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Innehållsförteckning:

HUR MÅR UNGA?

HUR MÅR SAMHÄLLET?

LEDARSKAPET SOM LYFTER UNGA

SJU SÄTT ATT STÄRKA FRAMTIDENS 
SAMHÄLLSBYGGARE



”Hur står det till 
med framtidens 

samhällsbyggare?”



Varmt välkommen till 
årets fullspäckade 
Ungdomsfokusrapport. 
Ungdomsfokus är undersökningen som 
varje år kartlägger 15-29-åringars 
liv, framtidsdrömmar, drivkrafter, 
kommunikationsmönster och värderingar. 
Den genomförs nu för fjärde året i rad och för 
första gången under ett valår. Det gör den här 
rapporten till kanske den viktigaste hittills. 

I årets rapport får de som ska förvalta och 
bygga vidare på vårt gemensamma samhälle 
ge sin syn på hur samhället mår och hur 
de själva mår. Vad skänker trygghet och 
vad skapar oro? Hur fungerar Sverige? 
Vilka värden är viktigast att föra vidare till 
framtida generationer? Hur ser unga på den 
omfattande psykiska ohälsan i den egna 
generationen och hur kan vi genom ett gott 
ledarskap lyfta unga?



En viktig slutsats i årets rapport är att ungas 
syn på samhällsutvecklingen och vilka 
utmaningar vi står inför påverkas av det 
egna, personliga måendet. Den ungdom som 
själv mår bra kan i större utveckling bidra. 

Har du självtillit, tror på din egen förmåga 
och kan njuta av livet litar du också i 
högre utsträckning på andra människor, 
visar resultaten. Tillit är en grundsten i 
demokratin. Dessvärre vet vi att måendet 
blir sämre bland unga. Allt fler unga söker 
hjälp för psykiska besvär och använder 
psykofarmaka, och även om relativt många 
tror på sin egen förmåga tror en majoritet 
av unga att de kommer få det sämre än 
föräldragenerationen. 

”Ungas syn på samhällsutvecklingen 

och vilka utmaningar vi står inför påverkas 

av det egna, personliga måendet.”



Samtidigt finns flera hoppfulla budskap. Unga 
i Sverige tycker att de bor i ett av världens 
bäst styrda länder. De har koll på vilka sam-
hällsfaktorer som får dem att må dåligt, ser 
vikten av bildning och vet att de ska förhålla 
sig kritiskt till omvärldens invasion av budskap 
och information. Men de behöver hjälp för att 
lyckas. I en snabbrörlig samtid behöver unga 
stöd att bottna i en inre stabilitet. En trygghet 
som inte ständigt måste ifrågasättas bara för 
att teknologin och arbetsmarknaden föränd-
ras i rasande fart. Det är inga lätta uppgifter 
vi har framför oss – vi som ska stötta och gui-
da unga – men kanske är de idag viktigare än 
någonsin tidigare. 

I slutet av rapporten pekar vi på vad vuxen-
världen – skolan, föräldrarna, politikerna, 
ledarna, medieaktörerna och medmänniskor-
na – faktiskt kan göra. Ungas tillit till sig själva 
och andra är en förutsättning för ett livskraftigt 
samhälle i framtiden – låt oss ta avstamp i den 
insikten och tillsammans bygga förutsättningar 
för unga att blomstra och bidra.



Om studien och 
de svarande
Nyheter24-Gruppen har tillsammans med 
analysföretaget Rasmussen Analys genomfört 
en enkätundersökning under februari 2018. 
Genom annonser på Nyheter24-Gruppens 
sajter samt sociala medier samlades svar 
in från 2047 respondenter tillhörande 
målgruppen, 15–29 år. 

Respondenterna är fördelade över hela 
riket: 27 % bor i Stockholm, Göteborg eller 
Malmö; 17 % i en annan stor stad med över 
100 000 invånare; 26 % bor i en stad med 
20–100 000 invånare;  17 % i en småstad 
med mindre än 20 000 invånare och 13% på 
landsbygden. 51 % av de unga har minst en 
förälder med högskoleutbildning. 16 % har 
minst en förälder som är född i ett annat land 
än Sverige. 



Svaren i undersökningen har viktats för att bli 
befolkningsrepresentativa med avseende på 
kön och ålder. 2 % av de svarande vill varken 
definiera sig som man eller kvinna. När vi i 
rapporten hänvisar till gruppen med utländsk 
bakgrund avser vi genomgående att man 
själv måste vara född utanför Europa eller ha 
två föräldrar som är det.  



Hur mår 
unga?
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Hur unga mår är en fråga som vanligen 
brukar besvaras med statistik och ohälsotal. 
Vi kommer dit också, men låt oss först 
angripa frågan på ett lite annorlunda sätt. 
Låt oss se på målbilderna, idealen och 
undersöka vilka personer i samtiden som 
är värda att beundra enligt ungdomarna. 
Förebilderna talar nämligen om för oss vad 
olika grupper bland de unga kan kosta 
på sig att drömma om, hur högt de tror sig 
kunna sikta och vilka värden de tycker ska 
premieras. Och det säger något i sin tur om 
hur de mår, vart de är på väg och vad de 
upplever att de behöver.



Två giganter 
Therese Lindgren, en av Sveriges största 
vloggare, och Elon Musk, företagsledare 
och innovatör. Vad kan de ha gemensamt? 
Svaret är att de utsetts till ungas största 
förebilder år 2018. Therese Lindgren är den 
person som flest unga kvinnor vill sträva 
mot att vara lite mer som och Elon Musk är 
motsvarande person för de unga männen. 
Båda är entreprenörer och stjärnor på 
sina respektive område men de fyller olika 
funktioner som förebilder.



2015 blev Emma Watson den största 
förebilden för tjejer. De två efterföljande 
åren var det Beyoncé. 
2018 hamnar Beyoncé på andra plats, 
strax efter Therese Lindgren. 
Lindgren blev känd som skönhets- och 
livsstilsvloggare men började snart 
använda sin plattform till att ge röst åt 
psykisk ohälsa och djurrättsfrågor. Hon 
har själv lidit av bland annat panikångest 
och gett ut en bok om att leva med psykisk 
ohälsa. 
Andra stora namn bland tjejernas 
förebilder är skådespelaren och FN-
ambassadören Emma Watson och artisten 
och feministen Zara Larsson. En röd 
tråd mellan de största namnen är ett 
engagemang för feminism eller för att höja 
unga tjejers självkänsla och psykiska hälsa. 



Zlatan Ibrahimovic har varit den 
självklara förebilden tidigare år bland killar 
men nu har Elon Musk alltså seglat upp 
som en solklar favorit. Zlatan kommer i år 
på andra plats och tredjeplatsen knips av 
äventyraren och vloggaren Jon Olsson. 



Killar strävar mot 
stjärnorna – 
tjejer vill slippa ångest
Vilken känd person skulle du vilja vara lite 
mer som? Så formulerades frågan. Och det 
är slående vilken stor skillnad det är mellan 
killarnas största förebild och tjejernas. 
Killarna väljer en person som inspirerar dem 
att nå stjärnorna – bokstavligt talat. 

