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INLEDNING
Varför ska man bry sig om ungas drömmar och tankar om framtiden? Svaret a r
att drömmarna säger något om vad framtidens vuxna medborgare, arbetstagare och
ledare kommer att sträva efter. Det vi drömmer om, det försöker vi ofta åstadkomma. Att förstå hur de unga tänker och hur de sannolikt kommer att agera är
därför viktigt inte minst när det gäller att skapa en framgångsrik och växande region. Analysen av de ungas tankar och framtidsdrömmar i Jönköpings län har därför
varit ett viktigt inspel i Regionförbundet i Jönköpings läns revidering av den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som pågått inom regionförbundet under 2011.
Regionförbundet i Jönköpings län gav Kairos Future uppdraget att sammanfatta
ungas tankar och drömmar om framtiden i en ungdomsrapport som en del av RUSrevideringen. Underlaget till rapporten är hämtat dels från det ungdomsseminarium
som ägde rum i maj 2011 i vilket ungdomar från länet deltog, dels från en analys
av data från de större kvantitativa ungdomsstudier som Kairos Future sedan ett
flertal år genomför, framförallt nationellt men även internationellt. Resultaten från
Jönköpings län specialstuderades i detta fall och baserar sig på cirka 500 ungdomars svar i åldern 15-19 år. Läs gärna mer om detta i slutet av denna rapport i avsnittet, ”Om rapporten”.
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SAMMANFATTNING
Den här rapporten handlar om tankar och drömmar om framtiden bland unga medborgare i Jönköpings län. De unga i länet skiljer sig inte nämnvärt från den typiska
svenska ”genomsnittsungdomen”. I de flesta avseendena är ungdomar lika
varandra, oavsett landsände. Dock finns det områden som är värda att lyftas fram
när det gäller de unga i Jönköpings län. Framförallt vad de drömmer om och hur de
ser på att leva och bo i länet även i framtiden. Dagens generation har också ett annat fokus än tidigare generationer inte minst när de gäller synen på jobb och familj.
RAPPORTEN I KORTHET
Detta avsnitt summerar rapporten och presenterar några sammanfattande möjligheter och utmaningar när det gäller att skapa ett län som är attraktivt för unga.

Jönköpings läns lugn är en tillgång
Jönköping läns styrkor är lugnet, naturen och känslan av allmän trygghet. Jämfört
med storstadsregionerna så är det närheten till natur och den låga brottsligheten
som är mest utmärkande för Jönköpings län. Familjariteten där ”alla känner alla”
lyfts fram som en styrka och det är något som många unga uppskattar, även om det
på framförallt mindre orter kan upplevas som en nackdel då den sociala kontrollen
kan bli stor. Att de unga uppskattar tryggheten och stabiliteten ser vi även från ett
annat håll. 20 % av de unga upplever otrygghet och hög brottslighet som ett problem, förvisso i linje med övriga landets unga men den upplevda oron verkar
större. Bristen på poliser är något som många unga ser som en stor nackdel med
länet, vilket sticker ut från resten av landet.

Unga i länet längtar till storstadens puls
Lugn och ro i all ära, men bristen på nöjesliv, fart och rörelse, shopping och restauranger, d.v.s. storstadens puls hamnar högst upp på listan av länets tillkortakommande. Det händer helt enkelt för lite i länet och längtan till städer med mer puls
och action tar lätt fart. 56 % av de unga tycker att nöjesutbudet är för litet och nära
på lika många, 53 %, tycker att ”det inte händer något”. Även om själva Jönköping
som ort upplevs lite som ”lilla Stockholm” räcker det inte för att skapa attraktivitet
även på andra orter i länet. Detta ser vi också i att alternativet ”det är så få som bor
här” hamnar högt upp i listan över nackdelar med att bo i Jönköpings län. Länets
gleshet och bristfälliga kommunikationsmöjligheter gör det ännu svårare att skapa
sammanhang och erbjuda det som unga söker. Bland de unga som angivit att de vill
flytta från orten där de bor på nu så är det betydligt färre som angivit att ortens
framtid ser ljus ut, en övertygelse som även minskar viljan att i framtiden flytta
tillbaka till orten, när man en gång lämnat den. Viktigt att påpeka är att det här
skiljer sig ganska stort beroende på var man bor i länet, unga på en liten ort har
betydligt lägre framtidstro än genomsnittet (60 %) när det gäller att se en framtid
för sig själva på orten medan de unga i Jönköpings stad har lättare att se sin framtid
där.
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Ett bra jobb toppar drömlistan
När det gäller vad unga drömmer allra mest om så kommer ”att få ett bra jobb” på
första plats. Eftersom att få ett bra jobb är en stark dröm är också oron att bli arbetslös något som finns hos många av de unga i länet, i princip varannan ung i
länet har angivit att risken för att stå utan jobb är ett stort orosmoln, vilket inte
skiljer sig från Sveriges övriga unga. Att få ett jobb är centralt i ungas liv, vilket
gör att tankarna eller till och med drömmen om att, åtminstone under en tid, flytta
från orten där man just nu bor, inte är så långt borta. Den framtida arbetslösheten
och oron för att inte få ett jobb, kan vara ytterligare en faktor till att unga flyttar till
storstäderna där utbudet är större och möjligheterna fler än på den mindre orten.

Drömjobbet är statusfyllt och utvecklande
Ett statusfyllt jobb med hög lön tillsammans med varierande arbetsuppgifter är de
alternativen som flest unga valde när det fick frågan om vad de vill uppnå i sitt
framtida arbetsliv. Därmed är alltså karriären något som unga gärna vill satsa på
men för den sakens skull är man inte beredd att låta familjelivet stå undan. 51 % av
unga i stort säger att de vill satsa på en karriär och dela ansvaret för barn och hushåll lika med sin partner. Familjen väger på det stora hela tyngre än jobbet för
39 % av länets unga och 9 % säger att det framtida jobbet inte får vara ett hinder
för familjelivet. Det klassiskt traditionella familjelivet prioriteras högt av många
unga, därmed inte sagt att de vill vara kvar i det klassiskt traditionella samhället
med stereotypa roller.

