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Inledning

Gränslöshetens tid är över. I varje fall om vi får tro 
dagens unga. Allt talar för att dagens unga, födda 
mellan 1987 och 2000, snarare söker trygghet och 
gränser än frihet och gränslöshet. Tydliga regler som 
sätter ramar och skapar förutsägbarhet. Och det gäller 
allt från vad som är socialt acceptabelt i privatlivet till 
hur de ser på arbete och till och med reklam. 

I en tid då gränserna upplösts söker de unga att åter-
upprätta dem.

Detta visar resultaten från Kairos Futures senaste ung-
domsstudie där drygt 3 200 ungdomar mellan 16 och 
29 år globalt, varav 1 217 i Sverige, har intervjuats kring 
synen på deras drömsamhälle. Denna rapport fokuserar 
på de svenska resultaten av studien.
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Långt till drömsamhället

Drömsamhället är, enligt unga svenskar, ett samhälle där alla har lika 
möjligheter oavsett kön, etnisk eller annan bakgrund, frihandeln re-
gerar, välfärdssystemet är starkt och välfärden jämnt fördelad och där 
vetenskap och rationalitet får styra. En värld som präglas av stadsliv, där 
förändring snarare än tradition och stabilitet betonas, och där långsiktig 
hållbarhet går före tillväxt när dessa står i konflikt med varandra. 

Men är vi där? Inte riktigt. Inte enligt de unga. Inte fler än 44 procent 
beskriver samhället som mer av ett drömsamhälle än ett mardrömssam-
hälle. 56 procent beskriver det alltså mer som ett mardrömssamhälle. 
Och det som saknas är framför allt ömsesidig respekt och tolerans. Men 
det finns också brister när det gäller arbets- och bostadsmarknaderna, 
kriminalitet och jämställdhet. 

Figur 1: ”Vad saknas det för att Sverige ska bli ett drömsamhälle?”, öppen fråga. Frågan ställdes 
till dem som inte såg Sverige är ett perfekt drömsamhälle idag, men inte heller som ett mar-
drömssamhälle.

Citat från några av svaren 
på öppen fråga: ”Vad sak-
nas för att Sverige ska bli 
ett drömsamhälle?”

”Att alla respekteras för 
vilka de är oavsett hur man 
ser ut eller var man kom-
mer från, eller vad man gått 
igenom eller står framför ” 
17-årig kvinna 

”Att kriminaliteten togs på 
större allvar. Att samhälls-
medborgarna visade mer 
respekt för varandra” 
27-årig man 

”Att Sverige blir mindre 
segregerat, att bostadsbris-
ten minskar” 
19-årig man

”Ett samhälle kan inte 
vara ett drömsamhälle när 
där finns rasism, sexism, 
homofobi och strävan efter 
vinstmaximering på andras 
bekostnad.” 
26-årig kvinna
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Min dröm är ganska enkel

Medan dagens unga ser de stora hoten i miljöförstöring, krig och terrorism 
och dessa också blir alltmer tydliga hot, blir drömmarna samtidigt alltmer 
jordnära. 2013 beskrev 27 procent av unga svenskar sina drömmar som 
jordnära, 2016 har den siffran ökat till 40. Det är 5 procentenheter fler än 
de som beskriver drömmarna som stora och vidlyftiga.

Och de drömmer också om den lilla världen – ett bra jobb, att få barn, hitta 
den rätta, ett fint boende och att vara viktig för någon annan. Betydligt 
färre drömmer om att göra världen bättre, bli rik, känd och framgångsrik 
eller ens flytta utomlands.

Tabell 1: ”När du tänker på din framtid, vad drömmer du då om?”. Topp 5 resultat bland svenska 
16-29-åringar 2016 respektive 2013. Man kunde välja upp till 5 alternativ.

Största drömmar 2016  Största drömmar 2013 

1. Få ett bra jobb 1. Få ett bra jobb 

2. Att få barn 2. Att få ett fint boende 

3. Hitta den rätta 3. Hitta den rätta 

4. Att få ett fint boende 4. Att vara viktig för någon annan 

5. Att vara viktig för någon annan 5. Att få barn 
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Vinnar-Viktor, Flitiga Lisa, Engagerade Elin och 
andra unga

Även om unga i stort drömmer om den lilla världen finns det skillnader. 
Svenska unga drömmer i väsentligt högre utsträckning om jobb, barn och 
familj än unga i de andra länder som ingått i undersökningen – Ryssland, 
Kina, USA och Storbritannien. 

