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amit teremtenek és támogatják munkatársaikat abban, hogy célt, értelmet és megelégedettséget találjanak a munkájukban.
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Stretch
konferencia
A vezetők és menedzserek számára nemzetközi platformot
nyújtó Stretch konferencia ismét megrendezésre kerül:
December 2-4 között

Az online töltött nyár után ránk köszöntött az online ősz
és lassan a tél is egy érdekesnek ígérkező programmal: a
Stretch konferencia azt a célt tűzte ki, hogy egy olyan eszköztárat adjon a vezetők kezébe, amely segítségével felvehetik a harcot a jelenlegi kihívásokkal és pozitív hatással lehetnek a közvetlen környezetükre.
Olyan témákat és praktikákat vitatnak meg, amelyek könnyen
alkalmazhatóak a COVID válság közepén. Egészen onnan,
hogy hogyan szervezzünk hatékony megbeszéléseket az
online csapatépítőkig, sok minden szóba kerül.
Engem is hasonló célok vezérelnek, eszközökkel segíteni a
vezetőket. Három témára figyeltem fel az elmúlt hónapokban,
ezekkel szeretnék ezúttal kiemelten foglalkozni: prioritások
kezelése, időráfordítás becslése és a maximalizmus.
Végül, megosztom egy kutatás eredményét is, ami hasznos
lehet azoknak, akiknek a most piacralépő Z generációval dolguk van, például, mert a célcsoportjuk termékeik vagy állásajánlataik szempontjából.

Örömmel veszem, ha a kranitz.eva@vezetofejlesztes.hu
e-mail-címen megosztja velem a véleményét és azt, hogy
miről olvasna szívesen. Célom, hogy színvonalas és tartalmas
kiadványt juttassak el önhöz.
Kránitz Éva
vezetőfejlesztési és karrierváltás-tanácsadó
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Mi a prioritás?

Ismerős?
Ha minden ugyanolyan fontos, akkor
semmi sem fontos igazán. Így tudnám a
legtömörebben összefoglalni a feladatok
priorizálásának lényegét.
Személyes hatékonyság szempontjából a
priorizálás az egyik leghatékonyabb eszköz. Akkor is, amikor a főnökétől kapott
feladatokkal kell megbirkóznia. És akkor
is, amikor beosztottjainak munkájához ad
iránymutatást.
A priorizálással kapcsolatos kihívások
kezelésére egy jól bevált eszközt fejlesztettem ki az évek során, amivel nagyon
rövid idő alatt növelhető a vezető személyes hatékonysága. Nem a klasszikusnak
számító sürgős, fontos megfontolásból.
indulunk ki, hanem agilis szemlélettel a
külső és belső ügyfelek elvárásaiból.
Általában 2-3 coachingalkalom elegendő
ahhoz, hogy rendbe tegyük a munkaszervezést, és a vezető elköteleződésétől
függően 2-4 hét alatt be is tudja építeni a
szükséges változásokat.
Egy olyan esetet szeretnék most megosztani, amikor nem azzal volt gond, hogy a
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Hogyan képviselje a saját
prioritásait a főnöke felé
vezető, nevezzük őt Gábornak, ne tudta
volna priorizálni a feladatait, nagyon is
tudta.

Azt feltételezte, hogy Gábor nem végzi
jól a dolgát, és valószínűleg attól tartott,
hogy ez az ő állásába kerül.

Gyorsan és hatékonyan dolgozott, és a
maga alatt lévőket is ugyanígy szervezte. Egy átlagos vezetőhöz képest sokkal,
de sokkal erősebb volt munkaszervezés
terén, amikor megismertem. A felettese
azonban folyamatosan elégedetlen volt.

Gábor olyan tempóban oldotta meg a
feladatokat a csapatával, hogy eszébe
se jutott, hogy azokat rendszerbe kellene
foglalnia és esetleg láthatóvá tennie a
főnöke (és akár más érintettek) számára.

Úgy kerültem képbe, hogy ha nem lesz
sürgősen változás, akkor kirúgják (amire
csak azért nem került sor korábban, mert
már többeket kirúgtak, és félő volt, hogy
ezzel teljesen lenullázzák a munkamorált). Adott volt tehát egy feladatzsonglőr
vezető és egy elégedetlen főnök, akinek
mindig minden fontos.

A megoldást egy olyan jól összeállított
Excel-táblázat jelentette, amihez nemcsak a felettesének, de mások számára is
hozzáférést adott. Egyszerre vált transzparenssé a munkája és az extra teljesítménye.