Jordnära kvaliteter inger respekt
Familjen upplever en renässans hos ungdomar, det som unga anser vara mest respektingivande är att ”vara en god förälder” och att kunna hålla ihop en familj.
Förmågan att bygga upp och hålla samman det ”lilla” livet premieras av Jönköping
läns unga i högre utsträckning än på andra håll i landet. I linje med detta drömmer
också en av tre unga i länet om att gifta sig, vilket även det ligger högre än genomsnittet i Sverige. De som har tagit ansvar för samhällets utveckling, t.ex en politiker
i ledande ställning, vinner mer respekt hos de unga än en framgångsrik idrottsman.

Möjligheter och utmaningar
Från huvuddragen i rapporten summeras här några möjligheter och utmaningar för
länet.
Att lugnet och stabiliteten upplevs som en trygghet är en styrka som kan var värd
att lyfta fram när det gäller kommunikationen med unga. Den gemenskap som upplevs är värd att lyfta fram, många söker sig till likasinnade man vill vara där andra
är. Samtidigt är det viktigt att kunna vara rörlig och känna sig fri, vilket ställer krav
på goda kommunikationer ut i världen.
Utbudet, möjligheter till aktiviteter, puls och nöjesliv är enligt de unga i länet inte
tillräckligt tillfredsställande. Sannolikt räcker inte ett bra nöjesliv men det är en
stark bidragande faktor till att skapa attraktivitet bland unga. Dragningskraften till
de större metropolerna ter sig som starkast för unga på mindre orter. Få ser en ljus
framtid framför sig på den egna lilla orten och intresset för att flytta tillbaka är
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relativt lågt bland de som bor i mindre orter. Länets gleshet är helt enkelt inte attraktivt för unga.
Största drömmen för unga är att få ett jobb. Finns det möjlighet att få jobb på den
egna orten eller inom länet, är sannolikheten större att de unga stannar kvar än om
det inte finns några möjligheter alls. Viktigt i detta är också att de unga ser vilka
möjligheter som faktiskt finns på orten, något som kan synliggöras t ex genom att
låta näringslivet komma i kontakt med eleverna i skolan i ett tidigt skede.
När det är dags att ge sig ut i arbetslivet kommer unga att söka sig dit jobben finns,
där de kan bilda familj på ett enkelt sätt och få ihop livspusslet. Viljan till att både
satsa på karriär och bilda familj är stor, vilket ställer krav på t ex flexibla arbetsgivare och att det finns tillgång till jobb på nära håll utan en för lång pendling till och
från arbetet. Med allt starkare familjefokus blir även valen av t ex bostadsområde
och att det finns bra dagis och skolor allt viktigare för unga vuxna.
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EN UTBLICK BLAND UNGA I EUROPA
Denna rapport om ungas tankar och drömmar om framtiden har sitt främsta fokus
på unga som bor i Jönköpings län. Eftersom händelser i vår omvärld också påverkar vår närmsta omgivning, ser vi dock till att börja med utanför länet. Skiljer sig
svenska ungdomar från unga i resten av EU och i så fall hur då? I undersökningen
”Unga i Europa”, utförd bland EU:s unga, undersöktes ungas värderingar och deras
syn på den ”ideala framtiden”. De unga var i detta fall 16-29 år. Resultatet jämfördes med svenska ungdomar. Sammanfattningsvis ser vi från denna undersökning
att skillnaderna mellan svenska och europeiska ungdomar är relativt små.
Som ung söker man sig gärna till storstadens puls, nöjesliv och breda utbud, och
till likasinnade. Detta gäller såväl i Jönköpings län som i Sverige som i övriga
Europa. Lite mer än hälften av de unga i såväl Sverige som Europa föredrar stadslivet framför det lugna livet på landet eller i glesbygden.
Längre in i denna rapport kommer vi till att dagens unga söker stabilitet och trygghet alltmer jämfört med tidigare generationer. Europautblicken visar att nära hälften av de unga i EU söker sig till tradition och stabilitet men övervägande är ändå
att de söker förändring i någon form.
När det gäller området näringsliv och huruvida man vill satsa på frihandel och global konkurrens eller om man hellre vill att det nationella näringslivet ska värnas så
ser vi att endast 31 % av svenska unga menar att det svenska nationella näringslivet
bör skyddas medan 46 % av unga i övriga EU är för att skydda sitt nationella näringsliv. Möjligtvis är detta ett område som många unga ännu inte sett vikten av för
sin egen del och kopplar det inte till sin direkta jobbsituation men det kan vara värt
att ha i åtanke, inte minst för Jönköpings län där det lokala näringslivet är viktigt
att värna.
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UNGA I JÖNKÖPINGS LÄN
För att få en fördjupad kunskap om vilka de unga i länet är kommer vi nu att fokusera på Jönköping läns unga specifikt. Underlaget kommer från Kairos Futures
kvantitativa ungdomsundersökningar och från ett ungdomsseminarium som hölls i
maj 2011. Läs mer om detta i avsnittet ”Om rapporten”, som finns i slutet av rapporten.
JÖNKÖPING LÄNS LUGN ÄR EN TILLGÅNG
Vad är bäst och sämst med den plats du bor på? Det var en fråga som vi lät ungdomar från hela Sverige ta ställning till i en av våra undersökningar från 2008.

