Digitalt indfødte og so what?
- Ledelse af unge i dag

Danske virksomheder har behov for dygtige og
motiverede medarbejdere. I takt med at ungdomsårgangene bliver mindre, skærpes efterspørgslen på de talentfulde unge medarbejdere.
Den intensiverede kamp om at tiltrække og
fastholde talentfulde unge stiller større krav til
virksomhederne om at tilbyde de unge medarbejdere et miljø, hvor de trives og udvikler sig.
Den nye generation af unge, de såkaldt digitalt
indfødte, er formet af en anden skolegang, andre
måder at kommunikere på gennem sociale medier (SoMe) end tidligere generationer. De er de
’digitalt indfødte’, de er den generation, som er
født og opvokset i 1990’erne, og for hvem internet og mobiltelefoni er en selvfølge.
For virksomheder er spørgsmålet, om den nye
generation af medarbejdere forventer eller ligefrem kræver en grundlæggende forandring af
arbejdsmarkedet.
De fleste historier i danske medier om ’ledelse
af unge’ giver et indtryk af, at der er behov for
en fundamental forandring af arbejdsmarkedet.
Nærmest som en gryende revolution, hvor nye
medier og krævende, individualistiske unge vil
vende op og ned på, hvordan en arbejdsplads
skal drives. Debatten peger på, at de unge skal
have masser af likes og de er individualister, der
ikke søger fællesskabet men kun prioriterer egne
interesser. Angiveligt stiller de unge store krav til
ledelsen, og de kan ikke tilpasse sig de rammer,
der er på deres første arbejdsplads efter endt
uddannelse. Er det sådan, virkeligheden er?

Fakta om projektet
yy Projektet løb over perioden maj-dec. 2017
yy Der blev udført 16 interviews af unge medarbejdere i alderen 22-28, samt 16 interviews af
deres ledere
yy De unge medarbejdere har alle en merkantil
uddannelse, i deres første job
yy Der blev foretaget en fokusgruppe med ledere,
hvor de foreløbige resultater blev testet

I 2016 gennemførte Cphbusiness første fase af
forskningsprojektet ’Ledelse af Unge’, som havde
til formål at skabe en bedre forståelse af forholdet mellem den nye generation af medarbejdere
og deres ledere. En af de centrale konklusioner
i første fase var, at de unge, i modsætning til
den historie, der har bredt sig i medierne, fortsat higer efter personlig anerkendelse, feedback og autentiske relationer. Der var altså ikke
umiddelbart meget revolution i de nye, unge
medarbejdere. Ikke desto mindre oplever mange ledere alligevel en udfordring med de unge
medarbejdere. Betyder det, at arbejdsmarkedet
skal forandres for at rumme en ny generation af
medarbejdere? Har de unges brug af SoMe fundamentalt ændret deres behov for ledelse?
Er de unge performanceorienterede individualister? Og hvad betyder det for de nyuddannede
medarbejdere og deres arbejdsgivere?

De spørgsmål svarer Cphbusiness’ rapport Ledelse af Unge II på. Rapporten har til hensigt, at
give de unge, deres ledere og virksomheder en
bedre mulighed for at finde sammen og skabe
grobund for læring og vækst - for den unge, for
lederen, for virksomheden og for samfundet.
Rapporten er baseret på interviews med unge
medarbejdere og deres ledere i danske virksomheder.
Undersøgelsen viser, at forholdet til ledelsen,
for de unge, først og fremmest handler om de
gode relationer, for det andet om anerkendelse
og feedback, og for det tredje om identitet og
meningsskabelse.

