi får penge for rent faktisk at være ude hos en kunde, så hvordan får man lige 
prioriteret det og balanceret det ønske og behov kontra nogle cool cash i forretningens pengekasse, ikke. Men 
det, tror jeg mere egentlig, er en refleksion af, at man "bare" i anførselstegn er ny på arbejdsmarkedet og skal 
finde sin foundation.  
  
M: Mm, det kommer vi også til at komme lidt ind på her. Ja. Så zoomer vi lige en lille smule ind. Hvis du 
sådan lige, du har jo allerede været lidt inde på, at du ikke oplever det i din afdeling rigtigt, qua at I er en 
videnstung virksomhed, og alle egentlig gerne vil udfordres osv. Men kan du tale lidt ind i, om der er nogen 
forskelle, enten generationsbåret eller båret af noget andet, er der noget, du sådan, nogen særlige forskelle, du 
lægger mærke til på tværs? 
  
K: Altså man kan sige, hvis man kigger isoleret set på mine medarbejdere, så har jeg jo faktisk kun unge 
medarbejdere. Jeg har som sagt, vores population her i Client and Innovation Centret, den er på 27 i 
gennemsnitsalder. Så når jeg snakker om ældre medarbejdere, så er det jo nogen i mit netværk, eller nogen jeg 
kender fra andre steder rundt omkring i [virksomhed]. Så. Spørgsmålet gik på forskelle…? 
  
M: Ja. 
  
K: Jamen det er jo det, der er... 
  
M: Og nu kender du, nu er stedet alligevel så lille her, så nu kan du måske tale på tværs af hele Client 
Innovation… 
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K: Ja, og det kan jeg, men igen, der er det jo stadigvæk en forholdsvist homogen aldersmæssig gruppe. Altså 
med en gennemsnitsalder på 27, de fleste af dem er nyuddannede. Har vi en enkelt, der er på den anden side 
af 30, det tror jeg ikke engang, hvis jeg skal være… 
  
M: Det må I da have, hvis gennemsnittet er 27? 
  
K: Jaaa, men det. Nej.  
  
M: Neeej? 
  
K: Det tror jeg faktisk ikke, vi har. Måske én eller to, maks. Altså det er det niveau, vi er. Altså selvfølgelig så 
er der sådan nogle som os, der trækker... Men det gør det faktisk ikke engang, fordi vi er ikke med i den 
beregning på 27. Der er måske nogle enkelte, der er over 30, men det kan altså tælles på en håndfuld. Og jeg 
kan ikke lige pinpointe hvem, jo måske én. Men der må jo være nogen, som du selv siger ikke, når 
gennemsnitsalderen er på 27. Men altså det er i det leje, så jeg har lidt svært ved at forholde mig til, i hvert 
fald i vores (utydeligt)-population. Omkring de her ældre medarbejdere, fordi vi har dem faktisk ikke, ikke 
hvad jeg vil betegne som værende ældre medarbejdere. Så, det er lidt svært for mig at svare på spørgsmålet 
egentlig sådan rigtigt, andet end hvad jeg allerede har gjort. At i vores - i min optik i hvert fald, så indenfor 
vores branche, jamen der… Er der jo stadigvæk et ønske om at få nogle spændende opgaver og få noget 
udvikling, i hvert fald i den største del af de folk, som stadigvæk er i (virksomhed). Der sidder måske, altså 
hvis jeg virkeligt skal, du ved, og igen og uden at jeg skal stereotype alt for meget, så sidder der jo måske 
nogen i vores, hvad kan man sige, mere klassiske drift- og vedligeholdelsesforretning, som... Nok skulle være 
lidt mere sat på den anden side af 50 og egentlig bare vil have et "fast job" i anførselstegn, ikke. Fra 8-4, 
komme hjem også er det ligesom det, men jeg må indrømme, at jeg har ikke så meget erfaring med at lede den 
type af medarbejdere, så det er egentlig sådan lidt mere per hearsay og stereotyper, og hvad jeg ellers kan 
komme afsted med på den front.  
  
M: Ja. Men det er også en del af, eller noget af det, jeg synes er interessant, det er nemlig alle de her 
forestillinger, folk eller ledere går rundt med på baggrund af bl.a. medier, som måske ikke direkte er 
erfaringsbåret, men som er sådan - jeg forestiller mig, at de ældre de vil sådan og sådan, og de unge de vil have 
det her og det her, fordi det er noget, man har en forestilling om. Det er egentlig også interessant.  
  
K: Og det er jo så netop tilbage til det her med, også som jeg også siger med, at det er jo netop nogle af de 
indtryk, man får, når man møder i medierne, at der er så kæmpe forskel på dem. Men jeg må bare så også 
erkende og sige, at når jeg ser på mine ældre kollegaer, så har de mindst ligeså store behov og lyst til at få 
udvikling, sparring, spændende opgaver osv. osv. I hvert fald den største del af dem af mine ældre kolleger, 
som jeg jo har berøring med. Men ja, så sidder der selvfølgelig måske Sven-Erik på 55+ og igen - stereotyper 
- som sidder med måske et lidt andet mindset, men hele den her konsulent - dem der har konsulentgenet i 
forretningen - mindsettet, vil jeg sige, det er sku uagtet om du er 50, eller om du er 25, i min optik. Det er 
stadigvæk de samme ting, som tricker dig. Den eneste forskel er, som jeg sagde til at starte med, du er villig, 
måske mere villig til at tage en hurtig beslutning, når du er i det yngre segment om at lave et skifte over til 
konkurrenten eller en anden, hvis ikke du bliver opfyldt i dine ønsker… 
  
M: Og nu bliver det måske sådan lidt svævende, men hvorfor tror du, at det er...?  
  