Ser vi till de tillgångar som hamnar högst upp på listan över Jönköping läns styrkor
så är det lugnet, närheten till natur, kvaliteten på skolorna och den allmänna tryggheten som ligger i topp. Jämfört med storstadsregionerna så är det närheten till
natur och den låga brottsligheten som är mest utmärkande för Jönköpings län.
Även familjariteten – ”att alla känner alla” – lyfts fram som en styrka.
Svaren i undersökningen stämmer väl överens med de åsikter om vad som är bäst
med Jönköpings län som kom fram under ungdomsseminariet. Närheten till naturen
togs upp som en positiv sak av många, därutöver nämndes bl. a Högskolan i Jönköping, fritid och föreningslivet samt känslan av att det händer mycket i centralorten. Även den goda entreprenörsandan anses vara värdefull i länet enligt de unga.
När det kommer till tillgången på vänner och andra i sin egen ålder så är Jönköpings läns unga lika tillfreds som t ex ungdomar från storstäderna. De flesta ungdomar i åldern 15-19 upplever inte brist på människor i sin egen ålder som ett problem i någon större utsträckning. För den sakens skull inte sagt att detta inte kan
ändras efter studenten när unga generellt sett blir mer flyttbenägna.
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RANG

1
2
4
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

ALTERNATIV

JKP

SKILLNAD
SVERIGE

SKILLNAD
STHLM

Att det är lugnt
Nära till affärer
Många människor i min egen ålder
Att det är nära till naturen
Nära till skolan
Bra skolor
Trygghet/låg brottslighet
Bra möjlighet till sportaktiviteter
Stor blandning av åldrar
Att det är rent och snyggt
Att alla känner alla
Att det är nära till många släktingar
Många restauranger och caféer
Att man vet mycket om varandra
Att det finns bra kommunikationer
Att det finns en blandning av människor med olika kulturell/etnisk bakgrund

50%
45%
44%
44%
41%
39%
35%
34%
30%
30%
26%
24%
22%
22%
21%

2%
0%
0%
0%
-2%
3%
1%
0%
-2%
3%
2%
0%
-2%
1%
-4%

19%
-20%
-6%
10%
-4%
2%
16%
3%
-10%
4%
19%
5%
-23%
13%
-30%

19%

0%

-14%

18%

1%

11%

16%
16%
15%

-4%
-3%
-2%

-10%
-27%
-1%

Att det inte är så många människor
som bor där
Att det finns många som är som jag
Bra shopping
Bra ungdomsgårdar

Tabell 1 I tabellen redovisas svaren på frågan “Vad är bäst med att bo där du bor?” De svarande
har fått kryssa för de alternativ som de anser är bäst med det nuvarande orten, och procentsatserna
avser andelen av de svarande som markerat ett givet alternativ. I kolumnen med rubriken ”JKP”
redovisas svaren från unga i Jönköpings län; i kolumnen ”SKILLNAD SVERIGE” redovisas differensen mellan Jönköping läns svar och unga i landet i stort. I kolumnen ”SKILLNAD STOCKHOLM”
redovisas differensen mellan Jönköping läns svar och svaren från unga i storstadsregioner. För
närmare förklaring av undersökningen samt hur tabellen ska avläsas, se avsnitt ”Om rapporten” i
slutet av rapporten.

MEN STÖRRE STÄDER LOCKAR
Unga i Jönköpings län sneglar längtansfullt mot de större metropolerna. Det är
bilden som tydligast framträder när ungdomar får svara på frågan om vilka de
största nackdelarna med att bo i Jönköpings län är. Bristen på nöjesliv, fart och
rörelse, shopping och restauranger – med andra ord storstadspulsen – hamnar högst
upp på listan över tillkortakommanden. Detta faktum togs upp även under vårt
ungdomsseminarium, de unga anser att det händer för lite, framförallt när det gäller
fritid och nöjesliv. I detta avseende skiljer sig inte Jönköping läns ungdomar från
den genomsnittliga svenska ungdomen, som också trånar efter det typ av utbud
som större städer har att erbjuda. Det är endast i storstäder som detta ”problem”
inte upplevs lika stort. Kommentarer som ”alla känner alla” togs upp som det negativa av ungdomar under seminariet, även om det också upplevs som något positivt
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enligt vår undersökning. Det negativa i det avseendet är snarare känslan av en
överdriven social kontroll och övervakning.
Att det är just storleken på orten som är den väsentliga faktorn av nackdelar, kan
man läsa sig till mellan raderna genom att notera att alternativet ”det är så få som
bor här” hamnar högt upp i listan över nackdelar med att bo i Jönköpings län. Med
andra ord: den upplevda avsaknaden av storstadspuls hänger starkast samman med
den mindre befolkningen, inte med att Jönköpings län som sådan skulle vara särskilt ”tråkigt” jämfört med andra jämförbara län. De många små orterna i länet och
den utbredda glesheten, där avsaknaden av sammanhang och täthet är dock en av
länets stora nackdelar enligt de unga. Under ungdomsseminariet togs dock detta
upp som något positivt, de unga tycker att Jönköping som ort är som Stockholm,
det som finns där finns också i Jönköping fast i mycket mindre format och att döma
från denna åsikt gör Jönköping som stad det allra bästa utifrån sina förutsättningar.
Bristen på goda kommunikationer och en konservativ stämning “det är som det
alltid har varit” var förutom bristen på puls och nöjesliv de saker som togs upp som
sämst med Jönköpings län under ungdomsseminariet.
Den upplevda bristen på poliser är något som vi anser anmärkningsvärt vad det
gäller Jönköping läns ungdomars syn på länets avigsidor. Det är intressant att notera att avsaknaden av poliser tycks bekymra Jönköping läns unga i något högre
grad än den genomsnittliga svenska ungdomen. Som styrka betraktat så hamnade
”många poliser” även längst ned på frågan om vad som är bäst med att bo i kommunen. Vad de konkreta effekterna av denna upplevda brist sedan kan tänkas bli är
svårare att uttala sig om. 20 % av de unga upplever otrygghet och hög brottslighet
som ett problem, något färre än i landet i stort. Kanske har Jönköping läns unga
högre krav på ordning än andra?
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RANG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
12
14
15
16
17
18
19
20

ALTERNATIV

JKP

SKILLNAD
SVERIGE

SKILLNAD
STHLM

Att nöjesutbudet är för litet
Att det inte händer någonting
Dålig shopping
Att folk pratar skit om varandra
Få restauranger och caféer
Dåliga ungdomsgårdar
Få poliser
Långt till skolan
Att det är långt till mina släktingar
Att alla känner alla
Att det är så få människor som bor
här
Dåliga arbetsmöjligheter
Långt till affärer
Dåligt kulturutbud
Dåliga kommunikationer
Dåliga skolor
Otrygghet/hög brottslighet
Att det är skräpigt och smutsigt
Dålig möjlighet till sportaktiviteter
Att det inte finns någon här som är
som jag

