


 
 
Key Findings 
 

• 48 procent av Sveriges unga känner sig antingen oroliga och ångestfyllda eller ledsna och 
nedstämda vid tanken på framtiden. 21 procent känner inget särskilt och endast 31 procent 
känner sig glada och hoppfulla när de tänker på framtiden.  

• Tjejer känner sig i mycket högre utsträckning oroliga och ångestfyllda vid tanken på 
framtiden än killar.  

• Vid en filtrering av svaren beroende på respondenters ålder ser vi att andelen oroliga och 
nedstämda stadigt ökar ju äldre respondenterna blir.  

• 42 procent av Sveriges unga har inte någon vuxen som lyssnar på dem.  
• De som upplever att de har någon vuxen som lyssnar på dem mår bättre vid tanken på 

framtiden.  
• 74 procent tycker att de får otillräcklig information om jobbmarknaden i skolan.  
• Ju äldre respondenterna är desto viktigare anser de att nätverk och kontakter är för att nå sina 

mål och desto mindre viktigt blir bra betyg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jobbiga tankar 
En rapport om ungas tankar kring framtid, 
jobb och behovet av vuxenstöd 
Rapportförfattare: Lucella Bergström  
lucella@ungdomar.se 
2015 



 

 
 
Ge unga stöd att våga följa sina drömmar och ambitioner 
 
 
I våra dagliga verksamheter möter vi ungdomar som tvivlar på sig själva och känner sig ledsna och 
nedstämda. De oroar sig för framtiden och känner sig otillräckliga. Detta är ungdomar som presterar 
alltifrån A till F på proven. Ungdomar från Stockholm, Kabul, Eslöv, Pristina och Alingsås. Ungdomar 
med en hög månadspeng och ungdomar med knappt några pengar alls. 
  
Hör det ungdomen till att känna ångest och oro inför framtiden? Kommer ledsenhet och nedstämdhet 
på köpet med att vara tonåring? Vi tror inte det. Vi tror snarare att det saknas vuxna som lyssnar. 
Vuxna som tar unga på allvar, inkluderar och peppar i vardagen. Vuxna som tar sig tid, stannar upp, 
finns där och ger utrymme. Vi tror att det finns en brist på fysiska forum där unga får möjlighet att 
vädra sina tankar och känslor. För om det faktiskt är något som hör ungdomen till så är det att fundera 
och ifrågasätta. Ska det vara såhär för alltid? Varför lyssnar ingen? Hur ska jag få ett jobb?  
  
Med denna rapport vill vi synliggöra och uppmärksamma ungdomars tankar inför framtiden och hur de 
faktiskt mår. Detta för att få vuxna – lärare, föräldrar, näringsliv, politiker och medmänniskor – att se 
ungas behov. 
  
Vi ser en enorm kompetens hos alla unga vi möter. Det är synd om den kompetensen och det drivet går 
samhället förlorat för att vuxna inte tog sig tid att ge det stöd och självförtroende unga behöver för att 
våga följa sina drömmar och ambitioner. För det fina är att vi förutom all oro och ångest även möter så 
mycket styrka, kraft och humor i dessa ungdomar. Och detta vill vi ta tillvara.   
 
 
 
  
Jenni Nylander, tf. VD, Ungdomar AB 
Karin Jordås, generalsekreterare, Mentor Sverige
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Introduktion 
 

Syfte 
Denna rapport är framtagen av Ungdomar.se och 
Mentor Sverige. Syftet med rapporten är att ta reda 
på vad unga i Sverige idag har för tankar och 
känslor kring framtiden. Hur får tanken på 
framtiden dem att känna sig och vilka yrken 
drömmer de om? Vi vill även undersöka om unga 
känner att de får tillräckligt med information om 
arbetsmarknaden i skolan samt om de har något 
vuxenstöd i sin vardag.  
 
