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Unga känner inte att de blir lyssnade på eller tagna på allvar, varken av vuxna i sin närhet eller av 
samhället. Ta en stund och fundera på vad du tror att konsekvernserna av det blir. För ett av världens 
modernaste länder, där vi ska ha barnperspektivet högst på agendan, är detta inget annat än ett nederlag.

En flicka i undersökningen säger att vuxna underskattar henne, bara för att hon är ung. En annan 
berättar hur hon upplever att ingen utanför skolan lyssnar på henne. Det här gör oss arga, men inte 
förvånade. Vi som dagligen jobbar med att möta ungdomar vet att många inte känner sig inkluderade. Vi 
vet att många mår dåligt, oroar sig för framtiden och får ont i magen av tanken på att själva bli vuxna. Vi vet 
också att det inte behöver vara såhär.

Tänk vilken liten insats som krävs av vuxna för att vara ett stöd i ungas vardag. Framtidstro är motsatsen 
till hopplöshet och vi behöver nå dit för att skapa ett tryggt och inkluderande samhälle för alla. Låt oss vara 
ett föregångsland i världen, där vi tar barn och unga på allvar.

Anledningen till att vi tillsammans gör den här rapporten är inte för att ge ungdomar 
en röst – det har de redan. Vad vi däremot vill är att göra deras röst hörd; vi vill att 
deras tankar, rädslor och glädjeämnen blir vår vägvisare. Varför? För 
att vi skulle bli bättre människor och skapa ett bättre samhälle om vi 
lyssnade mer på våra unga.

UNGA MÅSTE BLI TAGNA PÅ ALLVAR

Varför? För att vi skulle bli bättre människor och skapa 
ett bättre samhälle om vi lyssnade mer på våra unga. ”

Karin Jordås 
Generalsekreterare 
Mentor Sverige
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Unga röster 2016 är en enkätundersökning som genomfördes digitalt på sajten 
ungdomar.se under en femveckorsperiod september-oktober 2016. Undersökningens 
syfte är att ta reda på vad unga idag tänker och känner kring framtiden. Vi vill även 
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arbetsmarknaden i skolan samt om de har något vuxenstöd i sin vardag.
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Hur kommer framtiden att se ut? Det är en fråga 
som de flesta, ung som vuxen, någon gång ställer 
sig. Det går att spekulera och analysera, men aldrig 
riktigt med säkerhet veta. Vad vi dock kan ta reda på 
är hur Sveriges ungdomar känner inför framtiden. 
Undersökningens första del fokuserar följaktligen 
på respondenternas svar om hur de känner inför 
framtiden; resultatet bryts även ner efter bland 
annat kön och ålder.

Tanken på framtiden
Ett av rapportens viktigaste och mest oroväckande 
resultat är det om ungdomars framtidstro. Nästan 
hälften av Sveriges unga (48%) känner sig antingen 
oroliga och ångestfyllda eller ledsna och nedstämda 
vid tanken på framtiden (se Figur 1). 

Dystrare framtid för tjejer än för killar
En intressant aspekt att belysa är könsfördelningen 
i svaren kring framtidstro. En uppdelning efter 

kön visar på att fler killar än tjejer uppger att de 
inte känner något särskilt vid tanken på framtiden 
– närmare bestämt 32%. För tjejer ligger den 
siffran på 18%. Tjejer känner sig däremot i högre 
utsträckning än killar oroliga och/eller nedstämda 
vid tanken på framtiden: mer än hälften av tjejerna 
(55%) uppger att de har dessa känslor. Bland 
killarna ligger siffran på 37%. 

Ledsen och nedstämd

Glad och nöjd

Riktigt glad och hoppfull

Känner inget särskilt 

Orolig och ångestfylld

Figur 1. Hur får tanken på framtiden dig att känna dig?

41%

23%

15%

14%

7%

”Jag är ung och detta 
gör så att många vuxna 
underskattar mig.”

