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Hvem er jeg?

Karina Kaae

• Rådgiver i fremtidens bæredygtige arbejdsliv
• Tilbyder

• Inspirations-foredrag
• Strategiske oplæg til ledergrupper
• Leder- og medarbejderkurser & workshops, 

morgenseminarer, podcast m.m. med Eva 
Lilleør – strategisk sparring og værktøjer til 
øget bæredygtighed på arbejdspladsen

• Tidligere McKinsey-konsulent 

Karina@SustainableLead.com

Følg mig på LinkedIn
”Min vision er at inspirere og 
forberede medarbejdere, 
organisationer og virksomheder 
på et mere bæredygtigt, 
fremtidigt arbejdsliv”



Der er en klar sammenhæng mellem det at kunne performe og trives på en 
arbejdsplads – feedback er accelerator for begge dele

Kilde: UK Gov Department for Business, Innovation & Skills: DOES WORKER WELLBEING AFFECT WORKPLACE PERFORMANCE? Alex Bryson, John Forth 
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PerformanceTrivsel

Feedback



Gen Z – et spejl ind i fremtiden

Gen Z: Født 1995 – 2002 dvs. 17-24 år1

Millennials: Født 1983-1994 dvs. 25-36 år1

• De er trendsættere – så et spejl ind i fremtiden
• Millennials og Gen Z vil i 2025 udgøre 75% af den globale 

arbejdsstyrke - de vil altså fylde meget1

• Men husk – generationsforskellene er generaliseringer

KILDE: 1: Deloitte: Global Millennial Survey 2019

Hvor mange af jer har Gen Z ansat hos jer?



Gen Z
& feedback

En generation der er 
anderledes helt ind i kernen

Hvad foregår der i Gen Z’s hjerne og hjerte?

KILDER: Karina Kaae/Sustainable Lead; McKinsey Global Institute, Deloitte Global Millennial Survey 2019; Anne Skare; Soulaima Gourani 2019: Design 
din fremtid

Fra mentalt usund 
til mentalt årvågen 

Fra fastansat 
til frisat

Fra AI-konkurrence 
til AI-samarbejde

Fra produktion 
til passion

Fra hard skills 
til soft skills

Fra pedel 
til rebel

Fra input 
til output

Via en række trends kan vi 
forstå Gen Z lidt bedre ….



KILDE: Anne Skare; Karina Kaae/Sustainable Lead i samarbejde med Eva Lilleør

Fra pedel til rebel

• Gen. Z har kun oplevet krisetider: 

• Født ind i en efter efter-recession tid og krisetid

• Klimakrise, flygtningekrise, global tillidskrise, 
stigende økonomisk ulighed… 

• Mistillid til autoriteter som er isolerede, dysfunktionelle

• Desillusionerede - negativt fremtidssyn

• Som medarbejdere: 

• Aktivistiske, entreprenante, tager sagen i egen hånd, 
utålmodige

• Forventer selvledelse 

• Ansvar til selv at drive forandringer

• Lederudfordring: 

• At tilbyde ”guidance” fremfor rigid ledelse. Mod til 
at give slip….

• Feedback til forventningsafstemning

Er I klar til at lede Greta Thunberg?
Kan I se gaven hun giver jer?

KILDER: Karina Kaae/Sustainable Lead; Deloitte Global Millennial Survey 2019



KILDER: Karina Kaae/Sustainable Lead; Deloitte Global Millennial Survey 2019

Fra produktion til passion

Frygt

Lykke

Mening/
motivation

Industrisamfundet

• Ikke at have nok

• Tryghed ift. basale og 
materielle behov

• Arbejde er nødvendigt (og 
hårdt) - PRODUKTION

Senmoderne samfund

• ”Hvis jeg ikke er i udvikling, 
er jeg i afvikling”…

• At udvikle mig, realisere mig

• Arbejde skal være personlig 
udvikling og oplevelser

• At arbejde på verdens store 
og små kriser

Fremtidens samfund

• Ikke at have gjort en forskel 
for fællesskabets bedste 

• Arbejde skal gøre verden 
bedre - PASSION

• Gen Z forventer at arbejde med passion og ”purpose” 
• Lederudfordringen er at forventningsafstemme ift. realisering af purpose
• En tillidsfuld relation er nøglen til at tale om meningsfuldhed i arbejdet

Ledelses-
udfordring 

• At få stabil arbejdskraft via 
gode rammebetingelser og 
motivere via løn

• At skabe oplevelser og 
selvudvikling

• At skabe en ”højere mening” 
- også i dagligdagens 
trivialiteter 

Kan I genkende disse paradigmer hos jer selv/kollegaer?