Metod 
Materialet i rapporten bygger på en 
enkätundersökning om ungas tankar kring 
framtiden och deras stöd från omgivningen. 
Ungdomar.se och Mentor Sverige genomförde 
enkäten digitalt på sajten Ungdomar.se under 
sommaren 2015.  
 
2889 personer har besvarat enkätundersökningen. 
Respondenterna är från 13 år och uppåt. Vi har i 
denna rapport gjort en avgränsning och filtrerat bort 
de respondenter som är 25 år eller äldre då vi vill 
fokusera på målgruppen ungdomar. Vi har gjort 
denna avgränsning då Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällsfrågor (MUCF) benämner att den 
primära målgruppen för den svenska 
ungdomspolitiken är åldersgruppen 13-25 år. 
Urvalet i rapporten bygger på svar från 2572 
personer i åldern 13-24 år. Geografiskt sett finns 
hela Sverige representerat. 
Enkäten bestod av 16 frågor varav två 
frisvarsfrågor. I fyra av enkätfrågorna gavs 
respondenterna möjlighet att kommentera sina svar.  
Frisvarsfrågorna presenteras i topplistor och 
kommentarerna presenteras löpande i rapporten 
som citat. Enkätfrågorna finns att läsa som bilaga. 
Enkätundersökningen har varit öppen under en 
femveckorsperiod och frågorna besvarades 
anonymt.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Län Andel svar i 
procent 

Antal 
svarande 

Stockholms län 22,9 % 590 

Västra Götalands län 14,5 % 374 

Skånes län 11,7 % 300 

Östergötlands län 4,2 % 108 

Örebro län 4,2 % 107 

Södermanlands län 4,1 % 106 

Dalarnas län 3,8 % 98 

Västerbottens län 3,7 % 95 

Värmlands län 3,3 % 84 

Västernorrlands län 3,2 % 81 

Uppsala län 3,2 % 81 

Gävleborgs län 3,1 % 79 

Norrbottens län 2,8 % 71 

Västmanlands län 2,6 % 68 

Jönköpings län 2,6 % 67 

Hallands län 2,5 % 65 

Kalmar län 2,0 % 51 

Blekinge län 1,9 % 48 

Jämtlands län 1,4 % 37 

Kronobergs län 1,4 % 36 

Gotlands län 1 % 26 
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Undersökning 
 

Vad känner unga vid tanken på framtiden? 
Vi frågade Sveriges unga hur tanken på framtiden 
får dem att känna sig. Som diagrammet nedan visar 
känner sig nästan hälften av Sveriges unga antingen 
oroliga och ångestfyllda eller ledsna och nedstämda 
vid tanken på framtiden (48 %). 31 % känner sig 
riktigt glada och hoppfulla eller glada och nöjda.  
21 % känner inget särskilt vid tanken på framtiden.  
    

 
 
Tjejer känner sig i mycket högre utsträckning 
oroliga och ångestfyllda vid tanken på framtiden än 
killar. 46 % av tjejerna känner sig oroliga medan  
28 % av killarna känner oro.  
 
Killarna känner sig dock i lite högre utsträckning än 
tjejer ledsna och nedstämda vid tanken på 
framtiden. 11 % av killarna känner sig ledsna 
medan denna siffra för tjejer är 6 %. 
 

 
 

Vid en filtrering av svaren beroende på 
respondenters ålder ser vi att andelen oroliga och 
nedstämda stadigt ökar ju äldre respondenterna blir. 
I åldersgruppen 13-16 år känner sig 38 % oroliga 
och nedstämda vid tanken på framtiden. I 
åldersgruppen 22-24 år känner sig mer än hälften, 
52 %, oroliga och nedstämda.  
 
Upplever unga att de har någon vuxen som 
lyssnar på dem? 
Enkätundersökningen visar att 42 % av Sveriges 
unga inte har någon vuxen som lyssnar på dem och 
deras tankar. Siffran 42 % är konstant oberoende av 
respondentens ålder.   
 

