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Hur kan vi integrera unga, minska klyftorna 
och bidra till likvärdiga livschanser?

► Utmaningar
► Generationsforskning

► Förstå unga
► Möjligheter





► Pandemins effekter



Tvångsdigitalisering









► Utmaningar i att integrera unga 
och skapa likvärdiga chanser



Förändrad arbetsmarknad











Kontraktet mellan arbetsgivare 
och medarbetare



1931 vs. 2021



















Mediebilder 
skymmer 

ibland fakta











► Vi lever i olika samhällen –
förutsättningarna blir alltmer olika





Diskuterar och känner efter mer?



• Hälften av gymnasieungdomar de 
är oroliga inför framtiden, tre av tio 
hösten 2019

• Andelen unga som beskriver livet 
som ensamt och tråkigt: från 22% 
till 57%

• Två av tre tycker att det är ett dåligt 
förslag att förbjuda utspring på 
examensdagen

• Två av fem har blivit av med sitt 
inplanerade sommarjobb

• Tre av tio säger att deras 
framtidsplaner förändrats





Ökade ekonomiska klyftor

• 61 % av tjejer och 52 % av killar 
sparar till första boende

• 30 % oroar sig för sin ekonomi i 
framtiden

• ”Det är smidigare att köpa dyra 
saker på avbetalning än att 
betala allt på en gång” – 6 % i 
familjer med bra ekonomi, 16 % i 
familjer med dålig ekonomi











Tillrättalagd och kommersialiserad kommunikation





Är vi inte trötta på internetjättar och internationella kedjor?





► Samhällskontraktet i obalans: Alla har 
rättigheter – få har skyldigheter



























► Ängsliga arbetsgivare och 
curlade medarbetare







Kanske pandemin innebär en förändring?

http://eurokulture.missouri.edu/?attachment_id=11521


► Polarisering motverkar likvärdiga 
chanser för alla









► Attityder syns inte men de känns –
generationer måste leva tillsammans
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Ålder och flytt…



Uppväxtmiljön präglar en individ – kontrasterna är tydliga

• Baby boomers: förnuftskultur och samförståndsanda
– Funktionalism
– Bygga tillsammans
– Vara en god samhällsmedborgare
– Arbete som plikt
– Vårda och samla, inte slösa
– Vill inte erkänna att de är emotionella

► 60-talist om unga kolleger:

”När jag var ung jobbade jag 100 timmar i veckan, och delägarna var och spelade golf. 
Jag jobbar fortfarande 100 timmar i veckan, och nu är 90-talisterna och spelar golf.”



• Många valmöjligheter
• Ständig kommunikation
• Ny syn på auktoriteter
• Världen är närmare och mer     

transparent
• Passion istället för plikt
• Naturligt lägre 

integritetsgränser
► Stor skillnad i utfallet –
chanserna är inte likvärdiga!



Uppluckring och individualisering

• Tydliga yrkesroller → Överlappande och dynamiska yrkesroller
• Yrkesrollen formar mig → jag formar yrkesrollen
• Hemmet indelat i rum efter funktion → allt i samma rum
• Arbete eller fritid → arbete och fritid flyter samman
• Massamhälle → individualisering
• Empire building → upplevelser och livskvalitet 
• Statens inblandning → individens val



Intresset för miljö och klimat ökar















Viktigare med tiden

• Vara med familjen
• Hälsa
• Hållbarhet
• Prestera i skolan
• Äga sin bostad

Mindre viktigt

• Festa
• Fordon
• Studera utomlands



► Hinder i att förstå unga



► Attityder och brist på inlevelse
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► Brist på förmåga att ställa sig utanför sig själv



► Brist på humor och inlevelse









► Möjligheter och likvärdiga livschanser





De tre dimensionerna sätter sig







Ungas intressen = Viktiga samhällsfrågor





► Vad säger 20-åringar om arbetsgivare?









Gymnasieval





► Fällor i att skapa likvärdiga livschanser



Ensidig politik



Professionalisering av civilsamhället





► Vad kan du, din skola, ditt företag eller din 
förening göra?







Hej [professor Berg],

Jag skriver då jag har ett angeläget ämne relaterat till min son som för tillfället läser på SU, 
kandidatprogrammet i företagsekonomi.

Sonen har en omtenta i kursen Marknadsföring 2. Dessvärre krockar den med en julklapp som han nu 
nyligen fått av sin omtänksamma mormor som tycker att hennes barnbarn är i behov av lite semester 
mellan pluggandet och jobbandet. Mormor har varit lite krasslig men vill nu bjuda barnbarnen på en resa 
över jul, då hon nyligen fyllt jämnt.

Sonen tog upp detta med kursansvarig som sa att om inte sonen tar tentan så förlorar han också de 5 
kreditpoäng som han fått för den tillhörande seminarieserien. Är detta verkligen möjligt?! Min fråga är om 
det finns någon möjlighet för sonen att ta tentan kvällen innan, den 18:e december…

. 
Mormor betyder mycket för sonen, men skolan betyder allt för sonen just nu, som nu är helt inställd på att 
stanna hemma, utifrån det svar han fick idag, vilket vi alla familjen tycker vore väldigt tråkigt, då detta är en 
unik resa som förmodligen inte kommer att kunna genomföras igen på grund av mormors hälsotillstånd.

Tacksam för svar så snart som möjligt då vi måste lämna definitivt besked på resan imorgon. 

Vänliga hälsningar
Mamma
Marketing Manager



From: Klassföreståndare åk 3 
Sent: den 9 september 2016 18:28
Subject: En bra reflektion

Hej!
Jag har fått den relevanta frågan huruvida barnen ska få köpa glass/dricka på utflykter eller inte. Jag 
tycker frågan är mycket bra och befogad. Det är svårt att idag begränsa intag av socker för våra 
barn. Vi vill ju att de ska må bra och ha fina tänder som inte behöver lagas i tid och otid.

Jag är av uppfattningen av att de få gånger skolan låter eleverna ta med pengar till glassköp (hittills 
3-4 gånger på 6 terminer) inte är det som är avgörande för hur elevernas tänder eller hälsa blir. Det 
är alla andra gånger, fredagsmys, lördagsgodis, en glass på kvällen eller en kaka då och då som gör 
den stora skillnaden. Eleverna är så stora nu att man kan föra resonemang med dem, kanske kan 
man hoppa över sylten till pannkakorna, eller den varma chokladen till förmån för en glass.

Om behov finns kan vi prata vidare om detta på föräldramötet efter jul. Innan dess kommer vi inte 
göra någon mer utflykt än på onsdag där eleverna får köpa glass.

Trevlig helg! /Klassföreståndaren



► Låt proffsen vara proffs!



► Ställ den viktiga frågan: Vad tänkte andra 
om dig när du var 17, 19 eller 21?



► Rätt person på rätt plats
► När människor känner sig trygga 
kommer de att må bättre, lära sig mer 
och prestera bättre



…och låt alla skapa sin egen berättelse. 
För det vill väl du?



Tack för att du lyssnade!

Flera av undersökningarna är hämtade från Ungdomsbarometern, www.ungdomsbarometern.se
anders@andersparment.com

linkedin.com/in/andersparment
0705-130363
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