Elon Musk är mannen som med sitt 
rymdfartsföretag SpaceX planerar att inom 
några år möjliggöra en kolonisering av Mars.
En stormrik entreprenör som revolutionerat 
energisektorn och skapat framgångsrika 

”Slående stor skillnad mellan

killarnas största förebild och tjejernas.”



innovationer med potential att förändra 
förutsättningarna för mänskligheten. 

Tjejerna väljer en livsstils-vloggare som är 
störst i sitt fält i Sverige och en framgångsrik 
kommunikatör och entreprenör. Lindgren har 
lyckats lyfta psykisk ohälsa på ett sätt som 
engagerat många unga. 

Andra stora förebilder för tjejerna är 
personer som framgångsrikt byggt sitt 
personliga varumärke och som verkar 
ha en stark tro på sig själva och sin egen 
förmåga. Beyoncé, Zara Larsson och Jennifer 
Lawrence är några sådana exempel. Sedan 
förekommer namn som kämpar för att flickor 
ska få samma förutsättningar som pojkar – 
t.ex. Emma Watson. Gemensamt för tjejernas 
förebilder är att de till skillnad från killarnas 
inte främst handlar om att erövra universum 
utan istället om att slippa må riktigt dåligt, 
kämpa mot orättvisor, bli självsäkra och våga 
tro på sin egen förmåga.



”Gemensamt för tjejernas 
förebilder är att de till 

skillnad från killarnas inte 
främst handlar om att erövra 
universum utan istället om 
att slippa må riktigt dåligt, 
kämpa mot orättvisor, bli 
självsäkra och våga tro på 

sin egen förmåga.”



15-29-åriga killars svar på frågan: ”Vilken känd person (dvs inte 
en vän eller familjemedlem) skulle du vilja vara lite mer som? 
Du kan bara välja en.” 



15-29-åriga tjejers svar på frågan: ”Vilken känd person (dvs inte 
en vän eller familjemedlem) skulle du vilja vara lite mer som? 
Du kan bara välja en.” 



Generation Oro
Den psykiska ohälsan bland unga har ökat 
dramatiskt under de senaste decennierna. 
Forskningen på området pekar på en 
fördubbling eller ännu större ökning sedan 
1980 till idag. Fler unga känner oro och 
ångest, fler söker hjälp och fler använder 
psykofarmaka. Vuxenvärlden är medveten 
om problemet, larmrapporterna avlöser 
varandra och många föräldrar engagerar 
sig i hög grad i sina barns utveckling. Ändå 
kvarstår problemet och utvecklingen ser allt 
dystrare ut. 



Ungdomsfokus visar att drygt hälften av 
15–29-åringarna någon gång har sökt 
professionell hjälp för psykiska problem. 
Betydligt fler tjejer än killar har gjort det. 
Att flickor söker hjälp för psykisk ohälsa i 
högre utsträckning än pojkar är väl känt och 
ökningen har dessutom varit större bland 
flickor jämfört med pojkar under de senaste 
30 åren. Att killar inte söker hjälp i samma 
utsträckning som tjejer kan dock innebära att 
finns ett stort mörkertal bland killarna när det 
gäller psykisk ohälsa. 



Ja, hos 
skolkurator/skolpsykolog/

skolsjuksköterska

Har du någon gång sökt professionell hjälp för psykiska besvär?

Ja, inom vården (t.ex. på 
vårdcentral, 

ungdomsmottagning, 
psykiatrisk mottagning eller 

hos psykoterapeut

Ja, via telefonkontakt med 
nationella hjälplinjen, BRIS 

eller liknande

Nej

Vill ej svara
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Självtillit och längtan 
efter inre harmoni 
Vad är absolut viktigast för att vara riktigt 
nöjd med livet? Frågan ställdes till unga i en 
tidigare Ungdomsfokusundersökning. Svaret 
var talande – det är inte materiell framgång, 
allmänbildning eller kändisskap som unga 
helst vill uppnå. Istället är det inre harmoni. 
Årets studie visar att det viktigaste också 
är det svåraste. Endast en tredjedel av 
ungdomarna svarar att de känner inre 
harmoni. Betydligt fler upplever dock att de 
har en stark tro på sin egen förmåga. Trots 
att så få unga känner inre harmoni svarar 
över hälften att de ofta njuter av livet. 



Även här ser vi könsskillnader. Killar tror mer 
på sin egen förmåga, känner oftare inre har-
moni och njuter oftare av livet.

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

34 %

28 %

42 %

60 %
54 %

69 %

55 %
51 %

61 %

Känner inre 
harmoni

Har en 
stark tro på 
sin förmåga

Njuter ofta 
av livet

Alla, 15-29 år Tjejer, 15-29 år Killar, 15-29 år

Andel 15-29-åringar som instämmer i påståendena: "Jag känner inre harmoni", 
"Jag har en stark tro på min egen förmåga" och "Jag njuter ofta av livet"



Varför mår unga 
så dåligt? 
Den psykiska ohälsan bland unga beror 
på en mängd olika faktorer. Traditionellt 
har forskare pekat på familjeförhållanden, 
uppväxtmiljö och skolans utformning.
Forskningen på området är omfattande men 
sällan hör vi ungas egna röster i den här 
frågan – vad anser de själva är orsakerna 
till att den psykiska ohälsan i den egna 
generationen är så hög? 



Sociala medier - en 
hatkärlek för unga
 
7 av 10 unga tror att den utbredda 
psykiska ohälsan beror på att unga 
alltmer jämför sina egna liv med andra 
personer på sociala medier. Drygt hälften 
menar att det beror på att unga blir 
utsatta för kränkningar och mobbing 
på sociala medier/nätet. Jämförandet 
på sociala medier är den vanligaste 
förklaringsmodellen bland alla unga, 
oavsett kön, etnisk bakgrund, föräldrars 
utbildningsnivå och boendeort. 

Det är tydligt att unga hyser en hatkärlek 
till sociala medier. Många vill tillbringa 
en stor del av sin tid här, följa andra, bli 
inspirerade, få stöd och kommunicera med 
nära och kära. Samtidigt tror de att det 
ständiga jämförandet med andras till synes 
perfekta liv och utsattheten för kränkningar 
leder till psykisk ohälsa. 



Här får unga visst stöd från de forskare 
som undersöker kopplingen mellan sociala 
medier och psykisk ohälsa. Studier visar att 
unga vuxna som lägger mer än två timmar 
om dagen på sociala medier har högre 
sannolikhet att få depressionssymptom, 
jämfört med de som lägger mindre än 30 
minuter på sociala medier dagligen. Men än 
så länge har man inte kunnat konstatera vad 
som är hönan och ägget. Ungdomar som 
redan mår dåligt kan i större utsträckning 
söka sig till sociala medier för att skapa 
kontakter och få stöd.  



