


“OM 10 ÅR UDGØR 
GENERATION Y 75% AF 
ARBEJDSMARKEDET”
- Deloitte, 2016

UNGDOMMEN KOMMER SNIGENDE...

...og udfordrer det etablerede!

#YOUNGSTER2



DET HELE STARTEDE HER



4 OM YC

MEN ENDTE 
EGENTLIG HER



GAP

#VoresData

6 analyser

90 timers observation

45 dybdeinterviews

1 spørgeskema

8 universiteter

550 respondenter

...toppet med vores egne holdninger og erfaringer!

30 foredrag

250 ledere

Udfordrende dialoger med kloge folk
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...og det gjorde vi til en bog



#Youngster7





#YOUNGSTER

5 DOGMER

1. EarlyAdoption

2. PrideCulture

3. SharableSociable

4. BuddyLeadership

5. TrustedAutonomy

9



PrideCulture

“Vi er ikke profit-maximizers. 

Vi er purpose-maximizers.”

- YoungConsult, 2017
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#2 PrideCulture



Finder det vigtigt at kunne 
præge organisationens 

udvikling.
61%

PrideCulture12



Føler det er vigtigt, at de 
forstår præcis hvad deres 
rolle er i organisationen.

PrideCulture

79%
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SharableSociable

“Et af livets vigtigste fællesskaber.”
- Anders Dons, CEO Deloitte
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#3 SharableSociable



SharableSociable



SharableSociable17



“Hvor søger du efter karrieremuligheder?”

EarlyAdoption

Stillingsopslag
76%

Netværk
67%

Karrieredage
11%

Facebook
43%

CV-database
9%

LinkedIn
36%

Vikar- og 
rekrutteringsbureau

5%
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#4 BuddyLeadership



Finder det vigtigt, at blive 
anerkendt for en 
arbejdsindsats.

PrideCulture

91%
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BuddyLeadership



...og resultatet?

#LifeLongLoyalty

LifetimeLoyalty

#1  Loyal arbejdskraft der har dig som 1. prioritet fra start!

#2  Unge talenter som oplever at de gør en forskel hver dag!

#3  Unge talenter der står på mål for dig og har din ryg!

#4  En dedikeret arbejdsstyrke, der smelter sammen med virksomheden!

#5  Nysgerrige og mulighedssøgende talenter!
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Diskutér dilemmaerne i små grupper
Vi samler op i plenum

Diskussion

1. Se et øjeblik bort fra mission og vision og tænk frit: Hvad er det helt konkret I bidrager med til verden? Hvad er det 

helt faktuelt I beriger verden med hver dag? 

2. Hvor mange af jeres KPI’er er direkte knyttet til det I bidrager med? Til at skabe den type af relationer, som I ønsker 

skal bære det sociale miljø på jeres arbejdsplads, og til jeres partnere/omverden? Hvordan ville jeres arbejdsmiljø og 

innovationskraft være, hvis I kun havde KPI’ere, der understøttede bidraget og relationerne?

3. Er det okay at oversælge job og virksomhed en anelse i sin employer branding, for at sikre et større antal ansøgere 

og en højere placering på diverse ranglister?

4. Dine Youngsters fortæller meget i deres netværk om deres arbejde. Du vil gerne lave noget som kan imponere dem, 

og som de kan sprede i deres netværk. Hvad gør du? En tur til Paris? Brunch hos dig på en lørdag? 

5. Dine Youngsters mangler forbilleder i hverdagen. Rollemodeller. Hvordan kan du give dem nogle pejlemærker, som 

kan inspirere deres egen udvikling?

6. Du er ved at ansætte en Youngster. Vedkommende vil gerne have skrevet 2 timers månedlig sparring med nærmeste 

direktør, ind i sin ansættelseskontrakt. Kandidaten er på alle punkter den perfekte kandidat til jobbet. Hvad gør du?

7. Din Youngster har fået et spændende jobtilbud fra jeres konkurrent, og har takket ja. Hvordan reagerer du?
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