K: Jamen der er jo selvfølgelig noget helt lavpraktisk omkring, der er ikke en bolig, der er ikke en familie og 
alle sådan nogle ting. I hvert fald hos mange af dem, så det er jo klart, at det jobskifte eller det med at sige op, 
er ikke så risikabelt for én, som er 25 kontra én, som er 50 som har et lån, der skal betales af på hus og bil og 
tre børn osv. Det er den ene ting, men så tror jeg også, og det er måske lidt mere interessant i forhold til din 
undersøgelse, det er jo, at jeg tror faktisk også, at der er en generationsforskel i netop det der med at kunne 
skifte hurtigt. Jeg tror, at unge mennesker i dag, og mig selv inklusiv, er måske langt mere impulsive altså 
forstået på den måde, at vi handler mere... Altså bare det der med, at vi hele tiden har vores mobiltelefon lige 
ved hånden, ikke. Der skal hele tiden ske noget og gøres noget, også gør vi det, også opretter vi os som brugere 
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herinde, også går vi derind, også gør vi dit, også gør vi dat. Jeg tror, vi som generation er mere impulsstyret, 
det er der sikkert nogle psykologier, der kan fortælle nogle langt bedre historier omkring, ikke. Men jeg tror, 
som generation er vi mere styret af impulser, uden nødvendigvis - og det er måske også bare noget helt 
biologisk i det, at vi er bare mere impulsstyret end en på 50. Det tror jeg. Så. Vi har måske også et andet 
sikkerhedsnet, end man havde for X år siden, ikke. Så sådan nogle ting tror jeg spiller ind. Men altså, nu gætter 
jeg lidt.  
  
M: Interessant. Og med sikkerhedsnet, der mener du sådan noget med dagpenge og sådan noget? 
  
K: Jaja, præcis ikke. 
  
M: Ja. Altså der er nogen af mine tidligere respondenter, der sådan lidt har kunne se en forskel på deres helt 
unge medarbejdere, der kommer direkte fra universitetet, også når man begynder at få børn, der sker et klart 
skifte. Jeg tænker, du må også have nogle medarbejdere, der har børn? 
  
K: Ja. Jaaa, én enkelt har lige fået faktisk her for…  
  
M: Det er bare nogle arbejdsnarkomaner, du har ansat her? 
  
K: Nej, det er mere fordi, jeg tror det er bare dér, hvor de er i livet. Argh, det passer ikke, der er to, der har 
børn herinde. Om der er et skifte, altså selvfølgelig er der jo et spørgsmål om prioriteringer, der kommer ind. 
Altså det er jo klart, at igen tilbage til forpligtelser og ansvar osv. ikke. Der er jo nogle andre ting for dem, som 
er vigtige. At de kan få noget barsel, at de ikke skal sidde her til klokken 8 om aftenen hver dag, men at man 
godt kan trække stikket klokken fire. Det synes jeg godt, man kan mærke, og det anerkender jeg. Der er en 
forskel på de ting. Jeg synes også, at man mærker en eller anden form for strukturering og fokus, når man så 
er på arbejde, altså så giver man den vitterligt 110%, så er der ikke nødvendigvis så meget tid til at sætte sig 
ned ved bordfodboldbordet, fordi så er man her, også er man fokuseret på arbejdet. Også når man kommer 
hjem, så kan man være derhjemme ikke. Så.  
  
M: Ja? 
  
K: Ja, jeg tror det er det.  
  
M: Ja. En lille smule. Mm. Så er det også lidt svært at tale ind i - det bliver sådan lidt filosofisk det her, når de 
allesammen er så unge. Og de har ikke engang børn, men hvis du måske også tænker på dig selv, og du må 
gerne sådan tænke lidt ud af boksen… 
  
K: Jeg har ét barn.  
  
M: Ja. Oplever du så, eller har du nogen erfaringer med, at forskellige generationer eller aldersgrupper har 
nogle forskellige behov for ledelse, altså nogle forskellige sådan forventninger til og...? 
  
