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Netværk vs. fællesskab 
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Den mindst individualistiske 
generation nogensinde 
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Oliver, Ingeniør, 25 år 

Victor, Stud.merc., 19 år 

Emma, personlig assistent, Cand.merc., 27 år 

Emil, Elev, HG, 19 år 

Jeg siger ansvar, fordi man er med til at 

træffe beslutninger, men også samtidig 

sørge for at der bliver løftet i flok. 

 

Lucas, cand.jur, 27 år 

Jeg siger ansvar, fordi man er med til at 

træffe beslutninger, men også samtidig 

sørge for at der bliver løftet i flok. 

 

Lucas, cand.jur, 27 år 

For at jeg har det godt på et arbejde, vil jeg gerne have noget fællesskab. 

 

Noah, Elev, HHX, 23 år 

For at jeg har det godt på et arbejde, vil jeg gerne have noget fællesskab. 

 

Noah, Elev, HHX, 23 år 

Jeg vil rigtig gerne være ansvarlig for at drive den 

forretning, så derfor ser jeg måske mig selv, som om 

jeg stå op på toppen af bakken og hiver de andre op, 

får tingene til at ske og driver det her for at få andre 

fremad. 

 

Emma, PA, cand.merc., 27 år      

Jeg vil rigtig gerne være ansvarlig for at drive den 

forretning, så derfor ser jeg måske mig selv, som om 

jeg stå op på toppen af bakken og hiver de andre op, 

får tingene til at ske og driver det her for at få andre 

fremad. 

 

Emma, PA, cand.merc., 27 år      
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Fællesskab vs. netværk 



Digitale indfødte: 
Hverken fællesskab eller individ, men 

netværk 
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