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Søren Schultz Hansen

Hvem er jeg?
• Selvstændig erhvervsforsker og rådgiver i digitale indfødte og ledelse

• Ekstern lektor, Institut for Interkulturel Kommunikation & Ledelse, CBS

• 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

Publikationer om digitale indfødte (udvalg)
• ”Digitale indfødte på job” (Gyldendal, 2015)

• ”Årgang 2012” (Informations Forlag, 2011)

• ”Meninger om mening” (i Erhvervspsykologi, oktober 2013)

• ”Når digitale børn bliver voksne” (i KvaN nr. 95, 2013) 

• “De nye Indfødte” (i antologien ”Digital trivsel”, Turbine forlaget, 2013)

• ”Fra massekommunikation til samtale (Markedsføring, 2006)

www.aargang2012.dk@soren_schultz 



”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
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Baby Thinks a Magazine is a Broken iPad!.flv
Baby Thinks a Magazine is a Broken iPad!.flv


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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Facebook kan udfordre traditionelle medier som nyhedsbreve, e-

mails og firmahjemmesider.

Citat fra universitetsopgave på CBS, HA(Kom). Januar 2014

Baby Thinks a Magazine is a Broken iPad!.flv
Baby Thinks a Magazine is a Broken iPad!.flv


Det ligger i deres livslange erfaring 
– ikke i deres DNA
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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
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Digitale indfødte er cyborgs
– og har været det mindst 7 år
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34,9 % ”svarer med det samme”, 35,8 % "svarer 

inden for fem minutter" på en sms/mms

Spørgeskemaundersøgelse blandt 

538 gymnasieelever 16-19 år (2012)
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Er du afhængig af rummet
– eller af tiden?
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Den mindst individualistiske
generation nogensinde



Opsamling

1. Det handler om livslang erfaring

2. Digitale indfødte er cyborgs 

3. Den mindst individualistiske generation

4. Tid vs. rum
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Hvad er den 
vigtigste udfordring?
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Digitale indfødte er 
blevet voksne

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=08cWmed-2Xz6XM&tbnid=wDMUAnrsmDY36M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.123rf.com/photo_6281644_silhouette-of-a-group-of-young-people.html&ei=uYowUdXlCITtsgaA0oCADg&bvm=bv.43148975,d.Yms&psig=AFQjCNHwV819M57EIs6NMogdVVuSFV77Nw&ust=1362222116137152
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=08cWmed-2Xz6XM&tbnid=wDMUAnrsmDY36M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.123rf.com/photo_6281644_silhouette-of-a-group-of-young-people.html&ei=uYowUdXlCITtsgaA0oCADg&bvm=bv.43148975,d.Yms&psig=AFQjCNHwV819M57EIs6NMogdVVuSFV77Nw&ust=1362222116137152
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Min søn vil gerne være elektriker. Han er faktisk ret 

sikker. Men han har alligevel valgt at gå på HTX i stedet 

for ”Elektriker”, på erhvervsskolen…

Mor til 15-årig dreng
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Jeg vil ikke blive til noget!



#digitaleindfødte 26

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
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


#digitaleindfødte 27

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

Altså det vi spørger om er en medarbejder med tungere 

tekniske kompetencer, typisk.[…] Dem er der desværre 

ikke så mange af, som vi kunne ønske os.

Leder, 41 år

Det handler om at skabe et miljø, hvor mulighederne er 

synlige. Det er ikke altid, de bliver brugt, men bare det, 

at de er synlige er vigtigt

Leder,  27 år

Vi masseuddanner til et højt specialiseringsniveau 

inden for universiteterne. Men med det dynamiske 

arbejdsmarked, alle kandidaterne skal ud til 

efterfølgende, så er der ikke efterspørgsel efter alle 

disse specialiteter.

Kaj Ove Pedersen, professor CBS

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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Specialiserings paradoks gør 
planlægning utryg og risikabel
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Digitale indfødte er en 
GPS-generation
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De fire K’er:

• Klart 

• Kortsigtet

• Konkret

• Kontekstuelt (ift. relation og opgave)

33#digitalledelse



Skab mening og motivation 
via de fire K’er



Cand.merc (kom), 27 år
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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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Nærvær skabes af frekvens, 
ikke af fortrolighed
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Civilingeniør, 26 år



Man skal ikke bare anerkende for 

at anerkende

Leder, 40 år
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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

Vi anderkender ALT! Men du må aldrig anerkende uden at 

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

Leder, 27 år

Civilingeniør, 26 år

Jeg skal, næsten grænsen 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



Mere kvantitet i ledelsen
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Grænseløsheden er det automatiske
– grænser er kunstige
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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
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Må jeg præsentere: 
Digitale indfødte

Søren Schultz Hansen

www.aargang2012.dk @soren_schultz aargang2012@gmail.com 
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Spørgsmål og debat