K: Ja. Altså det er jo noget af det, vi kan mærke rigtig meget, qua vi jo netop har mange af de her meget 
nyuddannede folk. De kommer ikke med erfaringen. Selvfølgelig er der deres tekniske viden osv. Der skal vi 
jo selvfølgelig bygge noget på, men måske mere i forhold til et ledelsesperspektiv, som jeg også var lidt inde 
på før, ikke. Jamen det her med, at de ikke ved nødvendigvis, hvordan man skal "begære" sig i anførselstegn 
på arbejdsmarkedet. Det påkræver en anden type af ledelse, end hvis jeg havde én på 50, som havde været ude 
og godt vidste, hvad det ville sige. Hvordan skal du prioritere, hvordan skal du interagere med en kunde, alle 
sådan nogle lavpraktiske... Ting, som for ham er en given - selvfølgelig gør vi sådan, selvfølgelig x, y, z. Det 
er der mange af de her unge folk, som overhovedet ikke har nogen føling for, og der er jo et ledelsesmæssigt 
perspektiv i, at få dem guided i den rigtige retning. Og det kan som sagt være alt lige fra prioriteringer i forhold 
til jamen, hvornår skal vi stå ude på ITU og holde et gratis oplæg, og hvornår skal vi ud og bille nogle timer 
hos en kunde til lavpraktiske som, hvordan tilgår man en kunde. Det kunne også være, hvordan tilgår man en 
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partner i vores (virksomhed)-organisation, hvem er det, vi skal have fat i. Hvordan får jeg udformet en 
velformuleret email, sådan så jeg kan få mine budskaber igennem på en god måde. Og sådan nogle ting dér. 
Der føler jeg, at der er en forskel i forhold til den måde, man skal lede de to profiler på.  
  
M: Der skal lidt mere guide? 
  
K: Ja, der skal lidt mere guidning på. En anden lidt sjov ting, som vi har oplevet, og det kan måske være, at 
det også måske bare er lidt tilbage til den måde, hvorpå vi har rekrutteret og den historie, vi ligesom har fået 
fortalt omkring CIC'et, det er, at mange af de folk, som vi har ansat her i CIC'et er meget konsensus-søgende 
personligheder. Og de vil helst gerne have, at alle er lige, at alle bliver tilbudt de samme kurser, der var sågar 
nogle -  sådan rent lavpraktisk, når vi er ude, så har vi nogle koder vi fakturere vores timer op imod, som så 
bliver faktureret videre ud imod en kunde, og der var sågar én, der på et tidspunkt foreslog, om vi ikke bare 
kunne lave en stor pulje med koder, også kunne alle bare ligesom, så kunne vi bare fordele alle timerne ud på 
de her folk, altså så der ikke var nogen, der følte sig mindre værd eller lignende. Så. Om det er noget 
generationsspecifikt eller et spørgsmål om nogle af de folk, som vi har ansat, men jeg føler egentlig - her lokalt 
i hvert fald den her sådan det her meget konsensus-søgende... Miljø.  
  
M: Det tror jeg faktisk godt kan være lidt generationsbetinget. Mm. Nå, det var lidt omkring nogen behov og 
det her med, når man lige kommer ud, og man har måske behov for lidt mere guide, og det på trods af, at jeg 
har et indtryk af at unge i dag - alle har nærmest haft studiejob og måske endda også været i praktik, så man 
har jo været ude og smage på erhvervslivet, men… 
  
K: Og det er også tilfældet med mange af dem, vi ansætter. At de netop har haft studiejobs og kommer med en 
eller anden form for erhvervserfaring. Faktum er bare, at vi skal stadigvæk give dem den guidning, vi skal 
stadigvæk coache dem, mentorer dem på de dele dér også. Upåagtet om de har været… Der er selvfølgelig 
nogen, der er bedre til det end andre, og der kan jeg da også godt se en nogenlunde korrelation imellem dem, 
som har haft længerevarende studiearbejde, og måske endnu mere vigtigt et relevant studiearbejde, ikke. Altså 
ikke bare siddet ovre i hjørnet og skulle hente kaffen eller lignende kontra rent faktisk at have været med ude 
måske - hos en kunde eller lignende. Der kan man klart mærke en forskel på de profiltyper. Men upåagtet så 
synes jeg stadigvæk, at der er en læringskurve. Nogen springer så måske på den hurtigere end andre. 
  
M: Ja, og det er helt så basic som at skrive mails nærmest, går du ned i eller? 
  
K: Altså til tider ja. Jeg vil ikke sige, at det er hver dag, at jeg sidder og skriver en mail med mine folk, men 
det der med, altså hvordan kommunikerer man, hvad gør vi, når nu vi får x, y, z ind ad døren - en mail fra en 
kunde eller fra en partner, der er irriteret over, at hvorfor faen er det her ikke blevet leveret eller... Eller der 
kommer en telefonopringning fra en kunde eller en mail for den sags skyld. Der er der nogle gange behov for, 
at jeg ligesom stepper ind og siger "okay, men lad os lige sætte os ned også lad os lige få formuleret et godt 
svar til denne her person, som nu har henvendt sig." De komme også til mig nogle gange netop med nogle af 
de her mails og siger: (navn), hvad faen, hvad svarer vi, hvad gør vi? Og... Så, altså det kan man måske sige, 
igen, hvis vi skal kigge på forskelle, ikke. Hvor at én, der måske netop er 50 og har prøvet de der ting, jamen 
han vil enten bare med hans erfaring, eller også så vil han tænke nå, men det gør jeg sku bare, så svarer jeg et 
eller andet også. Så der er også en eller anden form for sikkerhed og en modenhed. Og det er jo klart, hvis du 
kommer direkte nærmest fra studierne, måske har haft nogle studiejobs, selvfølgelig, bevares. Men det der 
med, når du starter i dit første job… Der må også være en eller anden form for en usikkerhed i det, hvor man 
ligesom skal bekræftes i, at det er altså det rigtige, jeg svarer her. Jeg prøver gerne at få dem selv til, altså jeg 
prøver at tage en coachende approach til det, ikke. Og prøver at få dem til selv at få formuleret den der mail. 
Så jeg egentlig mere bare, du ved, signer off, at det er den rigtige måde at gøre det på. Måske du lige skal 
ændre den her formulering 50% den her vinkel i stedet for eller lignende ikke. 
  