Tjej, 16-18 år, Stockholms län

4 AV 10 UNGA 
KÄNNER ORO INFÖR FRAMTIDEN
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Ju äldre desto sämre framtidstro
Väljer man att istället koppla respondenternas 
känslor av oro och nedstämdhet till åldersgrupper 
går det att skönja ett annat mönster: ju äldre 
respondenter desto högre andel som känner sig 
oroliga vid tanken på framtiden (se Figur 2).

I åldersgruppen 13-15 år uppger 43% att de 
känner sig antingen oroliga och ångestfyllda eller 
ledsna och nedstämda inför framtiden. Den siffran 
ökar sedan stadigt ju äldre respondenterna blir, 
och i undersökningens äldsta åldersgrupp, 22-24 
år, uppger hela 63% att de känner sig antingen 

oroliga och ångestfyllda eller ledsna och nedstämda 
vid tanken på framtiden. Vad beror den stora oron 
vid tanken på framtiden på? Finns det specifika 
mekanismer i samhället som skapar denna ångest 
och nedstämdhet? Förses ungdomar idag med de 
verktyg som behövs för att möta framtiden?

I den kommande delen försöker vi utkristallisera 
några av orosmomenten i ungdomarnas liv. Svaren 
visar på att unga idag oroar sig över såväl konkreta 
problem som abstrakta frågor; över att inte veta 
hur man skriver en jobbansökan och över att aldrig 
någonsin uppnå lycka i livet.

Yngre mindre

oroliga inför

framtiden!

30%

40%

50%

60%

70%

80%

22-24 år19-21 år16-18 år13-15 år

Figur 2. Andel som känner sig oroliga och ångestfyllda eller ledsna och 
nedstämda vid tanken på framtiden

Killar

Alla

Tjejer
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För att ta sig an framtiden behöver unga veta både 
vad som krävs av en men också stöd, uppmuntran 
och kunskap. Upplever de att de får den kunskap 
och det stöd de behöver? För att ta reda på detta 
ställer vi i undersökningen frågor kring ungas 
kunskap om arbetsmarknaden, om vuxenstöd och 
om vad de tror är viktigast för att lyckas få ett jobb.

Blir du tagen på allvar?
En av frågorna i undersökningen lyder: ”Känner 
du att du blir tagen på allvar och att din röst är 
viktig i det svenska samhället?”. 24% av Sveriges 
unga svarar att de känner att de blir tagna på allvar. 
Sammanlagt 76%  upplever därmed att de antingen 
inte känner att de blir tagna på allvar, sällan blir det 
eller inte vet om de blir det (se Figur 3).

Delas siffrorna upp efter kön visar de att fler 
tjejer än killar känner en osäkerhet kring om de blir 
lyssnade på och tagna på allvar: 40% av tjejerna och 
28% av killarna svarar ”Vet inte” på frågan.

Av de som uppger att de inte blir lyssnade på och 
tagna på allvar känner dessutom 69% en oro och 
nedstämdhet inför framtiden. 

VAD BEROR UNGAS ORO PÅ?

Ja

Sällan/inte så ofta som jag önskar

Nej

Vet inte

Figur 3. Känner du att du blir tagen 
på allvar och att din röst är viktig i 
det svenska samhället?
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Ja NejSällan/inte
så ofta som
jag önskar

Vet inte

24%
35%

23%
18%



Nej

Ja

Figur 4. Har det funnits stunder under 
din skolgång när du önskat mer stöd 
från en vuxen?

Ja

Sällan/inte så ofta som jag önskar

Nej

Vet inte

Skolan är en plats där unga spenderar stor del 
av sin vakna tid; under denna tid omges de 
dessutom dagligen av vuxna i form av lärare och 
annan personal. Trots detta anger 7 av 10 unga 
att de någon gång under sin skolgång önskat mer 
vuxenstöd (se Figur 4).

Vuxenstöd är inte det enda dagens unga vill 
ha mer av i skolan. Samtliga respondenter i 
undersökningen befinner sig bara några år ifrån 
arbetslivet – vissa av dem är redan där. Ändå känner 
många att de inte vet hur arbetsmarknaden fungerar 
eller hur det går till när man skaffar ett jobb.

