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Generation Y 

SAMMANFATTNING 
Generation eller Millenials är en generation uppvuxen i ett post-industriellt samhäl-
le. De har inte samma tradition av att fokusera på effektivitet och överlevnad. Sam-
hällsstrukturerna sitter på plats och 70 och 80 talets fokus på självförverkligande har 
präglat föräldragenerationen.(Generation X) 

Vi har i rapporten sett hur svaren ändrat sig och det ibland ganska kraftigt genom 
åren. 

Vi väljer att sammanfatta Generation Y som en generation som relativt sett priorite-
rar ner politik, religion och filosofi på det traditionella sättet. De skapar sina egna 
uppfattningar och hittar sina egna nätverk vilket gör att de nyss nämnda institutio-
nerna i sin nuvarande form inte verkar locka nästa generation. 

För generation Y är det viktigt att ha det bra ställt och att de gärna är involverade i 
samhället men förmodligen på sina egna villkor och sammanhang som de själva valt. 

Ekonomi och självförverkligande verkar vara de främsta orsakerna till att man flyttar 
hemifrån allt senare. Det verkar också som att boendet i allt större utsträckning ses 
som en hygienfaktor för det egna livsprojektet. När de väl sedan flyttar så vill de bo 
centralt och utan några större ekonomiska band eller åtaganden. 

Generation Y är allt mer samhällsinvolverad i form av medvetenhet och frivillighet. 
Frivilligheten kommer förmodligen av att det ses som ”fint” och som något man skall 
ha på sin CV. Den sociala medvetenheten kommer via samhällets relativa transpa-
rens och möjligheten att själv söka information. Genom tekniken så möjliggörs det 
att engagera sig och att stötta med olika handlingar i allt större utsträckning. Det 
verkar dock som att detta engagemang har teknik och internet som gemensam 
nämnare. Något att ta i beaktande inför utformningen av nya aktiviteter. 
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BAKGRUND 
 

Sociologer har under lång tid intresserat sig för olika generationers karakteristika. 
Studier gör i generationers vanor, värderingar och tankar om framtiden. För sam-
hällsforskningen är detta en viktig uppgift såväl för att sia om utvecklingen men ock-
så för att fungera som en dokumentär över samhällets utveckling. Man menar då 
också att i historien kan man utläsa framtiden. 

Litteratur och arbete om just generationer hittar man hos kulturgeologerna, de ur-
bana forskarna men kanske främst inom sociologin. 

Det verkar också som att det blivit allt viktigare för företag och media att analysera 
sin målgrupp genom undersökningar fråga dem vad de vill ha och förväntar sig. Det-
ta är inte att underskatta som underlag i kommande analyser. 

Vi kommer senare i kapitlet att diskutera en globalt erkänd rapport ”The Next Nor-
mal” som görs av Viacom, ägt utav Paramount Pictures med bland annat MTV som 
varumärke. Dessa globala media bolag har stora krav på sig att vara trendkänsliga 
och har därför egna kanaler för att undersöka behoven hos målgruppen. 

Två intressanta exempel som vi hämtat data ifrån är, University of Michigan som se-
dan 1975 frågat sina sistaårselever på High School via enkäter. Likaså har Universite-
tet i Los Angeles via sitt ”Higher Education Research Institute” gjort undersökningar 
på sina förstaårselever sedan 1966. 

DEFINITION 
 

”Fyrtiotalisterna” är ett ganska välkänt begrepp precis som ”Generation X”. 

Generation X kallas även ibland ”MTV-generationen” eller ”den ironiska generatio-
nen”. Oavsett vad man väljer att kalla dem är att de är födda någon gång tidigt 60-tal 
och fram till och med skiftet 1970 – 1980. 

Man tror att först ut med att benämna nästa generation som ”Generation Y” var tid-
ningen Ad Age, 1993. Det var ett sätt att särskilja dem ifrån Generation X. Författar-
na Strauss och Howe skrev 1991 en bok som hette ”Generations: The History of 
Americas Future, 1584 to 2069”. I boken omnämns den här generationen som ”Mil-
lenials”. 

Flera benämningar går att hitta men här väljer vi att kalla dem ”Generation Y”. 