Ungas drömmar förklarar också mycket av hur de ser på andra frågor som 
rör alltifrån samhälle till konsumtion och arbetsliv. Utifrån drömmarna 
hittar vi fem tydliga grupper av unga – jobborienterade Lisa, framgångs-
orienterade Viktor, samhällsorienterade Elin, familjeorienterade Fredrik 
och den desillusionerade Oskar. Ungefär hälften av de unga tillhör tydligt 
någon av dessa grupper, medan de övriga närmast är kombinationer av 
dem.

Elin är den som drömmer om att göra skillnad i världen, hon betonar 
förändring mest av alla, oroar sig för miljön, är politiskt medveten, kritisk 
till konsumtion och reklam och mer pessimistisk när det gäller samhällets 
framtid än övriga. Trots detta är hon mer optimistisk om sin egen framtid 
och också den som starkast känner att hon tillhör samhället hon lever i. 
Hon är den tydliga motpolen till Oskar som egentligen inte drömmer om 
något alls utom om att slippa jobba, lämna allt elände bakom sig och flytta 
utomlands. Han, för det är oftast en han, sympatiserar oftare med SD och 
tycker jämställdheten drivits för långt.
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Familje-Fredrik och Flitiga Lisa är de som tydligast står för traditionella 
strömfårevärden, kanske allra mest Fredrik som mest drömmer om barn 
och familj, medan Lisa drömmer om arbete och karriär. Fredrik är ungefär 
lika ofta en hon som en han, medan Lisa lite oftare är kvinna. Lisa tycker 
allt som har med arbete att göra är viktigt, men vill också ha mer av lag 
och ordning, ansvarstagande, samt tolerans och respekt — inte minst för 
äldre. 

Fredrik betonar allt som har med familj att göra, tycker värden som lyd-
nad och uthållighet är viktiga att lära barn och oroar sig mer för krig än 
övriga. Att vara social är viktigt för Fredrik som uppskattar sociala medier 
mer än andra, gillar sällskapsdjur och har svårt att vara lycklig om andra 
inte är det.

Viktor, slutligen, är framgångs- och statusdriven. Han drömmer om att 
bli bäst och att bli rik och vägen dit går genom statusfyllda jobb eller att 
starta eget. Viktor är den som mest beundrar andra som lyckats skapa 
en förmögenhet, tycker drömsamhället är ett samhälle som uppmuntrar 
individuella prestationer snarare än likhet och anser att entreprenörskap är 
något man bör uppmuntra barn till. I likhet med Elin tycker han att fler 
skulle engagera sig i att göra samhället bättre, men i motsats till henne är 
han teknikoptimist, gillar reklam och att spendera pengar. Bank och finans 
är branscher som lockar.
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Att få ett bra 
jobb och ett 
fint boende

Att inte få 
ett jobb

Oftast en 
kvinna

Optimistisk

Att gifta sig 
och skaffa 
barn

Krig

Ungefär lika 
ofta en man 
som kvinna

Optimistisk

Att bli rik, 
att bli bäst 
inom sitt 
område

Att själv bli 
fattig

Oftast en 
man

Optimistisk

Att flytta 
utomlands, 
att slippa 
jobba

Inget särskilt

Oftast en 
man

Mycket 
pessimistisk

Att göra värl-
den bättre, att 
vara viktig för 
någon annan

Miljöförstö-
ring

Oftast en 
kvinna

Mycket 
optimistisk

Flitiga 
Lisa

Familje-
Fredrik

Engage-
rade Elin

Vinnar-
Viktor

Obekväma 
Oskar

Drömmer om

Oroar sig för

Kön

Egen framtid

Tabell 2: Fem typer av unga utifrån deras drömmar.
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Respekt är ett tema som återkommer i hur unga ser på sitt eget liv och 
samhället i stort. Det är bristen som måste rättas till, pusselbiten som 
saknas. Och den som ska respekteras är både de själva och andra, i alla 
sammanhang och vid alla tillfällen.

I de nära relationerna handlar respekt om att följa sociala konventioner 
som att inte mobilsurfa under gemensamma måltider, inte svara på sms 
och telefon när man umgås och inte lägga ut bilder i sociala medier utan 
att fråga om lov. Kort sagt är budskapet ”vill du umgås med mig så får du 
visa respekt genom att följa mina regler”. Och den inställningen är star-
kare bland unga vuxna än bland gymnasister, och bland kvinnor än män. 

