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Generationskrock
på jobbet?
– om värderingarna i framtidens arbetsliv
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Generationskrock på jobbet 1

Att arbetsmarknaden förändras råder det ingen
tvekan om. 9-17-jobbet utmanas av globalisering
och digitalisering. Fast anställning kompletteras
med nya anställningsformer. Gig-ekonomin utvecklas i en rasande takt. Utvecklingen välkomnas
av många, men oroar andra. Oaktat vilken grupp
man tillhör kan det konstateras att vi går mot en
allt rörligare arbetsmarknad. Samtidigt ser vi en
uppväxande ungdomsgeneration som söker ordning och stabilitet. Den här rapporten handlar om
dem och den generationskrock som kan uppstå.

Fotograf: Jonas Borg

Förord

Ann-Therése Enarsson
VD, Futurion

Dagens ungdomsgenerationer har undersökts
flitigt. De kallas för Generation Transition, Generation Ordning, Generation Z och Generation Y eller
Millenniegenerationen. Gemensamt för begreppen
är att de gäller unga vuxna födda mellan tidigt
1980-tal och tidigt 2000-tal, på väg in på arbetsmarknaden eller i början av sin karriär. Och att de
till stor del verkar ha andra värderingar än generationen före dem. I Sverige kan 1,7 miljoner, eller 17
procent av befolkningen, räknas till gruppen unga
vuxna. De utgör med andra ord en betydande del
av befolkningen och det är deras värderingar som
kommer att prägla framtidens arbetsmarknad.
I den här rapporten presenteras undersökningar
från några av de största aktörerna, såväl svenska
som internationella, som avser ungas värderingar.
Syftet är att ge en bred bild av de värderingar
som kommer att påverka framtidens arbetsliv och
därmed en glimt av möjliga framtidsscenarier på
arbetsplatserna.
Dagens unga har vuxit upp med mobilitet som en
självklar vardagskomponent, en snabb ITutveckling och en accelererande globalisering,
tillsammans med en tilltagande oro för klimatförändringar och en alltmer osäker värld. Under
ungdomsåren formas många av de värderingar

och beteenden som en människa bär med sig livet
igenom. Hur du som individ agerar i arbetslivet påverkas alltså av dina grundläggande värderingar
och sannolikheten är stor att din kollega i samma
ålder skulle agerat på ett liknande sätt.
Futurions uppdrag är att ge insikter om möjligheter och utmaningar för framtidens arbetsliv. Då
räcker det inte att analysera samhällets strukturer
och de trender som påverkar arbetsmarknaden.
Det är också nödvändigt att förstå individers
agerande. Och när det handlar om hur framtidens
arbetsliv kommer att se ut, bör vi därför fokusera
särskilt på framtidens kollegor, medarbetare och
chefer – dagens unga.
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Nätets infödda
Internet påverkar
sättet att se på den
egna personen och
omvärlden.

Under 1990-talet blev det allt vanligare att privatpersoner hade tillgång till internet. En klar majoritet av unga idag har alltså på ett eller annat
sätt vuxit upp med internet och därmed allt mer
lättillgänglig information. Den amerikanska utbildningskonsulten Marc Prensky myntade 2001
begreppet nätets infödda (eng: digital natives),
folk födda efter 1980, som pratar ett helt nytt
språk eftersom de har vuxit upp med internet och
digitalisering. I kontrast kämpar nätets invandrare, människor födda före 1980, med att förstå
den nya generationens språk.1
Vilka är det vi pratar om?
Generation Transition är 14-18 år
Generation Ordning är 16-29 år
Generation Z är upp till 20 år
Generation Y eller Millenniegenerationen
är 19-34 år