Generation Y är födda 1983 – 2000 

Tankesmedjan Pew Research Center har kartlagt generationerna och dess utveckling 
i antal 
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Under 2015 kommer 
Generation Y att passera 
Baby Boomers i storlek. 
Vilket betyder att de 
kommer få en förmodad 
större påverkan på 
samhället än någon 
tidigare generation. Det 
som talar mot det är att 
man kan tänka sig att 
Generation Y är en nå-
got mer diversifierad 
generation  än tidigare. 
Det påståendet utveck-
lar vi längre in i rappor-
ten. Siffrorna som här 
redovisas hänvisar till 
utvecklingen i USA och 
man skall ha med sig att 
en viss del av den ök-
ningen kommer ifrån 
invandring. 
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RELEVANS 
När vi talar om investeringar i en kommun så talar har vi I Skövde valt att skilja mel-
lan tillväxtdrivande investeringar och välfärdsdrivande investeringar. En tillväxtdri-
vande investering är de investeringar som ger en omedelbar effekt på platsens at-
traktivitet såsom exempelvis ett nytt badhus, idrottshall eller konserthus. 

Välfärdsdrivande investeringar är alla de för samhället så viktiga investeringarna så-
som exempelvis skolor, dagis och kollektivtrafik. Dessa ger ingen omedelbar effekt 
men i sina sammanhang kan givetvis även de verka tillväxtdrivande. Dock som grupp 
betraktat, inte som enskild händelse. 

Kommunala investeringar handlar väldig ofta om insatser som är tänkta att hålla 
över tid. Oaktat om vi pratar investeringar som är välfärdsdrivande eller tillväxtdri-
vande så behöver vi ta beslut som gör att investeringen står sig och som bidrar till 
platsens attraktivitet. Flera av dessa processer och investeringar är även av strate-
gisk art och sätter prägel på hur en plats utvecklas.  

Resurserna är ändliga och till råga på allt så är det allmänna medel som man hands-
kas med varför analysen över resultatet är extra viktigt. 

När vi planerar nya bostadsområden eller gör i ordning förutsättningar för stadsut-
veckling är det viktigt att ha en god analys i botten. Om vi fortsätter med exemplet 
bostäder så är det såklart viktigt att den generation som står närmast i tid kommer 
vilja flytta in. Klarar man inte att möta deras förväntningar ökar sannolikheten att de 
letar sig till en plats som gör det bättre. 

Kunskaper och insikter om Generation Y tror vi kan leda till ökad förståelse i dessa 
beslut. 

 

KARAKTÄRISTIKA OCH VÄRDERINGAR 

William A. Draves and Julie Coates, författare till boken ”Nine Shift: Work, Life and 
Education in the 21st Century”, menar att Generation Y har ett särskiljande beteen-
de, värderingar och attityder kontra tidigare generationer. Detta som en reaktion på 
den ekonomiska och teknologiska påverkan Internet har på vår omvärld. Man menar 
alltså att Generation Y skiljer sig mer ifrån sin föräldrageneration än någon annan 
generation tidigare gjort. 

Studier gjorda av University of Michigan på sin egna elever (utförda årligen sedan 
1975) och den så kallade ”American Freshman survey”, utförd av UCLA:s Higher Edu-
cation Research Institute, visar tendenser på att Draves & Coates har rätt.  

Enkäter gjorda på nyblivna högskolestudenter sedan 1966 visar att andelen studen-
ter som säger att det är mycket viktigt att vara rik har ökad från 45% för Baby Boom 
generationen till 70% för Generation X och nu 75% för Generation Y. Andelen som 
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säger att det är viktigt att hålla sig ajour med politik föll, från 50% för Baby Boomers 
till 39% för Generation X och nu 35% för Generation Y.  

Att utveckla en meningsfull livsfilosofi” har sjunkit mest över generationerna, från 
73% för Boomers till 45% för Generation Y.  

Att delta i aktiviteter som innebär engagemang för miljön har gått ifrån 33% för Bo-
omers till 21% för Generation Y. 

Strauss & Howe anser att varje generation har gemensamma drag som kan generali-
seras till gruppen som helhet, detta genom fyra grundläggande arketyper, som åter-
kommer cykliskt. Enligt deras teori så förutser de att Generation Y kommer att vara 
mer ”civic-minded”. Strauss och Howes forskning har varit inflytelserik, men har ock-
så en del kritiker. 