56%
53%
52%
49%
36%
35%
30%
27%
27%
24%

6%
5%
6%
1%
2%
1%
6%
1%
2%
2%

33%
31%
33%
12%
20%
10%
13%
5%
3%
15%

24%

7%

20%

23%
23%
22%
21%
20%
20%
18%
17%

-1%
2%
4%
3%
-3%
-3%
-3%
2%

7%
15%
10%
13%
1%
-17%
-13%
10%

16%

0%

4%

Tabell 2 I tabellen redovisas svaren på frågan “Vad är sämst med att bo där du bor?” De svarande
har fått kryssa för de alternativ som de anser är sämst med det nuvarande orten, och procentsatserna
avser andelen av de svarande som markerat ett givet alternativ. I kolumnen med rubriken ”JKP”
redovisas svaren från unga i Jönköpings län. I kolumnen ”SKILLNAD SVERIGE” redovisas differensen mellan Jönköping läns svar och unga i landet i stort. I kolumnen ”SKILLNAD STHLM” redovisas
differensen mellan Jönköping läns svar och svaren från unga i Stockholmsregionen. För närmare
förklaring av undersökningen samt hur tabellen ska avläsas, se avsnitt ”Om rapporten” i slutet av
rapporten.

BRIST PÅ STORSTADSPULS ÄR SKÄL TILL FLYTT
För många unga är längtan efter större städer mer än bara en dagdröm – det är ett
konkret skäl att flytta från orten.

Sett till landet som helhet så finns det ett tydligt samband mellan missnöje med
orten som man bor på och viljan att flytta därifrån. Oförmågan att se en framtid för
sig själv på orten där man bor hänger i sin tur nära samman med ortens upplevda
underutbud av nöje och puls. De som angivit att de inte kan se en framtid för sig
själva på orten där de nu bor, anger i betydligt större utsträckning än andra att
nackdelarna med nuvarande orten exempelvis är att ”det inte hände något”, eller att
det är ”dålig shopping”. Men även ortens framtid i djupare bemärkelse spelar in.
Bland de unga som angivit att de vill flytta från orten där de bor på nu så är det
betydligt färre som angivit att ortens framtid ser ljus ut, en övertygelse som även
minskar viljan att i framtiden flytta tillbaka till orten, när man en gång lämnat den.
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Andra faktorer som hänger samman med flyttbenägenhet är den upplevda kvaliteten av skolor samt utbudet av fritidsaktiviteter, unga som upplever att skolorna
brister i kvaliteten eller att utbudet av fritidsaktiviteter är för skralt är mer benägna
att överväga att flytta från orten. Mindre viktigt är dock faktorer såsom ortens upplevda trygghet eller renhet/nivå av nedskräpning. Vad det gäller faktorer som skulle
kunna få de unga som i nuläget vill flytta att på sikt flytta tillbaks till orten så kan
betydelsen av släkt och familj nämnas - de unga som har släkt i närområdet är betydligt mer positivt inställda till en eventuell framtida tillbakaflytt.
Jämfört med den genomsnittlige svenska ungdomen så kan vi också konstatera att
Jönköping läns unga är något mindre benägna att lämna orten och de ser i större
utsträckning en framtid för sig själva på orten där de bor. Detta ska dock inte tolkas
renodlat som att många unga vill stanna kvar på orten, 74 % planerar att flytta ifrån
sin ort inom den närmsta 10 åren enligt undersökningen. Sex av tio unga i Jönköpings län ser en framtid för sig själva på orten, vilket är ungefär samma andel som
för unga i exempelvis Stockholm. Viktigt att påpeka är att det här skiljer sig ganska
stort beroende på var man bor i länet, unga på en liten ort har betydligt lägre framtidstro än genomsnittet (60 %) när det gäller att se en framtid för sig själva på orten
medan de unga i Jönköpings stad har lättare för att se sin framtid där.

FRÅGA

Kan du se en framtid för sig själv på orten där
du bor på nu? (ja)
Planerar du att flytta ifrån den ort där du nu bor
under de närmsta 10 åren? (ja)
Tror du att du kommer flytta tillbaks? (nej)

JKP

SKILLNAD
SVERIGE

SKILLNAD
STHLM

60%

14%

-3%

74%

-7%

4%

33%

-8%

5%

Tabell 3 I tabellen redovisas svaren på de tre frågor som står listade. Parentesen anger vilket svarsalternativ som procentsatserna svarar mot. I kolumnen med rubriken ”JKP” redovisas svaren från
unga i Jönköpings län; i kolumnen ”SKILLNAD SVERIGE” redovisas differensen mellan Jönköping
läns svar och unga i landet i stort. I kolumnen ”SKILLNAD STHLM” redovisas differensen mellan
Jönköping läns svar och svaren från unga i stockholmsregionen. För närmare förklaring av undersökningen samt hur tabellen ska avläsas, se avsnitt ”Om rapporten” i slutet av rapporten
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ETT BRA JOBB TOPPAR DRÖMLISTAN
När det gäller ungas framtida drömmar hamnar ”att få ett bra jobb” i topp. Ett bra
jobb står högre i kurs bland unga än andra åtråvärda saker såsom att hitta den rätta,
förbättra världen eller vara viktig för någon annan.