Den senare delen av Millenniegenerationen
har dessutom lärt sig att ta för givet att ständigt ha internet tillgängligt i fickan. Enligt det
amerikanska forskningsinsitutet Institute for the
Future (IFTF) har 94 procent av unga amerikaner
i åldern 14-18 år tillgång till en smartphone, 85
procent till en spelkonsoll och 78 procent till en
läsplatta. 2 Personer i Sverige mellan 16 och 25 år
ägnar i genomsnitt nästan 40 timmar i veckan åt
internet.3 Även om tidigare generationer har fått
lära sig att hantera internet är det tydligt att dagens unga, nätets infödda, ligger i framkant med
att använda internet, samt att driva utvecklingen
framåt – och att internet som fenomen påverkar
sättet att se på både den egna personen och
omvärlden.
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Nya sätt att lära
Andelen högskoleutbildade i Sverige har ökat stadigt. Idag har 26 procent av befolkningen mellan
25 och 64 år minst tre års eftergymnasial utbildning. 1990 var motsvarande andel elva procent.4
Men undersökningar visar att dagens unga inte
ser på högre utbildning som tidigare generationer. De söker istället fler och andra alternativ.
Enligt undersökningsföretaget Universum använder omkring en tredjedel av de unga under 20
år idag webben för inlärning.5 Och utbildningen
sker inte enbart genom traditionella kanaler som
MOOC (Massive Open Online Course).6 Olika typer av tutorials, TED-talks och andra sätt att dela
med sig av kunskap används frekvent. En undersökning bland amerikanska ungdomar i åldern
14-18 år visar till exempel att 82 procent svarar
att de har inhämtat kunskap via YouTube och 61
procent att de har använt en inlärningsapp på
mobilen. Nära hälften svarar att de har fått en så
kallad digital badge, en sorts virtuell symbol som
visar att du har slutfört en uppgift eller tillägnat
dig en färdighet.7

IFTF menar att sociala plattformar som initialt
inte har byggts för att sprida kunskap, till
exempel Twitch8, kommer att utgöra ett naturligt
sätt att sprida och tillägna sig kunskap – såväl
för individer som för företag. IFTF anser dessutom att de spår som en individ lämnar genom
sitt nätverkande på sociala plattformar – rykte,
inflytande och det personliga varumärket – är
framtidens sätt att visa kompetens. Och att företag i framtiden kommer att effektivisera inlärning
på arbetet och ersätta traditionell kompetensutveckling genom att använda sociala plattformar
för att sammanföra seniora medarbetare med
många nyanställda på samma gång.9

En tredjedel av de
unga använder
webben för inlärning.

Universum visar också att andelen som tycker att
det är en god idé att inte gå på universitetet är
relativt låg, 15 procent globalt bland ungdomar
under 20 år. Men 15 procent (18 procent bland
de svenska respondenterna) svarar att de
skulle föredra att gå direkt till arbetslivet före
högre utbildning och 47 procent svarar att de
kanske skulle föredra det.10 Bland de svenska
respondenterna var det hela 41 procent som
svarade att de kanske kan tänka sig att börja
jobba direkt, om de fick utbildning i yrket.11
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Drivkrafter i arbetslivet
87 procent av de
unga tycker att det
är viktigt med en fast
anställning.

Flertalet undersökningar pekar på att dagens
unga söker trygghet i arbetslivet, att de är
intresse- och värderingsstyrda och att trevliga
kollegor och balans i livet är viktigare drivkrafter i
arbetslivet än att göra karriär.
En fast anställning värderas högt. Hela 60 procent av respondenterna i Ungdomsbarometerns
undersökning Workforce 2020, som ställts till
drygt 2 500 svenska 20-35-åringar, svarar att en
fast anställning är mycket viktig och 27 procent
svarar att en fast anställning är ganska viktig.
Endast tre procent säger att det är helt oviktigt.12
Det fasta jobbet finns också med i Universums
topplista över de tre viktigaste karriärmålen för
unga i Sverige.13
Samtidigt ser många unga en framtid som egenföretagare. Enligt en amerikansk undersökning
tror en fjärdedel av unga mellan 14 och 18 år i
USA att de kommer att bli egenföretagare, vilket
är nästan dubbelt så många som övriga generationer.14 Och av Universums artikel Gen Z rakt in
i arbetslivet framgår att hela 53 procent av respondenterna som är under 20 år strävar efter att
bli egna företagare. Den viktigaste anledningen
är att man vill ha möjlighet att påverka och att
vara sin egen chef. Att jobba för att saker ska bli
bättre är en annan anledning, 60 procent vill att
deras affärer ska bidra positivt i samhället.15