66% av Sveriges unga upplever att skolan inte 
gett dem tillräcklig kunskap om arbetsmarknaden. 
Endast 34% anser att de fått den kunskap som krävs 

för att ta sig an arbetsmarknaden (se Figur 5).
Ställs dessa siffror i relation till frågan kring hur 

unga känner inför framtiden ser vi att 57% av de 
som uppger att de inte fått tillräcklig information 
om arbetsmarknaden också känner sig oroliga och/
eller nedstämda vid tanken på framtiden.

Eftersom unga känner att de saknar information 
om arbetsmarknaden är det viktigt att undersöka 
hur de, rent praktiskt, skulle vilja få denna 
information. I linje med resultatet i Figur 4 visar 
rapporten på att unga efterfrågar olika former av 
vuxen- och omvärldskontakt: de vill främst ha mer 
praktik (29%), höra personer berätta om sina yrken 
(26%) och gå på studiebesök på arbetsplatser (23%) 
(se Figur 6).

Efterfrågas från skolan: mer stöd och information
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31%

69%

Ja

Nej

Vet inte

1. Mer praktik (29%)

2. Träffa personer från företag som berättar om sina yrken (26%)

3. Studiebesök på arbetsplatser (23%)

4. En mentor att bolla med (13%)

5. Inget, får all information redan (5%)

6. Digital mötesplats/forum att diskutera (4%)

Figur 6. Hur skulle du vilja få information om jobbmarknaden?

Figur 5. Känner du att du genom skolan 
har fått tillräcklig information om hur 
jobbmarknaden fungerar och dina 
möjligheter?

Nej

Ja

Ja

Nej
66% 34%



6 av 10 unga känner att de har en vuxen som lyssnar 
på dem och deras problem – 4 av 10 känner inte det 
(se Figur 7). Av de ungdomar som inte känner att 
de har en vuxen som lyssnar på dem känner 59% 
en oro eller nedstämdhet vid tanken på framtiden. 
Endast 8% av dem som uppger att de inte har 
någon vuxen som lyssnar på dem känner att de blir 
lyssnade på och tagna på allvar.

Det unga tror är viktigast för att lyckas i framtiden 
är bra betyg. 43% tror att bra betyg är nyckeln till 
att lyckas, tätt följt av 38% som tror att nätverk 
och kontakter är viktigast. Det unga tror är mindre 
viktigt är kön, namn och utseende.

Svarsalternativen betyg, nätverk och kontakter 
gör i denna undersökning ett intressant platsbyte 
ju längre upp i åldrarna respondenterna kommer. I 
den yngsta åldersgruppen, 13-15 år, anser nämligen 
66% att bra betyg är viktigast för att lyckas i 
framtiden (se Figur 8).

Följer man sedan utvecklingen sker ett skifte ju 
äldre respondenterna blir; i den äldsta

åldersgruppen, 22-24 år, uppger endast 14% att 
bra betyg är viktigast. Istället är det nu nätverk 
och kontakter som flest i denna åldersgrupp anser 
är nyckeln till att lyckas – hela 64%. Däremellan 
sjunker andelen ungdomar som anser att 
betyg är den viktigaste faktorn lika stadigt som 
svarsalternativet ”nätverk och kontakter” stiger.
Mellan 13 och 24 års ålder sker det alltså ett tydlig 
skifte där ungdomar går från att tro att betyg är 
viktigast till att anse att kontakter och nätverk är 
viktigast för att lyckas i framtiden.

4 av 10 unga har ingen vuxen som lyssnar på dem
Figur 7. Finns det någon vuxen i din 
närhet som bara lyssnar på dig och 
dina tankar och eventuella problem?

Nej

JaJa

Nej

62%
38%

10

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%
Kontakter

Bra betyg

Bra betyg

Kontakter
13-15 år 16-18 år 19-21 år 22-24 år

Figur 8. Vad tror du är viktigast
för att du ska lyckas i framtiden?

Betyg, nätverk
och kontakter

”Man lär sig vad som hände i 
världen för 1000 år sen. Men man 
lär sig inte hur man skaffar jobb, 
betalar räkningar och allt vad nu 
vuxenlivet har att komma med.”

