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Når digitale indfødte går på arbejde 
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Søren Schultz Hansen 

Hvem er jeg? 
• Ekstern lektor, Institut for Manageent, Society & Communication, CBS 

• Erhvervsforsker og rådgiver i digitalisering og digitale indfødte 

• Forfatter og foredragsholder  

 

12 år i den digitale reklamebranche 
• Republica (digital chef) 

• Magnetix (afdelingschef for Brugeroplevelse) 

• Framfab (ansvarlig for Research & Strategy, user experience-seniorkonsulent) 

 

Cand.comm. fra RUC  
• Speciale på Dansk Litteratur om vampyrer 

 

Bøger om digitalisering 
• Digitaliseringens paradokser (Djøf Forlag 2017) 

• Digitale indfødte på job (Gyldendal, 2015) 

• Årgang 2012 (Informations Forlag, 2011) 

• Fra massekommunikation til samtale (Markedsføring, 2006) 

#digitalisering 



”Digitale indfødte på job” og ”Årgang 2012” 

I alt 85 unge digitale indfødte og 21 ledere/voksne 

 
 

Empiriindsamling blandt 
• 48 folkeskoleelever / 8 voksne (indsamlet 2009)  

• 37 unge ansatte og studerende / 13 ledere (indsamlet september 2012 til juni 2014) 

 

 

Kvalitativ metode 
 

 

Alt materiale er skrevet ud og analyseret 
• Ca. 40 timers materiale indsamlet ifm. ”Digitale indfødte på job” 

• Og tilsvarende ifm. ”Årgang 2012” 

 

 

Se mere om mig, mine studier, empiri og metode på 

www.aargang2012.dk/mine-studier  
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http://www.aargang2012.dk/mine-studier.html
http://www.aargang2012.dk/mine-studier.html
http://www.aargang2012.dk/mine-studier.html
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Moderator: Ud over internettet hvad kunne I så have brugt? 

Jesper: Vi kunne også have brugt en avis, men det ville de fleste 

nok ikke gøre. 

Moderator: Ville I nogen sinde gøre det?  

Alle: Nej.  

Moderator: Hvorfor?          

Søren: Det har vi nok ikke nok erfaring med. 

  

8. klasseelever, 14 år 
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Irene: Jeg har sms på vibration. Hvis nu jeg har den i 

bukselommen, så ligegyldigt hvor meget larm der er, 

vil jeg stadig kunne mærke den. Jeg har den 

ALDRIG på lyd. 

8. klasseelever, 14 år 

Moderator: Mobilen hvor har I den henne? 

Helene: I lommen. Altid!  

Moderator: Har du aldrig nederdel på? 

Helene: Jo, jo. Så kan den sidde her i BH’en 

  

8. klasseelever, 14 år 

#digitalisering 
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Tiltideværelse © 



… eller hvordan leder man i tid  

i stedet for i rum? 



Den ledelse jeg har aktivt i min hverdag er 

one-to-one møde en gang hver anden-tredje 

uge. […], og det virker ikke så nærværende. 

Cand.merc., 24 år 

Tilstedeværelse i den der en-til-en-relation. At du 

er til stede. Tilstedeværelse i forhold til en-til-en 

med mine medarbejdere hver 14. dag. 

 

Leder, 44 år 

Cand.merc (kom), 27 år 
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Man skal ikke bare anerkende for 

at anerkende 

Leder, 40 år 

#digitaleindfødte 12 

Det tager 10 sekunder og det betyder, at man er bedre i to 

uger. Og [omvendt] hvis lederen lige glemmer at kigge én i 

øjnene og sige tusind tak for en god indsats. Altså, det tager jo 

blot 7 sekunder. 

 

Personlig assistent, cand.merc., 27 år 

Civilingeniør, 26 år  

Jeg skal, næsten grænsende til det kvalmende, anerkende og 

rose og give synlighed. Det handler rigtig meget om synlig 

anerkendelse. Det er noget, de selv giver udtryk for. De kommer 

hen og siger: ”nu skal I huske at rose lidt mere”.  