Miből adódott a probléma?
A feladatok itt is - mint más modern multicégnél - egyszerre több irányból érkeztek,
nem a felettesen keresztül. Mindezt tetézte az is, hogy nem „érkezett velük” egyértelmű besorolás a fontossági sorrendről.
De ezzel nem is volt baj, mert Gábor úgy
priorizált, mintha a saját cégét vezetné,
a legjobb tudása szerint, minden döntésnél a cég érdekeit nézve. A konfliktust az
okozta, hogy a főnöke csak azt látta, hogy
éppen mi nincs kész, mire kell már megint
várni, és éppen mi nem működik.

»»

Rövid válasz:
„Minden.”
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3 ötlet, hogyan
jelezheti a prioritásait
a főnökének

Cégenként különbözik a riportolás rendszere, ami valamelyest lazul, ahogy bomlanak le a szigorú szervezeti struktúrák és
nagyobb szabadságot, bizalmat kapnak
a vezetők a saját területük feladatainak,
prioritásainak a meghatározásához.
A felettest azonban érdemes valamennyire
képben tartani.
1. Képviselje saját fontossági sorrendjét:
Mint a fenti példa is mutatja, jó, ha van
egy naprakész feladatlistája a megfelelő
fontossági sorrenddel ellátva. Ez főleg
akkor hasznos, ha újabb és újabb feladatok érkeznek önhöz többektől. Ez alapján
mindig következetesen láthatóvá tudja
tenni, vagy egyeztetni tudja, hogy az új
feladat hová kerüljön a rangsorban.
Gábor esetéből többek között azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy akkor is érdemes
kialakítani egy átlátható feladatkezelési,
priorizálási rendszert, ha erre egyébként
nem kérnek meg bennünket.

3.Tájékoztassa rendszeresen a főnökét:
Az előzőekből következik, hogy a rendszeres tájékoztatás nélkülözhetetlen a közös
elégedettséghez. Alakítson ki egy tájékoztatási rendszert. Minden eredményt
– akár jó, akár rossz –, minden felmerülő
nehézséget időben jelezzen. Így végső
soron közösen kialakíthatják a szükséges
lépéseket.

Hogyan segítheti a
munkatársait
a prioritások felállításában?
Vezetőként fontos megértenie, hogy
beosztottjai számára minden fontos,
ami öntől érkezik hozzájuk. Így önnek
kell világossá tennie az elvárásait feléjük.
Hogyan?
•

2. Tisztázza az elvárásokat:
Amikor a felettesétől kap új feladatokat,
fontos az elvárásokat előre egyeztetni.
Vezetőként ön látja a leginkább a saját
erőforrásait, csapatának lehetőségeit
és a rendelkezésére álló eszközöket. Ha
úgy látja, hogy nem kapott kellő időt a
kivitelezésre, jelezze mielőbb. Ha nem áll
rendelkezésre több idő, gondolja át, hogy
erőforrásainak átcsoportosítása hogyan
hat az egyéb teljesítményeikre. Majd ezt
hozza a vezetője tudomására.
A lényeg, hogy tisztázza, mit vár el öntől,
és ha előre látja, hogy ezeknek nem tud
megfelelni, akkor tisztázza a prioritásokat
is. Így a valóban lényeges és megvalósítható elvárások mentén haladnak előre. És
elkerülheti a kellemetlen magyarázkodásokat a későbbiekben.
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jelezni ön felé, ha nehézségeik adódnak
a feladataik rangsorolásában. Éppen
ezért legyen ön a kezdeményező
ebben. Biztosítsa őket afelől, hogy
nyitott az ilyen irányú egyeztetésekre.
Ha valaki kérdéssel érkezik önhöz a
feladataival kapcsolatban, bátorítsa őt,
és köszönje meg a visszajelzést, melyet
ezúton kapott. Ezzel egy támogató és
megbízható vezető képe alakul ki önről.

