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Vem är framtiden?

Generation Z är född 1995 eller framåt – vissa drar gränsen vid 1997. De 
är generationen som inte minns 1900-talet, och som heller inte minns 
en värld innan digitaliseringen. Deras storasyskon i Generation Y kall-
lades digitala infödda och föddes in i en halvfärdig digitalisering som mest 
bestod av spel, kompisar och häftiga hemsidor. För Generation Z är 
internet bara en del av det dagliga livet – visst finns där underhållning, 
men det är också där skolan och familjen finns. De är de verkliga digitala 
infödda, som är hemma online. Den första generationen på 2000-talet.

I den här kortrapporten delar vi med oss av några utvalda insikter om
Generation Z, varför de resonerar som de gör, och hur man kan förstå 
deras värderingar. Det är viktigare än man kan tro, eftersom de troligen 
kommer ha en stor inverkan på resten av århundradet.
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Vem är framtiden?

Det sägs att historien inte upprepar sig – men den rimmar. Med detta me-
nas att i stora drag liknar utvecklingen i världen tidigare historiska epoker, 
fastän inte i detalj. Inspirerad av ekonomen Nikolai Kondratiev kan man 
se ungefär fyra stadier i världsekonomin, som präglar såväl ekonomiska 
som sociala förhållanden i breda drag. Vi kallar dem för årstider, och il-
lustrerar dem med modellen nedan.

Allt går igen och ändå inte

Efter att ha rest sig ur en period i kris är världen i vår – nya institutioner, 
regler och världsordningar blomstrar. Idéer som kämpat i myllan brister 
nu ut i full blom och etablerar en tydlig spelplan för aktörer världen över 
Ekonomin expanderar, och ord som ”folkhem” eller ”the American Dream” 
skapar tydliga narrativ om vilken ordning som skall råda i landet. Ingenjö-
ren är hjälte och byggande är agendan – av hus, företag, institutioner och 
tankesätt. 
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Vem är framtiden?

Efter en tid övergår våren i sommar: en tid då välståndsbyggande övergår 
i välfärdsbyggande, maktkoncentration och förvaltning. Nu börjar några 
ifrågasätta de gamla reglerna och hjälten blir artisten och politikern som 
vågar säga emot, men institutionerna är samtidigt som starkast och det 
finns en tydlig konsensus bland den ”tysta majoriteten” om vad som är rätt 
och riktigt.

Men sommaren övergår så småningom i höst. Den tysta majoriteten 
ersätts av mer vågade själar, entreprenörer och äventyrare som nu blir så 
starka att de börjar luckra upp den ordning som rått. Det här skedde i 
Sverige med start 1980-talet, när marknadslogik tog över och den gamla 
ordningen monterades ned till förmån för new public management och 
privatisering. Skördetiden karakteriseras av vinst och omdaning snarare än 
djupa värderingar och långsiktig vision. 

Slutligen kommer vintern. Den gamla logiken kollapsar helt, institutio-
nerna undermineras och den globala världsekonomin styrs av nyckfulla 
ledare utan egentlig ideologi. Vintern når sin kulmen med en ny kris, och 
efter den – en ny vår. Här någonstans befinner vi oss idag, och här någon-
stans växer Generation Z upp. De är barn av vintern, men också de första 
som förespråkar de nya sätten att tänka. Om Kondratievs teorier håller är 
det Generation Z som kommer etablera de värderingar som blir rådande 
de kommande 80 åren, från en 1900-talslogik till en 2000-talslogik. Exakt 
hur den ser ut vet vi inte, men rönen i denna rapport syftar till att försöka 
bygga en bild av vad Generation Z tycker, värderar, och vill. 

Vi delar här med oss av fem av de viktigaste insikterna om Generation Z.

Nya tider, nya tankesätt
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Vem är framtiden?

Att unga har problem med mental hälsa är inget nytt. Det oväntade är 
storleksordningen – fler än tre av fyra unga har kämpat med ångest un-
der det senaste halvåret. Visserligen har unga alltid brottats med starka 
känslor, men skillnaden är ändå markant jämfört med de som var i samma 
ålder runt millennieskiftet. Då sade 28% att de upplevt ångest, det vill 
säga, på 20 år har siffran nästan tredubblats.