 

Leder, 44 år 

Vi anerkender ALT! Men du må aldrig anerkende uden at 

synliggøre for andre, hvordan de kan blive lige så gode. 

 

Mette Hybschmann, HR-chef McDonald’s 



Dialog 

• Hvilke udfordringer er du stødt på i forhold til en ny 

generation af digitale indfødte? 
 Konkrete eksempler 

 

 

• Hvornår dyrker du tiltideværelse? 
• i dit arbejde 

• i dine relationer til kolleger/medarbejdere 

• privat 

 Konkrete eksempler 
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Når det digitale møder virkeligheden 



”Digitaliseringens paradokser” 

Casestudier om de konkrete udfordringer & løsninger for  

organisationer i en verden af konstant forandring 
• Tre analyseniveauer: Individ/kompetencer, organisation & strategi 

 

Interview med ledere i 12 virksomheder 
• B&O Play 

• Danske Bank / MobilePay 

• McDonald’s 

• EY 

• Galecto Biotech 

• Kanda 

• Türmer Tools 

• Vola 

• Region Hovedstaden 

• Kolding kommune 

• Aalborg kommune 

• Statsforvaltningen 
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Det gælder om at have en “fairly right” strategi. […] Vi er ikke 

helt sikre på, hvor verden går hen, vi er ikke helt sikre på, hvad 

kunderne vil have i fremtiden.  

 

Thomas Borgen, CEO Danske Bank (Børsen 18.02.2014) 

Jeg tror ikke på budgetter. De tager 100 år at 

lave. Og bagefter bruger man evigheder på at 

forklare, hvorfor man ikke overholdt dem 

 

Lene Skole, daværende CFO, Coloplast 
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Forretningsplanen er død. 

 

Jim Hagemann Snabe, bestyrelsesformand Mærsk 



Karriereplanlægning og motivation  

i en digital verden 
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De fire K’er: 

 
• Klart  

 

• Kortsigtet 

 

• Konkret 

 

• Kontekstuelt 
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Vi skal ikke spørge, om medarbejderen vil være 

partner. Vi er nødt til at fortælle, hvad vi kan 

tilbyde af erfaringer og muligheder i morgen – for 

så bliver medarbejderen. 

 

Rikke Bräuner, HR-direktør EY 

Der er altid planer. Men vi finder hele tiden ud af, hvad den 

næste sten kan være, hvad er det næste, du skal?  

 

Mette Hybschmann, HR-chef McDonald’s Danmark 



De rigtige kompetencer i en digital verden 
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Hvis du når at blive rigtigt, 

rigtigt god til én ting, så er 

det ikke aktuelt mere. 

 

Studerende, 19 år 

Jeg er ikke interesseret i at være 

specialist inden for et eller andet.  

 

Cand. Oecon., 29 år 

Vi skal også have specialister. Men de skal kunne 

se ud over skyklapperne. De skal kunne 

samarbejde ud over deres egne kompetencer. 

 

Johannes Aa. Saugbjerg, CEO VOLA 

#digitalisering 

På nogle områder kan det være en ulempe at 

kunne for mange ting, fordi så skal du aflære det, 

inden du kan indlære nyt. 

 

Tonny Thierry Andersen, Bankdirektør Danske Bank 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Y7D5B-JVY-AaAM&tbnid=O1sFBNgBlMFznM:&ved=0CAUQjRw&url=http://halsteenson.wordpress.com/2012/01/02/a-swiss-army-knife-life/&ei=KaAwUYawLszBtAbd5oGoCw&bvm=bv.43148975,d.Yms&psig=AFQjCNGlRKsvzGOX-f15MQuxAjXxd0kuvQ&ust=1362224070852404
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Tvivl om hvad der skulle 

laves og hvordan  

a. Ingen viden om kompetencer 

b. Ingen havde kompetencerne, 

erfaringen, endsige var specialister 

Kunne ikke ansætte efter 

(specialiserede) kompetencer 

Hvem har 10 års erfaring i at lave mobilbetalingsplatforme? 