         
 
Killar har i lite högre grad än tjejer någon vuxen i 
sin närhet som lyssnar på dem (killar 62 %, tjejer 
58 %).  
 
Bland de som säger att de redan har någon som 
lyssnar på dem säger 35 % att de skulle vilja ha en 
till eller flera vuxna som lyssnar på dem.  
Bland de som säger att de i nuläget inte har någon 
vuxen som lyssnar på dem säger 63 % att de under 
sin skoltid upplevt stunder då de varit i behov av 
vuxenstöd men inte fått det.  
 
Enkätundersökningen visar att de som upplever att 
de har någon vuxen som lyssnar på dem mår bättre 
vid tanken på framtiden. 4 % av dessa känner sig 
ledsna och nedstämda och 37 % känner sig oroliga 
och ångestfyllda medan det bland de som inte har 
någon vuxen i sin närhet är 12 % som känner sig 
ledsna och nedstämda och hela 48 % som känner 
sig oroliga och ångestfyllda.  
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42 % upplever att deras lärare oftast inte eller aldrig 
har/hade tid att lyssna på problem som inte rör 
skolarbetet.  
 

 
 
Enkätundersökningen visar ingen större skillnad 
mellan killar och tjejer när det kommer till om de 
känner att deras lärare har tid att lyssna på deras 
problem som inte rör skolarbetet.  
 
Känner unga att de fått tillräcklig 
information om arbetsmarknaden? 
Sju av tio unga (74 %) känner inte att skolan har 
gett dem tillräcklig information om hur 
jobbmarknaden fungerar och hur deras möjligheter 
ser ut. 
 

            

 
 

 

 
 

 
 
Enkätundersökningen visar att ungdomar vill få 
information om jobbmarknaden på olika sätt. 
Denna fråga ger en fingervisning om att 
spridningen är stor och att man för att informera 
unga om arbetsmarknaden måste göra flera olika 
insatser. Denna fråga var öppen för kommentarer 
och då detta var en fråga där man bara kunde välja 
ett alternativ har många skrivit att de för att lära sig 
mer om arbetsmarknaden vill ha en kombination av 
de listade alternativen.  
 
 

 
 

 
 

 

 “En film i utbildningssyfte som förklarar 
allting, man fattar liksom ingenting om 
utvärlden.” 

Kille, 19-21 år 

“Fråga alla elever individuellt vad de VILL 
jobba med, därefter kan man utse möten, 
påträffningar med personer inom de yrkena. 
Helst personer som vill inspirera ungdomar och 
barn!” 

Kille, 16-18 år 

“I skolan pratar man mycket om hur viktigt det 
är med bra betyg men man pratar aldrig riktigt 
om vart man kan komma i framtiden.” 

Tjej, 13-15 år 

“Jag tycker att det är viktigt att man som 
ungdom får chans att utforska och gå igenom 
sina möjligheter. Som när du går i nionde klass 
och måste välja gymnasielinje så skulle jag 
iallafall uppskatta att få träffa någon som kan 
berätta mer ingående om livet efter skolan och 
arbetsmarknaden.” 

Tjej, 13-15 år 

“Känner mig bara förvirrad, Känns som att när 
man väl har gjort ett val så går det inte att 
ändra.” 

Kille, 16-18 år 
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När frågan filtreras på ålder ser vi att intresset för 
studiebesök och intresset för att ha en mentor 
skiftar med åldern. Bland de yngre ungdomarna 
(13-15 år) är intresset för studiebesök tre gånger så 
stort som intresset för att ha en mentor. Bland de 
äldre ungdomarna (22-24 år) är dessa siffror 
motsatta. 12 % i denna åldersgrupp är intresserade 
av studiebesök och hela 32 % skulle vilja ha en 
mentor att bolla med. 
 

 
 
En filtrering på kön visar att tjejer är mer 
intresserade av praktik än vad killar är. Killar är 
också mindre intresserade av att ha en mentor att 
bolla med. Killar är däremot mer intresserade av att 
träffa personer från företag som berättar om sina 
yrken.  
 