I övrigt kan man konstatera att unga i Jönköpings län i princip delar samma drömmar som landets unga i stort. Topplistan ser mer eller mindre likadan ut; drömmen
om ett bra jobb hamnar i topp, följt av mer ”mjuka” och mellanmänskliga värden
som att hitta den rätta partnern, få barn och att vara viktig för någon annan. Detta
var också mycket tydligt under vårt ungdomsseminarium, där ett bra jobb och att
hitta den rätta valdes som de högst önskade drömmarna av majoriteten av deltagarna.
Självklart hittar vi också undantag. Ett sådant undantag är drömmen om att, åtminstone under en tid, flytta från orten där man just nu bor. Bland unga i storstäder
så är det ungefär en av tio som längtar efter detta, medan samma siffra för unga i
Jönköpings län är en av tre. Det innebär att Jönköpings län i detta avseende har
ungefär samma profil som övriga län i Sverige, bortsett från storstadsregionerna.
Att det främst är en flytt inom landet som de unga har i åtanke kan vi läsa oss till
genom att notera att andelen som drömmer om att flytta utomlands är lika stor i
Jönköpings län som i storstäderna.
En annan punkt där Jönköping läns unga skiljer sig från landet som helhet är av
mer romantisk natur. Medan ungefär två av tio storstadsbor, och en av fyra ungdomar sett till landet som helhet, drömmer om att gifta sig så är motsvarande siffra
för Jönköpings län en av tre.
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ALTERNATIV

JKP

SKILLNAD
SVERIGE

SKILLNAD
STORSTAD

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Att få ett bra jobb
Att hitta den rätta
Att få barn
Att vara viktig för någon annan
Att få ett fint boende
Att gifta mig
Att göra mina föräldrar stolta
Att göra världen bättre
Att flytta från orten där jag bor nu
Att bli rik

64%
56%
46%
38%
36%
31%
30%
27%
27%
27%

2%
3%
2%
-1%
-2%
6%
0%
-1%
3%
-2%

2%
5%
3%
-4%
-4%
9%
4%
-4%
15%
1%

11

Att bli bäst på det jag väljer att göra

23%

-4%

-10%

12
13
14

22%
13%
13%

0%
0%
-1%

-2%
2%
1%

9%

-1%

-1%

16
17

Att flytta utomlands
Att starta ett företag
Att bli känd
Att bli mer framgångsrik än mina
föräldrar
Annat
Att bli populär bland mina vänner

8%
6%

-2%
0%

-6%
0%

18
19

Att inte behöva jobba
Inget särskilt

2%
1%

-2%
0%

-1%
-1%

RANG

15

Tabell 4 I tabellen redovisas svaren på frågan “När du tänker på din framtid, vad drömmer du om
då?” De svarande har fått kryssa för de alternativ som de anser att de drömmer om, och procentsatserna avser andelen av de svarande som markerat ett givet alternativ. I kolumnen med rubriken
”JKP” redovisas svaren från unga i Jönköpings län. I kolumnen ”SKILLNAD SVERIGE” redovisas
differensen mellan Jönköping läns svar och unga i landet i stort. I kolumnen ”SKILLNAD STORSTAD” redovisas differensen mellan Jönköping läns svar och svaren från unga i storstadsregioner.
För närmare förklaring av undersökningen samt hur tabellen ska avläsas, se avsnitt ”Om rapporten”
i slutet av rapporten.

FRAMTIDA ARBETSLÖSHET OROAR
Om främsta framtidsdrömmen är att få ett bra jobb bland Jönköping läns unga så är
det kanske heller inte förvånande att den största oron är det motsatta, nämligen att
inte få något jobb. Övergången från barndom till vuxenliv innebär en övergång från
att bli försörjd till att försörja sig själv. På grund av det är det inte förvånande att
oro förknippad med ”försörjning” för de allra flesta börjar göra sig kännbar runt de
sista åren i gymnasiet. Detta kan vi se även bland Jönköpings läns unga.

När vi ber unga att, ur en lista bestående av ett flertal olika alternativ, kryssa för
den eller de orosmoln som känns mest påtagliga, så hamnar rädslan för att inte hitta
ett bra jobb högt upp. I princip varannan ung i Jönköpings län har angivit att risken
att stå utan ett jobb är ett orosmoln. Detta trots att de svarande alltså bara är 15-19
år, och alltså ofta har ett flertal år kvar till arbetslivsinträdet. Störst är oron bland
sistaårselever på gymnasiet.
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För den saken skull inte sagt att arbetslöshet är den allena överskuggande oron.
Värt att notera är att en sakfråga av betydligt mer abstrakt natur, såsom miljöförstöring, faktiskt väljs oftare än arbetslöshet.
Trots detta så tycker vi det är förtjänar att framhävas att oro för den framtida försörjningsförmågan är något som delas både av vuxna och av unga. Att ungdomsåren således skulle vara fria från typiska ”vuxenproblem” som arbetslöshet stämmer
alltså inte. Dagens arbetsmarknad är i många avseenden radikalt annorlunda från
gårdagens. Att hitta ett jobb idag, speciellt som ung, är sannolikt betydligt svårare
än vad det var för föräldragenerationen; ett faktum som de unga också tycks vara
väl medvetna om.

RANG

ALTERNATIV

JKP

SKILLNAD
SVERIGE

SKILLNAD
STORSTAD

1
2
3
4

48%
45%
34%
33%

-1%
-4%
-1%
-4%

-4%
-4%
-3%
-2%

5

Miljöförstöring
Att inte få ett jobb
Att kriminaliteten i samhället ökar
Fattigdom och svält i världen
Att inte hitta någon att bli tillsammans med

32%

3%

2%

6
7
8
9

Krig
Att jag ska bli fattig
Att inte ha några vänner
Samhällets ekonomiska utveckling

28%
27%
24%
24%

-1%
-4%
-1%
-5%

0%
-4%
1%
-8%

10

Terrorism

20%

-3%

0%

Tabell 5 I tabellen redovisas svaren på frågan “Vad oroar du dig för?” De svarande har fått kryssa
för de alternativ som de anser att de oroar sig för, och procentsatserna avser andelen av de svarande
som markerat ett givet alternativ. I kolumnen med rubriken ”JKP” redovisas svaren från unga i
Jönköpings län. I kolumnen ”SKILLNAD SVERIGE” redovisas differensen mellan Jönköping läns
svar och unga i landet i stort. I kolumnen ”SKILLNAD STORSTAD” redovisas differensen mellan
Jönköping läns svar och svaren från unga i storstadsregioner. För närmare förklaring av undersökningen samt hur tabellen ska avläsas, se avsnitt ”Om rapporten” i slutet av rapporten.