Unga jämför sina egna liv med andra personer på 
sociala medier

Unga blir alltmer utsatta för kränkningar och 
mobbing på sociala medier/nätet

Unga har för höga krav på livet och blir lättare 
besvikna när det inte blir som man tänkt sig

Skolan ställer för höga krav på unga att prestera

Samhället präglas alltmer av individualism 
och konkurrens

Det har blivit svårare för unga att få jobb vilket 
skapar oro för framtiden

Fler söker hjälp då det har blivit mer accepterat

Unga är beroende av sina mobiltelefoner

Föräldrar tillbringar för lite tid med sina barn

Föräldrarna är överbeskyddande och har 
curlat sina barn

Många växer upp i splittrade familjer

Unga själva måste välja inriktning i skolan och 
fatta livsavgörande beslut så tidigt i livet

Det är en för stökig miljö i skolorna

Vuxna tar inte sitt ansvar för att kontrollera vad 
unga gör på nätet 

Unga idrottar inte lika mycket längre

Alltfler unga har upplevt krig och flykt

Skolan ställer för låga krav på unga att prestera

Annat

Mediarapporteringen från katastrofer, fattigdom 
och våld har ökat och finns överallt

Unga lägger för mycket tid på spel och gaming

Tillgången till pornografi på nätet har ökat

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

70 %

51 %

49 %

36 %

28 %

24 %

22 %

21 %

21 %

21 %

19 %

17 %

15 %

13 %

12 %

12 %

8 %

7 %

6 %

5 %

8 %

15-29 år

Vad beror det på att den psykiska ohälsan bland unga är så hög idag, tror du? 
Markera max fem anledningar.



Unga ställer för höga 
krav på livet – enligt 
dem själva 
I den allmänna debatten hörs ibland 
argumentet att det är föräldrarna som är 
problemet. Antingen tillbringar de för lite 
tid med sina barn eller så engagerar de 
sig alldeles för mycket – curlar dem och är 
överbeskyddande. Bland unga själva är det 
här inte de vanligaste förklaringsmodellerna. 
Istället menar fler att skolan ställer för höga 
krav på elever att prestera och att samhället 
präglas alltmer av individualism och 
konkurrens. Dessutom anser närmare hälften 
att unga har höga krav på livet och blir lättare 
besvikna när det inte blir som de tänkt sig. 
Ett annat fenomen som äldre generationer 
ibland vill beskriva som ett stort problem 
bland unga är det ökande gameandet. Unga 
själva håller inte med – enbart 6 % menar att 
det är en viktig bidragande orsak till den höga 
psykiska ohälsan. 



Är det samhället eller 
individen som brister 
i ansvar?
Resultaten visar att det egna måendet har 
stor betydelse för hur man ser på orsakerna 
till ökningen av psykisk ohälsa. Unga 
som uppger att de själva mår bra anser 
i högre utsträckning att det är individens 
egna val eller föräldrars val som bidrar 
till ohälsan: beroendet av mobiltelefonen, 
för lite idrottande eller överbeskyddande 
föräldrar och splittrade familjer. Unga som 
däremot mår dåligt eller själva har sökt 
hjälp för psykiska besvär lägger större vikt 
vid omvärldsförändringar och samhällets 
bristande ansvar; ökad konkurrens 
konkurrens, prestationskrav och mer 
krävande arbetsliv. 



”Det är inte brist 
på uppmuntran som 

är problemet.”



Större press på tjejer att 
vara perfekta
Av alla barn och unga i Sverige som lider av 
någon form av psykisk ohälsa är den enskilt 
största gruppen flickor och unga kvinnor. Hur 
kommer det sig att just flickor är så mycket mer 
drabbade än pojkar? 

Enligt unga själva handlar det först och främst 
om att pressen på tjejer att vara snygga och 
perfekta är högre än på killar. Dessutom 
ställer både tjejer själva och samhället 
hårdare krav på tjejer att vara duktiga och de

”Dessutom ställer både tjejer själva och 

samhället hårdare krav på tjejer att vara 

duktiga och de förväntas tidigare ta mer 

ansvar än killar.”



förväntas tidigare ta mer ansvar än killar. 
Det är inte brist på uppmuntran som är 
problemet. Den stora merparten unga 
anser att tjejer blir uppmuntrade i samma 
utsträckning som killar, både hemma och i 
skolan. Snarare tycks denna uppmuntran lätt 
tippa över till att bli press och krav. Press att 
prestera och att se bra ut. Här finns en stark 
koppling både till ökade samhällskrav och 
sociala medier. Ungas engagemang i sociala 
medier har förstärkt en utseendefixering och 
kroppshets hos både unga män och kvinnor – 
men särskilt hos de unga kvinnorna.  Många 
har hamnat i ett läge där de är utsatta för 
granskning och har möjlighet att jämföra sig 
med andra dygnet runt.



Att pressen på att tjejer ska vara snygga och 
perfekta är större än på killar

Att tjejer ställer hårdare krav på sig 
själva att vara duktiga

Att det är mer accepterat för tjejer att erkänna 
och söka hjälp för psykisk ohälsa

Att omvärlden ställer hårdare krav på tjejer att 
vara duktiga

Att tjejer tidigt förväntas ta mer ansvar än killar

Att tjejer inte tillåts ta lika mycket plats som killar

Att jämställdheten inte har kommit 
tillräckligt långt

Att det finns fler tjejer än killar att jämföra sig med 
på sociala medier/bloggar

Att tjejer inte vänder sin ilska utåt på samma 
sätt som killar

Att tjejer uppfostras till att vara glada 
och behagliga

Biologiska skillnader mellan tjejer och killar

Annan anledning

Att tjejer inte uppmuntras lika mycket i 
skolan som killar

Att tjejer inte uppmuntras lika mycket i 
hemmet som killar
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Det är fler unga tjejer jämfört med unga killar som lider av psykisk ohälsa. 
Vad tror du att det beror på?



Killar förklarar 
skillnader med 
biologi – tjejer med 
samhällsstrukturer
Enbart 15 % av 15-29-åringarna menar att 
det är biologiska skillnader mellan tjejer och 
killar som gör att tjejer lider mer av psykisk 
ohälsa. Det finns dock stora skillnader 
mellan hur killar och tjejer resonerar. Killar 
är mycket mindre benägna att förklara 
skillnaderna med strukturella faktorer, 
såsom krav från samhället på tjejer att vara 
duktiga, glada och behagliga. Däremot 
trycker killar mer på faktorer som handlar 
om biologiska skillnader eller tydliga 
omständigheter som går att räkna på: 
exempelvis att det finns fler tjejer än killar 
att jämföra sig med på sociala medier. 



”Sociala mediers 
dubbla roller”



Sociala medier både 
hjälper och stjälper
Familjen och skolan har störst möjlighet att 
påverka ungas psykiska hälsa, enligt 
15-29-åringarna. Betydligt större möjlighet 
än exempelvis psykiatrin, politikerna 
och socialtjänsten. Det är kanske inte så 
häpnadsväckande i sig. Något som möjligen 
förvånar mer är att en stor andel unga anser 
att förebilder för unga, t.ex. artister, bloggare 
och youtubers påverkar ungas hälsa. Är det 
ett tecken på att sociala medier-profiler står 
unga mycket nära? Som en extrasyrra eller 
extrabrorsa på nätet, någon man kan få stöd 
av och samtidigt se upp till. 
Samtidigt som ungas mående blir allt sämre 
dyker det också upp fler unga som pratar om 
sitt mående offentligt. Therese Lindgren, som i 
år blev tjejernas största förebild, är långt ifrån 
den enda. På sociala medier och i poddar 
finns en lång rad personer som för sina många 
följare berättar öppenhjärtigt om hur det är 



att leva med psykisk ohälsa. Samtidigt som 
unga anser att sociala medier orsakar ohälsa 
är det alltså tydligt att det sociala stigmat som 
psykisk ohälsa inneburit sakta håller på att 
brytas ned, bland annat tack vare kraften i 
sociala medier. 