Vilka yrken drömmer unga om och vilka 
yrken tror de att de kan få? 
Listan nedan visar de yrken som omnämndes flest 
gånger i respektive fråga. De yrken som faller bort 
från drömlistan till “de yrken som unga tror att de 
kan nå”-listan är kreativa och konstnärliga yrken 
som författare, artist/musiker och skådespelare. De 
yrken som tillfaller på listan över nåbara yrken är 
dels yrken som butiksbiträde och städare som inte 
kräver någon eftergymnasial utbildning men även 
sjuksköterska och ekonom kommer in på listan över 
yrken unga tror att de kan nå.  
 
 Drömyrken Yrken man kan få 
1. Läkare Lärare 
2. Advokat Städare 
3. Lärare Sjuksköterska 
4. Psykolog Läkare 
5. Skådespelare Psykolog 
6. Artist/musiker Butiksbiträde 
7. Författare Polis 
8. Polis Advokat 
9. Egen företagare Egen företagare 
10. Forskare Ekonom 

 

Yrken som lärare, läkare, advokat, psykolog, polis 
och egen företagare finns representerat på båda 
listorna. Procentuellt står läraryrket ut bland yrken 
unga tror att de kan nå, det finns representerat mer 
än dubbelt så många gånger som nummer två på 
listan, städare.  
 
En åldersfiltrering visar att de mellan 13-18 år 
drömmer om lite annorlunda yrken än de mellan 
19-24 år. Båda åldersgrupperna drömmer om att bli 
lärare, psykolog, författare. Den yngre gruppen 
drömmer främst om att bli läkare, polis, advokat 
och skådespelare. I den äldre gruppen drömmer 
man om att bli youtuber, civilingenjör, forskare och 
florist.  
 
En könsfiltrering visar att tjejer främst drömmer om 
att bli läkare, psykolog, författare, skådespelare och 
advokat och på listan över yrken de tror att de kan 
nå finns på topp fem både läkare, psykolog och 
författare med men även städare och lärare.  
Killar drömmer däremot om att bli polis, advokat, 
lärare, elektriker och ingenjör. De tror precis som 
tjejerna att de kan nå tre av dessa drömyrken: 
lärare, elektriker och ingenjör. De tror även att de 
kan bli städare och egenföretagare.  
 
Vad tror unga är viktigast för att lyckas i 
framtiden? 
Ungdomar anser att bra betyg är det viktigaste för 
att de ska lyckas i framtiden. Även 
nätverk/kontakter anses viktigt. 
 

 
 
Vid en filtrering på kön framträder ingen skillnad i 
vad man som ung tror är viktigast för att nå sina 
mål. Killar anser dock i högre utsträckning än tjejer 
att betyg är viktigast. Noterbart är att 10 % av 
killarna anser att kön är viktigast, denna siffra hos 
tjejer är 9 %.  
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Diagrammet ovan visar att ju äldre respondenterna 
är desto viktigare anser de att nätverk och kontakter 
är för att nå sina mål och desto mindre viktigt blir 
bra betyg.  
Hela 56 % av 13-15åringarna anser att bra betyg är 
viktigast men bara 21 % i samma åldersgrupp anser 
att nätverk och kontakter är viktigast.  
 
Vid en filtrering på de som svarat att de fått 
tillräcklig information om jobbmarknaden i skolan 
så ändras inte procentsatserna nämnvärt för vad 
man anser vara viktigast för att nå sina mål. 
Informationen unga får i skolan får dem alltså inte 
att omvärdera sina tankar kring vad de anser 
viktigast.  
 

