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BLICKEN MOT
FRAMTIDEN
Framtidstro är avgörande för ett meningsfullt liv. Utan positiva framtidsutsikter ter 

sig också nuet dystert. Ungdomarna ser ljust på sin egen framtid, men tron på Fin-

lands framtid som ett land att bo i har försvagats märkbart. Bara en fjärdedel av de 

unga finländarna ser optimistiskt på världens framtid.

Tron på Finlands framtid har försvagats

2008 74%

Förhåller sig 
optimistiskt till Finlands 

framtid som hemland

Den egna framtiden

2016 2016

Världens framtid

2014 64%

55%2016

83% 25%
av dem som svarade 

förhåller sig optimistiskt 

till sin egen framtid

av dem som svarade 

förhåller sig optimistiskt 

till världens framtid



Ungdomarna har traditionella drömmar: 
arbete, hälsa, vänner

Anser att det är väldigt eller ganska viktigt att följande uppnåtts vid 35 års 
ålder:

Möjlighet att använda 
mycket tid till hobbyer

Möjlighet att jobba med 
något som intresserar en 
själv

Permanent arbets-
förhållande

Hög 
levnadsstandard

Fysiskt i gott skickNära vänner

Stadigt
parförhållande

99%

89%

77%

Egen bil57% Anses se bra ut41% I ledande ställn-
ing33% Har fått offentlig up-

pmärksamhet7%

Familj och barn75% Hög utbildning69% Egen bostad66%

83% 81%

98% 93%

€



Tron på att den egna generationens 
ekonomi blir bättre har försvagats rejält

Unga oroar sig både för hur de ska hitta ett 
jobb och hur de ska orka jobba

2007

2009 2016

46%
2016

27%

Tron på att den egna generationens ekonomiska situation kommer att bli bättre 
än äldre generationers

”Jag oroar mig för om jag kommer 
att ha ett jobb i framtiden.”

”Jag oroar mig för hur jag ska orka i 
arbetslivet i framtiden.”

38%
42% 41%

34%

23%

55%

37%

44%

2009 2016

Kvin
nor

Kvinnor

M
än

Män



Vi frågade de unga hur önskvärda och sannolika 
olika utvecklingsriktningar är på en skala från 1–5

Den allmänna värnplikten upphävs

Åldersgränsen för rösträtt sjunker till 16 år

Alla människor behandlas jämlikt

Välfärdsstaten bevaras

Det blir tryggare att leva i Finland

Miljöns tillstånd blir bättre

Acceptansen och förståelsen för människor 
som är annorlunda än man själv ökar

Jämställdheten mellan kvin-
nor och män förbättras

Ojämlikheten minskar

Människor har mer fritid

Andliga värden blir viktigare

Den kulturella mångfalden ökar i Finland

Många människor prutar frivilligt
på sin materiella levnadsstandard

Den materiella levnadsstandarden blir bättre

Finland deltar allt mer i att stödja fattiga länder

Teknologins roll i människors liv blir större

Finland inför basinkomst

Finland beviljar asyl eller
uppehållstillstånd åt allt fler människor

2 2,5 31,5 3,51 4 4,5 5

2

Större sannolikhet & önskvärdhet

2,5 31,5 3,51
MEDELTAL, 

ALLA SVARANDEN 4 4,5 5

Sannolikhet Önskvärdhet

93% Anser att utvecklingen

är önskvärd 55% Anser att utvecklingen

är sannolik

Anser att utvecklingen

är önskvärd
Anser att utvecklingen

är sannolik

Anser att utvecklingen

är önskvärd
Anser att utvecklingen

är sannolik

Anser att utvecklingen

är önskvärd
Anser att utvecklingen

är sannolik

Välfärdsstaten bevaras

61% 24%

Människor har mer fritid

92% 36%

Alla människor behandlas jämlikt

38% 88%

Teknologins roll i människors liv blir större

Många utvecklingsriktningar ansågs 
mer önskvärda än sannolika

Lite under hälften tror att vetenskap och teknologi kan lösa förknippade med miljön

Helt av samma åsikt + av samma åsikt

Kommande generationer 

kommer att få lida om den 

pågående miljöförstöringen 

fortsätter

86%
Människans inverkan på 

klimatförändringen är ett 

faktum

85%
Det ekologiska fotavtrycket 

borde i rättvisans namn för-

delas jämnare

59%
Hållbara lösningar till mil-

jöproblemen hittas globalt

48%
Jag har minskat min 

konsumtion av

miljöorsaker

42%
Vetenskap och teknik löser 

miljöproblem

41%



UNGDOMSBAROMETERN STUDERAR
UNGDOMARNAS VÄRDERINGAR OCH INSTÄLLNINGAR

Förtroende för andra stöder unga i svåra
livssituationer och ger ork att klara sig

Ungas cynism och misstro har ökat snabbt.  Särskilt unga pojkars 
förtroende för andra människor har minskat.

Socialt förtroende* (0–10, medeltal)
*tror du att de flesta försöker utnyttja dig om de har en chans eller att människor i allmänhet försöker vara sjysta?

Vitsord 5,5 6 6,5 7,57

Alla 2014Alla 2016

FlickorPojkar

Studentexamen eller 
går gymnasiet

Ingen examen, stud-
erar inte

I förvärvsarbeteFöretagare

Ingen kontakt med barnskyddetFamiljen i kontakt med barnskyd-
det

Unga som inte litar på sina medmänniskor är över lag mer pessimistiska än 

andra. Pessimismen gäller både den egna framtiden, Finlands och hela 

världens framtid. Lågt förtroende hänger också ihop med lägre tillfredsställelse 

med livet.

Ungdomsbarometern publiceras årligen och studerar värderingar 

och inställningar bland ungdomar i åldern 15–29 år.

Ungdomsbarometern fokuserar alltid på ett aktuellt tema, men en 

del av frågorna upprepas regelbundet. Statens ungdomsråd

publicerar Ungdomsbarometern i samarbete med

Ungdomsforskningssällskapet.

Informationsgrafik: Joel Kanerva, infograafikko.fi


