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Unge på arbejdsmarkedet viser et engagement, som ikke tidligere er set. 

Problemet er, at når det sjove er overstået, fordufter de unges 

motivation, lyder meldingen fra erhvervsorganisationen 

Dansk Handel & Service. En del af ansvaret skal 

tilskrives det danske uddannelsessystems

udvikling de seneste 30 år.

Hvad betyder engagement for en moderne virk-

somheds overlevelse? Spørger man Dansk Handel &

Service, er svaret: En hel del. Faktisk hører engage-

ment til et grundlæggende overlevelseskriterium for

virksomhederne. Medarbejdernes motivation er

grundsubstansen, der sikrer den økonomiske bund-

linie i en tid, hvor de ansatte betyder mindst lige så

meget som produktionsapparat.

Ifølge udviklingschef i Dansk Handel & Service, Ja-

cob M. Lund, kan man anskue en virksomhed som

en kostpyramide. I bunden af kostpyramiden findes

det uundværlige; brød, ris og grønsager. På tilsva-

rende vis hører engagement til virksomhedens

bærende fundament.

»Hvis man ikke har engagerede medarbejdere,

har man ikke noget. Derfor er det vigtigt, at lederen

kan motivere alle i organisationen – salgsmedarbej-

deren, revisoren, IT-stjernen og flaskedrengen. Man

kan sige det på den måde, at Karl Marx fik ret: Med-

arbejderne har overtaget produktionsmidlerne. Hjer-

nen er vores vigtigste produktionsmiddel. Det er

medarbejderne, der skaber virksomhedens værdi,

og medarbejderne har en mere specialiseret viden

end chefen. Det betyder, at vi er dybt afhængige af

medarbejdernes trivsel, kreativitet – og motivation.

Hvis ledelsen ikke har et godt forhold til medarbej-

derne, er der ikke nogen business.« 

Skal behandles individuelt 

Ifølge Jacob M. Lund stiller behovet for motiverede

medarbejdere nye krav til virksomhedsledelse. For

eksempel skal lederne forstå, at forskellige medar-

bejdere skal motiveres på forskellige måder. 

»Tidligere skulle alle behandles lige. Det var en

selvstændig pointe i fagbevægelsen, ja i den danske

mentalitet. Hvis man blev behandlet lige og fik de

samme vilkår, var det udtryk for frihed, lighed og bro-

derskab. I dag anerkender man, at medarbejdere er

forskellige, og derfor er man også nødt til at be-

handle dem forskelligt. For eksempel vil fagprofessi-

onelle medarbejdere som sygeplejersker, akademi-

kere og journalister fokusere på deres egen faglige,

personlige og professionelle udvikling. De faglærte

går op i løn og personalegoder – og så skal de have

nogle klap på skulderen af lederen. De kortuddan-

nede ved godt, at deres løn er fastsat af minimums-

satsen, men de går op i, om de er en del af et fælles-

skab og værdsatte«. 

Kræver det større pædagogisk indsigt, at lederne

kan forstå hvilke mennesker, de konkret står over

for?

»Der er ingen tvivl om, at de egenskaber, dygtige

pædagoger eller lærere står for, også er egenskaber,

ledere har behov for. Det handler om at kunne ud-

vise empati, coache og skabe engagement. Ligesom

pædagogen eller læreren har ansvaret for rammerne

på for eksempel en legeplads, skal ledere kunne give

plads til, at medarbejderne udfolder sig inden for de

afstukne grænser. En leder skal også turde være per-

sonlig og være opmærksom på, om medarbejderen

har det godt. Han skal forstå, at børns sygdom, skils-

misse og andre ting spiller ind på medarbejderens

liv. Lederen er nødt til at se medarbejderen som en

hel person – ikke for at være slibrig eller intimide-

rende, men fordi man er nødt til at være personlig.