2008 myntade författaren Rons Alsop begreppet ”Trofé ungar”, en reaktion på idrot-
ten och andra områden i livet, där själva medverkan i sig är tillräcklig för belöning. 
Större arbetsgivare oroar sig över att Generation Y kommer ha allt för stora förvänt-
ningar på arbetsplatsen. En del studier förutser att Generation Y kommer byta ar-
betsplats än mer frekvent än Generation X. Gemensamt för dessa iakttagelser är att 
Generation Y i högre grad förväntar sig belöning för sina insatser, ja till och med i viss 
mån för deltagandet alena. Värt att fundera över är att den generation som förvän-
tas ge belöningen i mycket större utsträckning anser att man behöver förtjäna sitt 
beröm eller belöning. 

EKONOMI 

De ekonomiska utsikterna för Generation Y har blivit allt värre sedan den sista reces-
sionen. Flera regeringar har sjösatt program för ungdomsarbetslösheten utifrån sin 
oro för efterföljande sociala problem. I Europa är ungdomsarbetslösheten just nu 
(2013) väldigt hög, 40% i Spanien, 35% i de baltiska staterna, 19,1 i UK och strax över 
20% i flera ytterligare länder. Under 2009 började flera röster höjas för de sociala 
och ekonomiska effekterna som kan komma utav långvarig arbetslöshet Arbetslös-
heten i övriga världen är också att betrakta som hög med en ungdomsarbetslöshet i 
USA på rekordhöga 19.1% i Juli 2010. Den högsta nivån sedan statistiken började fö-
ras 1948.  

För att möta dessa utmaningar så finns det flera stora firmor som utför beteende 
och sociologiska studier på Generation Y. I syfte att försöka lära sig mera om den 
gruppen människor och hur man bäst skall kunna överbygga eventuella skillnader. 
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ARBETE 

Till exempel så undersöker det brittiska ”Institute of Leadership & Management” ga-
pet i förväntningarna mellan Generation Y och deras chefer, detta gör man i samar-
bete med Ashbridge Business School. Resultaten påvisar en hög förväntan på karri-
ärmöjligheterna, lönen och på ett coachande ledarskap. Man menar att organisatio-
ner behöver till viss del förändras för att kunna få ut maximalt av den här generatio-
nen. Dessa iakttagelser ger stöd för begreppet trofé-ungar.  

Tidningen ”The Economist” presenterar 2 Oktober 2013 online resultatet av en stu-
die utförd av Ernst & Young. Där har man låtit respondenterna ange vilka karaktäris-
tika som man anser passar respektive generation bäst. Resultatet visar på några möj-
liga tendenser generationerna emellan.  

 

Samtliga karaktäristika är av värderande art vilket gör att man får ta resultaten med 
viss försiktighet. Att vara kostnadseffektiv är ofta en effekt av att vara erfaren i yrket. 
Även ”Difficult to work with” är värderande och kan till del ha att göra med vana 
samt hur man ser att man ska arbeta tillsammans. 

De största skillnaderna ligger i ”Hårt arbetande” och ”entreprenöriell”. Där kan vi se 
att Baby boomers arbetar hårdast men är inte lika entreprenöriella eller tar initiativ. 
Gen Y är duktigare på att hitta på egna små projekt men har en tendens att inte hålla 
ut lika länge. 
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PETER PAN GENERATIONEN (BOENDE) 

Ibland kan Generation Y kallas för ”Boomerang generationen” eller ”Peter Pan Gene-
rationen” på grund av deras tendens att allt senare kliva in i vuxenvärlden. Detta 
syns bland annat genom att man kan se en trend att man bor allt längre med sina 
föräldrar gentemot tidigare generationer. Värt att notera är att den här tendensen 
att bo hemma längre till viss del förmodligen beror på hur man ser på sin ekonomis-
ka framtid. Den höga ungdomsarbetslösheten kombinerat med att det är allt viktiga-
re för Generation Y att ha det gott ställt ekonomiskt bidrar förmodligen till den här 
trenden. 

 Men det finns också andra faktorer som påverkar och som förmodligen sitter ännu 
djupare. Som grupp betraktat anser sig Generation Y allt närmare sina föräldrar än 
tidigare generationer. När 40% av Baby Boomers 1974 hävdade att de ”klarar sig 
bättre utan sina föräldrar” så säger 90% av Generation Y att de är ”extremt nära vän 
med sina föräldrar. 