•

•

Adjon szabadságot munkatársainak. Kutatások igazolják, hogy
sokkal elégedettebbek a munkájukkal azok, akik maguk állíthatják
fel a saját fontossági sorrendjüket.
Például rendszeres időközönként,
akár heti értekezleteken határozzák
meg, kinek mi a legfontosabb feladata. Vagy minden reggel kezdjék azzal
a napot, hogy munkatársai meghatározzák maguknak a top három
aznapi feladatot.
Alakítson ki a csapatával közösen
egy feladatlistát. A határidők betartása a projektek kivitelezésének
kritikus pontja. Egy közös nyilvános
feladatlista segít minden csapattag
számára átlátni a feladatok fontossági sorrendjét. Valamint a saját
szerepüket is tisztán látják a feladatok
elvégzésében. A legtöbb csapatvezető ügyfelem ezt csinálja, működik.
Legyen proaktív. Számoljon azzal,
hogy beosztottjai esetleg vonakodnak

•

Delegáljon hatékonyan. Ne elégedjen
meg azzal, hogy csak kiad egy feladatot. Ha érthetővé teszi a „miért”-eket is,
azzal segít munkatársának megérteni,
hogy a helyén kezelje a kapott feladatot. Mindig tegye hozzá a határidőt is.
E kettő ismeretében sokkal hatékonyabb és eredményesebb teljesítményekre számíthat.

Bill Gates egyik híres mondása:
„Nem számít, mennyi pénzed van,
időt nem tudsz venni rajta.”
A Microsoft alapítója és a világ
második leggazdagabb embere
(2020) számára minden egyes perc
értékkel bír, és mindig priorizálja a
napi feladatait, hogy legyen idő a
legfontosabb dolgokra.

»»
Források:
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lollydaskal
medium
thriveglobal
tinybuddha
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Hogyan becsülje meg
az időráfordítást?
az időráfordításbecslés két fő módszere

I. Fentről lefelé módszer

Vezetőként az egyik leghasznosabb képesség az időráfordítás
becslésének képessége. Minden cél elérését, minden projektet
végigkísér egy fontos kérdés: „Mennyi idő kell ahhoz…?” A választ
pedig gyakran a vezetőtől várják.

A módszer lényege, hogy a projekt fő célján, az elvárt végeredményen van a fókusz. Ebből kiindulva vezeti le a részfeladatokat,
amelyek a sikeres kivitelezéshez szükségesek. A legvégén minden
egyes kis feladat világosan fel van sorolva.

Egy felmérés szerint a sikertelen projektek 25%-a az időráfordítás
helytelen becslésének az eredménye. Minél nagyobb egy feladat
vagy projekt, annál nagyobbat tévedhetünk a becslés során. Ha
úgy érzi, ön is gyakran szembesül ezzel a kihívással, íme, néhány
eredményes módszer az időráfordítás becslésére.

Előnyök

Ahhoz, hogy egyáltalán nekikezdjen, szüksége lesz a következő
alapinformációkra:
• meg kell határoznia minden elvégzendő feladatot, amely
a projektcélok eléréséhez szükséges
• fel kell mérnie, hogy hány munkatársra van szükség és azok
milyen tapasztalattal, kvalitással rendelkezzenek
• tudnia kell, milyen technológiát vagy eszközöket használnak.
Ha mindezekkel rendelkezik, a következő lépés annak eldöntése,
hogy melyik megközelítés az alkalmasabb az ön esetében egy
minél pontosabb becslés elvégzésére:
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Akkor ajánlott ezt a módszert követni, ha egyértelműen meghatározható az elvárt végeredmény. És az is mellette szól, ha vezetőként van már tapasztalata hasonló projekt–ek kivitelezésében.
Ezek alapján könnyen részfeladatokra tudja bontani az elvégzendő munkát, melyekhez – a tapasztalatai alapján – hozzárendeli a
szükséges időt. Így gyorsan választ tud adni a „mennyi időbe telik
kérdésre”.
Hátrányok
Az előnyéből származhat a hátránya. Egyik projekt sem ugyanolyan, mint a másik. Mindig vannak bizonytalansági tényezők,
kockázatok és előre nem látható események. Projektvezetőként
nehéz mindezt egyedül átlátnia. Ha pedig összetettebb a projekt,
biztosan szembetalálkozik olyan munkaterületekkel, amelyekben
önnek kevesebb tapasztalata és rálátása van.

Vezetés & Karrier
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II. Alulról építkezés módszere

3 pontos becslés

A módszer lényege, hogy a rendelkezésre álló emberi erőforrásokra építkezve elkezdik az egyes szakaszokban felmerülő
feladatokat megoldani, míg a végén eljutnak a kívánt végeredményhez.