Lederens vigtigste opgaver
yy Lederen skal kunne sætte rammerne for den
unge
yy Lederen skal kunne adskille mellem privat og
professionel relation til medarbejderen
yy Lederen skal anerkende den unge fagligt og
personligt i 1:1 møder
yy Lederens anerkendelse og feedback skal være
i form af konkrete handlingsanvisninger til den
unge

De gode relationer
Den nye generation, digitalt indfødt eller ej, har
de samme grundlæggende behov, som tidligere
generationer og det er derfor næppe overraskende, at undersøgelsen viser, hvordan relationen mellem leder og ung er kernen i det gode
arbejdsforhold. Når relationen er nærværende,
er der plads til, at de unge medarbejdere kan
udvikle sig, og de oplever, at de får en mulighed
for at arbejde med eget potentiale. Relationen til
lederen er især væsentlig, for det er herigennem,
den unge spejler sig selv og finder en rettesnor
til egen udvikling.
Det betyder omvendt, at online tilstedeværelse på ingen måde kan erstatte det fysiske og
mentale nærvær. Men når de unge medarbejdere
har behov for en tæt relation med lederen, bliver
relationen et ledelsesværktøj.
Ledelsesopgaven med at opstille klare rammer
er derfor ikke ændret, og resultaterne viser, at
det, ledere især skal være opmærksomme på
i dag er, at rammesætningen er den helt centrale ledelsesopgave. Rapporten viser, at det at
opsætte rammer i stadig højere grad er definerende for lederens selvforståelse og relationen til
medarbejderen. De unge i undersøgelsen bruger
lederne som rollemodeller og retningsgiver for
opgaveløsninger, adfærd og handlemuligheder,
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og det forudsætter gode rammer.
Undersøgelsen viser også, at de samarbejdsrelationer, der fungerer bedst, er dem, hvor den
private-professionelle distinktion er klar.
Når lederen og medarbejderen ikke har en
distinktion mellem den private og den professionelle relation, bliver relationen presset, og
den unge får svært ved at fungere i relationen.
Dette gør sig særligt gældende, da det typisk er
lederen, der definerer relationen. Dermed bliver
den unge medarbejder holdt fast i en relation,
som den unge kan have svært ved at bryde,
når lederen kommer for tæt på. Er rollerne klart
defineret, og er distinktionen mellem leder og
medarbejder klargjort, accepterer de unge deres
formelle rolle.
Lidt mere overraskende, er den gennemgående
tendens, at hierarkier nærmest er tabubelagte.
Både unge og ledere afviser, at hierarkier har
nogen eksplicit betydning i deres organisationer.
Begge parter oplever, at de arbejder i flade organisationer, og lederen betragter sig selv som
coach og sparringspartner. Under overfladen er
det dog tydeligt, at magt og autoritet fortsat
spiller en væsentlig rolle i organisationer. Men
autoriteten skal være naturlig, som et resultat af
den profesionelle relation, opstillet af en erfaren
leder.

Anerkendelse og feedback
Autencitet er afgørende for den unge. Undersøgelsen viser, at de unge medarbejdere foretrækker iterativ og konkret anerkendelse og feedback
fra nærmeste leder i form af en 1:1 samtale.
Anerkendelse og feedback fungerer som en
bekræftelse af den gode arbejdsindsats, som
omdannes til erfaringer og er medskaber af
den unges positive selvbillede. Når feedback og
anerkendelse er bundet op på konkrete forbedringsforslag til aktuelle arbejdsopgaver bliver
feedbacken autentisk for den unge medarbejder.
Det styrker forholdet til lederen og gør deres
relation autentisk, og det er netop en autentisk
relation, de unge medarbejdere søger. Det er
derfor næppe overraskende, at de unge siger
klart ’nej tak’ til overfladiske likes.
Undersøgelsen viser, at de unge både ønsker
anerkendelse af deres faglighed og deres person. Den personlige anerkendelse handler om, at
anerkende den unge medarbejders indgang til
fællesskabet og samarbejdet med deres kolleger.
Den personlige anerkendelse behøver ikke alene
at komme fra lederen – her bidrager kollegers
anerkendelse også med værdi. Dog skal den
faglige anerkendelse komme fra en leder, overvejende nærmeste leder, men anerkendelse fra
ledere på højere niveauer og andre respekterede
kollegaer er også eftertragtet.

