
UNGDOMSBAROMETERN 2019

BRA JOBBAT!

För undersökningen intervjuades 1 907 unga 
i åldern 15–29 år per telefon.#nuorisobarometri

Syftet med Ungdomsbarometern 2019 är att ta reda på vilken bild de unga har 
av arbete och företagande. Resultaten visar att de unga vill att arbetet ska vara 
meningsfullt och att det ska kännas inspirerande att ta steget in i arbetslivet. 
Samtidigt fruktar de unga att arbetslivet ska vara så belastande att de, eller 
andra, sliter ut sig. Arbetslivet ter sig inte osäkert för de unga, även om en del 
oroar sig för att det inte ska finnas tillräckligt med arbete eller möjligheter till 
stadigvarande arbete.

Nästan alla känner sig inspirerade av att 
ta steget in i arbetslivet, men många 
upplever också rädsla
(Andelen personer som helt eller delvis är av samma åsikt.)

”Jag ser fram 
emot att börja 
arbeta.” *

”Jag har fått 
tillräcklig 
handledning 
i valet av yrke.”

”Att välja 
bransch stressar
mig.” *

”Det känns 
skrämmande 
att börja arbeta.” *

89%

42%

69%

32%

* Frågat endast av studerande (n = 1030)



Företagare och personer som avlagt 
högskoleexamen upplever oftare än andra 
att de har sitt drömyrke

Har du ditt drömyrke eller håller du på att 
utbilda dig till det?”

Jag har mitt drömyrke Jag håller på att utbilda mig 
till mitt drömyrke

Vet inte
Jag har inte mitt drömyrke och jag 
håller inte på att utbilda mig till det

I avlönat arbete

Företagare

Elev eller studerande

6303529

29 28 15

29 6

28

28 37

31 630 32

41 612 42

30 622 42

24 746 23

46 1415 25

37 750 6

56 522 17

23 859 11

14 274 11

21 67 66

10 875 7

34 649 11

%

Pojkar

Flickor

Alla 2019

Alla 2004

25–29 år

20–24 år

17–19 år

Universitetsexamen *

Yrkeshögskoleexamen *

Studentexamen *

Yrkesexamen
på andra stadiet *

Ingen examen,
studerar inte *

”

29 % har sitt drömyrke, 35 % håller på att utbilda sig till sitt drömyrke, 
för 30 % gäller inte någondera.

* Endast personer som är minst 18 år och som inte är heltidsstuderande.



Tycker du att det finns en tydlig gräns 
mellan arbete och fritid i ditt eget liv?”

Inte alls Lite Delvis

I stort sett Vet inteHelt och hållet

Personer
i avlönat arbete

Företagare

%

2019

2015

2009

0

0

0

3

1210234213

021 4621 23103

452120114

59131873

58112432

”

Var femte (20 %) upplever ofta ångest över arbetet också på fritiden, och en
tredjedel (36 %) måste ofta jobba långa dagar för att hinna med allt arbete.

De som har avlagt högskoleexamen upplever oftare 
än andra att de har ett arbete som motsvarar deras 
utbildning

Gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. 
Särskilt företagare anser att gränsen är otydlig

Andelen personer i arbete som helt motsvarar deras utbildning, enligt 
utbildningsnivå. (Frågan ställdes endast till personer som har avlönat arbete och till 
företagare.)

Inga examina  Alla Student-
examen

Yrkesexamen 
på andra 
stadiet

Yrkeshögskole-
examen

Universitets-
examen

43%

50%

19%

56%

26%

64%



En klar majoritet anser att företagaranda och 
kunskaper behövs i allt arbete

Företagaranda och kunskaper behövs i allt arbete.”
(Andelen personer som helt eller delvis är av samma åsikt.)

%
Alla

Universitetsexamen

Yrkeshögskoleexamen

Studentexamen

Yrkesexamen

Inga examina

71

71

79

72

70

73

”

Ökad företagaranda
Synpunkter på företagandets betydelse för det finländska 
samhället. (Jämförelse mellan 2004 och 2019.)

Helt av samma åsikt Delvis av samma åsikt
Varken av samma 
eller annan åsikt

Helt av annan åsikt Vet inte/vill inte sägaDelvis av annan åsikt 

13
%

2019

2004

”Den finska lagstiftningen 
och beskattningen stöder 
företagande.”

2019

2004

”Jag tycker att jag har fått bra 
grundläggande information 
om vad företagande är i 
skolan/i samband med 
andra studier.”

72534174

15 62638132

12 121183216

15 129212312

”Det kommer att bli allt 
vanligare att vara företagare.”

”Jag skulle vilja prova på att 
vara företagare under något 
skede av yrkeslivet.”

2019

2019

2004

2 5145028

20 1213127

22 1223421



Det finns skillnader mellan könen när det gäller 
upplevelserna av hur belastande arbetet är och
tron på den egna framtiden på arbetsmarknaden
17 % har i någon utsträckning svårigheter att orka i sitt arbete. 37 % är 
åtminstone i viss mån oroade över hur de ska orka i arbetslivet i framtiden. 
70 % anser att arbetslivet kräver så mycket av arbetstagarna att de sliter ut sig 
i förtid. I synnerhet flickor uppger att de är oroade och har svårt att orka med 
arbetet.