Föräldrarna/familjen

Skolan

Media

Ungdomarna själva

Psykiatrin/vården

Politikerna/lagstiftarna

Socialtjänsten

Någon annan

Personer som är populära bland unga/förebilder 
för unga; t.ex. artister/bloggare/youtubers
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Vilka har enligt dig störst möjlighet att påverka ungas psykiska hälsa? 
Välj max tre alternativ.



Hur mår 
samhället? 
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Nio av tio unga anser att 
Sverige hör till ett av de 
bäst styrda länderna i 
världen
Låt oss börja med det positiva. Jämfört med 
hur andra länder styrs svarar nio av tio unga 
att Sverige antingen verkar styras bäst av alla 
länder eller hör till de allra bästa i världen. 
Unga med utländsk bakgrund anser dessutom 
i något högre utsträckning än övriga att  
Sverige är det bäst styrda landet i världen. 
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Själv född utanför Europa eller två föräldrar födda utanför Europa 

Om du jämför hur Sverige styrs med hur det verkar vara i andra 
länder, vad stämmer bäst in på din åsikt?



  

Topplista över de länder som 15–29-åringar anser styrs bättre 
än Sverige. De unga som anser att Sverige styrs bäst i världen 
har inte fått besvara frågan.

Även om Sverige anses höra till de bästa 
i världen finns det andra länder som styrs 
ännu bättre. Norge toppar ungas lista. Det 
är ett resultat som stämmer väl överens 
med många andra landjämförelser som 
genomförs med jämna mellanrum. Norrmän 
är enligt flera mätningar ett av världens mest 
välmående folk och har även rankats som 
världens lyckligaste. Kanske ser vi här även 
en SKAM-effekt. SKAM var TV-serien som 
under 2017 fick svenska ungdomar att både 
tänka och chatta med varandra på norska. 

Länder som styrs bättre än Sverige:

Island Norge Finland Danmark Tyskland



Demokratiproblem 
i Sverige? 
Ja, enligt många unga
Samtidigt som de flesta är nöjda med hur 
Sverige styrs jämfört med andra länder, ser 
tre av fyra 15–29-åringar problem med 
hur demokratin fungerar i landet. En knapp 
femtedel anser till och med att Sverige har 
omfattande demokratiska problem. 

24% av unga 
svenskar ser inga 
eller väldigt få pro-
blem med demo-
kratin i Sverige

59% av unga 
svenskar ser vissa 
problem med hur 
demokratin funge-
rar i Sverige

18% av unga 
svenskar ser stora 
problem med hur 
demokratin funge-
rar i Sverige

24% 59% 18%



Under de senaste decennierna har det 
skett en ökning av demokrati i världen men 
samtidigt har även aspekter som vi vanligen 
förknippar med diktatur – valfusk, censur 
av press mm – ökat. Mot bakgrund av den 
utvecklingen är det intressant att förstå vad 
unga ifrågasätter med det demokratiska 
system de själva lever i. Vilka är enligt unga 
de största demokratiproblemen i ett av 
världens bäst styrda länder?



”Folk är inte 
tillräckligt pålästa för 

att kunna fatta rätt 
beslut i allmänna va”



Dumma medborgare 
och karriärsdrivna 
politiker
I samhällsdebatten hör vi ofta om 
ett växande politikerförakt och en 
misstänksamhet mot eliten. Årets 
Ungdomsfokus visar dock att unga riktar 
minst lika stor misstänksamhet mot vanliga 
människors förmåga att fatta kloka beslut i 
demokratiska val. Över hälften menar att folk 
inte är tillräckligt pålästa för att kunna fatta 
rätt beslut i allmänna val. Den näst vanligaste 
kritiken mot demokratin är att politiker är 
drivna mer av att göra karriär än att göra 
något bra för landet.

Ungas främsta kritik mot demokratin i  
Sverige pekar alltså på själva kärnan av 
folkstyret, nämligen folket självt. På ett sätt 
kan man tycka att unga ställer höga krav på 
sig själva och sina medmänniskor. Det är inte 



en demokratisk skyldighet att vara utbildad 
och påläst i olika sakfrågor men ändå är det 
just bristen på utbildning som unga riktar 
kritik mot. I det globala och ekonomiskt och 
politiskt mycket komplexa system vi lever 
i idag är det svårt att ta ställning till vilka 
beslut som är rätt eller fel, om det ens är 
möjligt. Särskilt svårt blir det när vi ständigt 
behöver vara på vår vakt för att inte luras 
av ”fake news”. Det här är något unga är 
medvetna om.

Man kan fråga sig om den här längtan efter 
mer upplysta medborgare egentligen handlar 
om en vilja att förenkla den mycket komplexa 

”Ungas främsta kritik mot 

demokratin i Sverige pekar alltså 

på själva kärnan av folkstyret”



tillvaro de lever i och se den som mer svartvit 
än den är. Resultaten säger något om ungas 
tilltro till fakta när det gäller politik. Som att 
politiska ställningstaganden mer handlade 
om att ha tillräckligt med kunskap i sakfrågor 
än att väga olika värden mot varandra och 
ha olika ideologiska ståndpunkter. 

Bland unga med utländsk bakgrund 
ser rangordningen av problem 
något annorlunda ut. Det största 
demokratiproblemet anses vara trögheten 
i det politiska systemet, därefter hamnar 
människors egoism – att vi tänker mest 
på oss själva inte på vad som är bäst för 
helheten. Unga med utländsk bakgrund 
anser dessutom i högre utsträckning än 
övriga att yttrandefriheten leder till att vi är 
för toleranta mot oacceptabla åsikter. 



Systemet är för trögt, politiska beslut 
tar för lång tid

Folk tänker mest på sig själva och inte på 
vad som är bäst för helheten

Politikerna är drivna av fel saker, det 
handlar mer om att göra karriär än att 
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det ska göra i en demokrati, det är 

olika eliter som styr

Folket i Sverige är för splittrat för 
att demokratin ska fungera

Det förekommer korruption och nepo-
tism (svågerpolitik) bland politiker och 

beslutsfattare

Politikerna är inte tillräckligt kunniga 
och pålästa i sakfrågorna för att kunna 

fatta rätt beslut
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Vilka problem ser du med hur demokratin fungerar i Sverige?
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Vilka problem ser du med hur demokratin fungerar i Sverige?