KILDER: McKinsey Global Institute; Karina Kaae/Sustainable Lead; Unilever; Soulaima Gourani 2019: Design din fremtid

Fra AI-konkurrence til AI-samarbejde

Hvad tænker Gen Z?
• Som digitalt indfødte - ser de 

kunstig intelligens som en 
forlængelse af sig selv – en 
mulighed for at få super-
evner

• Glæde over at AI overtager 
de kedelige rutineopgaver

• Men… det skaber også ny 
usikkerhed ift. kompetencer

• Udføre 
hverdagsopgaver via 
simple beskeder og 
feedback fx booke 
møder, besvare simple 
opkald

• Coaching – pauser, 
forslag til hvornår man 
arbejde mest effektivt

Virtuel assistent 
(A la Siri)

• Systemer trænet i 
mønstergenkendelse –
fx rapportudarbejdelse

• Jobkandidatscreening 
og interviews

• Hurtigere, mere præcist 
opgaveløsning

Machine learning



KILDER: 1: McKinsey & Company: Automatiseringens effekter på det danske arbejdsmarked, Karina Kaae/Sustainable Lead; 2: Deloitte Millennial 
Survey 2019; Soulaima Gourani 2019: Design din fremtid

Fra hard-skills til soft-skills

Fremtidens efterspurgte kompetencer1 

er dem maskinerne har svært ved

EQ: Sociale færdigheder 
(empati, koordination m. andre)

Kreative færdigheder 
(Innovation, nytænkning)

Vigtige forudsætninger bliver:

Fleksibilitet
(Risikovillighed, modtagelighed for feedback)

Livslang læring
(Evnen til at lære og aflære, mesterlære)

70% millennials mener, at de kun har 
nogle/få af de evner, der skal til for at 
lykkes i industri 4.02

70%

Gen Z: 
• Er usikre og søger støtte til at opnå nye 

kompetencer og blive en succes i 
fremtiden

!Hard-skills og uddannelse/karakterer 
vil betyde mindre!

Lederudfordringen: 
• At yde sparring og støtte ift. blødere 

kompetencer
• Mesterlære og feedback som værktøjer

Mesterlære ift. bløde kompetencer?



• Multi-dimensionel karriere 

• Nemmere at skifte spor

• Gen Z 

• Er ligeglade med traditionelle karrierestiger

• Ønsker indflydelse, ikke en flot jobtitel

• Lederudfordringen: At frigøre sig fra den 
traditionelle måde at tænke karriereudvikling

• Lineær opadgående progression

• Primært samme jobfelt

KILDER: Fast Future Forward; Deloitte ”Rewriting the Rules of the Digital Age”; Soulaima Gourani 2019: Design din fremtid

Fra lineær til multi-dimensionel karriere



• Store forandringer i kontrakten mellem arbejdsgiver og -tager mod øget 
fleksibilitet

• I 2020 vil 45% af amerikanerne tilhøre gig-økonomien1

• Projektansættelser/timebaserede jobs/deltidsstillinger 

• Mod agile netværksorganisationer, hvor faste titler droppes

• Gen Z

• 81% af Gen Z overvejer gig-økonomien – pga. penge, livsbalance2 og 
fleksibilitet – søger frihed

• Lederudfordringen:

• At skabe strukturer der giver rum til fleksibilitet

• At indgå i nye, effektive samarbejder hurtigt, på tværs af tid og sted

• Værktøjer: On-the-spot-feedback og feedback på distance

• Fastansættelse hos en enkelt 
arbejdsgiver 

• Primært fuldtidsstilling

• Fast, hierarkisk organisering

Kilder: 1: Soulaima Gourani: Design din Fremtid; 2: Deloitte Global Millennial Survey 2019; Fast Future Forward; Deloitte ”Rewriting the Rules of the 
Digital Age”; Anne Skare

Fra fastansat til frisat

Feedback på distance?



Fra input til output
Fra work-life-balance til livsbalance

KILDE: Karina Kaae/Sustainable Lead i samarbejde med Eva Lilleør

Det senmoderne arbejde

• At kunne sætte grænser 
overfor chefen

• At arbejde produktivt nok

• Hvornår kan jeg holde fri 
med god samvittighed?

• Abonnement m. 
kontinuerlig service

• Digital presenteisme – at 
føle sig forpligtet digitalt

• Hvordan får jeg fyldt min 
energi og inspiration op?

Fremtidens arbejde

• At arbejde RIGTIGT
• Arbejdsrytme styret af energi, 

inspiration og flow

• Output
• Serviceniveau 

genforhandles via feedback 
og dialog!