DRÖMJOBBET ÄR STATUSFYLLT OCH UTVECKLANDE
Arbetsplatsen är något där vi spenderar en stor del av vårt vuxna liv; vad vi anser är
viktigt med vårt framtida jobb säger därför också mycket om vad vi tycker är viktigt i stort. Så hur ser ungdomars bild av den framtida arbetsplatsen ut, ska den vara
en plattform för världsförbättring och självförverkligande, eller en statusmarkör
som levererar hög inkomst?

Svaren på den frågan tycks vara ”både och”. Den som trodde att ungdomar uteslutande är världsförbättrande idealister får tänka om. Ett statusfyllt jobb med hög lön
är det alternativ som flest unga kryssade för när de fick frågan om vad de vill
uppnå i deras framtida arbetsliv. Detta, tillsammans med varierande arbetsuppgifter, hamnar i topp. Först därefter kommer mer självförverkligande och idealistiska

15(23)

Consultants for Strategic Futures

aspekter. Att ha ett kravlöst jobb som inte inkräktar på fritiden väljs av få, endast
15 % i vår undersökning. Jönköping läns unga skiljer sig här inte från unga i övriga
landet, prioriteringarna är i stort de samma.

RANG

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ALTERNATIV

JKP

SKILLNAD
SVERIGE

SKILLNAD
STORSTAD

Jag vill ha ett statusfyllt jobb med
hög vill
lön ha ett varierande jobb med
Jag
olika arbetsuppgifter

48%

0%

3%

47%

0%

1%

Jag vill hitta mig själv
Jag vill ha ett jobb som bidrar till en
bättre värld
Jag vill bli egenföretagare
/entreprenör
Jag vill ha ett kravlöst jobb som inte
inkräktar på min fritid
Jag vill bli chef
Inget av detta
Jag vill inte arbeta i framtiden

34%

-2%

-5%

30%

-3%

-5%

19%

0%

1%

15%

-1%

0%

14%
7%
1%

2%
2%
-1%

0%
1%
0%

Tabell 6 I tabellen redovisas svaren på frågan “När du tänker på ditt framtida arbetsliv, vad vill du
uppnå?” De svarande har fått kryssa för de alternativ som de anser att de vill uppnå, och procentsatserna avser andelen av de svarande som markerat ett givet alternativ. I kolumnen med rubriken
”JKP” redovisas svaren från unga i Jönköpings län. I kolumnen ”SKILLNAD SVERIGE” redovisas
differensen mellan Jönköping läns svar och unga i landet i stort. I kolumnen ”SKILLNAD STORSTAD” redovisas differensen mellan Jönköping läns svar och svaren från unga i storstadsregioner.
För närmare förklaring av undersökningen samt hur tabellen ska avläsas, se avsnitt ”Om rapporten”
i slutet av rapporten.
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När det kommer till frågor i anslutning till vad man brukar kalla för livspusslet –
fördelningen mellan arbete, familj och fritid – så ser ungdomars prioriteringar ut
som folks gör mest: man vill satsa på karriär, men inte göra för stora avkall på familjelivet.1 51 % av unga i stort säger att de vill satsa på en karriär och dela ansvaret för barn och hushåll lika med sin partner. 9 % säger att familjen väger tyngre,
att det framtida jobbet inte får vara ett hinder för familjelivet.
I prioriteringen mellan arbetsliv och familj skiljer sig Jönköping läns unga från
unga i övriga landet, framförallt storstäderna. Medan det i storstäder var 28 % av
de unga som angav att tid för familjen väger tyngre än jobb så var motsvarande
siffra för Jönköpings län 39 %; ett resultat i linje med andra resultat från undersökningen, som även de pekar på ett något större fokus på traditionella familjevärden bland Jönköping läns unga än i andra delar av landet.
JORDNÄRA KVALITETER MEST RESPEKTINGIVANDE
På samma sätt som våra tankar om det framtida jobbet säger mycket om hur vi ser
på livet i stort, så skvallrar det vi anser vara det mest respektingivande även en hel
del om vilka vi är som personer.

När vi på Kairos Future under de senaste åren har förhört oss vad unga människor
tycker är mest värt respekt så har vi kommit till en viktig insikt: att familjen upplever en renässans hos ungdomar. Det tidigare mönstret, där varje ny generation uppvisade allt starkare individualistiska och post-materialistiska värderingar, menar vi
har brutits i och med intåget av unga födda efter 1985. Bland dessa ungdomar, som
vi ofta hänvisar till som ’Generation Ordning’, så står familjen och det ”lilla” livet i
högre kurs än på mycket länge. Detta ser vi även i Jönköpings län.
Om vi ser till listan över vad ungdomar anser vara mest respektingivande idag så
finner vi att alternativet ”vara en god förälder” hamnar överlägset i topp, följt av
förmågan att hålla ihop en familj. Exakt vad detta beror på är naturligtvis en stor
fråga att svara på; kanske kan vi läsa oss till en indirekt kritik av den egna föräldragenerationen, för vilka värden förknippade med kärnfamiljen inte nödvändigtvis
varit de dominerande.
Ser vi vidare till vad som är respektingivande, förutom förmågan att bygga upp och
hålla samman det ”lilla” livet, så kan vi notera att Jönköping läns unga tycks premiera jordnära värden i högre utsträckning än på andra håll i landet. Mer abstrakta
kvaliteter som hög allmänbildning eller att vara berest väger, relativt sett, mindre
1

Dessa resultat är hämtade från ett frågebatteri i samma undersökning, men som vi av utrymmesskäl

valt att inte redovisa i tabellform. Frågan löd ”Om du fick välja hur ditt liv skulle se ut i framtiden,
hur skulle du då fördela din tid mellan familj och jobb?”. De svarande fick välja ett av fem alternativ.
Nio av tio unga valde ett av de två alternativ som hänvisas till i texten.
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tungt här än exempelvis att startat ett eget företag, som värderas högre än i landet i
stort.
I övrigt är resultaten i linje med vad vi finner i riket: Reinfeldt slår Zlatan, som i sin
tur slår Wallenberg. Eller, uttryckt på annat sätt, att ha tagit ansvar för samhällets
utveckling anses respektingivande av fler unga än att bli en framgångsrik idrottsman, men att vara en framgångsrik idrottsman är fortfarande betydligt mer respektingivande än att ha gjort en framgångsrik karriär i näringslivet.