M: Ja. Super fint. Mm. Og nu har vi snakket om behov og forventninger. Og krav det kan godt blive lidt 
negativt ladet, men oplever du, eller har du nogen erfaringer med, at man sætter nogle forskellige krav til sin 
leder, eller at der er nogle forskellige ting, man vægter? 
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K: Ja. Altså nu som sagt, min primære berøringsplade i forhold til et ledelsesperspektiv har jo været den unge 
generation, så jeg har svært ved sådan at komme med det der helt konkrete, men… Men altså krav… Igen, 
videnstunge folk, de kræver sku nogenlunde det samme, altså - udvikling, projekter, sparring med deres leder, 
at de ligesom kan se en vej fremad. Igen, jeg tror bare de unge de er hurtigere til at pull the trigger, hvis der 
skal ske noget nyt... Krav... Altså nej, det tror jeg ikke. 
  
M: Nej. Og igen lige kort tilbage til det her med, at du oplever de unge som værende hurtigere... Altså hvad 
kan være årsager til det eller hvad - udover at man ikke har en familie, så tænker jeg, at der må være noget…  
  
K: Ja, men jeg tror også, det hænger jo så også lidt sammen med at selvfølgelig en del af de folk, som jeg har, 
er netop de her tekniske profiler, altså udviklere, typisk. De har også bare rigtig mange muligheder i det 
marked, som vi er i lige nu. Altså de skal bare række hånden op på LinkedIn i en halv dag, så har de fem 
jobtilbud. Faktum. Det er det marked, som vi opererer i på den front. Og det gør jo også, det giver dem en eller 
anden sikkerhed på, at hvis ikke det fungerer her, jamen så finder jeg sku bare et andet sted. Så.. Hvis vi skal 
blive lidt lavpraktiske igen, nu har vi en destination her på Islandsbrygge, men vi har faktisk også én ovre i 
Jylland. På en nuværende (virksomhed)-location, og der har vi haft nogle store ledelsesmæssige udfordringer, 
og det er jo så til den unge generation, der sidder derovre også, men det er sådan noget som manglende nærhed 
fra deres ledere, det er lokationens indretning, alt lige fra stole til skærme til tastaturer, der ikke har været gode 
nok. Hvorfor må vi ikke få høretelefoner, den har også været oppe og vende, altså store hørebøffer. Så det er 
måske en af de ting, hvor man så ligesom kan sige med krav. Jeg tror måske også, at der bliver stillet nogle 
lidt andre forventninger og nogle lidt andre krav til blandt andet sådan noget helt lavpraktisk som indretning, 
og hvad er det for nogle gadgets, jeg får stukket i hånden, når jeg starter første dag. Sven på 50 han er nok 
ligeglad med, om der står en iPhone eller en Android til rådighed. Det betyder helt sikkert noget for vores 
udviklere på 27. Om det er det ene eller det andet. Noget af det vi bruger aktivt i vores branding af CIC'et, det 
er, at vi kører med Mac og iPhones osv. For ligesom at prøve at fjerne noget af det der lidt støvede brand - 
som (virksomhed) også har. Med vores Lenovo-maskiner osv., ikke.  
  
M: Ej dem har alle. 
  
K: (Griner). Præcis. Og de virker også fantastisk. Så på den måde, så altså i forhold til krav så... 
  
M: Jeg tænker netop qua, at de kan slå op på deres LinkedIn, at de er jobsøgende, også har de fem jobtilbud. 
Det må da i den grad være en ledelsesmæssig udfordring på den ene eller anden led. Som I må tage meget 
aktivt hold om. 
  
K: Ja. Og det gør vi også. Men samtidigt så er vi jo også der, hvor at vi... Også som ledelse - og det er jo også 
en af de vigtigste ting, i min optik, indenfor ledelse, det er også og sige nej. Altså. Ja. Det kan godt være, at 
det var fedt, hvis vi havde en iPhone X. Det kunne godt være fedt, hvis vi alle sammen sad med B&O-
høretelefoner på og sådan nogle ting, ikke. Altså det er ikke det, de beder om. Men der har været nogle ting, 
hvor vi siger nej. Ain't gonna happen. Også er det jo ligesom der, hvor man som leder må kigge sig selv lidt i 
spejlet og sige, kan vi bevare vores integritet, fordi jeg tror, at hvis bare man åbner op, så - mere vil have mere. 
Også vil det være sådan en never-ending story i forhold til, ja. Gadgets og indretning og alle de her ting, ikke. 
Så. Men samtidigt så på den ene måde, så skal vi selvfølgelig være meget bevidste om det, og også kigge på, 
hvad er det vores konkurrenter tilbyder, men omvendt er det også vigtigt for os, at de folk, som vi har her, de 
skal ikke være her, fordi man får et høretelefonsæt eller ej. Eller om man måske kan få 1000 kroner mere i løn 
på den anden side af gaden hos konkurrenten. De skal være her, fordi de synes, det er sjovt. De skal være her, 
fordi de synes det er spændende. De udvikler sig. De lærer nogle ting. Det er fedt at komme på kontoret, når 
ellers folk er her. Osv. Det er dét, vi ligesom prøver at få skabt et sammenhold omkring. Og få skabt en 
direction omkring, og det er den, vi gerne vil fastholde vores folk på baggrund af.  
  