Till viss del kan det förstås handla om en urholkning av begreppet. 
”Ångest” upplevdes som ganska dramatiskt av 70- och 80-talisterna. Men 
när vi frågade unga om vad som ligger bakom deras stress och ohälsa kom 
en uppsjö av förklaringar rotade i den värld man vuxit upp i. Ord som 
utseendefixering, att man jämför sig med andra, att det är högre krav både 
från en själv och omvärlden – och högre prestationskrav i skolan. Lite 
hårdraget kan man säga att de huvudsakliga stresselementen är skolan och 
Instagram; att både vara duktig och vara snygg. Senare i livet tar karriären 
över, men det är fortfarande samma känsla av att vara i ett globalt race där 
man tävlar med alla andra.

Insikt 1: Ångest, ångest är min arvedel

73%
av Generation Z har 
under de senaste sex 
månaderna upplevt 
ångest, jämfört med bara 
28% i samma ålder år 
2000.

Hur kan din organisation förstå och hjälpa 
Generation Z att avväpna ångesten och oron?
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Vem är framtiden?

Insikt 2: Moralens återkomst
Det finns flera sätt att hantera ångest och stress. Fördomen är att unga 
bemöter en jobbig omvärld genom att festa bort problemen; men det ser 
allt mindre ut att vara fallet med Generation Z. Sexdebuten sker senare, 
alkoholkonsumtionen minskar, och unga efterfrågar fler regler och mer 
ordning och reda i samhället. 

Istället är det moralen som kommer tillbaka – att må bättre genom att bli 
en bättre människa. Till viss del handlar moralen om miljö- och hållbar-
hetsfrågor och att ta sitt ansvar mot samhället, men förvånansvärt nog är 
det i betydligt högre grad den personliga moralen som dominerar i 
undersökningen. Frågor som att inte vara otrogen, att respektera samtycke, 
att hålla ordning på sina barn och att inte marknadsföra onyttigheter 
hamnar på topplistan. Det är på det interpersonella planet som mora-
len dominerar med tydliga spelregler för hur man beter sig schysst mot 
varandra, och det verkar vara mer relevant för Generation Z än de stora 
samhällsfrågorna.

Är din organisation beredd på de moraliska, personliga 
och mellanmänskliga krav som Generation Z ställer?
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Vem är framtiden?

Insikt 3: Enade kvinnor, splittrade män

Det är framför allt de unga kvinnorna som går i spetsen för den nya 
moralen. Detta syns tydligt om man tittar på mönstren i undersökningen: 
Nio av tio kvinnor ser minst en av de personliga moralfrågorna som vik-
tigast i undersökningen. Tre av fyra ser minst två. Motsvarande siffror för 
männen är betydligt lägre, och bland män finns det en större debatt om 
vad som menas med att vara en god människa. Några av de unga männen, 
ungefär en av sex, är inte med på moraltåget över huvud taget.

Det här har vi sett förut. Återgår vi till årshjulet var det i många bemär-
kelser kvinnor som gick i spetsen för de reformer som Sverige såg under 
1920- och 1930-talet. Allt från nykterhetsrörelsen till rörelser mot 
prostitution och otukt hade starka kvinnliga förespråkare, som brukade sin 
nyvunna rösträtt till att motverka den dåliga moral som då upplevdes råda 
i landet. Särskilt unga kvinnor verkar i dag gå i spetsen för ett flertal 
politiska frågor, däribland miljöfrågan och frågor om samtycke och 
trakasserier. 

76%
av kvinnor i Generation 
Z håller med om minst 
två moralfrågor, mot 
endast 52% av männen.

Hur är man en god människa? Varför upplevs det så 
olika mellan män och kvinnor i Generation Z?”
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Vem är framtiden?

Insikt 4: Världen brinner!
Att klimatet tar andraplats efter moralen innebär dock inte att klimatet 
är oviktigt. Frågan är stor bland Generation Z och dominerar i fråga om 
hot inför framtiden. På kort sikt må det vara viktigast att vara prydlig och 
dygdig, men på lång sikt är det viktigaste att rädda världen undan 
undergång. Generation Z ser klimatförändringarna som det absolut 
största problemet som hotar världen just nu, till skillnad från äldre genera-
tioner som snarare pekar på krig, brottslighet och terrorism. 