När det gäller vad som är viktigast eller den
största oron kopplat till arbetslivet dominerar ett
individualistiskt synsätt, men nu är det inte karriär, hög lön och chefsjobb som står i fokus, utan
meningsfullhet, enligt studien Ungdomsfokus
2016 från analysföretaget Rasmussen Analys.16
Detta bekräftas av Ungdomsbarometerns studie
Workforce 2020 som visar att viktigast kopplat till
yrkeslivet är att göra något som man är intresserad av, ha kul och att utvecklas och få möjlighet
att utnyttja sin potential. I botten ligger svarsalternativen uppnå hög status/bli respekterad i
samhället, starta/bygga något från grunden och
resa/bo utomlands.17 Universums rapport Generation Z växer upp ger samma bild. Bland unga
under 20 år svarar var tredje att det de oroar
sig för i arbetslivet är att inte hitta ett jobb som
passar deras personlighet eller att de kommer att
hamna i en roll som inte ger möjlighet till personlig utveckling.18
En god arbetsmiljö och trevliga kollegor värdesätts också högt. I valet av arbetsgivare toppar
enligt studien Ungdomsfokus 2016 trevlig miljö
och trevliga kollegor, följt av att jag får personlig
utveckling/växer som människa och därefter hög
lön.19 Ungdomsbarometerns undersökning ger
motsvarande bild då de har bett studenter lista
deras största farhågor inför arbetslivet. De vanligaste rädslorna är att inte trivas med kollegorna
och att ha en dålig chef. Först på fjärde plats
kommer att få för låg lön, och att förlora jobbet
återfinns först på 13:e plats. 20
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Eftersträvar balans
mellan fritid och arbete
I en studie från Kairos Future konstateras att
80-talisterna har vuxit upp med valfrihet som
mantra men att de själva lägger större vikt vid
trygghet och säkerhet i sitt arbetsliv. Förutom
detta värderar 80-talisterna familj och menar att
karriären inte är lika viktig. 21 Traditionella statusmarkörer som hög lön och generösa förmåner,
bli expert inom ett område eller att leda andra
ses av dagens unga inte heller som de främsta
tecknen på en lyckad karriär. Framgång definieras istället som att se fram emot att gå till jobbet
varje dag, att ha bra balans mellan jobb och
fritid och att utveckla den egna kompetensen
och personen, enligt undersökningen Workforce
2020 från Ungdomsbarometern. 22

Kairos Futures ungdomsstudie där drygt 3 200
ungdomar mellan 16 och 29 år globalt, varav 1 217
i Sverige, har intervjuats kring synen på deras
drömsamhälle visar att de flesta av de svenska
ungdomarna, 56 procent, vill ha ett tydligt avgränsat jobb som man kan lämna bakom sig när
man går hem. Det ska jämföras med de 44 procent som svarade att de föredrar ett meningsfullt
och stimulerande jobb, som man aldrig riktigt
kan ta en paus från. 25 Och Ungdomsbarometerns
studie visar att 51 procent av de unga respondenterna var villiga att växla lön mot kortare
arbetstid eller semester. 26 Återigen, det är inte lön
och ersättning som lockar dagens unga – utan
det är trivsel på och utanför arbetsplatsen som
efterfrågas.

Framgång definieras
som att se fram emot
att gå till jobbet
varje dag, att ha bra
balans mellan jobb
och fritid och att
utveckla den egna
kompetensen och
personen.

