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Hvad er antropologi?

• Skift perspektiv

• Forstå værdier, kulturer 
og strukturer

• Forstå den anden!



Hvorfor arbejde med generationsledelse? 



HVAD ER GENERATIONSLEDELSE?

• En simpel måde at forstå 

forskelle, der er bundet op på 

ens alders-/generationstype

• Adfærd og præferencer dannes 

i ungdomsårene (15-30 år)

• Giver indsigt i andre 

aldersgruppers syn på 

arbejdslivet/livet generelt

• Mest populært i USA

• Kritik: Kassetænkning



ALDER BETRAGTET SOM EN
ARBEJDSLIVSRELEVANT STØRRELSE

1) Den kronologiske alder

2) Alder som udtryk for et tilhørsforhold til 

en bestemt generation

3) Alder som udtryk for en specifik 

livsfase 

4) Alder som synonym for en særlig 

placering i karriereforløbet







Baby Boomers

Kollektivisterne

•1946-1964

Gen X

The NeXt generation

De seriøse

•1965-1980

Gen Y

Millennials

MIG – Karriereminded 

•1981-1991

Gen Z                 
Zapper – De fornuftige  

OS

•1992-2000

iGen

•2001-?





TELIA COMPANY TELIA DANMARK

• Ca. 1000 medarbejdere 

• 5.9 mia. SEK i omsætning



8%

40%

34%

18%

FORDELING I TELIA

Baby Boomers Gen X Gen Y Gen Z

32 år (gennemsnitsalder i Telia) 



Baby Boomers

Kollektivisterne

• 1946-1964

• Fastnettelefon

• Elsker komfort

• Hierarki/ men udfordre 
det også

• Uddannelse er et 
privilegie 

• Familie – Dog 
skilt/gift/skilt –

• Børn i flere omgange, 
dog ingen hindring for 
rejser, fest osv. 

• Reformer/rettigheder

• Idealisterne

Gen X

The NeXt generation

De seriøse

• 1965-1978

Gen Y

Millennials

MIG – Karriereminded 

• 1978-1991

Gen Z

Zapper – De fornuftige  

OS

• 1992-2005



Åbenhed og frihed skaber et godt liv for os

Ca. 53-72 år

BABY BOOMERS 





Baby Boomers

Kollektivisterne

• 1946-1964

• Fastnettelefon

• Elsker komfort

• Hierarki/ men udfordre 
det også

• Uddannelse er et 
privilegie 

• Familie – Dog 
skilt/gift/skilt –

• Børn i flere omgange, 
dog ingen hindring for 
rejser, fest osv. 

• Reformer/rettigheder

• Idealisterne

Gen X

The NeXt generation

De seriøse

• 1965-1980

• Kritisk tilgang

• Elsker målbar succes

• PC /e-mail/mobil

• Arbejder dedikeret og 
forventer at blive 
belønnet for det

• Opdelt arbejds-
/familieliv

• Venner – Stor tiltro til 
kernefamilien

• Børn får meget fokus

• Skeptiker

Gen Y

Millennials

MIG – Karriereminded 

• 1981-1991

Gen Z

Zapper – De fornuftige  

OS

• 1992-2005



• Jeg vil være succesfuld på alle parametere i

livet

GEN X

• Ca. 37 - 52 år.





Baby Boomers

Kollektivisterne

• 1946-1964

• Fastnettelefon

• Elsker komfort

• Hierarki/ men udfordre 
det også

• Uddannelse er et 
privilegie 

• Familie – Dog 
skilt/gift/skilt –

• Børn i flere omgange, 
dog ingen hindring for 
rejser, fest osv. 