En tredjedel av Generation Z menar att de är mer klimatmedvetna än den 
10 år äldre millennials-kohorten, och bara en minoritet ser sig som 
mindre oroade för klimatet. Det är tydligt att frågan är på tapeten för 
unga och att det behövs vision och ledarskap inför framtiden. Generation 
Z är redo att bemöta krisen, men behöver ytterligare en ingrediens för att 
engagera sig. 

Hur kan din organisation tydligare markera mot 
Generation Z att ni tar klimatkrisen på allvar?
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Vem är framtiden?

Insikt 5: Riktigt ledarskap!

Även om det finns mycket vilja att göra något åt problemen är det svårt 
att hitta en riktning. Nästan hälften av unga vill engagera sig mer i 
samhället – men de vet inte hur. Att hitta rätt bland ledare, ideologier och 
rörelser blir allt svårare, och Generation Z är skeptiska inför tomma 
värdeord och löften. I en sådan omvärld blir riktigt ledarskap alltmer vär-
defullt, särskilt ledarskap som vågar ta tydliga positioner och inte ändrar 
sig efter opinionsundersökningar. 

Tydliga men också lyhörda ledare efterfrågas, ledare som vågar stå för 
något och visa vägen utan att för den sakens skull köra över andra. Den 
som vågar axla rollen som förkämpe lyckas vinna över Generation Z, så 
länge det är gjort på allvar och inte bara ett sätt att profilera sig. Som 
följd av detta är Generation Z lite skeptiska inför att själva ta ledarrollen, 
eftersom den ses som ett mycket större och tyngre ansvar än för tidigare 
generationer – inte bara något man gör ”som en kul grej” utan något som 
kräver hängivelse, mod och passion. Att visa vägen är viktigt, och därför 
upplevs det inte som något vem som helst kan ta sig an.

42%
av unga vill engagera sig 
mer i samhället, men vet 
inte hur.

Vågar din organisation stå för det ni tycker och visa 
vägen? Eller blir det Generation Z som får leda er?
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Vem är framtiden?

De nya 20-talisterna?
Det var den tysta generationen – 20-talisterna – som kom att etablera den 
världsordning som rådde efter andra världskrigets slut. De var då unga 
vuxna och skulle komma att bygga de institutioner som den nya våren 
innebar, och satte spelreglerna för världen som växte fram under nitton-
hundratalets senare hälft. Liksom Generation Z markerades de av stor 
ångest och oro inför omvärlden i sin ungdom, beundran för riktigt ledar-
skap och goda värderingar, och ett tydligt fokus på etik och moral (som 
40- och 50-talisterna, deras barn, senare skulle göra revolt mot). 

Kanske är det så att Generation Z är de nya 20-talisterna. Födda in i en 
krisande värld av såväl överflöd och ojämlikheter som kris och fallerande 
politiska system, har de mycket gemensamt med generationen född 80 år 
tidigare. Liksom dessa hoppas de på att skapa ordning i en kaotisk 
omvärld, och dras mot de ledare och värderingar som både vågar säga till 
men också kan tänka långsiktigt. 

Blir det Generation Z som sätter agendan för 2000-talet?
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Vem är framtiden?

Att förstå Generation Z är att förstå framtiden – delvis den omedelbara 
framtiden när Generation Z växer upp, men också vilken logik som blir 
gällande under de kommande 80 åren. 

Den här rapporten är bara ett urval av våra insikter kring Generation Z 
och vad de värdesätter. Studien är baserad på 1000 kvantitativa intervjuer 
med ungdomar födda 1995-2005, genomförd i juni 2019. Kairos Future 
erbjuder såväl föreläsningar som workshops och strategilabb kring våra 
djupare insikter och enkätresultat, och kan även hjälpa till med special-
undersökningar mot särskilda målgrupper. Anmäl ditt intresse där du 
laddade ned rapporten och vad du vill ha hjälp med, så hör vi av oss! 

För mer information, se www.kairosfuture.com eller kontakta oss:

Kairos Future
Box 804
Besöksadress: Klarabergshuset, Västra Järnvägsgatan 3
101 36 Stockholm

Tel. 08–545 225 00 

info@kairosfuture.com  
www.kairosfuture.com

VILL DU VETA MER?