Tjej, 13-15 år, Kronobergs län



Svårast att bli lycklig i framtiden

1. Att jag blir lycklig (27%)

2. Att jag får ett fast jobb (18%)

3. Jag tror inte att något av detta är svårt att uppnå. Jag kan uppnå allt (16%)

Varifrån ungas oro härstammar är svårt att 
undersöka – oron kan vara både personlig och 
allmängiltig, både konkret och abstrakt. Vad vi dock 
kan göra är att kartlägga orosmomenten i deras 
vardag. Ett sätt att göra det är att fråga vad de ser 
som mest svåruppnåeligt i framtiden. 

Oavsett ålder och kön uppger flest respondenter i 
undersökningen att det som kommer att bli svårast 
att uppnå i framtiden är att bli lycklig. Att få ett fast 
jobb samt ”jag tror inte att något är svårt att uppnå” 
kommer på andra respektive tredje plats (se Figur 
9).
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”De bara skrämmer oss om 
hur svårt det är att få jobb.”

Kille, 19-21, år Västmanlands län

Figur 9. Vilket av följande 
alternativ känner du kommer vara svårast att uppnå i framtiden?

Topp
3



0

10%

20%

30%

40%

50%
Tro inte på forskningen

Det är allvarligt, men jag ser ljust på framtiden
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Oro 

Varje år vigs en del av Unga röster till ett för året 
aktuellt tema. 2016 års tema är “Integration”; 
syftet med denna del av rapporten är att undersöka 
ungdomars attityder gentemot integration och 
segregation samt eventuella åtgärder de kan anse 
behövs. Temadelen i undersökningen ställer 
därför frågor kring hur Sveriges unga känner inför 
det faktum att segregationen ökar, vem som bär 
ansvaret för att skapa ett integrerat samhälle och 
vilka lösningar de ser på problemet.

Segregationen ökar.
Vad känner du inför det?
Svensk media har det senaste året till stor del 
dominerats av nyheter kring vad som har kallats för 
en flyktingkris. Även avbefolkning av landsbygden 
och växande klyftor i samhället har varit vanligt 
förekommande ämnen i svensk nyhetsrapportering. 

Temadelen inleddes därför med en kort text om att 
forskning visar på att segregationen ökar, i syfte 
att ta reda på vad Sveriges ungdomar känner inför 
detta (för källor och underlag kring den ökande 
segregationen, se ”Underlag” på sida 17).

Sammanlagt uppger 64% att de känner antingen 
en frustration eller oro kring att segregationen ökar. 
18% uppger att de inte bryr sig och 12% anser att det 
är allvarligt men ser positivt på framtiden då de ser 
att mycket görs på området. Likt oron vid tanken 
på framtiden som ökar i de äldre åldersgrupperna 
(se sida 7) så är frustrationen när det gäller 
segregationen störst i åldersgrupperna 19-21 år och 
22-24 år. De yngre åldersgrupperna, 13-15 år och 16-
18 år, uppger i högre utsträckning att de inte bryr sig 
om detta (se Figur 10).

64% känner 

frustration 

eller oro

TEMA 2016: INTEGRATION
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Oro

Frustration

Bryr mig inte

Det är allvarligt, men jag ser att mycket görs på 
området och jag ser ljust på framtiden

Jag tror inte på forskningen

13-15 år 16-18 år 19-21 år 22-24 år

Figur 10. Forskning visar att 
segregationen i Sverige ökar, 
dvs. att allt fler hamnar utanför 
samhället. Vad känner du inför det?



Figur 11. Vad tror du att unga
som känner sig utanför samhället skulle behöva för att integreras bättre?

1. Bättre psykiskt välmående och energi (31%)

2. Fler vänner (22%)

3. Mer vuxenkontakt utöver familj och lärare (12%)

Lösningar
Sveriges unga tror att bättre psykiskt välmående 
och energi är vad andra unga, som känner sig 
utanför samhället, behöver: 31% uppger detta 
som den viktigaste faktorn för att unga ska kunna 
integreras bättre i samhället. På andra plats hamnar 
”fler vänner” och på tredje plats hamnar ”mer 
vuxenkontakt utöver familj och lärare” (se Figur 11).