M: Det giver supergod mening. Man skaber vel på en eller anden måde lidt respekt eller sådan sætter sig lidt, 
hvis man siger "nej, ved du hvad", altså så man har en grænse, ikke. 
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K: Jaja. Præcis. Og det er måske også en af de der ting med den unge generation, og igen det er måske bare 
rent stereotyp her, men det her med, at man har med en generation at gøre, som.. Nogle af dem måske er blevet 
curlet lidt frem, og det der med ligesom at kunne sætte nogle rammer for dem. Det tror jeg egentlig også, at 
nogle af dem, der kommer og har en vis form for respekt omkring. 
  
M: Mm. Så nu, vi har været lidt inde på det her med, at du egentlig ret godt kendte til de her 
"generationskategorier" fra medierne, men at du ikke rigtigt oplever dem så meget selv. Så sådan et lidt 
reflekterende spørgsmål - oplever du, at der er nogle styrker og/eller svagheder ved ligesom at måske prøve at 
være opmærksomme på det i sin ledelse? 
  
K: Jamen det tror jeg under alle omstændigheder, der er jo ikke - "one size does not fit all", altså indenfor 
ledelse, og det er upåagtet, om du sidder med en gruppe, der alle sammen er 25, eller om du har dem mixet. 
Jeg kunne ikke drømme om at tilgå én af mine medarbejdere med prik den samme ledelsesstil, som den anden. 
Altså der vil altid være forskelle på tværs af personligheder. Noget af det jeg helt aktivt gør, det er, at jeg gør 
brug af personlighedsprofiler. Når jeg får nye medarbejdere ind, så sidder jeg med vores HR-ansvarlige, også 
går vi simpelthen "slavisk" deres personlighedsprofiler igennem, også bruger jeg det, som en aktiv del af den 
måde, hvorpå jeg leder prik det individ. Jeg prøver egentlig at møde alle mine medarbejdere med en tilpasset 
ledelsesstil. Altså ikke sådan så at jeg bare giver den ene fuld los, og med den anden er der kæft, trit og retning, 
fordi jeg skal jo igen også have min egen integritet med, og der skal være en konsistens i den måde, jeg leder 
på. Men jeg ser egentlig ledelse som værende noget som skal tilpasses den enkelte person og den enkeltes 
situation. 
  
M: Så ved det hører jeg lidt, at du ikke ser nogen fordele i at tænke i generationer...? 
  
K: Nej, det gør jeg egentlig ikke. Jeg ser egentlig en fordel i at tænke i mennesker og personer. Det er det 
vigtige for mig, fordi som jeg også siger, at... Peter på 25 kan sagtens have et ønske om struktur, faste rammer, 
han ved, hvad han kommer ind til hver dag. Det kan Poul på 50 også, men der kan også være den anden vej 
rundt, sådan så Pia på 25 synes bare, at der skal ske en helt masse nye ting, og det kan ikke gå for hurtigt. Og 
det kan, ja, den ældre generation også, så det kan være den samme situation, hvor der også bare skal ske noget. 
Så for mig er det egentlig mere et spørgsmål om at kigge på individet, end det er at kigge på generationen. Vi 
havde - bare som et eksempel - faktisk en af vores allerførste udviklere, vi ansatte her. Han var sku nok et 
fejlcast, når vi sådan skal kigge os selv i spejlet og kigge tilbage. Han var netop en udvikler-profil, ung, frisk 
gut. Men. I forhold til hans arbejde, der havde han behov for nogle rammer, noget struktur. Han skulle vide, 
hvad han kom ind til, altså da vi stressede ham mest, det var, da vi ikke kunne sige til ham, hvad han skulle 
lave på tirsdag, om han ville være her i Danmark, og vi snakker torsdag eller fredag. Fordi at der var en kunde, 
som muligvis ville have ham til UK, muligvis ikke. Og man kunne se det i øjnene på ham, at han blev virkelig 
helt rundforvirret, og hvad faen sker der her osv. osv. Jeg tror, det var et af de områder, hvor vi stressede ham 
allermest eller en af de tidspunkter, hvor vi stressede ham allermest. Det var sku ikke, da vi gav ham sådan en 
stak med arbejde. Det var det der uforudsigelighed. Omvendt så har jeg nogle af mine andre folk, der ville 
synes det der, det var pissefedt "nå, men altså hvis jeg er her, så er jeg her, er jeg i UK, så er jeg i UK, så er 
det pissefedt." Hvor det overhovedet havde gået dem på. Og sådan tror jeg også, man kan finde på tværs af 
generationer, at der er nogen i den ældre generation, som også ville blive stressede, og så er der også nogle, 
der ville synes, at det var pissefedt. Så kan jeg komme væk fra ungerne i en uges tid. (Griner). Eller lignende. 
Eller konen eller noget helt andet. Så for mig handler det nok egentlig mere om at kigge på individet og 
personligheden. 
  
