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”Vi havde en kæmpe ordrepulje og manglede kapital til at forudbetale produktionen af tøjet. 

Heldigvis fik vi hjælp fra Vækstfonden.” Bjarne Jeppesen ejer af SPORTS GROUP.

Mangler din virksomhed penge til vækst?
Har du planer om at udvide din forretning eller købe en ny?
Og kan din bank ikke komme med hele finansieringen?
Så kan Vækstfonden måske hjælpe.

 

GRATIS INFOMØDE I VEJLE
Kom og hør om mulighederne, og mød iværksætter Bjarne Jeppesen, ejer af vækstvirk-
somheden Sports Group, som for nylig har fået finansiering fra Vækstfonden.
24. marts kl. 8.30-10.00 i Green Tech House i Vejle

Læs mere og tilmeld dig på vf.dk
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Af Vivienne Kallmeyer
vika@jyskemedier.dk

Historien om man-
den, der begyndte 
som fejedreng og 
endte som direk-

tør 20 år senere, bliver skre-
vet om i løbet af de kom-
mende år. Den nye generati-
on af unge på arbejdsmarke-
det vil snarere fortælle hi-
storien om den nyuddanne-
de, som kom ind fra gaden 
og løste virksomhedens 
problem ved at prøve sig 
frem på helt bar bund.

- Det kan virke som en eks-
trem selvsikker gruppe af 
unge med en udpræget tri-
al-and-error tilgang til opga-
verne, hvilket betyder, at de 
forventer at få en opgave, 
selvom de ikke har erfarin-
gen til at løse den, forklarer 
Søren Schultz Hansen, for-
sker og foredragsholder, 
samt forfatter til bogen ”Di-
gitalt indfødte på job”, som 
udkommer på Gyldendals 
Forlag 25. marts.

Det kan selvsagt sende 
nogle signaler om en arro-
gant, forkælet og umulig ge-

neration, men inden man 
som chef og kollega går i 
gang med at skælde ud og 
genopdrage den nye unge 
medarbejder, bør man læse 
videre.

Kunsten at være til tide
For der er en forklaring på 
den adfærd, som ligger baby 
boomerne og generation x 
så fjernt - også selvom det 
netop er de to generationer, 
der har skabt de digitale 
y’er.

- De digitalt indfødte er 
mellem 18 og 28 år og er den 
første generation, som er 
vokset op med den moderne 
udgave af internettet, mobil-
telefon og sociale medier. 
Det er også den første gene-
ration, hvis adfærd ikke bli-
ver rammesat af rum, men 
af tid, forklarer han.

- For dem handler det ikke 
om at være til stede, men at 
være til tide. De føler sig for-
pligtede til at svare hurtigt 
og være tilgængelige. Og så 
er de vokset op i en foran-
derlig tid og er vant til at stil-
le sig om.

Det er netop der, tri-
al-and-error tilgangen kom-

mer ind i billedet. For hvor-
for læse en manual eller til-
egne sig erfaring, når alt er 
forandret og fornyet i mor-
gen?

- De er vant til at prøve sig 
frem. Man kan sige, at de er i 
permanent innovation, si-
ger han.

Frygt for meningsløshed
Så den nye generation kan 
altså beskrive sig selv med 
nogle af de mest anvendte 
ord i den moderne joban-
nonce. Forandringsparate 
og innovative. Men hvorfor 
giver de digitale y’er så an-
ledning til så megen hoved-
rysten fra deres ældre lede-
re og kolleger?

- Fordi de er meget ander-
ledes end de forgående ge-
nerationer. For y’ernes bed-
steforældre lå frygten i, at 
der ikke var nok. Deres for-
ældre var bange for ikke at 
have levet, mens y’erne 
frygter ikke at få gjort en for-
skel, forklarer Louise Fred-
bo-Nielsen, som er fremtids-
forsker hos Future Naviga-
tor og selv tilhører generati-
on y.

- Vi er opdraget til at kun-

ne gøre en forskel og blive 
involveret. Det betyder, at vi 
stiller krav til arbejdsplad-
sen om, at det, vi laver, giver 
mening.

Motivation og  
feedback-kvalme
Til forskel fra ungdomsoprø-
rerne, punkerne og bz’erne 
er generation y ikke på jagt 
efter den filosofiske og sam-
fundsforandrende mening - 
den der omstyrter autorite-
ter og tager et opgør med 
uretfærdighed.