Ez az egyik leggyakrabban használt és legegyszerűbb módszer.
Először egy optimista becslést kell elvégezni (O), vagyis minden jól megy, nem merülnek fel váratlan problémák, és minden
erőforrás időben a rendelkezésre áll. Majd készítsen(ek) egy
pesszimista becslést (P), vagyis ebben az esetben a legros�szabb forgatókönyv szerinti kilátásokat kell számításba venni. A
harmadik pont pedig egy átlagos időbecslés (Á), vagyis ami ön
szerint elvárható lehet egy ilyen típusú projekt esetében. Majd a
következő képlettel számolja ki az időráfordítás várható értékét:

Előnyök
Az előző módszerrel ellentétben ez egy csapatmunka. Munkatársaival közösen határozzák meg az elvégzendő feladatokat és
a szükséges erőforrásokat. A „több szem többet lát” elv alapján a
projekt különböző szempontjai már az elején figyelembe vehetők. Minimálisra csökkenthetők a bizonytalansági tényezők a
folyamat során.
Hátrányok
Mivel csapatmunka, az egyeztetések és összehangolások valószínűleg sokkal több időt vesznek majd igénybe, mint ha egyedül
határoz meg mindent. Ráadásul a projekt feletti irányítás is kevésbé lesz csak az ön kezében, így nagyobb odafigyelést igényel
majd a koordinálás.
Ha eldöntötte a megközelítést, nézzük, melyek a leggyakoribb
módszerek az időráfordítás becslésére.

Leggyakoribb módszerek időráfordítás becslésére
Sztoripontos becslés
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I = (O + 4Á + P) / 6
Ez a képlet egy egészen reális időbecslést eredményez. Egyrészt
figyelembe veszi a legkedvezőbb és a legrosszabb lehetőségeket is. Mindezt úgy, hogy ezek hatásait egy elfogadható szintre
csökkentve építi be a végeredménybe.
Szakértői vélemény
Szakértők vagy szakértői csoport véleményét kéri ki a szükséges területeken. Majd ezeket a becsléseket átlagolva felállítja
a saját elképzelését. Ha szükséges, egy végső egyeztetésen
mindezt közös nevezőre is hozhatják. Nagy előnye, hogy nem
csak saját tapasztalatok alapján kell meghoznia a döntését.
Főleg akkor nagy segítség ez, ha nincs még előzetes tapasztalata az adott projektben, vagy akár csak egy-egy részterületén.
Nagyobb projekt esetében azonban hatványozottan több energiát igényel.

Az agilis projektmenedzsment módszerek közül a scrumban
például ún. sztoripontokban történik a feladatok időráfordításának becslése. Erre a tervezési póker, vagy más néven scrum
póker gyakorlatot alkalmazzák. Minden feladathoz, minden
csapattag egy kártyára felírt számot mutat fel, amely a feladat
bonyolultságát fejezi ki. Ha egy feladat például 2 pontos, akkor
egy 10 pontos értékhez képest az egy sokkal egyszerűbb feladatra utal. 10 pontos feladat ötször annyi ráfordítást igényel mint
a kétpontos.

Parametrikus modellezés

Ha nagy a különbség a becslések között, akkor megvitatják az
érveket a becslések között. A csapattagok a korábbi tapasztalataik alapján tudnak becsléseket adni az egyes feladatokhoz.
Egy teljesen új feladat, vagy csapat esetén ez a módszer kevésbé alkalmazható.

ProjectManager.com

»»

Ez az egyik legpontosabb és legrugalmasabb módszer. Lényege,
hogy egy olyan előrejelzési modellt állítanak fel, amely hasonló
esetekből összegyűjtött múltbeli tapasztalatok, a rendelkezésre
álló adatok, mutatók és statisztikák adatait veszi figyelembe.
Hátránya viszont az, hogy nagy a költség- és időigénye a valóban releváns adatok beszerzésének.

Némi angolnyelv-tudás szükséges hozzá, de ezen az oldalon
különböző programokat talál ahhoz, hogy online megtervezze a
szükséges lépéseket és erőforrásokat, és ezek alapján a szükséges időt. A kezdeti lépésekhez és annak megállapítására, hogy
ez az ön számára is egy jól használható eszköz, ingyenes kipróbálás áll a rendelkezésére.

Vezetés & Karrier
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Maximalizmus
A vezetőfejlesztési tanácsadói munkám során sokszor találkozom
nehéz területekkel, az egyik ilyen a maximalizmus, más néven perfekcionizmus. Mit jelent? Hogyan ismerje fel, hogy önnek is dolga van
vele? És mit tehet azért, hogy a maximalizmus támogatója legyen, ne
pedig a gátja?