M: Ja. Du sidder og snakker med en cand.merc.(psyk.), så det er jeg meget enig i. (Griner). Meget enig. Ja, 
lige inden vi skal runde af, så kommer der lige sådan et meget åbent, lidt sjovt spørgsmål. Har du en oplevelse 
af at sådan vilkårene - og det skal forstås lidt bredt - sådan for arbejdet, arbejdslivet har ændret sig, mens du 
har været på arbejdsmarkedet? 
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K: Vilkårene for arbejdslivet. Altså for mig selv er der jo sket et skifte i, hvad skal man sige mine prioriteter. 
Så jeg ved ikke, om det er det, du er inde på, altså jeg kan jo sagtens genkende det, jeg jo også ser hos nogle 
af mine unge medarbejdere, der lige kommer ud fra studierne, og vi skal bare ud og give den gas og opad osv. 
Det kan ikke gå for langsomt. Også rammer man på et eller andet tidspunkt et sted, hvor at.. Så begynder man 
at få en bil, og man bliver gift og man skal have et hus, og man får nogle børn osv. osv. Så er det jo klart, så 
begynder ens prioriteter jo at ændre sig i forhold til, at så er det måske ikke særlig fedt at skulle være 4-5 dage 
om ugen i England for eksempel, som jeg jo var i et halvt års tid i begyndelsen af min karriere, ikke. Det ville 
jeg jo på ingen måde byde hverken mig selv eller min familie på nuværende tidspunkt. Nu har jeg lige været 
væk i fire dage med Karrieredagene, det var mere end rigeligt. I denne her omgang ikke. Så på den måde, så 
ændrer ens… 
  
M: Prioriteringer? 
  
K: Prioriteringer, ja jeg tror nok, prioriteringer er nok ikke det helt forkerte ord, fordi omvendt, hvis vi skal 
tilbage til at kigge på krav og forventninger, men så har jeg jo stadigvæk nogle af de samme forventninger til, 
at jeg udvikler mig som person, at jeg får nogle spændende opgaver, jeg har stadigvæk nogle krav om, at jeg 
gerne vil arbejde i nogle gode miljøer, og krav i forhold til min løn, selvfølgelig. Men det synes jeg ikke 
nødvendigvis har ændret sig sådan i løbet af min karriere. Det er mere omkring, hvordan prioritere jeg min tid 
omkring bl.a. jo min familie og min fritid generelt. Også arbejdet, ikke.  
  
M: Så du kan sagtens nu spejle dig i dine unge medarbejdere og tænke "det var mig, da jeg lige kom ud, det 
der." 
  
K: Absolut. Og det er jo også noget af det, som jeg kan trække på, når jeg så er leder overfor dem, og der er 
jeg sku ikke bleg for at sætte mig selv i spil også og sige "hey, ved du hvad, jeg sad lige der for fem og siden 
og havde de samme tanker, som du har... Og det her gjorde jeg, og det har ført mig til x, y, z. Eller det havde 
det resultat, at vi endte op herovre." Og tilbage også til det der med, hvad det er for en ledertype, jeg er, altså 
jeg er meget autentisk, jeg er meget personlig i min måde at tilgå tingene på. Jeg er ikke bange for at åbne op 
og bruge nogle af mine egne personlige erfaringer. Og følelser og tanker. Jeg bruger typisk for mange af dem, 
i hvert fald i forhold til dem, som kommer fra bl.a. CBS. Og andre, hvad skal man sige, mere bløde roller, det 
her med at da jeg kom ud, jamen jeg kunne en masse sådan på tværs af, vi snakker gerne om sådan en T-profil 
i (virksomhed), ikke, hvor man kan lidt af rigtig meget, men hvad faen kunne jeg egentlig, altså. Og den dialog 
har jeg haft med rigtig mange, hvor jeg også ligesom har måtte sige "men da jeg kom ud, der kunne jeg ikke 
en skid", altså forstå mig ret, og det er ligesom nogle af de ting, jeg prøver at få dem til også at indse, at ja, du 
er skidegod, og du er et talent, og du kan blive lige, hvad du gerne vil, men lige pt her, hvor du lige er kommet 
ud af universitetet, der kan du altså ikke særlig meget. Også få den dialog ført hen på, jamen hvor er det så, vi 
kan gå i dybden, hvad er det for et område, som du kan blive specialiseret i. I mit tilfælde tog det mig to år, 
ligesom at få den erkendelse, at jeg havde behov for det, det brugte jeg noget tid på ovre i Irland, udover at 
drikke et par Guinness. (Griner). Også kommer jeg tilbage til Danmark og bliver en del af vores graduate-
program og bliver en del af det her SAP-business-warehouse team og bliver god til det, også er det ligesom 
det, jeg bygger mit fundament på, og det er dér jeg går i dybden. Også kan jeg bruge alle de her andre fine ting 
oppe på toppen af T-profilen. Det er jo så nogle af de ting, der har været med til at føre mig til dér, hvor jeg er 
i dag. Ja.  
  
M: Ja? 
  
K: Men ja, jeg ved ikke helt, hvordan vi kom derhen, men det jeg jo bare vil sige med det, det er lidt, at jeg 
som leder egentlig tror meget mere på denne her personlige tilgang til ledelse, både fra mit eget perspektiv, 
men også at kigge på individet, og ikke nødvendigvis kigge på, hvad der står på dåbsattensten.  
  