Men när de så väl sedan flyttar vad och vart vill de då? 

Fastighetskonsulterna RCLCO1

Enligt RCLCO så vill 73% av Generation Y bo i centrum kärnan.  

 publicerade en studie 2010 som visar på att Genera-
tion Y förmodligen kommer vilja bo i centrum i store utsträckning än sina föregånga-
re. 

  

Den svenska studien som vi hittat är gjord via Uppsala Universitet2

Flera andra undersökningar bland annat ifrån Redfin, publicerat i Forbes 15/4 2015 
talar om en generation som köper sin bostad för att det är det mest praktiska men 
att man inte avser äga sin bostad under någon längre tid. Med tanke på demografin 
för Gen Y så är det rimligt att anta att det kommer påverka boendemarknaden på 
lång sikt. En marknad som går mot en ökad rörlighet. En tendens som ligger väl i linje 
med Gen Y övriga beteende. 

. Där frågade man 
413 personer om deras framtida boendepreferenser. Där säger hela 82,3% att man 
vill bo i en stad med 50,000 invånare eller mer. Hälften av alla tillfrågade säger att de 
vill bo i ett område som ligger centralt. 

 

                                                                 
1 Robert Charles Lesser & CO (www.rclco.com) 
2 Palmgren Filippa, 2012 ; ”Attraktiva boendemiljöer –En studie om Generation Y:s 
boendepreferenser” 
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RELIGION 

I USA har Generation Y en lägre benägenhet att utöva religion organiserat, jämfört 
med tidigare generationer, och de har en högre benägenhet att vara skeptiska till re-
ligiösa institutioner. 32% av amerikanerna födda 1983 till 1994 är ”icke-religösa” 
jämfört med 21% på generationerna mellan 1963 till 1982, att jämföra i sin tur med 
15% för födda 1948-1962 och endast 7% för dem födda före 1948. 

Dessa siffror talar för en ganska kraftigt förändrad syn på sig själv och sin omvärld. 
Medans tidigare generationer lade viss del av sin existentiella trygghet hos religionen 
så lägger Generation Y samma trygghet någon helt annanstans.  

VÄLGÖRENHET 
Generation Y betecknas ofta som en samvetsgrann generation. De säger om sig själ-
va att de står för rättvisa, miljömedvetenhet och solidaritet. Flera svenska rapporter 
talar om en samhällsintresserad generation som vill verka för att världen skall bli en 
bättre plats. 

Som en effekt av detta så har så kallad volontärturism ökat kraftigt på senare år. 
2008 räknade man med att den marknaden uppgick till $2 miljarder med ett snitt på 
1,6 miljoner volonturister per år.3

Volontärturism är en omdebatterad form utifrån de effekter som det efterlämnar 
hos de besöksmål som man besöker och stöttar. Ambitionen kan tyckas behjärtan-
svärd men en utav de viktigaste försäljningsargumenten hos de arrangörer som an-
ordnar sådana aktiviteter är att man kan sätta det i sin CV. 

 

I takt med att resebyråerna ökar sin andel volontärturism så skickar allt fler frivillig-
organisationer ut färre volontärer. Anledningen till det är att man lär sig allt mer om 
vikten av professionell och organiserad hjälp. 

Med stöttning av Wenges argumentation så kan man se att Generation Y riskerar att 
uppfattas som att deras samhällsengagemang tar sitt avstamp i rent själviska motiv. 
Naturligtvis gäller inte det alla individer men som homogen grupp betraktat så pekar 
mycket i den riktningen 

  

                                                                 
3 Sloat, S. 2013. “Volunteer tourism doesen´t work” [online]. Tillgänglig på 
www.salon.com/2013/23/volunteer_tourism_doesent_work_partner/singleton 
 

http://www.salon.com/2013/23/volunteer_tourism_doesent_work_partner/singleton�
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DIGITAL TEKNIK 

Generation Y är unik på det sättet att de har till skillnad från tidigare generationer 
vuxit upp med ny teknik. De har förmodligen en helt annan syn och kravställan på 
såväl tekniken men också på dess funktion och plats i deras liv. 

I 2007 tog författarna Junco och Mastrodicasa avstamp I Howe & Strauss teorier för 
att titta på hur Generation Y användande av digital teknik relaterar till högre utbild-
ning. 