Derudover skal lederen også være troværdig. Der

skal være overensstemmelse, mellem hvad man si-

ger og gør. Man kan ikke både sige, at man stoler på

andre, og efterfølgende kontrollere, at de gør, som

man ønsker ved at opstille en masse regler. På den

måde skal ledere kunne en masse ting, som harmo-

nerer med, hvad man kender fra den pædagogiske

verden.«

Når ledere skal være mere pædagogiske, er for-

klaringen så også, at unge medarbejdere tilhører

børnehavegenerationen, som forventer, at ledere

på arbejdsmarkedet minder om pædagogerne og

lærerne fra deres opvækst?

»Det er helt sikkert. Den meget egocentriske 

@-generation, som er født efter 1977, er vokset op i

nogle systemer, der har været utroligt støttende. For-

ældrene har opfattet børnene som ‘projekt-børn’. De

unge har lært, at de aldrig skal stole på autoriteter,

og det gør de heller ikke, når de kommer ud på ar-

bejdsmarkedet – og det skaber enorme problemer,«

siger Jacob M. Lund 

Han henviser til et eksempel fra Dansk Handel &

Services egen organisation, hvor en samfundsviden-

skabelig praktikant skulle løse en bestemt opgave.

Efter kort tid forklarede hun, at hun ikke ønskede at

løse den pågældende opgave. Forklaringen var, at

den teori, hun havde fået besked på at bruge, ikke

var ‘in’ mere. 

»For os var det en stor overraskelse, at praktikan-

ten nægtede at løse en opgave, som efter vores op-

fattelse både var fagligt udfordrende og gav mulig-

hed for at anvende et teoretisk materiale på et

konkret problem. Vi så det som en drømmeopgave

for en praktikant og havde overhovedet ikke tænkt,

at den kunne blive afvist,« siger Jacob M. Lund, der

forklarer, at praktikanten først gik i gang med opga-

ven, da hun fik at vide, at medlemmerne af Dansk

Handel & Service fortsat anvendte teorien.

»Når man tænker på hvilket opvækst, hun har haft,

er det jo ikke mærkeligt, at hun tænker sådan, Hun

har altid fået at vide, at hun skal huske at sige sin

Retten til at være engageret

De egenskaber, dygtige pædagoger
står for, er også egenskaber, ledere
har behov for.
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Danmarks  Pædagog iske Univers i te t

»Det kræver 1.000 udstød, før det begynder at blive sjovt at
fægte. Jeg er ikke sikker på, at fægtning er oppe i tiden – slet 
ikke hvis man ser det som et billede på, hvor vi er,« siger ud-
viklingschef i Dansk Handel & Service, Jacob M. Lund. Han 
mener, at unge mangler den smertetolerance og udholdenhed,
som karakteriserer medarbejdere fra efterkrigstidsgenerationen.
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mening og ikke tro på autoriteter. Heldigvis lykkedes

det for os at finde ind til engagementet, « siger Jacob

M. Lund, der understreger, at når det sker, er unge

medarbejdere en mere værdifuld arbejdskraft end

for eksempel medarbejdere fra efterkrigstidsgenera-

tionen.

Frugterne af 30 års pædagogik

»Når engagementet er der, kan vi se, at de unge i dag

kan løbe rigtigt stærkt og, at de gør det bedre end så

mange andre. Det er, når det sker, at man kan se

frugterne af de seneste 30 års udvikling i skoler og

daginstitutioner. Men det skaber så sandelig også

sine problemer.«

Jacob M. Lund fortæller, at udviklingen ikke kun

kan tilskrives @-generationens opvækst i daginstitu-

tioner og skoler, men hele individualiseringen af

samfundet. 

»Den unge generation, vi ser nu, er meget præget

af individualiseringen og ‘projekt mig’. Det interes-

sante er, at de er vokset op med at arbejde sammen

med andre i form af for eksempel gruppearbejde. På

den måde er de bedre til at samarbejde, men de skal

hele tiden have en gulerod for at engagere sig. Det

er ikke tilstrækkelig motivation at arbejde i grupper.

Det skal give hvert enkelt individ en ekstra fordel.« 

Ifølge Jacob M. Lund er det lykkedes for det dan-

ske uddannelsessystem at fremme unges engage-

ment og lyst til at engagere sig. På minussiden tæl-

ler en alvorlig mangel på udholdenhed og smerte-

tolerance. 