M: Det lyder rigtig fint. Ja. Og hvis vi lige skal runde af, så får du lige lov til at opsummere. Er der noget, du 
hæfter dig særlig ved af det, vi har talt om? Eller et eller andet du? 
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K: Jamen det er jo denne her forudindtagelse, ikke fra din side - eller forventning fra mediebilledet kan man 
sige generelt, om at der er en kæmpe forskel. På de her generationer i forhold til, hvad er det for nogle krav, 
de stiller til... Til virksomheder for at være i dem. Og det kan sagtens være, at der er en kæmpe forskel på det, 
hvis man er ude i produktionsvirksomheder eller en anden virksomhed. Som jeg ser det i hvert fald fra min 
hverdag i de her videnstunge virksomheder - jeg er også total farvet - jeg har været i (virksomhed), fra jeg 
startede med min bachelor, altså. Jeg har ikke været andre steder, så det kan sagtens være, at når jeg kigger et 
andet sted, at virkeligheden er en anden. Jeg kan bare forholde mig til, hvor jeg er, og hvad det er, jeg ser. Og 
der er faktum bare, i min optik... At det mediebillede, som der bliver tegnet, eller det billede, som bliver tegnet 
i medierne, kan jeg ikke nødvendigvis genkende. I forhold til den generationskløft, der er i forhold til ledelse 
og forventninger. Fordi jeg synes egentlig, der er måske nogle andre prioriteter - yes, tjek… Også er der måske 
en anden villighed til at gøre noget ved... Noget man ikke er tilfreds med, forstået på den måde, at man er villig 
til at skrifte job hurtigere. Men udover det. Så er det altså nogle af de samme ting, der… 
  
M: Og man kan forestille sig, at den her villighed har noget at gøre med, at det er bare nemmere om noget i 
dag lige at gå ind på sin LinkedIn og indtaste, at man er jobsøgende, altså der er nogle andre muligheder. Så 
man kan lettere... 
  
K: Ja, lettere skifte, ikke. Og tilbage til også den hurtigere kommunikationsvej med sociale medier og alle de 
her ting. Ting går bare hurtigere, og man er hurtigere til at gøre noget, fremfor, at man lige skal have skrevet 
et brev, nu er det igen, at jeg bliver meget stereotyp, ikke, men bare det der med, at du skal sætte dig ned og 
formulere, altså i gamle dag, ikke. En håndskrevet ansøgning, sende det afsted, altså der er lige pludselig et 
stykke fra tanke til handling, hvor nu der åbner vi jo bare vores mobiltelefon, så går vi ind og ændrer en status 
på LinkedIn til jobsøgende… 
  
M: Ja, eller rækker ud i vores netværk, også får vi en samtale. 
  
K: Jaja, og rækker ud i vores netværk og siger "hey, kan du ikke lige?" Også bom, jamen så har du fem 
jobsamtaler eller. Hvis du er udvikler i hvert fald. (Griner). Så. 
  
M: Mm.  
  
K: Så jeg tror egentlig, det er det her med egentlig at, fra mit perspektiv, der er forskellen sku nok ikke så stor. 
Ikke i det miljø jeg har arbejdet i i hvert fald.  
  
M: Nej, det har der heller ikke været i mine andre interviews, kan jeg så fortælle dig. 
  
K: Interessant.  
  
M: Ja, det er rigtig interessant. Har du en sidste kommentar eller et spørgsmål eller noget?  
  
K: Ja, jeg havde lige en ting, men nu har jeg glemt den, selvfølgelig. Så det kan ikke have været et kæmpe 
guldkorn, om ikke andet så skal du nok få det på mail, hvis det er. 
  
M: Jaja, så sender du det bare. 
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Bilag 10: Vejledende interviewguide  

Praktiske informationer til interviewperson  

• Interviewet vil omhandle din oplevelse af generationsledelse og generationsforskelle. 
• Interviewet vil indgå som led i specialet, men din besvarelse vil blive 100% anonymiseret. 
• Jeg vil værdsætte, at du svarer så̊ åbent og ærligt som muligt, da dette vil give mig den mest 

værdifulde information.  
• For at kunne anvende interviewet til opgaven, vil det blive optaget. 
• Interviewet vil vare max 45 minutter.  
• Har du nogle spørgsmål, før vi begynder?  

 
1. Kan du kort introducere dig selv?  
2. Hvad forstår du ved generationsforskelle?  

Hvad er din holdning til / mening om generationsforskelle? 
3. Hvad tænker du, hvis jeg siger generationsledelse? 
4. Er generationsledelse og generationsforskelle noget, der er fokus på her i 

organisationen?  
Hvorfor tænker du, at det forholder sig sådan?  
Er det noget du har fokus på? Og hvorfor? 

5. Oplever du generationsforskelle i din afdeling?  
Hvordan? Kan du komme med eksempler? 

6. Oplever du, at forskellige generationer i din afdeling har forskellige behov for 
ledelse? (Generationsledelse) 
Hvordan? 
Kan du give så detaljeret en beskrivelse som muligt af en situation, hvor du oplevede 
generationsforskelle?  
Hvorfor tror du, at det forholder sig sådan? Kan der være andre forklaringer?  

7. Oplever du, at der stilles forskellige krav til dig som leder på tværs af generationer?  
Hvilke? Kan du komme med eksempler? Hvorfor tænker du, at det er tilfældet?  