Honnan ered a maximalizmus?

Kezdjük azzal, hogy a maximalizmus erősség is lehet. Például karrierje építésének korai szakaszában. Maximalizmusra szükség van,
amikor a legjobbat akarjuk kihozni önmagunkból. Akkor is jól jön, ha
versenyhelyzetben vagyunk, vagy ha bizonyítani kell rátermettségünket. Egy idő után azonban a fejlődésünk egyik legnagyobb akadályává is válhat. De hol fordul át akadállyá?

Ha valakit gyerekkorában nagy teljesítményre ösztönöztek, vagy
elmarasztaltak a szülei, mert nem volt tökéletes, amit csinált, azaz a
gyermek perfekcionizmust istenítő környezetben nőtt fel, könnyen kialakíthatja azt a tévhitet, hogy ha valami nem tökéletes, az értéktelen.

Észrevette már magán vagy esetleg másokon azt, hogy a következetes és kemény munkával elért teljesítmény nemcsak az önbizalmat,
hanem a függőséget is erősíti? Észrevétlenül megszülethet vagy
megerősödhet az a téves gondolat, hogy mindig minden körülmények között a maximálisat kell kihozni magunkból, a munkatársainkból, az adott helyzetből. Miért gond az, ha ez a mérce lesz a természetes?

Mit jelent a maximalizmus?
A maximalista pontos szakmai meghatározása a magyar nyelvi értelmező szótár szerint:

Minden viselkedést a gondolat előz meg. És minden gondolat beállítódásból származik. Ezek gyerekkortól alakulnak ki, sokáig rejtve
maradhatnak, amíg valamilyen életesemény kiváltja, aktiválja őket.

Felnőttkorra ebből kialakulhat egy gondolkodási hiba, „miszerint
maximálisan kell teljesítenem, különben el leszek utasítva”. És ez a
gondolat extra erőfeszítésekre sarkallhat, hogy elérjük a szinte lehetetlent.
Maximalizmus esetén a beállítódás forrásai lehetnek például a túlzottan követelő vagy szuperkritikus szülők, akik feltehetően mindig
észrevették és szóvá is tették a hibákat. Viszont a sikereket ritkán
méltányolták, ha egyáltalán észrevették őket.
Ilyen környezetben a gyermek óriási elvárások közepette nő fel. Ahol
a teljesítménye alig vagy szinte soha nincs elismerve. Persze az sem
mentség minderre, hogy az ilyen típusú szülők nagy valószínűséggel
ugyanilyen nevelésben részesültek. Vagyis ők is ugyanennek a maximalista hozzáállásnak az áldozatai.

„Maximalista – olyan személy, aki az elméletileg megállapított
legmagasabb, az adott lehetőségek között meg nem valósítható
igényekkel lép fel önmagával vagy másokkal szemben.”
Amikor ilyen túlzott igényeket állítunk önmagunkkal szemben, az
szorongáshoz, állandó feszültséghez és stresszhez vezethet. Ros�szabb esetben, amikor ez már teljesen életformává válik, akár viselkedési zavarokhoz. Végső soron pedig oda, hogy az érzéseink messze
eltávolodnak a sikert követő elégedettség, jóllét és magabiztosság
erőt adó minőségeitől.
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A maximalizmusra utaló jelek
A vezetőkkel való munkám során azt figyeltem meg, hogy bármennyire tudatos is egy maximalizmusra törekvő vezető, irányított
rákérdezés nélkül ritkán fogalmazza meg, hogy perfekcionizmussal
küzd. Amikor valaki azt mondja magáról, hogy „maximalista vagyok”,
gyakran csak tetszelegni akar, de valójában nem az.
Ha teljesen biztosra akar menni, hogy ön is hajlamos-e a maximalizmusra, azt ajánlom, hogy kérjen visszajelzést másoktól. Megteheti
ezt baráti, családi körben. Például három önhöz közel álló embert
megkérdezve. Vagy megteheti ezt a munkahelyén, például a vezetője,
a munkatársa és egy beosztottja véleményét kikérve. A legjobb azonban a 360 fokos értékelés, egy jól összeállított kérdőívvel ugyanis
egyértelműen megállapítható.
A kapott értékelés hatalmas ajándék az ön személyes és szakmai
fejlődéséhez. Hiszen ezáltal egy olyan iránytűt kap kézhez, amely
nagymértékben hozzásegítheti önt önmaga és munkateljesítménye
értékeléséhez.
Íme a főbb jellemzők, amelyek leginkább felfedezhetők egy maximalista esetében:
•
•
•
•
•
•

extra erőfeszítéseket tesz, hogy elérje a célokat
túlságosan kritikus
nehezen viseli, ha vele szemben fogalmaznak meg kritikát
mindent önállóan akar megoldani
csak az a jó, amit ő csinál
csalódott, ha a dolgok nem az elvárásai szerint alakulnak.