»Man kan sammenligne det med at lære at fægte

eller spille trompet. Der skal 1.000 udstød til for bare

at komme i nærheden af at kunne fægte ordentligt.

Hvis man skal lære at spille trompet, skal man bruge

timevis på at udvikle muskulaturen i læberne. Det ta-

ger med andre ord lang tid og kræver meget arbejde,

før man kommer til det sjove. Jeg er ikke sikker på,

at fægtning og trompetspil er oppe i tiden – slet ikke

hvis man ser det som et billede på, hvor vi er. Min

pointe er, at den moderne pædagogik i uddannel-

sessystemet har bidraget med en masse gode ting.

Men de unge bliver lidt dovne, hvis det ikke er sjovt

hele tiden. De har slet ikke den smertetolerance og

stamina, som karakteriserer medarbejdere fra efter-

krigstidsgenerationen«.

Genialitet er ikke nok

Hvordan mener du, at man skal fremme 

udholdenhed?

»Man skal i uddannelsessystemet forklare noget

så kedsommeligt som, at genialitet ikke er nok. Der

er også behov for hårdt arbejde. En af de største

franske forfattere, Honoré de Balzac skrev i løbet af

20 år over 40 bind af ‘Den menneskelige komedie’.

Det tog ham kun to-tre måneder at skrive en roman.

Men han brugte 10 korrekturgange på at raffinere

manuskriptet. I dag ville unge stoppe allerede efter

de første udkast, fordi de nu havde oplevet den sjo-

veste del af opgaven. Fra min egen skole kan jeg hu-

ske en klassekammerat, der til eksamen skrev et Mi-

chael Strunge-inspireret digt på 20 minutter og fik

13 for det. Han anså det selv som rent venstrehånds-

arbejde. Vi andre sad i fire timer og puklede med vo-

res analyse. Dér betonede man nok for meget, at

han var kreativ, men det er altså ikke nok. Vi kan godt

tillade os at stille lidt højere krav.«

Hvad kan en virksomhed stille op med uengage-

rede medarbejdere?

»Der er jo en række forskelle mellem uddannel-

sessystemet og arbejdsmarkedet. Virksomheder har

for eksempel muligheden for at fyre medarbejdere,

og det er ikke svært at få medarbejderne til at

knokle, hvis der er en overhængende trussel om

fyring. Det er klart, at man ikke kan true elever med

afskedigelse i uddannelsessystemet. En skoletræt

7. klasseelev, der bliver truet med at blive smidt ud af

skolen, er ikke nødvendigvis så ked af det. Når jeg ta-

ler med virksomhederne, vurderer de, at 80 procent

af medarbejderne typisk er engagerede, nogle er

front runners, andre lidt langsommere. Men med en

hæderlig indsats kan de flyttes. De næste 15 procent

kræver lidt mere italesættelse, og de sidste 5 procent

er direkte forandringsresistente. Så de fleste menne-

sker kan motiveres og engageres, men det kræver

meget af lederen, læreren eller pædagogen.« y

Jakob Albrecht 

jaal@dpu.dk

Jakob M. Lund

er udviklingschef i Dansk Handel & Service. 

Han har bl.a. bidraget til bogen ‘Den engagerede

leder’ (Børsen bøger 2002), pjecen ‘Det engagerede

menneske – ledelse, organisation og kompetence i

vidensamfundet’ (Dansk Handel & Service 2001) og

pjecen ‘Den motiverede medarbejder’ (Dansk Handel

& Service 2004).

Dansk Handel & Service er arbejdsgiver- og erhvervs-

organisation for danske handels- og servicevirksom-

heder. Organisationen blev dannet i 1993 og har

mere end 6.000 medlemmer. I samarbejde med en

række brancheorganisationer repræsenterer DH&S

knap 30.000 virksomheder som for eksempel CSC,

Star Tours, Netto, Privathospitalet Hamlet og Frelsens

Hær. Dansk Handel & Service har til formål at opti-

mere konkurrencevilkårene for handels- og service-

sektoren i Danmark.

Retten til at være engageret

Når de unge medarbejdere er engagerede,
kan vi se frugterne af de seneste 30 års
udvikling i skoler og daginstitutioner.