Låg tillit hos unga
Att tillit är en förutsättning för en fungerande 
demokrati är väl belagt. Det finns en koppling 
mellan hög social tillit och jämlikhet och ett 
fungerande rättssystem. Den sociala tilliten, 
människor emellan, varierar stort mellan 
olika länder. Sverige är ett av ett fåtal länder 
där majoriteten av befolkningen anser att de 
flesta människor går att lita på. Av de här 
anledningarna är det oroande att forskare 
noterat en nedåtgående trend när det gäller 
just tillit under de senaste decennierna.

Vad säger då unga? Litar de på varandra? 
Nja. Årets Ungdomsfokus visar att majoriteten 
av unga anser att man inte kan vara nog 
försiktig i umgänget med andra. Enbart 38 % 
anser att man kan lita på de flesta människor. 
Bland de allra yngsta, 15–19-åringarna, 
är tilliten ännu lägre. De här låga siffrorna 
gäller både unga killar och tjejer. Med högre 
utbildningsnivå tycks tilliten öka och unga 
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Tycker du på det hela taget att man kan lita på de flesta människor eller tycker 
du att man inte kan vara nog försiktig i umgänget med andra människor?

med högutbildade föräldrar är mer tillitsfulla. 
På landsbygden och i småstäder är tilliten 
bland unga betydligt lägre än i storstäderna. 



Ungas självtillit viktig 
för demokratin
Hur mycket tillit man känner kan präglas av 
vilken livsfas man är i. Unga har generellt 
lägre tillit än äldre och kanske kommer 
dagens unga få mer tillit i takt med att 
de åldras. Men i Ungdomsfokus har vi 
också noterat att graden av social tillit 
tycks vara kopplad till graden av självtillit. 
Bland de unga som har en stark tro på sin 
egen förmåga är tilliten betydligt större till 
medmänniskor än bland de unga som saknar 
tro på den egna förmågan. Samma gäller 
om man känner inre harmoni och ofta njuter 
av livet. Bland dem som sällan njuter av 
livet och saknar inre harmoni är tillitsnivån 
betydligt lägre. De här resultaten visar alltså 
hur otroligt viktigt det är att vuxenvärlden 
hjälper unga att tro på sin egen förmåga och 
att de får det stöd de behöver, inte enbart 
för deras egen skull utan för samhällets och 
demokratins skull. 
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Av de 15-29-åringar som uppger att de har en stark tro på den egna förmågan är 
det en större andel som litar på andra människor.



”Barn ska lära sig att 
visa respekt för andra, 
ta ansvar för sig själva 

och vara oberoende 
och självständiga” 



Viktigast är 
tolerans, ansvar 
och självständighet
Vilka egenskaper är viktigast att ett barn lär 
sig hemma? Frågan är viktig då den hjälper 
oss förstå vilka värden unga håller högst och 
vill föra vidare till framtida generationer. 
Årets Ungdomsfokus visar att svenska 
15–29-åringar främst vill lära barn att visa 
tolerans och respekt för andra samtidigt som 
de ska lära sig att ta ansvar för sig själva 
och vara oberoende och självständiga. 
Relativt oviktigt är däremot att uppmuntra 
barn att lyda andra, att arbeta hårt och 
utöva religiös tro – värden som ligger 
betydligt högre i många andra länder enligt 
globala undersökningar.

Gruppen med utländsk bakgrund skiljer sig 
rätt så mycket från genomsnittet av unga i 
Sverige när det gäller värden som 



är viktiga att lära sig hemma. Egenskaper 
som hårt arbete och religiös tro är viktigare 
(även om religiös tro hamnar i botten av 
rangordningen även för gruppen med 
utländsk bakgrund) att lära barnen. Hårt 
arbete seglar upp från åttonde till fjärde 
plats i rangordningen. Det är däremot 
betydligt mindre viktigt med ansvarskänsla, 
fantasi och osjälviskhet. Unga som inte 
har utländsk bakgrund lägger med andra 
ord större vikt på känslan av att ta ansvar 
medan gruppen med utländsk bakgrund mer 
betonar det konkreta agerandet som faktiskt 
ligger i hårt arbete. 



Tolerans och respekt för andra
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Ange högst fem svar.



Integrationen 
fungerar dåligt
Att vara tolerant är alltså en viktig del av 
unga svenskars självbild och en av flera 
aspekter som gör att svenskar sticker ut i 
globala värderingsstudier. Unga vill vara 
öppna för människor och influenser utifrån. 
Men två tredjedelar av ungdomarna anser 
att integrationen fungerar dåligt idag. Här 
ser vi inga större skillnader mellan unga med 
och utan utländsk bakgrund. Unga män är 
däremot mer kritiska till hur integrationen 
fungerar än vad unga kvinnor är. 



Mångkultur och 
nationalism – två 
laddade begrepp
Är unga så toleranta som de vill vara? Låt oss 
gräva djupare i ett par laddade begrepp. 
Mångkultur är ett i huvudsak positivt 
begrepp – det anser en klar majoritet av 
15–29-åringarna. Mångkultur berikar oss 
och gör att vi lär av varandra, det skapar en 
känsla av samhörighet och gemenskap och är 
nödvändigt för att ett land ska fungera.

När det gäller begreppet nationalism är 
bilden mer spretig. En dryg tredjedel av 

”Mångkultur är ett i huvudsak 

positivt begrepp”



15–29-åringarna menar att nationalism 
är exkluderande och gör att vissa grupper 
inte känner sig välkomna i ett land men det 
är en nästan lika stor andel som menar att 
nationalism skapar en känsla av samhörighet 
och gemenskap.  En knapp tredjedel menar 
att nationalism leder till konflikter och krig men 
en lika stor andel tycker att nationalism som 
begrepp fått en oförtjänt negativ klang. 



”Fördelningen bland tjejer 

skiljer sig markant från den

bland killarna.” 



Hur toleranta är svenska 
ungdomar? 
I den kommande kartan ser vi hur ungas 
olika inställningar till begreppen mångkultur 
och nationalism förhåller sig till varandra. Av 
kartan kan vi utläsa sambanden mellan olika 
påståenden som rör de två begreppen. Tolkar 
vi spridningen av påståendena på kartan ser 
vi vissa mönster. 

Den vertikala axeln beskriver förhållandet 
mellan de båda begreppen. Ju högre upp 
på kartan desto mer ligger fokus på konflikt 
mellan nationalism och mångkultur och att 
begreppen inte går att förena. Ju längre ned 
på kartan desto mer fokus på de positiva 
aspekterna av respektive begrepp samt att de 
går att förena. 

Den horisontella axeln beskriver synen på 
nationalism, ju längre till vänster på kartan 
desto mer negativ syn på nationalism. Ju 



längre till höger på kartan desto mer fokus på 
nationalism som något nödvändigt och gott. 
De fyra hörn som utkristalliserar sig har fått 
namnen Toleranshörnet, Den inkluderande 
nationalismens hörn, Det nationalromantiska 
hörnet och Det kosmopolitiska hörnet. 
Närmare hälften av de svenska ungdomarna 
placerar sig inom Toleranshörnet. Här finns 
den svenska genomsnittsungdomen. Resten 
av ungdomarna är fördelade rätt så jämt 
mellan de tre övriga hörnen. Fördelningen 
bland tjejer skiljer sig markant från den bland 
killarna. Medan den absoluta merparten av 
tjejerna återfinns i Toleranshörnet är killarna 
mer jämnt fördelade mellan alla fyra hörn. 