Meningen med det hele!
Anerkendelse af den unges bidrag, erfaringer
og kompetencer er identitetsopbyggende, og
det bekræfter relationers vigtighed for de unge
på arbejdsmarkedet. I relationen foregår de
unges selvrealisering og identitetsdannelse på
arbejdsmarkedet. Det er helt centralt i undersøgelsen, og det er nøglen til at forstå de unge
medarbejderes indstilling til deres første tid
på arbejdsmarkedet og i arbejdsfællesskabet.
Undersøgelsen viser, hvordan meningsdannelsen
er grundlaget for identitetsskabelse på arbejdspladsen. Det er for så vidt ikke banebrydende
nyt, men for at den unge kan danne mening med
det hele, er relationen og anerkendelse mellem
leder og den unge helt afgørende for den unges forståelse og konstruering af mening. Det
er i interaktionen mellem den unge, lederen og
organisationen, at meningen skabes, hvor der via
feedback og anerkendelse gives en troværdig
kommunikation. For ét er sikkert: når de unge
træder ind på første arbejdsplads, så oplever de
ofte organisationernes kultur som overvældende.
De søger at blive en del af kulturen – og finde
deres plads i en ny virkelighed.

SoMe – so what?
Men hvilken rolle spiller SoMe så i relationen
mellem ung medarbejder og leder? De nye
SoMe-platforme og IT-værktøjer har bidraget til
at transformere arbejdsformer for mange virksomheder. Det har midlertidigt ikke medført de
fundamentale forandringer, som debatten om
’de digitalt indfødte’ hævder. Undersøgelsen
viser, at SoMe i vid udstrækning betragtes som

værktøjer på linje med andre tilgængelige værktøjer. De kan være anvendelige i nogle sammenhænge og uhensigtsmæssige i andre. Ud fra
undersøgelsen kan man opdele SoMe i to kategorier; LinkedIn og alt andet. Alle respondenter
var forbundet på LinkedIn, men betragtede det
mere som en professionel platform end SoMe.
LinkedIn bliver dog ikke brugt til kommunikation
mellem leder og medarbejder, men som en platform, hvor man fremviser professionelle bedrifter
– også til sin leder. Andre medier, der har større
fokus på den private sfære, bliver overvejende
forkastet og er kun til stede i relationer, der er
meget tætte. SoMe har med andre ord ikke den
transformerende effekt på relationen mellem
lederen og den unge, i en professionel kontekst,
som dele af samfundsdebatten peger på.
Er de digitalt indfødtes revolution så aflyst?
Nej, men den er efter sigende udskudt.
De unge kan genkende sig selv i rollen som de
digitalt indfødte, men det forandrer ikke, hvem
de er, og hvordan de indgår i relationer i arbejdsmæssige sammenhænge. Både unge og ledere
forestiller sig, at det er den næste generation,
der kommer til at revolutionere arbejdsmarkedet.
Så når man i debatten i Danmark hører, at de nye
teknologier grundlæggende har transformeret
arbejdslivet, så er det med afsæt i en misforstået
forestilling om, hvad SoMe gør ved mennesker.
Påstanden om, at de grundlæggende menneskelige mekanismer kan ændres over natten, blot
fordi de nye teknologier har gjort deres indtog,
er ikke rigtig. Teknologierne bliver prøvet af og
benyttet, men i den professionelle praksis er det
stærke institutionelle mekanismer, der determinerer, hvordan en virksomhed organiserer sig.
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Fem hurtige
1. Gode relationer accelererer de
unges udvikling
Relationen til nærmeste leder er afgørende for
fastholdelsen af de unge. De unge tager deres
udvikling seriøst og forventer, at deres leder investerer sin tid i udviklingsprocessen. Relationen
til nærmeste leder bliver dermed udgangspunktet for den unges udvikling. Fungerer relationen,
så accelereres den unges udvikling og deres
potentiale indfries hurtigere. Fungerer relationen
ikke, bremses den unges udvikling og den unge
søger hurtigere væk fra virksomheden, mod relationer der virker.