De genomförde enkät i stor skala (7,705 st) på universitets studenter. De kunde se 
att studenter, födda 1982-1992, hade regelbunden kontakt med sina föräldrar och 
de använde teknik i högre utsträckning än tidigare generationer. Studien visar att 
97% av dessa studenter ägde en dator, 94% ägde en mobiltelefon och 56% ägde en 
MP3 spelare.  

Man kunde också konstatera att dessa studenter pratade med sina föräldrar 1.5 
gånger per dag gällande en rad olika ämnen. Andra slutsatser var att 76% av alla stu-
denter använde någon form av Instant Messaging, 92% av dessa berättade att de 
samtidigt gjorde något annat under tiden, 40% av dem använde TV för att skaffa sig 
kunskap om nyheter och 34% hade Internet som sin främsta nyhetskälla. 

Slutsatsen blir att Generation Y använder tekniken i stor utsträckning för en rad olika 
ändamål. Man har också en livsstil där man gör alternativt tar in flera intryck samti-
digt. 
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DEN NARCISSISTISKA GENERATIONEN 
Dr Jean Twenge, verksam vid Universitetet i San Diego, som har ägnat mycket tid åt 
de här frågorna och har bland annat skrivit en omtalad bok om Generation Y som 
kallas ”The Narcissism Epidemic” som beskriver en allt mer självcentrerad genera-
tion. Boken är skriven tillsammans med Keith Campbell som är expert på just det 
narcissistiska beteendet 

I den här boken fokuserar Wenge och Campbell mera på de narcissistiska personlig-
hetsdragen framför diagnosen NPD (Narcissistic Personality Disorder) 

En annan mycket viktig poäng som görs tidigt i boken är att det finns en skillnad på 
narcissism som ett personlighetsdrag och narcissism som ett kulturellt tillstånd. 

Wenge menar att det amerikanska samhället är på väg mot en ”Narcissistisk epide-
mi” likt övervikt. Vi fostrar en generation av berättigade och bortskämda individer 
som tar plats i ett samhälle som möjliggör att deras egon får leva ut. En narcissist är 
en person som sätter sina egna behov framför alla andras, de har svårt att hålla rela-
tioner och de kan till och med bli aggressiva om någon eller något kommer i deras 
väg. Narcissisten är en person som innerst inne tycker att vederbörande är fantastisk 
och att dennes behov står över andras. De har även en förkärlek till sin egen spegel-
bild och betraktar sig själva som mer attraktiva än andra människor. 

Wenge och Campbell resonerar kring att vi idag har liknande drag i vårt samhälle och 
att vi värdesätter narcissistiska egenskaper på ett sätt som gör att vi uppmuntrar och 
föder dessa karaktärsdrag i våra medborgare och ungdomar. Problemet med det är 
att på lång sikt får vi ett aggressivt, berättigande och materialistiskt samhälle. 

Boken påvisar till exempel att studenter anser sig ha rätt till bättre betyg om de bara 
förklarar för läraren att de jobbat hårt. Man kan också se en ökning med 83% från 
1976-2006 på elever som anser sig själva vara A studenter. En utav utmaningarna 
med den siffran är att de akademiska resultaten stått helt stilla de sista 30åren. Ändå 
har vi i snitt högre betyg idag än för 30 år sedan. 
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Författarna resonerar kring de främsta orsakerna till hur det har blivit så här: 

 

1. Föräldraskap och uppfostran 
Enkelt uttryckt så uppfostrar vi våra barn på ett sätt som skapar en skev självbild hos barnen. De barn 
vars mamma var både varm och psykologiskt kontrollerande, testade senare som högst på skalan nar-
cissism. Narcissisten tittar ibland tillbaka i barndomen och säger att ”mina föräldrar satte mig på en 
piedestal”. 

Man har också en tendens att ”byta roller”, genom att låta barnen ta allt för stor del i familjens beslut. 
Man har också en tendens att ”overpraise” sina barn. (Minns kommentaren om ”trophy kids”, barn 
som får diplom utan att egentligen presterat något.) 

2. Media, Superspridare 
I USA är det så att ”skvaller blaskor” är ett av de få segmenten inom tryckt journalistik som faktiskt 
växer. Vi blir alltmer fascinerade av kändisar och TV innehåller idag en stor del av möjliggörande mate-
rial. Idol, mästerkockar och modeller, vad du än vill bli så har TV en lösning och framförallt en snabb 
lösning. 
 