Dogme ift. 
balance

Udfordring

Ydelses-logik

Industriarbejdet

• Jo mindre arbejde, 
jo bedre balance

• Hvordan kan jeg få mere 
fritid? (Work vs. life)

• Input på 
timebasis

Refleksion: Hvor er I i dag?

Gen Z er frontløbere – de vægter livsbalancen ultrahøjt, men kæmper med at skabe den
Lederudfordringen er at skabe de rigtige ”hjørnepæle” tilpasset den enkelte og kulturen



#LoveMyLife

• Forebyggelsesperiode ift. mental usundhed
• Skyld og skam opblødes
• Mental usundhed i fremtiden: Ubalance, positivt 

signal om årvågenhed til at rette ind
• Gen Z forventninger er modtrends til i dag:

• Autenticitet – ingen facade, SoMe-ærlighed også 
på jobbet

• Åbenhed
• Lederudfordring: 

• Fokus på mental sundhed og trivsel som 
forudsætningen for performance

• Bryd tabuet, åbn op for usikkerheden, start 
dialogen

KILDER: 1: WHO: No time to wait April 2019; 2: Stressforeningen 2018; Deloitte: 
Health Care Foresight: Identifying megatrends; Karina Kaae/Sustainable Lead

Fra mentalt usund til mentalt årvågen

• Stress, angst, depression og ensomhed førende 
sygdomsbyrder i 2030 (WHO) – Gen Z og piger 
især

• Oplever SoMes bagside: SoMe forbinder os, men 
gør os ensomme & mentalt usunde

• Gen Z – en mentalt usund generation
• Søger bekræftelse (instant!) og anerkendelse og at 

føle sig som en succes indadtil og udadtil



Hvad gør I som arbejdsgivere, ledere eller kollegaer til 
Gen Z, for at imødegå dem ift. feedback?

KILDER: Karina Kaae / Sustainable Lead; Deloitte Global Millennial Survey 2019

• Åbn dialogen  - lyt til deres bekymringer, mød dem fordomsfrit

• Vær selv modtagelig for feedback (rollemodel)
• Feedback går begge veje
• Husk den gave I får tilbage fra Gen Z - måske endda en chance for 

omvendt mentorship?

• Tilbyd feedback med fokus på læring, der gør dem fremtidsklar/støtter 
dem til succes fx via bløde kompetencer eller mesterlære

• Hav fokus på at skabe en tillidsfuld kultur, der opfordrer til åbenhed og 
autenticitet 



Feedback - hvordan gør vi det så i praksis?

KILDE: Karina Kaae/Sustainable Lead

Hvorfor?
• Giver en fælles ramme til at sætte ord på det usagte 

– gøder vejen til vækst og trivsel

Hvordan?
• Gives helst 1:1 (fortroligt rum)
• Måske uden for de vante rammer?
• Lær af hinanden, vær rollemodeller
• Brug modellen

Hvornår?
• Skab struktur - kom ind i 

vanen
• Med fast interval 

(ugentligt, eller som en del 
af 1-1-catch up)

• On-the-spot – hvis 
passende

Konfliktsky?



Den 2-sidede feedback model

KILDE: Karina Kaae/Sustainable Lead baseret på SBI-feedbackmodellen

Beskriv den 
konkrete 
observation

Beskriv effekten 
på dig (dine 
følelser/tanker)

Hold pause – giv 
plads til 
eftertanke og 
spørgsmål

Giv forslag til 
handling/ 
forandring/
opmuntring

FEEDBACK 
GIVER

Lyt – uden at 
afbryde

Prøv at forstå –
uden at forsvare 
dig

Spørg 
uddybende ind

Sig tak  - Anerkend 
afsenderen
Overvej hvordan 
feedbacken bruges. 

Jeg har lagt mærke til at 
du ofte afbryder mig…
Jeg har svært ved at få 
rum til at komme på 
banen i møder…

Er det mest i team-møder 
eller er det også 1:1 
samtaler?

• Ærlig - velment
• Bliver på EGEN banehalvdel
• Handlingsorienteret
• …

FEEDBACK 
MODTAGER

1

2

3

4

Tak, jeg værdsætter din 
feedback. 
Jeg var ikke selv bevidst 
om det her.

Jeg bliver frustreret, og 
jeg føler ikke at mine 
input bliver værdsat

Hvad er god feedback for jer?



Tak
Hvis I er sultne på mere…

Skriv endelig til mig
karina@sustainablelead.com

Rapport: ”Deloitte 
Global Millennial 
Survey 2019”

Følg mig på 
LinkedIn
Karina Kaae

Seminarer, lederkurser:
”Fremtidens bæredygtige 
arbejdsliv” m. Eva Lilleør