Delar man upp respondenterna efter kön 
framkommer det att tjejer uppger psykiskt 
välmående som den viktigaste åtgärden (31%), 
medan fler vänner är det killarna anser är den bästa 
lösningen (24%).

Vem bär ansvaret?
”Känner du som individ ett ansvar att vara med 
och bidra till ett integrerat samhälle?” lyder en av 
frågorna i undersökningen. Det visar sig att mer än 
hälften av Sveriges unga (54%) känner att de som 
individer har ett ansvar att vara med och bidra till 
ett integrerat samhälle. Endast 16% uppger att de 
inte känner något ansvar (se Figur 12). 

Antalet som känner att de som individer har ett 
personligt ansvar ökar ju äldre respondenterna blir. 
Bland åldersgruppen 22-24 år uppger 60% att de 
känner att de har ett personligt ansvar. Detta kan  

 
 
 
 
 
 
 
jämföras med den yngsta åldersgruppen, 13-15 år, 
där 46% känner ett personligt ansvar att bidra till 
ett integrerat samhälle.

Att unga anser att de har ett personligt ansvar för 
att skapa ett integrerat samhälle är inte detsamma 
som att de anser att de bär huvudansvaret. Vid 
frågan ”Vem bär huvudansvaret för att skapa en 
fungerande integration?” svarar de flesta unga att 
ansvaret ligger hos regeringen.

38% av respondenterna anser att huvudansvaret 
för att skapa ett integrerat Sverige ligger hos 
regeringen – men nästan lika många anser att det är 
individen som bär huvudansvaret (35%).

Antalet respondenter som anser att individen 
bär huvudansvaret för integrationen blir emellertid 
färre ju äldre de blir. Från den yngsta åldersgruppen 
(13-15 år) till den äldsta åldersgruppen (22-24 
år) sjunker antalet som anser att individen bär 
huvudansvaret från 34% till 21%.

”Svårt att säga men det 
är alla vi tillsammans 
som måste enas för att 
skapa en fungerande 
integration.”

Kille, 13-15 år, Stockholms län
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Figur 12. Känner du som individ ett 
ansvar att vara med och bidra till ett 
integrerat samhälle?

Vet ej

Nej

Ja

Vet inte

Nej

Ja

54%

30%

16%
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Oavsett om man anser att det är individens eller 
regeringens ansvar att skapa ett integrerat samhälle 
kvarstår faktum att stor del av makten, och därmed 
även ansvaret, ligger hos beslutsfattarna i samhället.

I Unga röster 2016 vill vi därför även undersöka 
vad unga efterfrågar från beslutsfattare i samhället 
för att skapa ett integrerat samhälle. Detta visade 

sig vara arbetsmarknadssatsningar där fler får chans 
till ett första jobb, tätt följt av fler mötesplatser som 
bygger gemenskap och leder till fler kontakter för 
människor som står utanför samhället. Den tredje 
bästa åtgärden anser unga är mer resurser till skolan 
(se Figur 13).

Beslutsfattarnas ansvar

Figur 13. Vilka insatser/lösningar
krävs av beslutsfattare för att skapa ett integrerat samhälle tycker du?

1. Arbetsmarknadssatsningar där fler får chans till ett första jobb (23%)

2. Skapa mötesplatser som bygger gemenskap och ökar kontakter (22%)

3. Mer resurser till skolan (18%)
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”Jag som ungdom tas inte 
på lika mycket på allvar 
om jag skulle säga något.”

Tjej, 13-15 år, Stockholms län



Vi kan inte förutspå framtiden, men vi kan 
förbereda dagens unga för den.

Genom Unga röster 2016 har vi arbetat med ett 
tydligt mål: att ta reda på vad unga i Sverige idag 
känner inför framtiden. Vad siffrorna visar på är att 
nästan hälften av Sveriges unga känner sig antingen 
oroliga, ångestfyllda, ledsna eller nedstämda vid 
tanken på framtiden.