Mi a baj a maximalizmussal?
Korábban már említettem, hogy hosszú távon az önmagunkkal
szemben támasztott túlzott elvárásoknak való megfelelés felőrölhet
bennünket, végső soron kiégéshez vezethet. De más baj is van vele,
például az, hogy a maximalizmus sokkal inkább csökkenti, semmint
növeli a hatékonyságot.
Erre számtalan példát látok a mérnök vezetők között, akikkel dolgozom. Nagyon klassz dolgot szeretnének alkotni, tökéletes műremeket
fejleszteni, amire méltán lehetnek büszkék (sokszor hallom, hogy
„értsem meg, nem véletlenül lettek mérnökök”). Csakhogy ez sok idő
és sok pénz, amit az ügyfelek egyre kevésbé akarnak megfizetni.
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Másrészről, a tökéletesség hajszolása a halogatás előszobája is. Erre
is látok példákat, amikor a vezetőknek az az alaphozzáállása, hogy
a maximálisat kell kihozni egy projektből, feladatból. De nem tudnak
határidőre teljesíteni, ami persze stresszel és nyomással jár.
Nem utolsósorban egy maximalista vezető nemcsak magától, hanem másoktól is sokat vár, aminek nehéz megfelelni, ha éppen nem
lehetetlen. Ez aztán számtalan konfliktust generálhat a mindennapokban a vezető és a munkatársai között.

Hogyan lehet kezelni, feloldani
a maximalizmust?
Tudatosítása annak, hogy mi vezetett a maximalizmusig, hasznos
lehet. A múltat azonban csak a probléma kialakulásának megértéséhez érdemes felhasználni. A változtatás szempontjából a múlttal való
összefüggések megértése nem döntő tényező.
Feltérképezheti és átírhatja a szülei működési modelljeit. Ez nem azt
jelenti, hogy a szeretteitől meg kell válnia vagy meg kell szakítania a
kapcsolatot velük. Sokkal inkább azt, hogy saját tudatában „felülírja”
azokat a viselkedési, gondolkodási és hozzáállási mintákat, amelyek
már nem szolgálják az ön érdekeit. És olyanokat épít be, sok-sok
gyakorlással és megerősítéssel, amelyek az ön által kívánt fejlődési
irányt támogatják. Ebben segítségére lehet egy vezetői coach, akivel
végigjárhatja azt az utat, amelyen a maximalizmusát átalakítja.
A vezetők egyik Achilles-sarka, hogy nehezen fogadják el, hogy viselkedésük különböző megnyilvánulásaival folyamatosan foglalkozniuk
kell. Mert a „jótól” a „nagyszerűig” vezető út éppen arról szól, hogy
újra és újra felfedezzük saját magunkat. Folyamatosan foglalkozunk
a személyiségünk, beállítódásaink, gondolkodási sémáink és viselkedésünk aktuálisan felszínre kerülő részeivel. Különösen azokat
érdemes górcső alá venni, amelyek fejlődésünk akadályaként vannak
jelen. Ilyen például az előbb említett maximalizmus.
A változások időszakát éljük. Mindent és mindenkit megérint ez a
folyamat. Eddig az volt a fő, hogy mink van, mert ez határozta meg,
hogy kik vagyunk. A jelen változás éppen ennek a felülírását hozza el
a világba. Amilyen életet élünk, és ahogyan másokkal kapcsolatban
vagyunk, sokkal inkább az határoz meg bennünket.
Ön milyen életet, milyen munkát és milyen kapcsolatot szeretne a
munkatársaival?
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A Z generáció
jellemzői
A Z generáció, más néven Z gen, az influencerek új generációja.
Az első globális nemzedék. Az igazán digitális bennszülöttek,
akik génjeikben hordozzák a digitális tudást. Már nagyon fiatalon
használják az internetet, a közösségi médiát és a mobilhálózatokat.
Egyszerre élnek a virtuális és az offline világban. Könnyen és gyorsan gyűjtenek információt. Önképzők, és inkább online szeretnek
tanulni. Most lépnek ki a munkaerőpiacra.

