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Neste generasjon unge i arbeidslivet



Født på 90-tallet og 00-tallet

“MILLENNIALS”
“GENERASJON Z”



ungdom da ungdom nå



bestefar da oldefar nå



53%
sier de vil ha økt 

behov for faglærte 
neste 1-3 år

22%
tror behovet vil øke 
med mer enn 20%

62%
tror det blir 

vanskeligere enn i 
dag å rekruttere

Blant reiselivsbedriftene...



Rekorder i antall søkere til høyere utdanning, men ikke alle 
ttrendene springer ut av koronasituasjonen
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Restaurantbransjen

Offshore, olje, shipping

Hotellbransjen

Transportbransjen (fly, tog, båt, bil)

IT, programmering, informatikk, digitale…

Reiselivsbransjen

Finans, bank, økonomi

Opplevelsesturisme (natur, kultur, actionsport)

Reklame- og kommunikasjonsbransjen

Arrangementsbransjen (event, festival,…

Salg- og markedsføringsbransjen

Helse- og omsorgsbransjen

Varehandel (butikk og kjøpesenterbransjen)

I hvilken grad kunne du selv tenke deg å jobbe innenfor noen av disse bransjene? 
(Svart helt sikkert, ganske sikkert eller kanskje)

UNGDOMSUNDERSØKELSEN

Reiselivet får en varig 
smell.

Helse og omsorg får 
en varig boost.

Industri vil fortsatt 
slite med faglærte.

IT, økonomi og 
ledelse fortsatt sterkt.



De ønsker seg det 
samme som oss andre 
når de tenker på yrkes-
og utdanningsvalg
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Godt sosialt miljø

At jeg kan jobbe med interessene mine

Mulighet til å lære og utvikle meg

Høyest mulig lønn

Gode ledere

At jobben ikke går utover familie og fritid

Gode karrieremuligheter

At arbeidsstedet ligger nær der jeg bor

En jobb med som bidrar til en bedre
verden

Gode ordninger for pensjon, forsikring og
HMS

Fleksibel arbeidstid

Goder (jobbe hjemmefra, ekstra ferieuke
ol.)

At arbeidsgiver tar bærekraft på alvor

Kunne jobbe i team

Mangfold på arbeidsplassen

At jeg kan være min egen sjef

Høy status
?



49%
bekymret for 

skole eller 
studier

36%
bekymret for 
mulighet til å 
få jobb pga 

korona

49%
bekymret for 
å få jobben 
de ønsker

27%
tror korona 
skaper nye 
muligheter  

som er bra for 
unge



NYTT

SOM FØR



EN NY GENERASJON
!



Det beste med å 
være ung i dag
«Friheten vi har. Føler at du kan være deg selv og 
gjøre det du selv ønsker uten å føle deg utenfor»

Gutt, 15 år

«Mange muligheter! Det er lov å være seg selv 
uansett form og farge, og om man liker gutter 
eller jenter» 

Jente, 25 år



4 av 10 
tror vi vil få mer tillit 

og trygghet i 
samfunnet

2 av 10 totalt i befolkningen

1 av 3 
tror vi får mer 

samhold og varme 
i samfunnet

1 av 6 totalt i 
befolkningen

7 av 10 
tror vi får mer 
likestilling og 

toleranse for ulikhet

45% totalt i befolkningen

Consumer Stories, 2020



On-demand kultur



Ting tilpasser seg oss. 
Kommer til oss. 
Vi er i sentrum.



Valgets paradoks



Vi har for mange valg. 



Endrede statussymboler





Instagram vs
virkelighet (IRL)
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Viktigere prioriteringer



”Alle” gjør dette hver dag

Det skaper forventninger
på de fleste andre områder av livet også
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Pålitelig
Nysgjerrig

Liker orden og ryddighet
Jordnær

Etisk og moralsk bevisst
Rasjonell

Følsom
Glad i tradisjoner

Kreativ og oppfinnsom
Praktisk anlagt

Ambisiøs
Liker fart og spenning

Blir lett stresset
Utadvendt
Selvsikker

Innadvendt
Sporty

Liker å skille meg ut
Opptatt av utseende

Tidlig ute med ny teknologi
Bekymringsløs

Opptatt av status

Passer

Passer 
delvis/
delvis 
ikke

Passer 
ikke

Slik beskriver de 
unge seg selv

Pålitelige, nysgjerrige, jordnære 
samt liker orden og ryddighet…

…og ikke opptatt av status og 
utseende?!

n= ? Hvilke av følgende mener du er mest beskrivende for deg som person,
og hvilken er minst beskrivende?
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Hvem vil oss vel? 



Nye medievaner og 
andre påvirknings-
kilder



Sterk påvirkning



TRENDER OG
FORVENTNINGER
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KREATIV
1

SELVUTVIKLING



De har vokst opp 
uten begrensninger 
men med mengder 
av skaperkraft og 
kunnskapskilder.



4 av 10
tenåringer kan tenke seg 

å starte egen bedrift
(Kilde: Opinions UNG 2017)



Neste generasjon 
unge er løsnings- og 
samarbeidsorienterte



BY PÅ DEG SJÆL
2
OG HVERANDRE



53%
av tenåringer syns vi har 
mistet noe på veien, og 
trenger mer menneskelig 

kontakt (69% i bef.)



Mange unge kjenner 
på sosialt savn

1 av 3 studenter kjenner ofte 
på ensomhet
(Ungdata 2019)





VERDI-
FELLESSKAP
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50%
føler de har lite påvirkning 
på ting som angår dem i 

hverdagen



Søker meningsfulle 
fellesskap både 
sosialt og verdibasert



- Vi er i mot skoleuniform. Det er viktig å finne sin egen 
stil, sier disse guttene fra Asker til NRK Dagsrevyen



(Mot)kulturelle strømninger forankret i identitet 
og verdier fremfor popkultur og interesser.



FLEKSIBEL
4
BALANSE



60%

43%

føler seg ofte 
stresset

er bekymret for 
eget stressnivå

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-ND

https://www.news.uct.ac.za/article/-2019-05-16-breaking-the-exam-stress-cycle
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/


7 av 10
er opptatt av tydelig skille mellom

jobb og fritid. 

(Men vil helst styre det selv)



SØMLØS
5
DIGITALISERING



Alle må være 
tilgjengelig overalt. 

Eller i det minste: Vite 
hvorfor vi ikke er det.



Jentenes univers Guttenes univers



Gi rom for kreativ selvutvikling og påvirkning.

Vær nær og menneskelig, ikke redd for å «bjuda på».

Skap verdifellesskap mellom kolleger og virksomheten.

Bidra til balanse gjennom fleksibilitet i jobb-fritid.

Tilrettelegg for sømløs teknologi og gode brukeropplevelser.



olepetter@opinion.no

facebook.com/fremsikt

@fremsikt