Var kommer denna oro ifrån? Den frågan ger 
undersökningen inga tydliga svar på. Vad vi dock 
hoppas på är att rapporten tillhandahåller en inblick 
i vad unga tror om framtiden; hur de känner kring 
den och vilka paralleller som kan dras till vuxenstöd, 
jobb och integration.

Att ha en vuxen som lyssnar
Att nästan hälften av alla unga, trots att de omges av 
föräldrar, äldre syskon och lärare, saknar en vuxen 
som lyssnar på dem är anmärkningsvärt. Det visar 
på ett stort behov av utomstående vuxenkontakt. 
Hur kan unga förväntas ta sig an framtiden och 
bli fullvärdiga medlemmar i samhället om de inte 
känner att någon lyssnar till deras tankar, drömmar 
och farhågor?

Vi tror inte att det är ett sammanträffande att 
bland de ungdomar som inte känner att de har 
någon vuxen som lyssnar på dem så känner 6 av 10 
en oro inför framtiden. Att ha en vuxen till hands 
som peppar och som man kan bolla tankar med är 
vad som ger ungdomar kraft att växa.

Kontakt med omvärlden
7 av 10 av Sveriges unga känner inte att de fått 
tillräcklig kunskap om arbetsmarknaden. 7 av 
10 önskar även mer vuxenstöd i skolan. Detta är 
alarmerande siffror och en tydlig indikation på 
att unga upplever en bristande omvärldskontakt. 
Hur åtgärdar man detta? Med fler förebilder, mer 
inspiration och mer relevant kunskap, menar vi.

Unga röster 2016 visar nämligen på att unga 
efterfrågar högst konkreta åtgärder på denna 
bristande omvärldskontakt: de vill ha mer praktik, 

mer kontakt med personer från företag som 
berättar om sina yrken och mer studiebesök på 
arbetsplatser. De känner att de saknar de praktiska 
färdigheter som det stundande arbetslivet kräver, 
och undrar: ”Hur skriver man en jobbansökan? 
Hur går en arbetsintervju till? Hur fungerar 
Arbetsförmedlingen?”. Att ha någon som kan svara 
på dessa frågor menar vi är en livsviktig funktion, 
nödvändig för att lägga en mogen och självsäker 
grund inför framtiden.

Vems är ansvaret?
Mer än hälften av alla unga känner dessutom 
ett personligt ansvar att vara med och bidra till 
ett integrerat samhälle. Är detta om en positiv 
indikation på deras engagemang eller vittnar 
det om att unga känner ansvar för en alltför 
stor samhällsuppgift? Detta framgår inte av 
undersökningen; vad som däremot gör det är att 6 
av 10 unga känner en frustration eller oro över att 
segregationen i Sverige ökar. 

Vår förhoppning är att denna rapport blir en 
ögonöppnare. Det är hög tid för vuxenvärlden – 
från privatperson och näringsliv till skolväsende 
och regering – att börja ta ungas röster, oro och 
tankar på allvar. Eller som en av ungdomarna i 
undersökningen uttrycker det:

“Ungdomar har också bra idéer. Vi har starka 
åsikter. Du förstår om du lyssnar.” 

Det är dags för vuxenvärlden att börja lyssna!

Att nästan hälften av alla 
unga, trots att de omges 
av föräldrar, äldre syskon 
och lärare, saknar en 
vuxen som lyssnar på 
dem är anmärkningsvärt.

”
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Mentor Sverige är en ideell organisation som 
jobbar med mentorskap för ungdomar mellan 
13 och 17 år. Organisationen startades 1996 av 
H.M. Drottning Silvia och representanter från 
Världshälsoorganisationen (WHO). Mentor finns 
även internationellt i länder som Storbritannien, 
USA och Libanon. Mentorskap är ett kraftfullt 
verktyg för att skapa framtidstro hos unga 
och Mentor Sverige har såväl individuella 
mentorskapsprogram som gruppmentorprogram. 
Hos Mentor Sverige kan alla ungdomar få 
en mentor, oavsett bakgrund, situation eller 
samhällsklass.  