• Reformer/rettigheder

• Idealisterne

Gen X

The NeXt generation

De seriøse

• 1965-1980

• Kritisk tilgang

• Elsker målbar succes

• PC /e-mail/mobil

• Arbejder dedikeret og 
forventer at blive 
belønnet for det

• Opdelt arbejds-
/familieliv

• Venner – Stor tiltro til 
kernefamilien

• Børn får meget fokus

• Skeptiker

Gen Y

Millennials

MIG – Karriereminded 

• 1981-1991

• Individ i et netværk

• Internet/IM/Smart 
Phones

• Forventer at få 
individuel succes 
hurtigt

• Uddannelse er en 
selvfølge

• Ingen opdeling mellem 
fritid og arbejdsliv

• Familie og venner

• Optimister

Gen Z

Zapper – De fornuftige  

OS

• 1992-2005



• Oplevelser, der handler om mig

GEN Y

• Ca. 28 – 38 år







SELVFREMSTILLING



TEKNOLOGI 







Baby Boomers

Kollektivisterne

• 1946-1964

• Fastnettelefon

• Elsker komfort

• Hierarki/ men udfordre 
det også

• Uddannelse er et 
privilegie 

• Familie – Dog 
skilt/gift/skilt –

• Børn i flere omgange, 
dog ingen hindring for 
rejser, fest osv. 

• Reformer/rettigheder

• Idealisterne

Gen X

The NeXt generation

De seriøse

• 1965-1980

• Kritisk tilgang

• Elsker målbar succes

• PC /e-mail/mobil

• Arbejder dedikeret og 
forventer at blive 
belønnet for det

• Opdelt arbejds-
/familieliv

• Venner – Stor tiltro til 
kernefamilien

• Børn får meget fokus

• Skeptiker

Gen Y

Millennials

MIG – Karriereminded 

• 1981-1991

• Individ i et netværk

• Internet/IM/Smart 
Phones

• Forventer at få 
individuel succes 
hurtigt

• Uddannelse er en 
selvfølge

• Ingen opdeling mellem 
fritid og arbejdsliv

• Familie og venner

• Optimister

Gen Z

Zapper – De fornuftige  

OS

• 1992-2005

• Fælleskab frem for 
individ

• Globalt orienteret og 
engageret

• Globalt etisk værdisæt

• Socialt virtuelle 
fælleskaber

• Forventer at få succes 
igennem samarbejde 
frem for den 
individuelle præstation

• Realister



• Hvordan ændrer vi verden sammen –

Innovations generationen

GEN Z

• Ca. 19- 27 år





Gen Z
• Entreprenør ånd

• Elsker at være en del af en gruppe

• Bevist om egen værdi – som forbruger, 
menneske, gruppe

• Ved at de har en stemme, som er noget værd

• Vil gerne ledes og guides

• Feedback er meget vigtigt for Z´er

• Opdager slet ikke regler (det findes ikke i 
deres livsopfattelse)

• Bagside: 
• Kan have svært ved at passe ind i en organisatorisk 

kontekst
• Være meget afhængige af deres sociale netværk 



HVORDAN OPLEVER GENERATIONERNE HINANDEN OG SIG 
SELV? 

• Gen Y mener at Gen Zs

kernekompetence er, at de er 

dovne

• Gen Z mener, deres kerne 

kompetence er at de er 

innovative 

• Gen X mener, at de overordnet 

er den bedste medarbejder 

type på alle parameter

• Baby Boomers mener, at de 

unge (X,Y,Z) ingen respekt har 

for deres eget arbejde og de 

overordnede



Baby

Boomers

Gen X Gen Y Gen Z

Motivation Status Penge Anerkendelse og titler Sociale fællesskaber 

Arbejds-

indsats

Arbejder 

meget. 

Men holder 

fri når de 

har fri.

Arbejder 

meget. 

Arbejder 

nogle 

gange 

også i 

fritiden

Arbejder meget, men 

kun hvis de får 

opmærksomhed og 

ikke nødvendigvis i 

arbejdstiden.

Arbejder, når det 

giver mening.

Loyalitet Meget 

Loyale

Loyale til 

de får et 

bedre 

tilbud

Loyale så længe de 

får de rigtige titler og 

anerkendelse.

Meget lidt loyale

overfor 

virksomheden – er 

sikkert ved at starte 

egen virksomhed 

ved siden af. 

Virksomheder også 

meget lidt loyale 

over for dem. 



Tag dine antropologiske briller på 



• Skab sociale relationer i afdelingen, så de 

kan udvikle deres kompetencer gennem 

netværk

• Give utrolig meget feedback og 

anerkendelse i hverdagen

• Vær bevist om at regler og måltal kan virke 

demotiverende for nogle

GODE RÅD TIL AT LEDE GEN Y 
OG Z MEDARBEJDERE



FYR DEN AF!