RANG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ALTERNATIV

JKP

SKILLNAD
SVERIGE

SKILLNAD
STORSTAD

Är en god förälder
Lyckas hålla ihop en familj i
många år
Skänker mycket pengar till
välgörenhet
Är allmänbildad och kan mycket
om
det mesta
Lyckas
skapa en förmögenhet på
egen hand
Startat ett framgångsrikt företag
Tagit ansvar för samhällets
utveckling som politiker
Annat
Blivit en framgångsrik idrottsman
eller artist
Är en engagerad förenings- eller
idrottsledare

56%

0%

2%

39%

0%

7%

28%

-6%

-4%

24%

-2%

-15%

22%

0%

-4%

20%

7%

9%

14%

1%

5%

13%

2%

0%

10%

1%

3%

8%

0%

-1%

Rest och sett mycket i världen
Är praktisk och t ex byggt om sitt
hus själv
Startat en framgångsrik blogg
Gjort en framgångsrik akademisk
karriär
Har många vänner på nätet
Gjort en framgångsrik karriär i näringslivet

7%

-8%

-17%

6%

-1%

-4%

4%

2%

3%

3%

-2%

-2%

3%

1%

1%

2%

-3%

-1%

Tabell 7 I tabellen redovisas svaren på frågan “Vad tycker du är mest värt respekt av följande?” De
svarande har fått kryssa för de alternativ som de anser vara mest respektingivande, och procentsatserna avser andelen av de svarande som markerat ett givet alternativ. I kolumnen med rubriken
”JKP” redovisas svaren från unga i Jönköpings län. I kolumnen ”SKILLNAD SVERIGE” redovisas
differensen mellan Jönköping läns svar och unga i landet i stort. I kolumnen ”SKILLNAD STORSTAD” redovisas differensen mellan Jönköping läns svar och svaren från unga i storstadsregioner.
För närmare förklaring av undersökningen samt hur tabellen ska avläsas, se avsnitt ”Om rapporten”
i slutet av rapporten.
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DIALOG MED UNGA
I maj 2011 genomfördes en dialog med unga i form av ett ungdomsseminarium
med deltagare från Jönköpings län. Under detta ungdomsseminarium fick de unga
skriva brev från framtiden som i detta fall var bestämd till år 2025. Tanken med
dessa brev är att få en bild av hur man tänker sig att saker och ting i länet har förändrats och förbättrats framåt i tiden. Nedan följer några av huvudtankarna från
seminariet och vad som bör göras för att skapa goda förutsättningar för människor
att bo och leva i länet.
SATSA PÅ ATT UNGA SKA FÅ EN BRA KONTAKT MED NÄRINGSLIVET
Att det är viktigt att ha ett bra jobb för de unga visade sig tydligt i såväl undersökningen som på seminariet. För att det ska finns möjligheter för detta i länet togs
följande punkter upp:






De unga tycker att det är viktigt att satsa på att de unga snabbt kommer in
på arbetsmarknaden, att det finns jobb att få och att det är lätt att starta företag.
Samverkan mellan näringsliv och skola är fortsatt viktigt för att de unga
ska vidga sina vyer och få arbetslivserfarenhet.
Högskolan är viktig att satsa på även i framtiden men får inte bli en allenarådande symbol för Jönköping som ort.

FLER KOMMUNIKATIONSMÖJLIGHETER SOM ÄR MILJÖVÄNLIGA
Bristen på goda och flexibla kommunikationer är enligt många unga en allvarlig
svaghet för länet. Därav ett stort fokus på att både förbättra kommunikationerna i
framtiden, såväl inom som utom länet med fokus på miljövänliga transporter.






Ungdomarna betonade såväl vikten av långväga kommunikationer som det
lokala behovet med utökade välplanerade cykelvägar/cykelleder och utökad kollektivtrafik till närliggande orter.
Att kunna ta sig snabbt och smidigt till närmsta internationella flygplats
ansågs också vara viktigt och nödvändigt.
Att satsa på miljöutvecklingen och miljöteknikens utbredning är viktig och
nödvändig enligt de unga i länet. Framförallt inom transportsektorn ser
man möjligheter till miljövänliga lösningar

RESURSER TILL FÖRENINGSLIV, NÖJESUTBUD OCH STÖRRE UTBUD
AV OLIKA AKTIVITETER
För att se till att det händer mer i länet framöver, som i sin tur kan göra länet mer
attraktivt för att de unga ska bo kvar och att fler ska flytta till orten, hade deltagarna i ungdomsseminariet många tankar om vad som bör göras. Sammanfattningsvis:



Att satsa på mer sport och fritidsaktiviteter, t ex med en fotbolls/sportarena av världsklass
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Satsa mer på att utöka nöjeslivet med t ex generösare öppettider på nattklubbar, djurpark och nöjesfält.
Mer resurser till föreningslivet i regionen, det erbjuder stora möjligheter
för människor i alla åldrar och grupper att mötas.

VIKTIGT ATT SATSA PÅ SKOLAN
För att kunna bli attraktiva och konkurrenskraftiga arbetstagare tyckte de unga
också att det är viktigt att ha riktigt bra skolor:



Det är centralt att satsa på bra, konkurrenskraftiga skolor med hög kvalitet
på utbildningen och med behöriga lärare.