Även i konsultföretaget PwC:s studie lyfts det
fram att unga tycker att balans mellan arbete
och fritid är viktigt. Dessutom är de osäkra på om
det är värt att offra privatlivet för den snabba
karriärutveckling som en väldigt hög arbetsbörda kan föra med sig. Studien har genomförts
med input från drygt en fjärdedel av företagets
180 000 medarbetare världen över. Enligt studien
tycker företagets unga medarbetare att det är
viktigt med flexibilitet när det kommer till var och
när man arbetar, men framför allt är det viktigt
med bra sammanhållning i teamet och stöd från
handledaren/chefen. Detta att jämföra med
den äldre generationen, som enligt PwC:s studie
prioriterar att ha kontroll över arbetet, utvecklingsmöjligheter och sist men inte minst tillfredsställelse med lönen. 23
Bemanningsföretaget Randstads studie där över
7 000 svenska respondenter har svarat på vad de
värdesätter hos en arbetsgivare, visar att unga
prioriterar en trivsam arbetsmiljö, utbildningsmöjligheter och balans mellan arbete och fritid – till
skillnad från äldre som framför allt värdesätter
intressant arbetsinnehåll, bra lön och anställningstrygghet. 24
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Mindre lockade av chefsrollen
Bara varannan
person mellan 18 och
30 år i Norden tycker
att det är viktigt att
någon gång under
karriären bli chef.

Unga i Norden är mindre intresserade av en
chefsposition än både tidigare generationer och
unga i resten av världen. Bara varannan person
mellan 18 och 30 år i Norden tycker att det är
viktigt att någon gång under karriären bli chef,
visar en studie från Universum. Det är en betydligt lägre andel än i andra delar av världen där
motsvarande siffra ligger på runt 70 procent. Studien visar även att bara omkring en tredjedel av
nordiska unga vuxna är intresserade av en snabb
karriär med konstanta möjligheter att avancera. 27
Den här bilden bekräftas av en studie från Kairos
Future. Studien tar avstamp i en tio år gammal
undersökning om 70-talisternas syn på ledarskap, och av den går bland annat att utläsa att
80-talisterna är mindre benägna att söka en
chefsroll än föregående generation. Undersökningen baseras på 2 366 intervjuer av chefer,
80-talister och HR-ansvariga. 28 Bland de unga
karriäristerna i Norden som trots allt lockas av
att bli chef är inflytande och att kunna påverka
företaget ett vanligt förekommande motiv, samtidigt som status och inkomst är en mindre vanlig
anledning än i resten av världen. 29

Oro för hög arbetsbelastning och stress är den
viktigaste anledningen att inte vilja vara chef
enligt Ungdomsbarometern. I samma undersökning svarar 23 procent att de helst inte vill bli
chef och 6 procent att de aldrig i livet vill bli chef.
36 procent svarar att de vill bli chef, fast inte
nu. 22 procent vill gärna bli chef. Den främsta
anledningen till att man vill bli chef är att man vill
få möjlighet att leda och utveckla andra och att
man vill kunna påverka.30
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Organisationers värderingar
allt viktigare
Hållbarhet har under de senaste åren blivit ett
allt mer självklart inslag inom såväl näringslivet som inom offentlig verksamhet. Detta är en
utveckling som ligger i linje med vad den unga
generationen efterfrågar. Hela 80 procent av
unga mellan 15 och 24 år i Sverige är oroade för
klimatförändringarna enligt en undersökning
från Världsnaturfonden.31 En studie från Högskolan i Gävle lyfter fram att yngre personer är de
som påverkas allra mest av mediernas rapportering om klimatförändringarna, och att de är den
åldersgrupp som är mest orolig för den globala
uppvärmningen.32

Millenniegenerationen prioriterar i högre grad
än tidigare generationer att arbetsgivaren har
ett vidare syfte utöver finansiell vinst. De låter
personliga värderingar styra karriärvalet, enligt
revisionsfirman Deloittes årliga rapport The
Deloitte Millennial Survey. I studien har 7 700
unga i arbetslivet från 29 länder svarat på en
enkät, och bland annat kommer det fram att 56
procent av de tillfrågade tycker att arbetsgivarens etiska ansvar är viktigt när de söker jobb.
Nära hälften, 49 procent, uppger dessutom att
de har avfärdat ett arbete som strider mot de
egna personliga värderingarna.33 En studie från
Universum visar dessutom att ungefär 13 procent
av unga studenter från Millenniegenerationen
svarar att de hellre skulle vara utan ett jobb än
att ha ett jobb som de ogillar.34 Och i ytterligare
en Universumundersökning svarar hälften av de
unga respondenterna att de kan tänka sig en
lönesänkning för att arbeta på en arbetsplats
som matchar deras värderingar.35