För att nå sina drömyrken 
är detta vad unga tror krävs 
av dem: 

 

1. Bra betyg 
2. Jobba hårt 
3. Skola 
4. Utbildning 
5. Plugga 
6. Jobb 
7. Vilja 
8. Engagemang 
9. Motivation 
10. Tid 

 
När unga med sina egna ord får ange vad de tror 
krävs för att de ska nå de yrken de drömmer om 
toppar bra betyg listan. Intressant är att 
nätverk/kontakter inte alls finns med på listan över 
de tio mest förekommande orden. Istället dyker ord 
som engagemang, motivation, tid och vilja upp. 
 
 
 
 
 
 

Diskussion 
 

I enkätundersökningen ser vi att oron vid tanken på 
framtiden ökar efter att man avslutat gymnasiet och 
slungats in i vuxenlivet. I åldersgruppen 13-15 år 
känner sig 38 % oroliga och nedstämda, 
procentsatsen ökar sedan gradvis ju äldre 
respondenterna blir. I gruppen 22-24 år känner sig 
mer än hälften (52 %) oroliga och nedstämda. Detta 
kan indikera att respondenterna känner sig tryggare 
när de fortfarande befinner sig i skolmiljön och att 
när den kontexten förändras så ökar också oron. Det 
kan även vara en indikering på att skolan och vuxna 
inte tillhandahåller tillräckligt bra information om 
hur livet efter skolan kan komma att se ut.  
 
På frågan om unga har något vuxenstöd upplever  
42 % att de inte har någon vuxen som lyssnar på 
dem och deras tankar. Denna siffra förändras inte 
med åldern utan är konstant. De flesta unga bor 
fortfarande hemma med en eller två föräldrar eller 
vårdnadshavare och det är anmärkningsvärt att de 
då inte känner att de har någon vuxen som lyssnar 
på dem. Detta visar att behovet av att ha någon 
vuxen som kommer utifrån och lyssnar på unga är 
stort.  
 
Enkätundersökningen visar även att ungas syn på 
vad som är viktigt för att nå sina drömmar 
förändras i och med att de avslutat sina 
gymnasiestudier. När de kommer ut från skolmiljön 
så ändras uppfattning kring vikten av betyg. Istället 
för att betygen rankas som det viktigaste så går 
nätverk och kontakter upp på förstaplatsen. Man 
kan se det som att ungdomarna verkar befinna sig i 
en bubbla under sin skolgång där de sätter oerhört 
stor press på sig själva att få bra betyg och jobba 
hårt. När skolvärldsbubblan sedan spricker så inser 
de att deras hårda kamp för bra betyg kanske inte är 
det enda sättet att nå sina drömmar, och att andra 
faktorer som t.ex. nätverk och kontakter är nog så 
viktigt – eller till och med viktigare.  
 
Ju äldre respondenterna är desto högre blir också 
deras önskan om att ha en mentor. Ju äldre de blir 
desto mer värdesätter de att ha någon vuxen att 
bolla och prata med. Därför tror vi att det är bra att 
få en mentor redan i tidig ålder och genom det kan 
få det vuxenstöd som så många unga idag saknar.  
 
Forskningsrapporter och media visar ofta på att den 
psykiska ohälsan bland unga ökar och kanske finns 
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det en koppling mellan ungas press på sig själva att 
få bra betyg och bristen på vuxenstöd i form av 
vuxna som lyssnar på deras tankar. 
 
Vi tror att lösningen på dessa frågor är följande: 

1. Vuxenstöd i form av mentorskap 

2. Vi uppmuntrar skolvärlden att utveckla 
samarbeten med utomstående aktörer och 
på det sättet synliggöra världen utanför 
skolan för unga.  