 

Mark Wraa-Hansen, chef MobilePay 

Ansatte i stedet efter: 

• Personlig gennemslagskraft 

• Relationelle kompetencer (ift. resten af 

organisation) 

• Evne til IKKE at gøre det, man er bedst til 

#digitalisering 



Tre typer af kompetencer 

1. Relationelle netværkskompetencer 
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I dag er det sjældent, at faglige kompetencer hos den enkelte står 

helt alene – kompetencer er også i relationer og samarbejder. Du 

kan være nok så faglig kompetent, men bliver alligevel 

inkompetent, hvis du ikke kan sætte kompetencerne i spil internt, 

lokalt, globalt og i mødet med dine kunder 

 

Rikke Bräuner, HR-direktør EY 

Alle organisationer har eksperter, som virkelig kan deres ting. Men lige 

pludselig står vi med en problemstilling nu, hvor der er ingen, der har hele 

svaret. Men tre sammen; så kan det være, man kan svare. 

 

Peder Nygaard,, COO VOLA 



EY 
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Personal 

Leadership 

#digitalisering 

Team 

Leadership 

Client 

Leadership 

Business 

Leadership 



Tre typer af kompetencer 

1. Relationelle netværkskompetencer 

 

 

 

 

2. Metakompetencer 
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Hvis nogle fx er rigtig gode til at programmere, så har de typisk 

et programmeringssprog, de er gode til. Og så er det ikke så 

vigtigt, om de kan lige præcis dét sprog. Hvis det ligger tæt op 

ad hinanden, så skal de nok lære det andet. 

 

Kristian Emil Andreasen, partner og direktør Kanda 

Embedsmændene får en mere faciliterende og i første 

omgang mindre opgaveløsende, endsige målstyret rolle. 

 

Thomas Boe, kommenaldirektør Kolding Kommune 



Tre typer af kompetencer 

1. Relationelle netværkskompetencer 

 

 

 

 

2. Metakompetencer 

 

 

 

 

3. Digitale kompetencer 
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Der var fx Poul, som havde været her i mange år og var 

dygtig. Og derfor skulle alle andres arbejdspladser laves om, 

undtagen hans. Men sådan fungerer det ikke. 

 

Peder Nygaard, COO VOLA 

De sidder og føler sig som it-analfabeter 

og synes ikke, det kan være rigtigt. 

 

Hjalte Aaberg, direktør Region Hovedstaden 



Hvor går grænserne, når der ikke er rum? 
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Jeg har bare en anden rolle. Fordi jeg kan hyre og fyre. 

Vi bliver aldrig veninder, der tager ud i biografen 

sammen.  

 

Leder, 44 år 

Not gonna happen! De skal ikke se, at jeg stopper 

mig med ostepops i hovedet 

 

Leder, 45 år 

#digitalisering 

Hvis man bliver knyttet for tæt, kan det pludselig blive 

grimt. Det koster at komme tæt på en person, og det kan 

selvfølgelig være grænseoverskridende, men jeg tror 

også, at det er nødvendigt. 

 

Elev, HHX, 23 år 
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#digitalisering 
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Moderator: Har I nogle sådan gode venner, 

som I kun har i virkeligheden? 

Anders: Men vi ikke skriver med? 

Sille: Næh. 

Ellen: Det er altså et mærkeligt spørgsmål. 

 

8. klasseelever, 14 år  

#digitalisering 



Må jeg præsentere: 

  

Digitale indfødte 



TAK 
www.aargang2012.dk  @soren_schultz aargang2012@gmail.com  

http://www.aargang2012.dk/
https://twitter.com/Soren_Schultz
http://www.aargang2012.dk/kontakt.html


Må jeg præsentere:  

Digitale indfødte 
 

Søren Schultz Hansen 