Konflikt mellan nationalism och mångkultur
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Andel av 15-29-åringarna som placerar sig i Toleranshörnet, Det kosmopolitiska 
hörnet, Den inkluderande nationalismens hörn respektive Det nationalromantiska 
hörnet. Samt fördelningen av 15-29-åriga tjejer och 15-29-åriga killar i de fyra hörnen. 

16 % av alla 15-29-åringar
11 % av alla tjejer, 15-29 år
24 % av alla killar, 15-29 år

Det nationalromantiska 
hörnet:

14 % av alla 15-29-åringar
12 % av alla tjejer, 15-29 år
16 % av alla killar, 15-29 år

Det kosmopolitiska 
hörnet:

48 % av alla 15-29-åringar
57 % av alla tjejer, 15-29 år
33 % av alla killar, 15-29 år

Toleranshörnet:

23 % av alla 15-29-åringar
20 % av alla tjejer, 15-29 år
27 % av alla killar, 15-29 år

Den inkluderande 
nationalismens hörn:



Toleranshörnet
I toleranshörnet hyllas mångkulturen. 
Influenser utifrån är berikande och 
välkomna. Det viktigaste i toleranshörnet 
är inte att kritisera nationalism som idé 
utan istället lyfta mångkultur som något 
positivt. I det här hörnet hittar vi den svenska 
genomsnittsungdomen. Nästan hälften 
av alla ungdomar placerar sig här. Av 
dem är dock betydligt fler tjejer än killar. 
Unga med utländsk bakgrund är också 
överrepresenterade i gruppen. Osjälviskhet 
ses här som en viktig egenskap att föra 
vidare till nästa generation. Många anser att 
det inte finns en övre gräns för hur många 
asylsökande Sverige kan ta emot utan att 
det istället beror på situationen i omvärlden.

Den inkluderande nationalismens hörn
I den inkluderande nationalismens hörn 
anses både nationalism och mångkultur ha 
fått en oförtjänt negativ klang. I själva verket 
är det här två positivt laddade begrepp som 
är fullt möjliga att förena. En stark känsla för 



gemensamma värderingar och en stolthet 
över traditioner ses här rentav som en 
förutsättning för mångkulturen. 
23 % av 15–29-åringarna placerar sig här 
vilket gör detta till det näst största hörnet. 
Något fler killar än tjejer tillhör gruppen, 
och värden som hårt arbete, beslutsamhet 
och uthållighet anses vara viktigare att föra 
vidare till nästa generation jämfört med 
genomsnittet av unga.

Nationalromantiska hörnet
Anser du att nationalism är nödvändigt för 
att ett land ska fungera men att mångkultur 
splittrar och skapar konflikter och krig, 
hamnar du i det nationalromantiska hörnet. 
I det här hörnet hittar vi de unga som på 
många sätt avviker mest från genomsnittet 
av unga i Sverige. Till skillnad mot övriga 
grupper finns en här en låg tolerans för 
influenser utifrån. 
16 % av de unga svenskarna placerar sig 
här. Betydligt fler är killar än tjejer och få 
har utländsk bakgrund. Här finns en 



stor överrepresentation av personer som 
planerar att rösta på Sverigedemokraterna 
och som anser att det partiet har den bästa 
invandringspolitiken. Här finns dessutom en 
överrepresentation av unga som anser att 
integrationen fungerar dåligt i Sverige, att 
demokratiproblemen är stora samt att det 
finns många andra länder som styrs bättre.  
Framtidssynen i gruppen är mörk, flertalet 
menar att den egna generationen kommer 
få det sämre än föräldragenerationen och 
flertalet litar inte på andra människor. Men 
som individer mår den här gruppen bättre 
än genomsnittet. Många njuter av livet och 
känner inre harmoni. 

Det kosmopolitiska hörnet
Kosmopoliten bryr sig inte om fosterland 
eller gränser utan anser att alla människor 
bör tillhöra samma samfund. Nationalism 
är onödigt och för de unga som hamnar i 
det kosmopolitiska hörnet är hela idén med 
gränser och nationalism av ondo. Nationalism 
skapar krig, är exkluderande och omodernt 



och helt oförenligt med mångkultur. 
14 % av ungdomarna hamnar här vilket 
gör hörnet till det minsta i kartan. Här finns 
ungefär lika många tjejer som killar. De som 
placerar sig här ser ljusare på framtiden 
än genomsnittet av unga och de vill i högre 
utsträckning lära sina barn att vara osjälviska. 



 ”Toleranshörnet,

Inkluderande nationalismens hörn,

Nationalromantiska hörnet och 

Kosmopolitiska hörnet”



Partipolitikens rörelse 
i de fyra hörnen
Att den svenska politiska debatten i 
frågor om integration och värderingar 
har genomgått ett skifte under de senaste 
åren har det skrivits mycket om. Precis 
som Ungdomsfokusresultaten visar har 
genomsnittssvensken och även flertalet 
politiska partier retoriskt rört sig inom 
Toleranshörnet: det är bra med influenser 
utifrån, mångkultur är något positivt och 
vi ska lära av varandra. Skiftet skedde i 
samband med Sverigedemokraternas inträde 
i riksdagen 2010. Hyllandet av mångkultur 
och tolerans fick då en tydlig motpol. 
Som ett sätt att överbrygga de två 
extremerna och införa en gyllene medelväg, 
började vi efter ett tag höra allt fler politiker 
uttala sig om vikten att värna svenska 
värderingar. Retorik som ryms inom den 
Inkluderande nationalismens hörn blev allt 
vanligare: för att Sverige ska kunna kännas 



välkomnande för andra kulturer måste vi 
vara tydligare med och känna stolthet över 
vår egen kultur. Förslag på utbildning i 
svenska värderingar och normer ska bli en 
viktigare del av migrationspolitiken. Möjligen 
har vi sett en rörelse från Toleranshörnet 
till Den inkluderande nationalismens hörn 
när det gäller svensk politik och politisk 
retorik under de senaste åren. Frågan är 
om vi kommer att se samma rörelse för 
genomsnittsmedborgaren efter valet och om 
den i så fall redan har börjat. 



Ledarskapet 
som lyfter 

unga
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Vi har nu tagit en närmare titt på hur unga 
mår och hur de tycker att samhället mår. Vi 
har konstaterat att många unga tror på sin 
egen förmåga och njuter av livet men saknar 
känslan av inre harmoni och tvivlar på att de 
har tillräckligt med kunskap för att fatta bra 
beslut. Vi har sett att självtillit är kopplat till 
hur mycket tillit de känner för andra och att 
positiva förebilder kan vara enormt viktiga i 
ungas jakt på välmående. 

Det är tydligt att vuxenvärlden axlar ett stort 
ansvar då det gäller att ge unga det stöd och 
den känsla av sammanhang och hopp som 
krävs för att de ska våga lyfta, lita på andra 
och sig själva. 