Samtidigt som de flesta avskyr dessa beteenden, är det många som erkän-
ner att de själva har svårt att avhålla sig från dem. En knapp tredjedel sä-
ger t.ex. att det ofta händer att de själva svarar i telefon när de pratar med 
folk eller surfar samtidigt som de äter middag med partner eller familj. 
Att leva upp till de egna idealen är med andra ord inte det lättaste. Men 
det innebär inte att de inte finns där.

Låt den rätte komma in

Diagram 2: Andel som 
instämmer (svarar 5-7) 
och andel som instäm-
mer helt (svarar 7) på 
följande påståenden på 
en skala 1-7, där 1 repre-
senterar “instämmer 
inte alls” och 7 “instäm-
mer helt”.
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Att anpassa jobbet till unga

På samma sätt är det med synen på jobbet. Också där söker unga mer av 
gränser och regler. Bara under de senaste tre åren har det skett en snabb 
förskjutning från önskan om ”meningsfulla jobb som man aldrig riktigt 
kan lämna” till ”jobb med tydliga gränser som man kan lämna när man 
går hem”. Detta innebär inte att meningsfullhet i sig inte längre är vik-
tigt. Det är bara det att gränser blivit så mycket viktigare. Att allt inte 
längre handlar om arbete framför allt och att balans mellan privatlivet och 
arbetet blivit viktigare. Och kanske att det gränslösa arbetslivets baksidor 
blivit mer uppenbara.

På fråga efter fråga återkommer temat ”det avgränsade arbetslivet”. Sett 
över tid är just frågan mer gränser och mindre stress det som tycks öka 
snabbast som krav på ett bra jobb. Mindre psykisk press är t.ex. den 
önskan om förändring som vid sidan av bättre hälsa ökat snabbast bland 
16-29-åringar under de senaste 20 åren. Så på samma sätt som till sina 
vänner, säger unga till sina arbetsgivare ”välkommen till min värld, men du 
får rätta dig efter mina regler”. Passar det inte så får det vara.

”Jag tror att de flesta mår 
bra av att kunna släppa 
jobbet och ha en skil-
jelinje mellan jobb och 
fritid. Annars är nog ris-
ken stor att man bränner 
ut sig, hur roligt jobbet 
än är. Även stimulerande 
och meningsfulla jobb 
kan bränna ut en.” 
29-årig kvinna från 
Hisings Backa

”Kopplat till arbetslivet 
finns dock vissa negativa 
effekter (med att samhäl-
let blir mer och mer 
uppkopplat), kan man 
kolla jobbmailen hemma 
uppstår lätt ett krav på 
att man alltid ska vara 
tillgänglig.”
29-årig man från Älvsjö

Ur online-fokusgruppen

Diagram 3: ”Vad föredrar du när det gäller följande valmöjligheter?”
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Ringborgens återkomst
Det ligger nära till hands att tolka denna längtan efter regler, gränser och 
ordning som ett skydd mot en hotfull, komplex och krävande omvärld — en 
omvärld som riskerar att leda till stress och som kan rubba invanda cirklar 
och tankemönster. Genom gränser kan man släppa in den lite i taget, man 
kan släppa in det man gillar och dem som följer spelreglerna.

Vad händer då om man inte följer dem? Det korta svaret är att man blir 
lämnad utanför, vilket t.ex. är fallet med stora delar av den traditionella 
reklamvärlden. Att unga är kritiska till oönskad reklam och närmast ser den 
som en personlig förolämpning har tidigare studier visat. Inte så konstigt då 
att drygt hälften av alla unga har olika former av annonsblockerare installe-
rade i sina webbläsare. Bara den som är inbjuden har rätt att komma in i den 
moderna ringborg som unga bygger runt sina liv.

Asociala medier
Digitaliseringen är otvivelaktigt en av de starkaste drivkrafterna bakom den 
dagens gränslösa samhälle. Och sociala medier är en central komponent i 
detta. Inte sällan brukar man tala om dagens unga som digitala infödingar, 
dvs. den första generation som har vuxit upp med Internet och datorer som 
en självklar del av livet. 

Men trots att de flesta unga lever och andas sociala medier och ser den digi-
tala verkligheten som minst lika viktig som den fysiska är de förvånansvärt 
kritiska till dem. Mer än hälften av unga svenskar anser att sociala medier 
gjort människor mindre sociala och en fjärdedel anser att sociala medier har 
haft en negativ inverkan på samhällets utveckling. Nästan hälften, fyra av 
tio, är också oroliga för att de lägger mer tid än vad som är nyttigt på sociala 
medier, något som är vanligare bland kvinnor. Och så många som en av tre 
säger att sociala medier rent av påverkat deras liv som unga negativt.