Z generációs kutatás
Egy kutatócsoport a Z generáció viselkedését kutatta, és azt, hogy
milyen hatással vannak más emberek fogyasztási szokásaira és
márkapreferenciáira. Ehhez a kutatáshoz Brazíliát vették górcső
alá, ahol a Z generáció már az ország lakosságának 20%-át teszik
ki.
A kutatás négy kulcsterületet azonosított a Z generáció viselkedése szempontjából:
(1) Nagyra értékelik, hogy szabadon kifejezhetik az identitásukat,
kerülik a sztereotípiákat.
(2) Szívesen csatlakoznak virtuális kortárscsoportokhoz.
(3) A párbeszédet tartják a konfliktusmegoldás és a világjobbítás
legfőbb eszközének.
(4) Döntéseik és értékítéleteik tényszerű információkon alapuló
pragmatikus és analitikus hozzáállásból születnek.

»»

Az identitás szabad kifejezése
„Szabadnak kell lennem. Mindennap magamnak kell lennem,
egyre inkább magamnak. Az internettel sokkal szabadabban
érzem magam.”
„Nagyon szeretem az unisex dolgokat! Szerintem abszurd, ha
az üzletek és márkák mindent »férfi« és »női« részekre osztanak. Végül is, a szövet nemek nélküli.”
20%-uk nem sorolja magát kifejezetten a heteroszexuálisok közé.
Az egyéni szabadságjogokat hirdetik. Nem személyválogatóak.
Azért is szeretik az online kapcsolattartást, mert így különböző
társadalmi szférákba tartozó emberekkel kerülhetnek kapcsolatba. Gyakorolják a toleranciát, elfogadják a különbözőségeket.
A korábbi generációkhoz képest, őket sokkal jobban foglalkoztatja, hogyan határozzák meg lelkileg magukat: férfiként, nőként,
mindkettőként, egyikként sem, valami másként. Talán ebből
adódik az emberi jogok kérdéskörei iránti érdeklődésük is.

A Z generációt „Igaz Generáció”-ként is aposztrofálják, mivel tagjai
hittel, és idealisztikusan közelítenek a világhoz.
Mindez hatással van a fogyasztási szokásaikra, és ahogyan a
márkákra tekintenek. Alapvetően három következtetést vontak le: a
fogyasztás náluk nem jár együtt birtoklási vággyal, sokkal inkább a
saját maguk önkifejezésének eszközét látják benne, nem utolsósorban pedig etikai megfontolások vezetik őket.
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»»

Virtuális közösséghez
tartozás
„Mindannyiunknak megvan a saját
stílusa és létezési módja, de ami
összeköt bennünket, hogy elfogadjuk és
megértjük mások másságát.”
A Z generáció radikálisan befogadó. Nem
tesznek különbséget az online és fizikai
világban meglévő barátságok között.
Folyamatosan kapcsolódnak a legkülönbözőbb közösségi csoportokhoz, amit a
mobiltechnológia lehetővé is tesz számukra. A Z generációt azért érdekli az
online közösségek világa, mert lehetővé
válik számukra, hogy az érdeklődési körükhöz tartozókkal kapcsolódjanak.
A megkérdezettek 60%-a úgy gondolja,
hogy a közösségeket az hozza össze,
hogy a tagjai ugyanabban hisznek és
hasonló dolgok érdeklik őket, nem pedig
az, hogy ki mit tanult, vagy miből, hogyan
tartja el magát. A Z generáció 52%-a
szerint természetes, hogy minden ember
különféle csoportokba tartozik (összehasonlítva a más nemzedékek 45%-ával). A
Z gennek nem okoz gondot a csoportok
közötti mozgás, nagy fokú mobilitás
jellemzi őket.
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Fontos számukra
a párbeszéd

Gyakorlatias, elemző
hozzállás

„Gyakorolnunk kell a toleranciát, és meg
kell tanulnunk elfogadni a különbségeket.”

„A munka az munka, nem álmodozás.”