- De er snarere på jagt ef-
ter instant mening. Altså 
helt konkret at få en forkla-
ring på, hvorfor de skal lave 
netop den her opgave lige 
nu. Så drop fortællingen 
om, at opgaven har en be-
tydning for virksomhedens 
langsigtede strategi eller for 
samfundet. Det handler om 
at give en konkret, kontek-
stuel, klar og kortsigtet for-
klaring, siger Søren Schultz 
Hansen.

Samtidig med den konkre-
te her-og-nu forklaring moti-
veres y’eren af feedback og 
anerkendelse i en grad, som 
kan give mange ledere kval-
me.

- Min generation har den 
opfattelse, at anerkendelse 
er noget man får, når man 
har fortjent det. Men de un-
ge forventer at få frekvent 
feedback og ros. Det er de 
vant til, siger han.

- Selvom en leder mener, 
at det devaluerer kvaliteten 
af rosen, skal man vide, at 
de vil synes, det er mærke-

ligt og negativt ikke at få 
kvantitativ respons på det, 
de laver.

Lederne skal stille om
Det kan være meget fristen-
de at se stort på de digitale 
y’eres motivationsfaktorer 
og krav. Hvorfor kan de ikke 
bare indordne sig eller lære 
tingene på den hårde måde?

- Man får ikke noget ud af 
den dikterende ledelsesstil 
eller pisk. For så hopper vi 
bare videre. Den her genera-
tion er ikke loyale over for 
arbejdspladsen eller lønnen, 
siger Louise Fredbo-Nielsen.

Til gengæld er de loyale 
over for opgaven, hvis den 
giver mening. De er klar på 
at stille om, være med på no-
get nyt, hurtigt tilegne sig 
viden og håndtere store 
mængder af data.

- Det mest bekymrende er, 
hvis lederne bliver ved med 
at gøre, som de altid har 
gjort, så risikerer vi, at de 
unge bare tilpasser sig og 
mister potentialet. Så får vi 
medarbejdere, der ligner os 
fra de foregående generatio-
ner, men som bare ikke er 
ligeså gode til det, vi er gode 
til, mener Søren Schultz 
Hansen.

Flydende grænser
I og med at de digitale y’ere 
er vokset op i en bekvem og 
foranderlig verden, er de ik-
ke rammesprængende, initi-
ativrige eller selvstændige i 
samme grad som deres bed-
steforældre og forældre.

- Til gengæld ligger de 

langt mere identitet i jobbet 
og har for længst nøgternt 
konkluderet, at arbejde er 
det, der fylder mest i livet. 
Derfor er det meningsløst 
for dem at beskæftige sig 
med noget uinteressant, for-
klarer han.

Det betyder også, at de di-
gitale y’ere i endnu højere 
grad vil udviske grænserne 
mellem arbejde og privatliv. 
De forventer, at arbejds-
pladsen er mobil, så de kan 
arbejde uafhængigt af rum.

- Vi er digitale nomader og 
forventer høj fleksibilitet. 
Når vi skal løse en opgave, er 
det fuldstændig lige meget, 
hvor vi gør det, siger Louise 
Fredbo-Nielsen.

Opgør med  
lønmodtageren
Hun forudser, at de arbejds-
pladser, som har fokus på 
fleksibilitet, bliver attrakti-
ve, og at de virksomheder, 
som kræver tilstedeværelse 
inden for et bestemt tidsrum 
og på et bestemt sted, skal 
tilbyde alternative frirum.

- Mange i generation y me-
ner, at det er utroligt kræ-
vende at være på arbejde i 
otte timer. I fremtiden vil 
der blive krav om orlovsord-
ninger som kompensation 
for manglende fleksibilitet, 
siger hun.

- Der vil for alvor komme 
et opgør med den gængse 
lønmodtager-kultur.

