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”Danske virksomhedsledere spår, at de nye
generationer og deres adfærdsmønstre bliver
fremtidens største ledelses-mæssige
udfordring frem mod 2020”	  

UDFORDRINGEN



UDFORDRINGEN

Vi  har  en  tendens  til  at  imødekomme  denne  
udfordring  med  kurser  og  foredrag.  

Efterfølgende  sendes  lederen  tilbage  for  at  
øve  sig  på  sine  medarbejdere...  



UDFORDRINGEN

Det  svarer  lidt  til  at  fodboldspillere  går  direkte  
fra  taktik-mødet  ud  og  spiller  kamp.

Risikoen  for  fejl  og  misforståelser  er  
uforholdsmæssig  stor,  når  vi  dropper  
træningen.



LØSNINGEN

Vi  forsker  i  målgruppen  og  har  
dermed  en  unik  indsigt  i  unge  fra  
generation  Y  &  Z  og  de  
spændingsfelter  der  opstår  i  
forbindelse  med  deres  indtog  på  
arbejdsmarkedet.

Men  viden  for  sig  selv  er  ikke  
nok…



LØSNINGEN

Gennem  business  simulation  af
interpersonelle  ledelses-
situationer,  stiller  vi  deltagerne  i
virkelighedstro  dilemmaer  hvor  de
får  mulighed  for  at  træne  deres
ledelsesfærdigheder.  Fordelen
ved  business  simulation  er  den
”positive  overførsel”  - erfaringer
gjort  i  simulationen  kan  let
overføres  til  virkeligheden.



LØSNINGEN

Vi  har  talt  med  vores  største  kunder,  samt  
et  udsnit  af  unge,  der  lige  er  startet  på  
arbejdsmarkedet.  

Det  er  blevet  til  20  dilemmaer,  der  sætter  
fokus  på  de  mest  hyppigt  forekommende  
problematikker.



Ledelse  af  unge

Ledelse  på  tværs  af  
generationer

Generel  ledelse

Dilemmaerne  berører  flere  forskellige  
områder  af  ledelse,  da  løsningen  på  denne  
udfordring  ikke kun  skal  findes  i  ledelse  af  
generation  Y  &  Z.  

LØSNINGEN



LØSNINGEN

Viden

TræningPraksis

Gennem  løbende  træning  i  en  rammesætning,  
hvor  ”ingen  kommer  til  skade”,  er  det  vores  mål  at  
ledere  skal  kunne  sparre  med  deres  kolleger  og  
træne  de  værktøjer,  der  senere  skal  sættes  i  spil  i  
”den  skarpe  ende”.  



LØSNINGEN

#LeadTomorrow er  en  business  
simulation  der  gør  det  muligt  for  
virksomhedsledere  at  træne  og  
sparre  med  hinanden  omkring  de  
udfordringer  og  spændingsfelter  
der  er  i  forbindelse  med  de  nye  
generationers  indtog  på  
arbejdsmarkedet.  



LØSNINGEN



LØSNINGEN

Dine  handlinger  som  leder  har  altid  
konsekvenser  og  ligesom  i  virkeligheden  
regner  vi  disse  i  kr.  og  øre.

Du  belønnes  efter  dit  ambitionsniveau  i  
kombination  med  din  evne  til  at  bakke  
det  op  med  dine  lederegenskaber.    



#LEADTOMORROW

Kultur  ændring
Mindre  tabu  – mere  sparring

Udover  at  give  indsigtsfuld  
sparing  omkring  de  specifikke  
dilemmaer,  fordre  denne  form  
for  træning  også  en  fordelagtig  
feedback  kultur.  
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