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listerna tal
Devurmar för vetenskap,
hårt arbete och välfärd.
Men den största skillna

den mellan kreativa och fri-
tänkande 90-talister och
00-talister är att de senare
vill att ALLA ska med.
Solidaritet och kollekti

vism blir viktigt igen, visar
en ny stor undersökning.
Den duktige, konflikträd

da 70-talisten närmar sig 40,
den självsäkra 8o-talistenbe
finner sig i blöjträsket och
go-talisten, som backpacka
de i Asien redan som späd
barn, tar sina första steg ut i
vuxenvärlden.
Samtidigt sitter nästa ge

neration — den vetgirige
oo-talisten i skolbänken och
funderar på hur hen
ska få vården och
välfärden på fötter
igen.
Företaget

Quattroporte
som specialise
rat sig på att un
dersöka skillna
der och likheter
mellan olika ge
nerationer har upptäckt ett
intressant trendbrott.
- oo-talisterna är den för

sta generationen på 40 år
som tycker att jämlikhet,
vård och välfärd är viktigare
än den individuella utveck
lingen, säger Peter Majanen,
vd på Quattroporte.

Toleranta och vetgillga
Tidigare studier över ge

nerationer visar att värde-

När oo-talisterna växer
upp är arbetslösheten hög,
segregeringen och motsätt
ningarna i samhället ökar. En
ligt Peter Majanen gör det
den nya generationen öd
mjuk, mer tolerant för olikhe
ter — och intresserad avveten
skap, matematik och skola.

Uppskattar vården
Att jobba är jätteviktigt,

tycker den lille oo-talisten
som enligt Quattroportes
studie gärna ser sig sompsy
kolog i vuxen ålder.

— Jag tror att den här gene
rationen kommer att satsa på
högre studier, föredra att va
ra anställda och mer än nå
gon tidigare generation vär, na om kollektivet.

Att vara annorlun
da är dessutom helt
okej, tycker oo-talis
ten, som ser sig
som betydligt
mer jamlik 70-,
8o- och 9o-talis-
tema. Lika lön för
lika arbete är en
självklarhet - lik

som att vårdpersonal borde
få jättehög lön!

Inget är omöjligt
För tio år sedan var sam

hällsklimatet ett annat.
9o-talisternas föräldrar fost
rade sina barn till att se möj
ligheter, vara kreativa och bli
självbestämmande.

— De kommer att bli entre
‘prenörer
och framtida
företagsle
dare. För
dem är ing
enting omöj
ligt, bara
man har rätt
kontakter,
säger Peter
Majarien.

Ingrid Lennmark, 9 år:
—Jagtycker att rasten är
roligast i skolan för då brtr
kar jag gunga på en gung
bräda tillsammans med af
la som vill vara med.
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Ny studie: Den yngre
genérationen vill ha
vård och välfärd åt alla

Lotten Fagerström, 9 år— Jag vill jobba som bagare, då
skulle jag baka bullar och ge bort
men jag kanske skulle sälja några
också, och om jag hade jätte-
mycket pengar så skulle jagspara
lite till mig själv och ge resten till
fattiga barn.

Alla ska ha en
kompis, ett
hem och mat.

ringar somkommer fram i in
tervjuer med barn brukar
hålla i sig upp i vuxen ålder.
Både svenska och interna

tionella undersökningar vi
sar att samhällets utveckling
under barnaåren starkt bi
drar till att forma bestående
åsikter och värderingar. 1

L GKANSLA
Flickorna iEnske
de IK:s 04-lag är
överens om att
det är viktigt att
hjälpas åt.

Foto: PONTUS OR

Filmer hyrs på nätet
•Afltflersvenskarväl- de firedrar att hyra
ler att hyra film på nä- film via nätet — så
tet. 1 en ny undersök- kallad video on de
ning från SF Any- mand.Enliknandeun

dersökning gjordes
2012 då svarade iiS pro
cent att de hyr film på
nätet. (Aftonbladet)

time fick i 019 svenskar
svara på frågor om sina
ifimvanor och av dessa
svarade 25 procent att

Osynligt skydd
•Forskaren Christian Miller
på Chalmers kan ha hittat en
lösning på problemet med pi
ratkopierade kläder. Miller
har lyckats framställa en spe
ciell tråd som kan skapa osyn
liga mönster i tyger. Tråden
som är gjord avpolyetylen ochFlImkväll ordnas lätt via nätet. H

mot pirater
en ffirgmolekyl som absorbe
rar synligt ljus kan viivas till ett
mönster som är osynligt för
blotta ögat, men kan ses med!
hjälp av ett polarisationsfilter.
En liknande teknik finns för att
skapa osynliga mönster i sed
lar. (Källa: Testfakta)
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det är okej med lyx och att kunna unna sig
vackra saker — de tycker inte att det är fult att
tjäna pengar.
konsumtion är viktigare än miljön.
familjen är viktigare än vad 90-talisterna

tycker.
du får vara som du vill. De känner ingen

rädsla för det annorlunda.

OO-tallsterns förMdrar vill...
fostra sina barn till att bli mertrygga och

kärleksfulla än tidigare generationer. Att lära
barnen att tänka kollektivt ärviktigare än kva
litetersom självständighet, beslutsamhet och
individualism.