8. Hvis du skulle sætte et par ord på din afdeling i forlængelse af ovenstående, hvilke 
ord ville du da bruge? 

9. Tænker du, at der er nogle styrker og svagheder ved, at kategorisere medarbejdere 
på baggrund af generationer?  
Hvilken funktion oplever du, at det har? 
Tænker du, at det er hensigtsmæssigt/gavnligt? 

10. Har du en oplevelse af, at vilkårene i arbejdslivet har ændret sig, mens du har været 
på arbejdsmarkedet?  
Hvordan? Hvilke implikationer har dette mon?  
Kunne det måske have en betydning for dét, vi ellers har snakket om?  

11. Vi skal til at runde af. Hvad hæfter du dig særligt ved fra vores samtale?  
Hvad synes du har været det mest interessante? Hvad er du mest optaget af? 

12. Har du nogen øvrige kommentarer eller spørgsmål her til slut?  
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Bilag 11: Kodning 
 

 
Kodning 1 
Datastyret kodning 
 

Kodning 2 
Begrebsstyret kodning 
 

Kodning 3 
Datastyret kodning (analyse) 
 

Sociale medier 
Digitale medier 
Kommunikation 
Hastighed 
Forandring 
Forskelle 
 
 
 
 
Medier 
Litteratur 
 
 
Organisatoriske tiltag 
Relevans 
 
 
Ligheder 
 
 
 
Intergenerationelle interaktioner 
Diskrimination  
Adfærd 
 
 
 
Identitet 
Ledelse 
Privatliv 
 

Ecological change, Cues, Social, 
Social konkurrence 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cues, Selection, Plausibility 
 
 
 
Plausibility, Enactment 
 
 
 
Ongoing, Social, Social 
kategorisering og identifikation, 
Identity 
 
Cues, Enactment, Selection, 
Social, Social sammenligning, 
Plausibility, Interpersonal 
behaviour, Intergroup behavior, 
Retrospect 
 
Identity, SIT, Ongoing, 
Plausibility, Retention  
Social Identifikation og 
kategorisering, Social, Cues 

Den unge generation, De unges 
styrker, Forskelle, Ingroup, 
Outgroup, Manglende refleksion, 
Lavere kvalitet og grundighed, 
Fleksibilitet, Erfaringer, 
Teknologiske forandringer, 
Livsfaser, Sammensmeltning af 
privat- og arbejdsliv, Urealistiske 
behov og forventninger 
 
Diskurser, Stereotyper, 
Selvopfyldende profetier 
 
 
Karrieretrin, Tiltrækning, 
Fastholdelse, Udvikling, 
Diskurser 
 
Livsfaser, Indstilling 
 
 
 
fors, Midter-generation, Biases, 
Stereotyper, Selvopfyldende 
profetier, Forskelle, Overdreven 
selvtillidsbias, Indstilling, 
Livsfaser, Erfaringer 
 
Forskelle, Individuel mobilitet, 
Livsfase, Sociale kategorier, 
Erfaringer 
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Bilag 12: Generationsforskelle fremhævet i empirien  
 
 

Unge Mellem (ledere) Ældre 
Hastighed 
Mindre refleksive og grundige 
Lavere kvalitet 
 
Stærke teknologiske og digitale 
kompetencer 
 
Stort behov for sociale medier  
Fuld accept for brugen af sociale 
medier i arbejdstiden 
 
 
Stor efterspørgsel på fleksibilitet  
 
 
Udviser stor fleksibilitet 
 
 
Behov for opmærksomhed 
 
Høje krav til teknologisk udstyr 
 
Forventer hurtig respons og 
(konstant) tilgængelighed 
 
Svære at tiltrække og fastholde 
 
Konstant og synlig udvikling  
 
Manglende erfaring 
 
Mere positive, glade og energiske 
 
Kreative, innovative og 
nytænkende 
 
Drive 
 
Forandringsagenter 

Middel-tempo 
Gennemtænkt og grundigt 
Høj kvalitet 
 
Begrænsede teknologiske og 
digitale kompetencer 
 
Bruger af sociale medier 
Medium accept af sociale 
medier i arbejdstiden 
 
 
Mindre efterspørgsel på 
fleksibilitet 
 
Mindre fleksibel grundet 
mindre børn 
 
 
 
Ingen specifikke krav 
 
Forventer respons indenfor 
‘rimelig tid’ 
 
 
 
 
 
Solid erfaring 

Langsommere 
Gennemtænkt og grundigt 
Høj kvalitet 
 
Begrænsede teknologiske og 
digitale kompetencer 
 
Småt eller intet behov for sociale 
medier 
Lille eller ingen accept for brugen 
af sociale medier i arbejdstiden 
 
Mindre efterspørgsel på fleksibilitet 
 
 
Fleksibel grundet ældre eller 
fraflyttede børn 
 
Mindre behov for opmærksomhed 
 
Ingen specifikke krav 
 
Forventer respons indenfor ‘rimelig 
tid’ 
 
Stabile medarbejdere 
 
Ikke store krav til udvikling 
 
Solid erfaring 
 
Mere neutrale og mindre energiske 
 
Mindre kreative, innovative og 
nytænkende 
 
Mindre drive 
 
Status quo  

 
 