Men det finns också ljusglimtar, och det handlar om de sociala medierna 
som fönster mot världen; sex av tio 16-29 åringar tycker att sociala medier 
har öppnat upp en ny värld av möjligheter för unga. 
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Om jakten på gränser i gränslöshetens tid är det som kanske tydligast 
definierar dagens unga framträder några intressanta frågeställningar som 
har just med gränser att göra. 

I sökandet efter en ordning som håller definierar unga de principer de själva 
försöker förhålla sig till. Dessa principer tvingas också andra i omgivningen 
att förhålla sig till och i någon mån rätta sig efter, oavsett om det handlar 
om vänner, bekanta eller arbetsgivare. Diskussionen kring s.k triggervar-
ningar på kurslitteratur är ett av de mer extrema exemplen. Respekt och 
tolerans för andra är samtidigt de ungas ledstjärna. Och respekt är inte bara 
något de själva förväntar sig möta, det är något de vill att alla ska uppleva. 
Det gör dem t.ex. mer känsliga än äldre för kränkningar av olika slag. De är 
således mer benägna än äldre att acceptera inskränkningar i yttrandefrihet 
eller t.ex. censur av barnböcker som kan uppfattas kränkande av andra. 

Frågan är dock om detta också gör dem mer benägna att ta seden dit de 
kommer, dvs. att anpassa sig till andras ”ordning” när de själva träder in i 
deras sfär? Eller kommer de i själva verket vara mindre benägna till detta? 
Kort sagt: hur kommer de ungas grundhållning på längre sikt påverka 
arbets- och samhällsliv i stort? Den som lever får se. I vilket fall som helst 
finns det redan idag en rad utmaningar för såväl arbetsgivare som andra 
samhälls- och marknadsaktörer att ta tag i.

Att nå drömsamhället: gränser i gräns-
löshetens tid

Diagram 4: Unga söker 
applicera sina regler och 
principer på sitt eget liv och 
sin omgivning (utifrån och 
in) samtidigt som de i sam-
spelet tvingas anpassa sig 
till andra spelregler (inifrån 
och ut).



KAIROS FUTURE
Drömsamhället 2016

Om undersökningen

Projektet Drömsamhället genomfördes under sommaren 2016 av forsk-
nings- och konsultföretaget Kairos Future i samarbete med VISITA, 
Försvarsmakten, Nacka kommun Välfärd Skola, Svenska Kennelklubben, 
Bolagsverket och Tetra Pak och består av en studie av 16-29-åringar i Sve-
rige, Storbritannien, Ryssland, USA och Kina. 

Drygt 3 200 ungdomar i åldersgruppen 16-29 år (dvs. födda mellan 1987 
och 2000), varav 1 217 i Sverige, har under juni 2016 besvarat en enkät som 
skickats ut via CINT och Qualtrics webbpaneler. I studien har vi kombine-
rat en enkätundersökning med social medieanalys och omfattande direktdi-
aloger med unga. Detta har inneburit en vidareutveckling av Kairos Futures 
snart trettioåriga historia av att göra värderingsstudier bland unga. I pro-
jektet används också Kairos Futures långtidsdatabas Svenskarna, samtiden 
och framtiden för generationsjämförelser. Den innehåller värderingsdata 
från alla generationer och sträcker sig tillbaka till tidigt 1970-tal och i vissa 
frågor så långt som 1955.

Svaren på enkätundersökningen samlades via webbpaneler under juli 
månaden. Sommarpanelen genomfördes under juni och juli, där drygt 50 
ungdomar fick svara på en daglig fråga under fem veckor. Sommarpanelen 
genomfördes med hjälp av Kairos Futures onlineverktyg Co:tunity. Tolv 
ungdomar från olika delar av landet och med olika bakgrund deltog även i 
en onlinefokusgrupp som genomfördes i augusti. En social medieanalys ge-
nomfördes också med hjälp av Kairos Futures textanalysplattform Marvin.
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Om Kairos Future

Kairos Future är ett internationellt konsult- och analysföretag som hjälper 
företag och organisationer att förstå och forma sin framtid. Genom trend- 
och omvärldsanalys, innovation och strategi, ger vi våra kunder de stora 
sammanhangen. 

Kairos Future grundades 1993, vårt huvudkontor finns i Stockholm, vi har 
egna kontor i Göteborg, Malmö, Shanghai och Barcelona samt represen-
tanter och samarbetspartners över hela världen.

Läs mer på www.kairosfuture.com