Vi ser enkla snabba lösningar att få göra det som vi tycker är allra roligast och inget skall få stå i vägen. 
 

3. Internet 
I grund och botten är Internet och dess intåg i de flestas vardag ses som något mycket positivt, det får 
vi inte glömma bort. Men Internet möjliggör det för oss att vara någon vi inte är. Möjligheten att för-
sköna oss själva och våra liv. 
De som har sådan behov ser en annan möjlighet i Internet än övriga. Det är relativt ”lätt” idag att få 
många ”gillar” eller ”views”, lätt i jämförelse med för 30 år sedan. Internet är en möjliggörare för nar-
cissisten och det finns också en risk i att den möjligheten ger en illusion av att vara ”verklig”. 
 

4. Lätta krediter 
”Jag förtjänar det bästa”, stort hur, bil och möjligheten till en bra hobby. Vårt samhälle har idag möj-
liggjort en livsstil som vi (kanske) egentligen inte har råd med. 1968 fanns det, enligt United States Fe-
deral Reserve, noll obetalda skulder relaterat till konumenter. 2006 är den siffran uppe strax under 
1,000,000 miljoner dollar. 

Genomsnitts ytan på de amerikanska hemmen har gått från 1500 Sq feet 1970 till över 2400 Sq feet 
2005. Samtidigt så har andelen disponibel inkomst som går till att betala skulder gått från strax under 
16% (1978) till strax över 19% (2008). 
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Författarna sammanfattar de symptomen som påvisar att vår kultur är på väg att bli 
en narcissistisk kultur. Generation Y är en grupp individer med helt andra krav och 
förväntningar på sin omvärld framförallt. En omvärld som skall finnas till för dem och 
som de sedan kan välja att interagera med på sina egna villkor. Symptom i det här 
fallet kan även vara synonymt med indikatorer. Indikatorer som i sin sammansätt-
ning kombinerat med styrka utgör skalan på hur narcissistiskt vårt samhälle eller vi 
som individer kan vara. Man menar att dessa 7 symptom finns i ökande grad i vårt 
samhälle och att dessa är tydliga tecken på att vi går mot ett narcissistiskt samhälle. 
Dessa symptom/indikatorer är: 

 

1. Fåfänglighet 
2. Materialism 
3. Behovet av att vara unik 
4. Antisocialt beteende 
5. Relationsproblem 
6. Berättigande 
7. Religion och Välgörenhet 

 

 

Wenge avslutar boken med att redogöra kort för de globala utsikterna för denna ”epidemi”. 
Hon menar att de skandinaviska länderna tillsammans med Australien sticker ut i mängden 
med sina mer kollektiva samhällsstrukturer. Dessa strukturer fungerar som en kudde. Dock så 
menar hon att tack vare internet och superspridarna i form utav media, så ser man även sam-
ma trender i våra länder, om än något försenade. 
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CIRP FRESHMAN SURVEY (TFS) 
 

Varje år sedan tidigt 70-tal genomför hundratals amerikanska universitet den så kallade CIRP Freshman Sur-

vey (TFS). Hundratusentals studenter genomför enkäten i samband med sin introduktion eller registrering. 

Enkäten täcker ett brett spektra av studentens karakteristika: Föräldrarnas inkomst och utbildning, etnisitet, 

även andra demografiska faktorer; ekonomisk hjälp; betyg från gymnasiet och meriter därifrån; utbildnings 

och karriärsplaner; värderingar, attityder, värdegrunder och självbild. 

Resultatet publiceras årligen i ”The american Freshman”, de utgör en näst intill heltäckande bild över den 

föränderliga karaktären på unga amerikanska studenter och så även det amerikanska samhället i övrigt. 

Populationen är visserligen amerikansk men vi tror absolut att dragen i resultaten är överförbara till väster-

landet i stort. Sverige är till vissa delar inspirerat av amerikansk kultur och det är en relevant diskussion hur 

mycket av resultaten är direkt överförbara till andra kulturer och vilka resultat som är specifika landet och 

kulturen. 

En utav anledningarna till att vi valt att ta med dessa bilder är också att de ger en överskådlig bild på hur vär-

deringar har förändrat sig över generationer. Något som varje beslutsfattare behöver ta hänsyn till. 
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THE NEXT NORMAL 
Mediabolaget Viacom med bland andra varumärket MTV har genomför en global 
enkätstudie på gruppen Millennials. Studien spänner över totalt 24 länder och inne-
håller totalt 15,000 intervjuer. 