”Många unga tror på sin egen förmåga 

och njuter av livet men saknar känslan 

av inre harmoni”



Det gäller inte minst när unga träder in i 
arbetslivet. Som ny och oerfaren på en 
arbetsmarknad som kräver självgående 
och kreativa medarbetare kan det vara 
tufft. Det är då ledarskapet blir extra viktigt. 
Vad behöver chefer och ledare veta för att 
lyckas med ledarskapet av unga? Hur kan 
ledare skapa rätt förutsättningar för unga att 
utvecklas och därmed behålla kompetensen 
längre i organisationen? 



”Alla människor, oavsett 
ålder, har förstås 

behov av att bli sedda, 
bekräftade och känna 

sig uppskattade.”



Mer tydlighet – mer 
feedback
I en tidigare Ungdomsfokusundersökning 
kartlade vi hur det goda ledarskapet ser ut 
enligt unga. Två egenskaper visade sig vara 
absolut viktigast: den ena var tydlighet när 
det gäller förväntningar och instruktioner 
och den andra var kontinuerlig feedback 
på prestationer. 

Trots att unga medarbetare får mest 
feedback av alla åldersgrupper vill de 
enligt resultaten också i störst utsträckning 
ha ännu mer. På svenska arbetsplatser är 
det mest vanligt att få formell feedback 
i form av medarbetarsamtal eller dylikt 
enbart en gång per år. Av de unga 
medarbetare som får det en gång per år är 
60 % missnöjda och vill få det oftare. 

Alla människor, oavsett ålder, har förstås 
behov av att bli sedda, bekräftade och 



känna sig uppskattade. Men unga uttrycker 
alltså ett starkare behov av det än äldre. 
Det är inte så konstigt i sig – i början 
av karriären behöver man vanligtvis 
mer vägledning och har inte lika mycket 
erfarenhet att luta sig mot. Men det här 
är också en ungdomsgeneration som 
har med sig helt andra erfarenheter från 
uppväxtåren och som förberetts för ett 
arbetsliv som har förändrats. Därför är det 
rimligt att anta att de här ökade kraven på 
feedback kommer att bestå. 

Endast 46 % av unga som arbetar 
uppger att de har en chef som ger tydlig 
återkoppling på deras prestationer. Hur 
mycket tydlig återkoppling unga får varierar 
mellan branscher. Vanligast är det inom 
bygg/anläggning/hantverksyrken, minst 
vanligt är det inom hälso- och sjukvård. 



”Unga får mest 
men vill ändå 

ha mer”



Varför unga har rätt när 
de begär mer
Unga får alltså mest men vill ändå ha mer. 
Kräver unga för mycket feedback? Förmod-
ligen inte. Ur medarbetarens perspektiv är 
det givet varför feedback är eftertraktat: när 
feedbacken fungerar som den ska gör den 
det möjligt för dig att växa som människa, 
få syn på dina styrkor och förbättringsom-
råden, avancera i karriären och bredda dig 
som människa. 

Från ett arbetsgivarperspektiv finns det också 
oerhört mycket att vinna på att ha en funge-
rande feedbackstruktur och en generös 
inställning till feedback i organisationen.  



En generös
 feedback-kultur...

… gör det möjligt att forma beteenden 
och uppmuntra sådana som leder till 
bättre resultat

… ger möjlighet till direkta rapporter om 
hur arbetet fortskrider

… är ett sätt att behålla och utveckla 
talanger i organisationen och därmed 
säkra framtida chefsförsörjning

… är en möjlighet att få tidiga signaler på 
saker som inte fungerar i organisationen 
eller mellan medarbetare

… ger möjligheter att utvecklas själv som 
chef och ledare

… gör det möjligt att fånga upp bra idéer/
förslag på förbättringar i organisationen



Unga chefer bäst 
på feedback
De unga som själva har ett jobb fick i årets 
undersökning beskriva sina närmaste 
chefer. Ett slående mönster i resultaten är att 
chefer som själva är unga i betydligt högre 
utsträckning än äldre chefer beskrivs som 
bra kommunikatörer och bra på att ge tydlig 
återkoppling – både beröm och konstruktiv 
kritik. Särskilt stor är skillnaden när det 
gäller viljan att ge beröm till medarbetarna. 
Tre fjärdedelar av de yngre cheferna 
är generösa med beröm, enligt unga 
medarbetare, men bara drygt hälften av de 
äldre cheferna. 

Här ser vi en effekt av att unga chefer 
färgats mer av den nya tidens chefsideal i 
vilket chefen har ett helhetsansvar för att alla 
mår bra och har rätt till personlig utveckling. 
Kanske handlar generationsskillnaderna 
även om att unga chefer behöver vara mer 



på tårna för att bevisa att de förtjänar sin 
chefsposition medan äldre chefer ibland 
vilar på lagrarna och inte omsätter all sin 
erfarenhet till aktivt ledarskap. 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Min chef ger gärna beröm till 
medarbetarna

Min chef är bra på att ge 
konstruktiv kritik

Min chef är tydlig i sin 
kommunikation

Min chef ger tydlig återkoppling 
på mina prestationer

74 %

55 %

60 %

46 %

58 %

48 %

51 %

35  %

Chefer i tjugoårsåldern Chefer i sextioårsåldern

Hur är din närmaste chef? Staplarna visar andelen förvärvsarbetande 15-29-åringar 
som antingen har en chef i tjugoårsåldern eller i sextioårsåldern och som har svarat 
5-7 på en sjugradig skala där 1= ”Stämmer inte alls” och 7= “Stämmer helt” på ett 
antal olika påståenden. 



Passionerade chefer 
skapar engagemang 
bland unga
Två tredjedelar av de förvärvsarbetande 
15–29-åringarna är engagerade i sina jobb. 
Störst engagemang finns bland unga som ar-
betar inom skola/utbildning och barnomsorg. 
Lägst är engagemanget inom rese- och turism-
industrin. 

Så många som sju av tio är nöjda med sin när-
maste chef och ännu fler menar att de har en 
chef som verkar älska sitt jobb. Det här är ett 
gott betyg till chefer och ledare i Sverige. 

Ungas engagemang i arbetet är starkt kopplat 
till chefen. Är du nöjd med chefen eller har en 
chef som verkar älska sitt jobb är du sannolikt 
betydligt mer engagerad i ditt eget jobb.



77 % av unga medarbetare har en chef som ver-
kar älska sitt jobb

8 % av unga medarbetare har en chef som verkar hata sitt jobb 

14 % svarar att chefen varken hatar eller älskar sitt jobb

Av dem som är nöjda med 
sin chef är 83% engagerade 
i jobbet

Av dem som är missnöjda 
med sin chef är 54% enga-
gerade i jobbet

83 % 54 % 



Tydliga värderingar 
skapar engagemang
Det brukar påstås att dagens unga är en 
värderingsstyrd generation. Det är ett myck-
et brett påstående och rätt så generaliseran-
de. Men det som ofta avses är en rad olika 
tecken på att inre värden prioriteras över 
materiella värden och yttre attribut. I Ung-
domsfokus ser vi flera exempel på det: för 
att känna sig nöjd med livet är det viktigare 
att uppnå inre harmoni än att få framgång i 
arbetslivet; personlig utveckling är viktigare 
än hög status när man väljer jobb och det 
krävs engagemang i en större samhällsfråga 
för att bli en förebild för unga. 

