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1931 vs. 2021















► Polarisering 
och oro









► Vilka svarar på 
enkäterna?





► Om man frågar 
mycket måste man 

också följa upp!



• You can't just ask customers what they 
want and then try to give that to them. 
By the time you get it built, they'll 
want something new… Customers 
can't anticipate what the technology 
can do. They won't ask for things that 
they think are impossible. But the 
technology may be ahead of them. If 
you happen to mention something, 
they'll say, "Of course, I'll take that. Do 
you mean I can have that, too?" It 
sounds logical to ask customers what 
they want and then give it to them. But 
they rarely wind up getting what they 
really want that way.
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► Vad är viktigast, 
kundnöjdhet eller 

lönsamhet? Vad gör de 
som lyckas bäst?



► Ängsliga arbetsgivare och curlade medarbetare





Kanske pandemin innebär en förändring?

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


DDR 1986 vs. Sverige 2021







Oängsliga arbetsgivare fångar rätt medarbetare… som…

• …sprider god stämning

• …fångar kunder och skapar gratis, positiv publicitet

• …gör andra intresserade av företaget

• …rekryterar nya medarbetare

• …mer sällan är sjuka



Arbetsgivare tenderar att…

• …överskatta kortsiktiga ekonomiska incitament

• …underskatta välmående, självförverkligande och meningsfullhet

• …underskatta geografiskt läge

• …glömma hur uppvaktade framgångsrika medarbetare är

• …standardisera och inte lära känna nya generationer medarbetare

► Ta ett långsiktigt ansvar för medarbetarnas väl och ve så bygger du hållbarhet och varumärke!



► ”90-talisten kommer på anställningsintervjun 
för att se om jobbet passar” – matchning och 

värderingar allt viktigare



►Matilda



► Använd medarbetarundersökningen som 
underlag till extern kommunikation



► Var vidsynt, lyssna 
på andra, låt proffsen 

vara proffs







Var trygg i ditt erbjudande



► Lär känna och dra fördel av nya 
generationer medarbetare





Diskuterar och känner efter mer?



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

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

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

• Två av fem har blivit av med sitt 
inplanerade sommarjobb

• Tre av tio säger att deras 
framtidsplaner förändrats



Ökade ekonomiska klyftor

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

• 30 % oroar sig för sin ekonomi i 
framtiden

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



► Vad säger 20-åringar om arbetsgivare?





Viktigare med tiden

• Vara med familjen

• Hälsa

• Hållbarhet

• Ekonomisk trygghet

• Prestera i skolan

• Äga sin bostad

Mindre viktigt

• Festa

• Fordon

• Studera utomlands









Hållbara arbetsgivare

• Långsiktiga arbetsgivare tar ansvar på lång sikt

• Hållbarhet bör märkas inom alla områden – även pensionen

• Unga är extremt intresserade av hållbarhet – det gäller även investeringar/placeringar



Orolig värld och osäker framtid – pensionen allt viktigare

• Informationsasymmetri

• Lång tidshorisont

• Lågt köpengagemang –
pensionsprodukter marknadsförs inte 
som andra konsumentprodukter

• Större klyftor

• Mer oro inför framtiden

► Pensionen viktigare









Provisionsförbud?

Provisionsförbud?

Skatteregler?

Komplexa produkter

Flytträtt?

Efterlevandeskydd?

Nivå på 
risktagande?

Framtidsbranscher

Premiepensionen –
en generationsstrid?



Från arbetsgivarperspektiv…

• 0,1 procent av performance förklaras av liten kunskap hos köpare1

• Attraktiva arbetsgivare bör ta ansvar för medarbetares ekonomi och därmed bidra till samhällets 
ekonomiska hållbarhet

1Fernandes et al, 2014



Familjesituation? 
Underhåll? Arv? 

Provisionsförbud?

Trygghetsknarkare?

När vill jag gå i 
pension?

Storkonsument 
eller asket?

Jobba heltid?

Barn? Hur många?

Vill ha 
sommarstuga, gård 

eller hund?

Extrainkomster? Skog? 
Familjeförmögenhet?







► Anställningstrygghet, goda 
pensionsvillkor och goda villkor 
skapar mer engagemang

► När människor känner sig trygga 
kommer de att må bättre, lära sig 
mer och prestera bättre



► Hållbara arbetsgivare 
har ett långsiktigt 

engagemang i 
medarbetarna 



Tack för att du lyssnade!

Flera av undersökningarna är hämtade från Ungdomsbarometern, www.ungdomsbarometern.se
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