Studien visar att störst påverkan har ekonomin, 68% säger att de känner sig ”person-
ligt berörda av den globala ekonomiska krisen. 

• Mer än 2/3 (76%) säger sig vara ”mycket lyckliga” 

• Millennials känsla av lycka överstiger derasd upplevda stress med en faktor på 2 
till 1 

• Lyckligast är Millennials från Latin america med toppar i Mexico, Argentina och 
brasilien 

Nedan följer en del sammanfattande slutsatser ifrån studien. 

Millennials lider av ungdomsarbetslösheten 

Medvetenheten om ekonomin har resulterat i ett arv kring rädslan för arbetslöshet 
och tvivel om befordringsmöjligheter 

• Arbetslösheten är viktigare än världssvält, som den globala fråga Millennials vi 
se en lösning på. 

• Närmare hälften (49%) tror att arbetslösheten öka 

• Hela 78% vill ha ett jobb på minimilön hellre än inget jobb alls 

• 2006 svarade 38% av gruppen att de ”skulle tjäna mera pengar än mina föräld-
rar”, det procenttalet är nere till 25% 

…ändå hittar de anledningar till välmående 

Kvalitetstid med familjen är den drivande faktorn för millennials välmående. 45% av 
alla i åldern 9-30 säger att deras allra bästa vän är någon inom den egna familjen. 
Tack vare studiens omfattning påstår man här att detta är ett globalt fenomen. Vän-
skap är en annan drivande faktor för välmående, det finns en trend som visar på att 
den närmaste cirkeln av ”real life” vänner krymper medans ”online” vänner skjuter i 
höjden. 

• De senaste sex åren har Millennials behållt samma antal vänner men den yttre 
cirkeln av ”varje dag” vänner har krympt 

• Å andra sidan så har Millennials i snitt över 200 online vänner. En kraftig ökning 
de senaste åren. Online vänner är kontakter som betraktas som vänner men 
som man inte träffat i verkligheten. 
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Teknik definierar inte, det möjliggör 

Gruppen Millennials ser inte teknik som en status symbol, man ser tekniken som en 
möjliggörare för den egna personen. Teknik är grundbulten i många relationer och 
spelar en stor roll i att behålla välmåendet och förmågan att vidga sina horisonter. 

• Tre fjärdeldelar av Millennials anser att sociala medier har en positiv effekt på 
deras vänskapsrelationer 

• Hela 73% säger att Internet har påverkat deras sett att se på omvärlden. 

Tolerans och stolthet 

Millennials uppvisar ett växande intresse för patriotism och ett intresse I att upp-
rätthålla lokala traditioner. Samtidigt har de en växande öppenhet och tolerans för 
andra länder och kulturer. 

• 83% instämmer i ”Jag är stolt över att vara X.” Detta är en ökning från 77% 2006 
• 76% instämmer med att det är viktigt att upprätthålla sitt lands traditioner, en 

ökning från 68% år 2006 
• 73% anser att det är en förmån att få ha människor från andra länder som bor i 

det egna landet, en ökning från 51% år 2006 
• 86% beskriver sig själva som toleranta 
• 84% anser att ”min åldersgrupp har möjlighet att förändra världen till det bätt-

re” 
 

Nästa normala: “Vi” kontra “jag” 

En tolkning som Viacom gjort själva är att den här studien indikerar att ”Nästa Nor-
mala” handlar mycket mer om gruppen än om individen4

 

. Nyckeldrag för Millennials 
är känslan för det globala samhället, en nyvunnen tolerans och flexibilitet, ökad kre-
ativitet och en stark önskan om att få dela med sig och bygga nätverk. 

• 87% är aktivt nyfikna på omvärlden 
• 87% anser att begreppet ”delar med sig och nätverkar” passar in på dem 
• 85% beskriver sig själva som snabba att anpassa sig till förändringar 
• 93% anser att det är allas vårt ansvar att behandla andra med respekt, oaktat 

ras, kön, religion, politisk åsikt eller sexuell läggning 
 

 

                                                                 
4 Se avsnittet om ”The Narcissistic epidemic” för kompletterande åsikter 
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