ÖKAD INTEGRATION, UPPRUSTNING AV BOSTÄDER OCH FÖRSTKLASSIG VÅRD
I tankarna in i framtiden tog de unga även upp vad som bör fokuseras på i samhället för att skapa en alltmer positiv och attraktiv miljö att bo, leva och verka i.
För att uppnå detta anser de unga att det är viktigt att:






Satsa mer på integration för att få ett mångkulturellt och mixat samhälle.
Rusta upp de bostäder i förorter som redan finns idag. Satsa på att bygga
lägenheter i centrum, med rimliga hyror och förtäta stadskärnan där man
kan uppleva närhet till det mesta.
Satsa mer på vården, ett bra modernt sjukhus med kompetent personal är
mycket viktigt för en välmående region.
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SUMMERING
Utifrån analysen och ungdomsdialogen som presenterats i denna rapport avslutar vi
med att summera ett antal möjligheter och utmaningar för länet.
Att lugnet och stabiliteten upplevs som en trygghet är en styrka som kan var värd
att lyfta fram när det gäller kommunikationen med unga. Den gemenskap som upplevs är värd att lyfta fram, många söker sig till likasinnade - man vill vara där andra
är. Samtidigt är det viktigt att kunna vara rörlig och känna sig fri, vilket ställer krav
på såväl goda kommunikationer ut i världen men även lokalt, inte minst med välplanerade cykelbanor och miljövänliga transportmedel.
Utbudet, möjligheter till aktiviteter, puls och nöjesliv är enligt de unga i länet inte
tillräckligt tillfredsställande. Sannolikt räcker inte ett bra nöjesliv men det är en
stark bidragande faktor till att skapa attraktivitet bland unga. Dragningskraften till
de större metropolerna ter sig som starkast för unga på mindre orter. Få ser en ljus
framtid framför sig på den egna lilla orten och intresset för att flytta tillbaka är
relativt lågt bland de som bor i mindre orter. Länets gleshet är helt enkelt inte attraktivt för unga. Föreningslivet ger möjligheter till nya mötesplattformar och bör
satsas på.
Största drömmen för unga är att få ett jobb. Finns det möjlighet att få jobb på den
egna orten eller inom länet, är sannolikheten större att de unga stannar kvar än om
det inte finns några möjligheter alls. Unga behöver komma in snabbt på arbetsmarknaden, det ska finnas jobb att få. Viktigt i detta är också att de unga ser vilka
möjligheter som faktiskt finns på orten, något som kan synliggöras t ex genom att
låta näringslivet komma i kontakt med eleverna i skolan i ett tidigt skede.
När det är dags att ge sig ut i arbetslivet kommer unga att söka sig dit jobben finns,
där de kan bilda familj och på ett enkelt sätt och få ihop livspusslet. Viljan till att
både satsa på karriär och bilda familj är stor, vilket ställer krav på t ex flexibla arbetsgivare, och att det finns tillgång till jobb på nära håll utan en alltför lång pendling till och från arbetet. Med allt starkare familjefokus blir även valen av t ex bostadsområde och att det finns bra dagis och skolor allt viktigare för unga vuxna.
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OM RAPPORTEN
DEN KVANTITATIVA UNDERSÖKNINGEN

Till grund för rapporten ligger ett antal av de kvantitativa ungdomsstudier som
Kairos Future sedan ett flertal år tillbaka genomfört i landet.
De frågor och områden från våra undersökningar som vi ansett vara mest relevanta
för frågeställningen har vi lyft ut och presenterat under ett antal rubriker.
I syfte att lyfta fram och peka på områden och frågor där Jönköping läns unga utmärker sig från andra, så har svaren från storstadsungdomar och unga i landet som
helhet använts som jämförelsepunkter. Det är anledningen till att varje tabell som
redovisas innehåller tre kolumner; en kolumn som redovisar svar från unga i Jönköpings län; en från unga i landet som helhet; samt en från storstadsregioner, eller,
i de fall när sådana data inte funnits tillgänglig, från Stockholms kommun. De två
högra kolumnerna anger alltid differensen mellan Jönköping läns svar på en fråga,
och landets/storstädernas svar på samma fråga. 10 % i kolumnen ”SKILLNAD
SVERIGE” på en given fråga ska således tolkas som att Jönköping läns andel i
detta fall ligger tio procentenheter över landets i stort. Tolkningen för kolumnen
”SKILLNAD STORSTAD” är analog.
Den äldsta undersökningen som refererats till är från 2006 och berör de frågor som
har att göra med hur svenska ungdomars syn på ett antal områden skiljer sig från
övriga EU-länders ungdomar. I övrigt är resultaten hämtade från två större nationella studier genomförda 2008 respektive 2010.
Resultaten för Jönköpings län baserar sig på cirka 500 ungdomars svar i åldern 1519 år.
UNGDOMSSEMINARIET
Under Regionförbundet i Jönköpings läns arbete med RUS-revideringen var en
viktig del också att få med länets ungdomars åsikter om hur de ser utvecklingen
idag och in i framtiden samt vad de tycker att man bör satsa på. I slutet av maj
2011 hölls därför ett ungdomsseminarium i Jönköping. Totalt deltog 18 ungdomar i
åldrarna 15- 23 år från olika orter i länet. Seminariet var en grund för diskussion
och samtal för hur unga ser på framtiden i länet. De unga diskuterade runt ämnet på
olika sätt; enskilt, i mindre grupper och i stor grupp, med hjälp av två seminarieledare. I denna rapport har vi valt ut delar av det som diskuterades på ungdomsseminariet.
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OM KAIROS FUTURE
Kairos Future hjälper företag och organisationer att förstå och forma framtiden,
genom:
•

Forskningsbaserad omvärlds- och framtidsanalys

•

Framtidsbaserad affärsutveckling och innovation

•

Genomförande av strategier

Vi kombinerar tankesmedjans och forskningsföretagets förmåga att generera nya
insikter och idéer med konsultföretagets fokus på vad som fungerar i praktiken.
Vårt arbete bygger på egen kunskapsutveckling samt egenutvecklade och väl beprövade metoder för analys, strategiutveckling och förändringsarbete.
Arbetet bedrivs i nära samarbete med uppdragsgivarna.
För mer information, besök vår hemsida www.kairosfuture.com eller kontakta oss:

KAIROS FUTURE
BOX 804
(BESÖKSADRESS: VASAGATAN 40)
101 36 STOCKHOLM
TEL: 08–545 225 00
FAX: 08–545 225 01
E-POST: INFO@KAIROSFUTURE.COM
HEMSIDA: WWW.KAIROSFUTURE.COM/SV

23(23)