A Z generáció hisz a párbeszéd fontosságában és abban, hogy a változásoknak
párbeszédből kell kiindulniuk. Elfogadják
a véleménykülönbségeket.
Kapcsolódnak olyanokkal is, akik elutasítják a személyes értékeiket, de emiatt nem
adják fel a sajátjukat. Ezt bizonyítja az a
tény, hogy jól megvannak például a hagyományos vallásokkal és intézményekkel annak ellenére, hogy ezek az intézmények általánosságban nem fogadják el az
ő nézeteiket.
Problémáikra a megoldást nem a rendszerrel szembeni ellenállásban találják,
hanem a párbeszédben.

A Z generáció hatalmas mennyiségű információval rendelkezik. Pragmatikusabb
és megfontoltabb döntéseket hoz, mint
az előző generációk tagjai. A felmérésben
szereplők 59%-a azt mondta, hogy különösen értékeli, hogy tudják, mi történik körülöttük, és hogy irányításuk alatt tudják
tartani a dolgaikat.
A Z generáció tagjai 1995 és 2010 között születtek, a gazdaság prosperitása
idején, viszont megélték a nagy pénzügyi válságot, mely Brazília történetének
legsúlyosabb válsága volt. Ezért is tűzték
zászlójukra a világ megmentését, a munkahelyek biztonságát, melyeket előbbre
tartanak, mint a magas fizetést. A szabadúszáshoz, a részmunkaidőhöz képest
előnyben részesítik a rendes munkavállalói viszonyt. A Z generáció majdnem fele
már pénzkereső tevékenységet folytat 17
és 23 éves kora között Brazíliában.
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Z generáció
fogyasztási szok ásai
A birtoklási vágy hiánya
Vásárlás előtt információkat gyűjtenek
és elemzéseket végeznek. A fogyasztás is új jelentést kapott. A Z generáció
számára – és egyre inkább az idősebb
generációk számára is – a fogyasztás
azt jelenti, hogy termékekhez vagy szolgáltatásokhoz férünk hozzá anélkül, hogy
birtokolnánk azokat. Azt várják a cégektől,
hogy ugyanazt a terméket többször több
fogyasztónak szolgáltassák (pl. autóbérlés), mintsem nagy értékű cikkeket értékesítsenek az egyedi vásárlóknak. Ennek a
megvalósításához újszerű ügyfélkapcsolatokra és forgalmazási csatornákra lesz
szükség a jövőben.

A márka az önkifejezés
eszköze
A fogyasztás számukra már nem a márkák viselése által szerzett státusz megszerzésére való, hanem az önkifejezés
eszköze. Hajlandóak akár többet is fizetni
olyan termékekért, melyek hangsúlyozzák
individualitásukat. Viszont többségük
olyan márkákat preferál, melyek nem
tesznek különbséget férfiak és nők között.
Ez a legtöbb márka esetében új, kiaknázatlan területet jelent.
Mivel a Z generáció esetében az online
és offline világ összemosódik, új igény,
hogy a termékeket és szolgáltatásokat
bárhol és bármikor használhassák. A
méretarányos gazdaságosságot felváltja
a tömegtermelés és a lojálisabb fogyasztói csoportoknak szánt igényre szabás
kettős rendszere. Ehhez rugalmasabb
termelésre és ellátási láncra van szükség.

22

Vezetés & Karrier

»»
Etikusság
A Z generáció számára kulcsfontosságú
az etika is. Elvárják, hogy a márkák karoljanak fel a vásárlóknak fontos témákat,
és az azokkal kapcsolatos álláspontjukat mindenben világosan közvetítsék. A
kutatásban részt vevők 70%-a csak olyan
cégtől vásárol, melyet etikusnak tart. 80%
nem vásárol olyan cégtől, mely ellentmondásba vagy botrányba keveredett.
65%-uk utánajár annak, hogy a vásárolt
cikk honnan származik, milyen alkotóelemeket tartalmaz és hogyan készült.
Sokan etikusabbnak tartják a kisebb márkákat, mint a nagy világmárkákat.
A cégeknek tehát máshogy kell értéket
szállítaniuk vevőik számára. Már nem a
mennyiségre, hanem a személyre szabottságra kell a hangsúlyt helyezniük. Az
új generáció vélhetően próbára teszi a
hitelességüket és számonkéri a marketingígéreteiket.
A Z generáció viselkedési jellemzőit és
fent leírt új elvárásait tekinthetjük kihívásnak, de tekinthetjük új lehetőségnek is.
Önnek mi a véleménye?
A cikk az alábbi forrás alapján készült szabad fordításban:
https://www.mckinsey.com/industries/consumer-packaged-goods/our-insights/true-gen-generation-z-andits-implications-for-companies
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