3. Att vi genom ett nära samarbete med 
näringslivet skapar möjlighet för alla 
ungdomar att bygga nätverk utanför sin 
direkta närmiljö. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 1: Enkätundersökning om ungas framtidstankar och jobbdrömmar 
– Frågorna 
 
1. Vilket kön identifierar du dig som? 
Tjej 
Kille 
Annat 
 
2. Vilken ålderskategori tillhör du? 
13-15 år 
16-18 år 
19-21 år 
22-24 år 
25- uppåt 
 
3. Var i långa landet Sverige bor du? 
Blekinge län 
Dalarnas län 
Gotland 
Gävleborgs län 
Hallands län 
Jämtlands län 
Jönköpings län 
Kalmar län 
Kronobergs län 
Norrbottens län  
Skånes län 
Stockholms län 
Södermanlands län 
Uppsala län 
Värmlands län 
Västerbottens län 
Västernorrlands län 
Västmanlands län 
Västra Götalands län 
Örebro län 
Östergötlands län 
 
 4. Uppskatta på ett ungefär hur mycket pengar du har att spendera varje månad: 
Jag har inga pengar att spendera 
0-500 kr 
500-1000 kr 
1000-1500 kr 
1500-2000 kr 
2000 kr eller mer 
 
5. Känner du att du genom skolan har fått tillräcklig information om hur jobbmarknaden fungerar och 
dina möjligheter? 
Ja 
Nej 
(möjlighet att kommentera) 



 

6. Hur skulle du vilja få information om jobbmarknaden? 
Träffa personer från företag som berättar om sina yrken 
Mer praktik 
Studiebesök på arbetsplatser 
En mentor att bolla med 
(möjlighet att kommentera) 
 
7. Hur får tanken på framtiden dig att känna dig? (välj ett av följande alternativ) 
Ledsen och nedstämd 
Orolig och ångestfylld 
Känner inget särskilt 
Glad och nöjd 
Riktigt glad och hoppfull 
 
8. Hur ofta upplever du att din lärare har/hade tid att lyssna på problem som inte rör skolarbetet? 
Oftast 
Ibland 
Oftast inte 
Aldrig 
 
9. Finns det någon vuxen i din närhet som bara lyssnar på dig och dina tankar och eventuella problem? 
Ja 
Nej 
(möjlighet att kommentera) 
 
10. Eftersom du svarade ja på tidigare fråga undrar vi om du skulle behöva en till/flera vuxna som lyssnar 
på dig? 
Ja 
Nej 
(möjlighet att kommentera) 
 
11. Eftersom du svarade nej på tidigare fråga undrar vi ifall det funnits stunder under din skolgång där 
du önskat mer stöd från en vuxen och inte fått det?  
Ja 
Nej 
 
12. Hur ser dina framtidsdrömmar ut? Svara genom att: Steg 1: Lista tre stycken yrken som du vill ha 
och drömmer om. Steg 2: Lista tre yrken du tror att du kan få. 
Fritextsvar 
 
13. För att nå de yrken du drömmer om, vad tror du kommer att krävas av dig? 
Fritextsvar 
 
14. Läs igenom alternativen nedan och rangordna de sedan på en skala mellan 1-5 efter de känslor du 
upplever under en vecka. Siffran 1 ger du den känsla du upplever mest och siffra 5 ger du den som du 
upplever minst.  
Ledsen och nedstämd 
Orolig och ångestfylld 
Känner inget särskilt 
Glad och nöjd 
Riktigt glad och hoppfull 



 

15. Hur unga mår diskuteras mycket idag och därför vill vi veta hur du upplever att unga i din närhet 
mår. Rangordna hur du upplever att dina närmaste vänner mår efter alternativen nedan. Siffra 1 ger du 
den känsla du upplever mest hos dina vänner och siffran 5 ger du den känsla som du anser dina vänner 
upplever minst. 
Ledsen och nedstämd 
Orolig och ångestfylld 
Känner inget särskilt 
Glad och nöjd 
Riktigt glad och hoppfull 
 
16. Lista 1-5 på följande. Vad är viktigast för att du ska lyckas i framtiden? Siffra 1 ger du till det du tror 
är viktigast och 5 ger du till det som du tror är minst viktigt. 
Bra betyg 
Nätverk/kontakter 
Utseende 
Namn 
Kön 

 