I tide til stress
Selvom de digitale y’ere er 
vokset op side om side med 

Den digitale generation y  
- mød din fremtidige 
medarbejder og kollega
Den digitalt indfødte generation y er på vej ud på   
arbejdsmarkedet med krav om anerkendelse og menings-
 fuldhed. Om fem år vil være fjerde medarbejder være  
en digital y’er, som har meget at byde på, hvis man ellers  
forstår, hvad der ligger til grund for en adfærd, der er  
væsentlig anderledes end de foregående generationers
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Temaet er ledelse 
med hjerte og 
hjerne, når JCI 
Vejle er vært for 
organisationens 
årlige erhvervs- 
seminar.  
Mød Stine Bosse, 
Nils Villemoes og  
Christian Ørsted

Af Vivienne Kallmeyer
vika@jyskemedier.dk

Trænger du til et menneske-
ligt og ledelsesmæssigt 
boost, inspiration til hverda-
gen og input fra nogle af lan-
dets mest markante ledel-
seseksperter, så skal du slå 
vejen forbi Torvehallerne i 
Vejle fredag 27. marts.

Erhvervsseminaret mar-
kerer samtidig åbningen af 
JCI Danmarks årlige kon-
gres, der løber henover hele 
weekenden.

- Fredagens seminar har vi 
valgt at åbne for alle, mens 
weekendens kongres er for 
JCI-medlemmer fra hele 
Danmark, siger Mikael Skov-
bo, medlem af JCI Vejle, der 
er landets største afdeling af 
det verdensomspændende 
netværk.

Fagligt input og netværk
På det åbne seminar vil den 
tidligere direktør for Tryg, 
Stine Bosse, fortælle om, 
hvordan balancen mellem 
økonomiske, organisatori-
ske og menneskelige hensyn 
giver succesfuld ledelse. Du 

kan også møde forfatteren 
til bogen ”Livsfarlig ledelse” 
Christian Ørsted og få et hu-
moristisk vue på ledelse, når 
Nils Villemoes tegner med 
kridt.

- Samtidig er det en mulig-
hed for at møde nye menne-
sker og stifte bekendtskab 
med vores organisation, si-
ger Mikael Skovbo.

Vært for anden gang
JCI i Vejle tæller 43 medlem-
mer og har plads til flere. 
Eneste krav er, at man er 
mellem 18 og 40 år og er ind-
stillet på at være aktiv delta-
ger i afdelingen. Derudover 
har de fleste medlemmer et 
ønske om at udvikle sig per-
sonligt og karrieremæssigt.

- Vi mødes lokalt til ti afde-
lingsaftener om året. Det 
kan være til foredrag eller til 
virksomhedsbesøg, men vi 
står også bag en lang række 
projekter, kurser og arrange-
menter, som vi kan gennem-
føre, fordi vi har en masse 
forskellige kompetencer 
samlet i vores netværk og en 
masse mennesker, som 
brænder for at udvikle deres 
kompetencer, siger han. 

Det er anden gang på kun 
fire år, at JCI Vejle er vært for 
den årlige landskongres, som 
ventes at tiltrække omkring 
800 deltagere på tre dage.

 ➔ JCI Vejles Erhvervsseminar 
fredag d. 27. marts 12.30-16  
i Torvehallerne, Vejle med  
efterfølgende netværksar-
rangement. Tilmelding på 
www.fk2015.dk senest 10. 
marts. Deltagelse i erhvervs-
seminaret koster 310 kr.

Unge 
netværkere 
inviterer til 
erhvervs- 
seminar

internettet og er vant til on-
line-mentaliteten, er det 
samtidig deres akilleshæl.

- Generation y har fear-
of-missing-out og risikerer 
at sprede energien over  
for meget, og det kan gå  
ud over kvaliteten, me- 

ner Louise Fredbo-Nielsen.
Hvor de foregående gene-

rationers største stress-fak-
tor har ligget i forandrings-
hastigheden, ligger stress- 
risikoen for de digitale y’ere 
i tiltideværelsen.

- De sætter ikke mobil- 

telefonen på lydløs og vi-
bration for at undgå for-
styrrelser, men for at blive 
forstyrret, hver gang den 
rører på sig. Den taktile på-
virkning er nøjagtig det 
samme som at blive prik-
ket på skulderen hele ti-

den, siger Søren Schultz 
Hansen.

- Det vil få indflydelse på 
evnen til at koncentrere sig, 
og det vil blive en vigtig le-
delsesopgave at sætte 
grænser.

De er forandringsparate, digitale og kan hurtigt tilegne sig viden. Den digitale generation y vil om fem år udgøre hver fjerde  
på arbejdsmarkedet, og det stiller krav til alle gængse forestillinger om ledelse, fatsholdelse og rekruttering.