Nära hälften
svarar att de har
avfärdat ett arbete
som strider mot de
egna personliga
värderingarna.
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Slutord
Sammanfattningsvis visar undersökningarna som
ligger till grund för den här rapporten att dagens
unga söker stabilitet. Det fasta jobbet värderas
högt. En förklaring kan vara att dagens unga
växt upp i en snabbrörlig, orolig värld där arbetslöshet inte längre är något ovanligt. En annan
kan vara att det fasta jobbet snarare ses som ett
medel för att uppnå något annat – den första
egna lägenheten eller självständighet gentemot
föräldrarna – än som viktigt per se.
Arbetets betydelse för den unga generationen är
intressant. Å ena sidan är man angelägen om att
följa det egna intresset och värderingarna vid val
av arbetsgivare. Man är inte beredd att jobba var
som helst med vad som helst, det måste finnas
syfte och mening med arbetet. Å andra sidan är
jobbet samtidigt mindre viktigt i förhållande till
livet i övrigt. Balans mellan arbete och fritid är
centralt för dagens unga och att satsa på karriären är inte alls lika viktigt som för tidigare generationer. De är inte beredda att göra ett antal
hundår för att få klättra uppför. Framgångsrik är
den som lyckas väl både på jobbet och hemma.
Kanske kan det ses som en motreaktion på föräldragenerationens jobbfokus? Kanske handlar det
om en strävan efter att ”ha allt”.
Undersökningarna visar också ett minskat fokus
på formell högre utbildning. Det är relativt få som
svarar att de tycker att en högskoleutbildning inte
är ett bra alternativ, men det är tydligt att detta
inte ses som den enda vägen till jobb. Delvis beror
det så klart på att paletten av inlärningsalternativ
är större än någonsin och att unga har förmågan att dra nytta av detta. Men man kan också
fråga sig om det hänger ihop med generationens
övergripande samhällsoro – ses det som ett för
stort risktagande att dra på sig studieskulder när
det blivit allt tydligare att universitetsutbildning
inte är ett vaccin mot arbetslöshet? Eller handlar
det snarare om att man ser att vägen kan vara
kortare – att formell utbildning inte är nödvändig

för att få det där jobbet man så hett önskar?
Tydligt är i vart fall att trenden mot en mindre
stark position för universitetsutbildningen även
finns hos vissa arbetsgivare. Stora amerikanska
företag har redan slopat högskoleutbildning som
krav när de letar nya talanger – de menar att den
helt enkelt säger för lite om vad en person kan
och hur denne passar in på företaget.36 Kanske är
detta sammantaget ett tecken på att informella
förmågor och kompetenser, istället för en examen
är det som i framtiden kommer att värderas högst
på arbetsmarknaden?
Samtidigt utbildar vi oss allt längre.37 Frågan är
om vi gör det av intresse, av nödvändighet till exempel för att stå ut i den internationella konkurrensen, eller om det är av oro för att inte räcka
till för att få det första jobbet? Oaktat anledning,
ska värdet av en högre utbildning inte underskattas. En examen kan ge fler valmöjligheter på
arbetsmarknaden, något som blir tydligt då man
studerar det allt ökande antal olika branscher
som unga arbetar inom idag.
Den här rapporten hjälper oss att förstå hur
unga ser på framtiden och därmed en idé om
hur den faktiskt kommer att se ut. Samtidigt ger
rapporten underlag för nya frågor. På det övergripande planet kan vi fråga oss om de attityder
och värderingar de unga verkar dela verkligen
är generationsspecifika? Eller om de snarare är
ett uttryck för en gemensam livsfas? Frågan är
också i vilken utsträckning de ungas prioriteringar kommer att prägla framtidens arbetsmarknad? Finns det en risk för en ökande diskrepans
mellan ungas värderingar och arbetsmarknaden
krav? Vilka blir i sådant fall konsekvenserna för
företagens konkurrenskraft, och för medarbetarnas hälsa? Står arbetsplatserna inför en stor
generationskrock?
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