Här kommer ytterligare en indikation som 
pekar i samma riktning: tydliga värderingar 
hos ledaren tycks ha störst effekt på med-
arbetares engagemang, större än exempel-
vis om chefen är visionär eller bra på att ge 
konstruktiv kritik. Är chefen inte tydlig med 



sina värderingar är engagemanget bland 
de unga medarbetarna riktigt lågt. Näst 
störst effekt på medarbetares engagemang 
har feedback; att chefen ger återkoppling 
på prestationer skapar alltså engagemang. 

Vad är det med det värderingsstyrda ledar-
skapet som skapar så stort engagemang hos 
andra? Ett svar handlar om tydlighet. Att 
vara distinkt med sina värderingar är ytterli-
gare ett sätt för en ledare att utöva ett tydligt 
och kommunikativt ledarskap. Om chefen 
från början är tydlig med sina drivkrafter, 
prioriteringar och normer underlättas en 
fortsatt öppen dialog. Men det räcker inte 
med att kommunicera värderingarna. Det är 
genom beteenden – att vi faktiskt gör som vi 
säger – som tillit och lojalitet byggs. 

26 % av unga är engage-
rade i jobbet om de har en 
chef som inte är tydlig med 
sina värderingar 

69 % av unga är engage-
rade i jobbet om de har en 
chef som är tydlig med sina 
värderingar

69 % 26 % 



Sju sätt 
att stärka 
famtidens 
samhälls-
byggare
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Vägled unga i 
jämförandehetsens 

tidevarv!
Att ständigt jämföra sig med andra skapar 
känslor av otillräcklighet. Unga menar att 
jämförelsen på sociala medier orsakar 
psykisk ohälsa. Det är vuxenvärldens uppgift 
att lyssna. Vi har ett ansvar att påtala 
snedvridningen i den information vi får i 
sociala medier. Det folk visar upp är ofta 
något helt annat än det som faktiskt är deras 
liv. Håll dig informerad om ungas förebilder, 
se till att ibland följa några av samtidens 
största influencers och prata med unga i din 
omgivning om vilka effekter snedvridningen 
kan få!

1.



Använd styrkan i 
sociala medier och stöd 

de goda krafterna!
Samtidigt som unga är kritiska till 
jämförandet på sociala medier är det tydligt 
att samma kanaler skapar förutsättningar 
för att bryta stigmat kring psykisk ohälsa. 
Unga som talar öppet om sina erfarenheter 
når stora publiker och blir levande bevis 
på att livet kan bli bättre. Genom att 
använda sociala medier och poddar som 
främsta verktyg för att nå ut med budskap 
förebygger de psykisk ohälsa på bred front. 
Se de goda krafterna som redan finns i 
sociala medier och hjälp till att stödja och 
sprida dessa till unga i din omgivning!

2.



Lyft fram fler sunda 
förebilder för unga män!
Sannolikt finns ett stort mörkertal bland killar 
när det gäller psykisk ohälsa. Hittills har 
tjejer gått i bräschen och lyft frågan vilket 
resulterat i att unga män även börjat föra 
liknande samtal. Här finns dock mycket kvar 
att göra. Machoidealet som fortfarande är 
utbrett förbjuder killar att visa känslor och 
svagheter och att söka hjälp. Men redan 
idag finns manliga förebilder för unga som 
visar upp ett bredare register av känslor och 
manlighetsideal– låt oss gemensamt lyfta 
och sprida dem och uppmuntra killar att visa 
modet att vara sårbara!

3.



Stärk ungas självtillit!
Litar du på dig själv och din egen förmåga 
litar du också mer på andra. Tillit till andra 
behövs i en demokrati. Vuxenvärlden har 
ett ansvar för att skapa förutsättningar 
för unga att stärka självtilliten men också 
att informera om hur tillit är koppat till ett 
samhälles välstånd. Genom att nyansera 
bilden av vad det innebär att vara lyckad 
och framgångsrik bidrar vi också till att 
stärka ungas självtillit.

4.



Var generös med 
feedback!

En generös feedbackkultur gynnar alla, inte 
bara unga, men det är unga som tydligast 
efterfrågar mer återkoppling i arbetslivet. 
Stärk feedbackkulturen i er organisation, 
både från chef till medarbetare och kollegor 
emellan. Det kommer att löna sig i längden. 
Unga känner sig sedda och bekräftade, 
får möjlighet att utvecklas och lära av sina 
misstag samtidigt som organisationer kan 
behålla och utveckla talanger och säkra den 
långsiktiga kompetensförsörjningen.  

5.



Tala om värderingar 
och lev som du lär!

Att vara värderingsstyrd som ledare är 
ett sätt att utöva ett tydligt ledarskap och 
underlätta en öppen och genuin dialog med 
unga medarbetare. Den ledare som tydligt 
kommunicerar sina värderingar skapar 
också engagemang hos medarbetarna. För 
att vara en framgångsrik ledare av unga 
är det därför angeläget att arbeta med 
sig själv och förstå sina egna drivkrafter, 
värderingar och ideal. Det räcker inte med 
att kommunicera dessa – det är genom 
beteenden vi manifesterar värderingarna 
och bidrar till en sund kultur i en 
organisation.  

6.



Använd styrkan i det 
multigenerationella 

arbetslivet!
Våra arbetsplatser blir alltmer 
multigenerationella i takt med att 
vi jobbar högre upp i åldrarna. 
Som ledare till grupper med flera 
generationer finns enorma möjligheter 
om vi är uppmärksamma på dem. Skapa 
förutsättningar till kompetensöverföring 
mellan generationerna, använd er av 
omvänt mentorskap och arbeta för en kultur 
där alla kan lära sig av varandras olikheter. 
På så sätt tar vi vara både på ungas och 
äldres kompetens i arbetslivet och vi skapar 
tryggare miljöer.

7.



Om Nyheter24-Gruppen
Nyheter24-Gruppen är Sveriges största, och 
mest snabbväxande mediehus, riktat mot 
de unga (18-44 år). Varje vecka besöker 
miljontals människor våra sajter Nyheter24.se, 
Modette.se. Fragbite.se, Tyda.se. Blogg.se och 
Kwiss.me. Vi driver också e-handelsmärkena 
Urban Gloss och Happitude. 

www.nyheter24gruppen.se



Om Rasmussen Analys
Rasmussen Analys hjälper företag och or-
ganisationer att få insikter om sina medar-
betare och sin omvärld för att stärka kon-
kurrenskraften som arbetsgivare, utveckla 
ledarskapet och spetsa till kommunikationen 
med utvalda målgrupper. Företaget erbjuder 
skräddarsydda undersökningar, omvärlds- 
och målgruppsanalyser, föreläsningar och 
workshops. Grundaren Sofia Rasmussen är 
en flitigt anlitad föreläsare och moderator på 
teman som Employer Branding, ledarskap av 
unga, framtidens arbetsmarknad, omvärlds-
analys och jämställdhet. 
www.rasmussenanalys.se
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