2. De unge søger autoritet
De unge ser ikke noget paradoks imellem autoritet og ligeværd. De værdsætter og søger
autoritet hos deres ledere – samtidig med, at de
forventer at indgå i en ligeværdig relation. De
unge medarbejdere i undersøgelsen foretrækker
en kompetent leder med erfaring. Erfaring giver
i de unges øjne en leder autoritet. Autoriteten
skal være uudtalt og gerne understøttet af den
nærværende og autentiske relation mellem ung
medarbejder og leder. Oplever de unge medarbejdere en leder, der søger at fastslå sin autoritet
gennem titler eller anciennitet, mister de respekten.

3. De unge er ikke sårbare, men
usikre
De unges robusthed diskuteres ofte i den offentlige debat, de er efter sigende sårbare unge
mennesker, der skal tages i hånden på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen peger dog på, at de
unge medarbejdere i højere grad er usikre, end
de er sårbare. Som ny på arbejdsmarkedet søger
de vejen til at mestre deres beskæftigelse, hvilket sker gennem et trygt udviklingsrum faciliteret af lederen. Ved at give iterativ og konkret
feedback indenfor de aftalte rammer, bliver de
unge bekræftet i deres fremgangsmåde, som i
virkeligheden er deres forsøg på at øve sig ind
på arbejdsmarkedet.

Key findings
yy En tryg relation mellem ung og leder fremskynder den unges udvilking
yy Autoritet skal findes i en leders erfaring, og
respekten i en ligeværdig relation
yy De unge ledere er udfordret i at skelne mellem
arbejds- og privatliv i relationen med de unge
medarbejdere
yy SoMe har ikke revolutioneret ”business as
usual” – det er et værktøj, og er ikke adfærdsændrende blandt de unge på arbejdspladsen

4. Uerfarne ledere udfordrer de
unges trivsel
De uerfarne og ofte unge ledere, har problemer
med at finde balancen mellem at være privat og
professionel i deres relation til de unge medarbejdere. Som rammesættere for relationen
definerer lederen både egen rolle og den unges
rolle. Det er ofte problematisk for de unge, der
oplever, at de bliver fastholdt af deres leder i en
uønsket, tæt relation. Relationen bliver derfor
uautentisk og fremmer ikke den unges læring og
trivsel. Når de unge selv skal definere grænsen
og ikke kan sige fra, søger de typisk videre til en
relation, der fungerer.

5. De unge disrupter ikke, de er
tilpasningsvillige
Fortællingen om bombastiske, digitale unge
medarbejdere, der farer ind på arbejdsmarkedet og disrupter ”business as usual” bliver ikke
påvist i denne undersøgelse. De ønsker ikke at
være tilknyttet deres ledere på Facebook – eller
på andre sociale medier, i en professionel kontekst. Langt størstedelen søger at blive en del
af den organisationskultur de indtræder i. De
unge stiller ganske givet mange spørgsmål, men
det er for at opnå erfaring og lære at indgå i et
arbejdsfællesskab, hvilket de ikke er trænet i fra
deres skolegang.

Om Cphbusiness
Cphbusiness er Danmarks største erhvervsakademi,
med både fuldtids- og deltidsuddannelser.
Vi har ca. 5.800 fuldtidsstuderende (heraf ca. 800
internationale studerende), 7.200 deltidsstuderende
og 380 medarbejdere. Besøg vores hjemmeside og
høre mere, på www.cphbusiness.dk.

Kontakt os:
Projektleder, Lektor, Karen Christina Rasmussen:
KCER@cphbusiness.dk
Projektkoordinator, Konsulent, Camilla Birkvad Bernth:
CAMB@cphbusiness.dk
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