Exempel:
Gustav Fridolin
(bilden), Zlatan
Ibrahimovic,
Annie LÖÖt
prinsessan
Madeleine.

/ .soLark
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Exempel;
lsabell
Löwen
grip, Anl
Abele, Amy
Diarond,
Yohio.

/ .StrC.sSt
/ tric(c(ta
Exempel; hide de Paula, Maria Sveland,
Filip & Fredrik, kronprinsessan Victoria.

ets unga hjärtan
DRAMA Andra världskriget ur annan, och lite ovanligare, syn
vinkel. Skildrar hur fem unga tyska vänner 1941 blir indragna
i ett krig de då tror snart ska vara över. Tv-serien i tre avsnitt
vållade enorm debatt hemma i Tyskland, där andra världskriget

(SVT 1 tisdag 21.10/SVT Play)

Modern family - säsong 3
KOMEDI Christopher Lloyds och Steven Levitans fejkdokumen
tära serie om tre olika sorters familjekonstellationer har vunnit
en faslig massa priser och hållft en imponerande fin formkurva
sedan starten 2009. En charmerande och mycket rolig bland
ning av sött och salt, med en helt lysande skådespelarensem
ble. Min favorit: Rico Rodriguez.

HISTORISKT DRAMA Steven Spiel bergs skildring av Abra
ham Lincoins sista omvälvande månadervid makten 1865 är
ett resligt stycke filmkonst, med en monumental insats av
Daniel Day-Lewis som den ikoniske presidenten, och en fantas
tisk Sally Field som hans hustru Mary Todd Lincoln. En snackig
men mycket sofistikerad historia om storstilad politik.

Jurassic park 3D
AVENTYK Steven Spielbergs spännande resa till en ö med
dinosaurier står sig bra efter 20 år. Det är fortfarande en myck
et skickligt berättad historia om hur mänskligt övermod skapar
kaos. De digitala effekterna var sensationella då och lite min
dre imponerande nu, men mest grips man av en proifsigt
skrämmande bloupplevelse.

Den store Gatsby
KÄRLEK Baz Luhrmann öser pä med musik och fantastiska
bilder när han skakar liv iF Scott Fitzgeralds roman från 1925.
Han får med de centrala bitarna i intrigen och tack vare ett
listigt berättargrepp kommer även det litterära språket med.
Leonardo DiCaprio och Carey Mulligan är kärleksparet i en
tragedi om status och drömmen om att bli rik.

Håkan Hellström - Det kommer aldrig va över för mig
POP 1 dag har Håkan Hellström turnépremlär på hemma
plan vid Slottsskogsvallen i Göteborg. Han debatteras nu
mer flitigt på kultursidor och sociala medier men ensak
är sig lik och har inte förändrats sedan debuten “Känn
ingen sorg för mig Göteborg” — han är fortfarande under
skattad.

Sex Pistols - God save the queen
PUNK Passande låt dag, med tanke på ett visst bröllop.

Svenska stugor lockar
•Antal fritidshus med ut- utländska ägandet med 2,8
ländska ägare har nästan procent förra året och det är
fördubblats sedan mulen- en utveckling som ser ut att
nieskiftet. Mest förtjusta i fortsätta.
att köpa svenska torp och Förutom norrmän, gillar
sommarstugor är norrmän- danskar och tyskar att köpa
nen. Enligt SCB, Statistsis- semesterviste i Sverige.
ka centralbyrån, ökade det (Aftonbladet)
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Flora Nero, 8 år:
—Jag vill bli polis när
jag blir stor för då får
man ha en uniform på
sig och jaga tjuvar.
Men detärinteså lätt
att bli polis, man måste
utbilda sig ordentligt.

TV/
Restless

DRAMA Andra världskriget upphör aldrig att fascinera. Rest
less, efter William Boyds bästsäljande roman, ären brittisk
miniserie i två avsnitt om en kvinnlig spion (Haley Atwell) under
andra världskriget. Sedan dess har hon varit på flykt. 1 nutid
spelas hon av Charlotte Rampling. Mycket välgjord spänning.

(SVT 1 i kväll 21.00/SVT Play)

Exempel: Zoe Häggkvist, dotter till
Carola Häggkvist, Charlie Läck
berg, dotter till Camilla Läckberg
och Martin Melin, Suri Cruise,
kändisbarn, och William Ring-
ström (bilden) som spelade Sune
i”SuneiGrekland”.
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OO•tallsterna tycker även att...
välfärden är hotad och att vården måste

räddas.

DvD Karolina
Fjellhorg

Stina Brännvall, 8 år;— Om jag var statsminis
ter skulle jag bestämma
att alla skulle få varsin
kompis, ett hem, mat
och en familj. Jag tycker
synd om dem som inte
har det.

f ten ny studier vår
den viktigbland de som 5r
f.5dda på 00-talet.
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8O-taHster

7: 70-talister

är den tid på
dygnet vi är
som minst
effektiva på
jobbet, visar
en brittisk
studie.
(Källa:
Daily MalI)

Norsk drömsemester.