Synpunkter på den egna framtiden i arbetslivet.

(Andelen personer som helt eller delvis är av samma åsikt.)

Pojkar Flickor

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

”Jag har ofta svårt att orka med arbetet.”

”Jag kommer sannolikt att få fast 
anställning.”

”Arbetslivet kräver idag så mycket av 
arbetstagarna att många blir utslitna i förtid.”

27% 46%

Pojkar Flickor

14% 20%

Pojkar Flickor

59% 84%

Pojkar Flickor

90% 80%

(Andelen personer som helt eller delvis är av samma åsikt.)
%

”Jag kommer att byta yrke flera 
gånger under mitt yrkesliv.”
”Jag oroar mig för om jag kommer 
att ha arbete i framtiden.”
”Jag kommer sannolikt att vara 
arbetslös emellanåt.”
”Pensionen kommer att trygga en 
skälig utkomst när jag är gammal.”
”Jag kommer sannolikt att få en högre 
levnadsstandard än mina föräldrar.”

24

35

41

49

61



14 % anser att det är omöjligt att kombinera arbete och 
familjeliv. 59 % är beredda att skjuta upp bildandet av familj 
av arbetsrelaterade orsaker. 74 % är beredda att tacka nej till 
arbete av familjeskäl. Det finns endast små skillnader mellan 
könen i attityderna beträffande möjligheterna att kombinera 
arbete och familjeliv.

Helt av samma åsikt Delvis av samma åsikt

Helt av annan åsikt Vet inte/vill inte sägaDelvis av annan åsikt 

%
Pojkar

Flickor

”Jag är beredd att tacka nej 
till arbete av familjeskäl.”

Pojkar

Flickor

”Jag är beredd att skjuta upp 
bildandet av familj av 
arbetsrelaterade orsaker.”

Pojkar

Flickor

”Det är omöjligt att kombinera 
karriär och barn.”

419 34134

619 24825

1427 23918

1323 33922

4537 3114

4638 3112

Få anser att det är omöjligt att kombinera arbete 
och familjeliv

Arbetet ska kännas betydelsefullt
88 % anser att arbetet måste motsvara de egna värderingarna, 
för 40 % duger vilket arbete som helst så länge lönen är tillräcklig.

Helt av samma åsikt Delvis av samma åsikt

Helt av annan åsikt Vet inte/vill inte sägaDelvis av annan åsikt 

%

”Vilket jobb som helst duger för mig 
så länge lönen är tillräckligt bra.” 125342515

”Mitt arbete måste motsvara mina 
egna värderingar.” 1293652



Både arbetet och fritiden får allt större betydelse
Mycket viktig Ganska viktig Inte viktig, men inte 

heller oviktig

Helt oviktig Vet inte/vill inte sägaGanska oviktig 

%
2019

2013
Arbete

2019

2013
Fritid

104346

1

1

13195423

163063

2135035

Majoriteten av de unga avvisar påståendet att man inte behöver 
jobba för att vara lycklig.

Helt av samma åsikt Delvis av samma åsikt

Helt av annan åsikt Vet inte/vill inte sägaDelvis av annan åsikt

%
”Jag behöver inte jobba för 
att vara lycklig.” 19 2392516

Tre av fyra tar hellre emot arbete än lever på stöd

Jag tar hellre emot tillfälligt arbete än lever på 
arbetslöshetsersättning om nettoinkomsten är densamma.”

2019

2007

1999

1994

Helt av samma åsikt Delvis av samma åsikt

Helt av annan åsikt Vet inte/vill inte säga

Delvis av annan åsikt

%
91331 147

7824 160

7622 163

9925 256

”



Ungdomsbarometern är en forskningsserie som sedan 1994 årligen på ett mångsidigt 
sätt belyser värderingar och attityder hos ungdomar i åldern 15–29 år bosatta i Finland. 
Ungdoms barometern 2019 grundar sig på 1 907 telefonintervjuer med unga.Ungdomsbaro-
metern publiceras av Statens ungdomsråd i samarbete med Ungdomsforskningsnätverket.

Haikkola, Lotta & Myllyniemi, Sami (2020) Hyvää työtä! [Bra jobbat!]  Nuorisobarometri 2019 
[Ungdomsbarometern 2019]. Valtion nuorisoneuvoston julkaisuja [Statens ungdomsråds pu-
blikationer] 65. Nuorisotutkimusverkoston/Nuorisotutkimusseuran julkaisuja [Ungdoms-
forskningssällskapets/Ungdomsforskningsnätverkets publikationer] 223. Helsingfors: 
Statens ungdomsråd & Ungdomsforskningsnätverket & Undervisnings- och kultur-
ministeriet.

Läs hela publikationen: https://tietoanuorista.fi/nuorisobarometri/

Två av tre anser att det ska krävas någon form av mot-
prestation för att man ska kunna få stöd som arbetslös. 
Samtidigt minskar den andel som stöder denna tanke

För att få socialbidrag borde ungdomar 
utföra något arbete som är till nytta för
samhället.” (Andelen personer som helt eller delvis 
är av samma åsikt.)
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%
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