Ungdomar.se är en av Sveriges största digitala 
plattformar för unga. Sedan år 2000 har Ungdomar.
se varit en trygg mötesplats och ett forum
där unga kan göra sina röster hörda, diskutera 
med varandra och få stöd i vardagen. Ungdomar.
se ägs av Ungdomar AB som också driver we_
change, Sveriges största hållbarhetssatsning för 
gymnasieskolan, och Respektkoden, ett projekt för 
att öka ungas trygghet online. Vem du än är så är du 
hjärtligt välkommen in till Ungdomar.se. 

OM MENTOR SVERIGE OCH UNGDOMAR.SE
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Besök oss på mentor.se och ungdomar.se

Materialet i Unga röster 2016 bygger på en 
enkätundersökning om ungas tankar kring 
framtiden och samhället. Ungdomar.se och 
Mentor Sverige genomförde enkäten digitalt 
på sajten ungdomar.se och var öppen under en 
femveckorsperiod under september-oktober 2016.

Initialt besvarade 2974 personer enkäten – 
dessa respondenter var från 13 år och uppåt. Vi har 
emellertid i denna rapport gjort en avgränsning 
och filtrerat bort de respondenter som är 25 år 
eller äldre för att tydligt fokusera på målgruppen 
ungdomar. Vi har gjort denna avgränsning då 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
(MUCF) definierar den primära målgruppen för 
den svenska ungdomspolitiken som 13-25 åringar. 
Urvalet i rapporten bygger därmed på svar från 
sammanlagt 2 438 personer i åldern 13-24 år. 
Geografiskt sett finns hela Sverige representerat.

Enkäten består av 16 frågor och i fyra av 
enkätfrågorna gavs respondenterna möjlighet 
att antingen komplettera sina svar med 
kommentarer eller skriva ett eget svarsalternativ. 
Enkätundersökningen besvarades anonymt.

METOD

”Ansvaret bär vi var och en. 
Men å andra sidan är det 
dem som syns och hörs mest 
som bör agera föredömligt och 
jobba aktivt för att förhindra 
utanförskap.”

Tjej, 19-21 år, Stockholms län

+



Unga röster 2016 tar avstamp i ett Sverige 
där forskning visar på att segregationen ökar. 
Temadelen fokuserar i år på just integration för 
att se hur senare års medieflöde och diskussion 
kring integration har påverkat samhällets yngsta 
generationer.

Nedan följer en sammanställning av de källor 
som legat till grund för påståendet i rapporten att 
segregationen i Sverige ökar.
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Varenda person ska vara med. 
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kompisarna ska hjälpa hen att få 
ännu fler kompisar.”

Kille, 16-18 år, Skåne län
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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 år eller äldre

3. Känner du att du genom skolan har 
fått tillräcklig information om hur 
jobbmarknaden fungerar och dina 
möjligheter? 
Ja
Nej

Kommentar: [möjlighet till komplettering med egna 
ord]

4. 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
Digital mötesplats/forum att diskutera
Inget, får all information redan

5. Hur får tanken på framtiden dig att känna 
dig? Välj ett av följande alternativ:
Orolig och ångestfylld
Ledsen och nedstämd
Känner inget särskilt (likgiltig)
Riktigt glad och hoppfull
Glad och nöjd

6. Finns det någon vuxen i din närhet som 
bara lyssnar på dig och dina tankar och 
eventuella problem?
Ja
Nej

7. Har det funnits stunder under din 
skolgång när du önskat mer stöd från en 

vuxen?
Ja
Nej

8. Vad tror du är viktigast för att du ska 
lyckas i framtiden? Välj ett av följande 
alternativ:
Bra betyg
Nätverk/kontakter
Något annat
Utseende
Kön
Namn

9. Vilket av följande alternativ känner 
du kommer att vara svårast att uppnå i 
framtiden?
Att jag blir lycklig
Att jag får ett fast jobb
Jag tror inte att något av detta är svårt att nå. Jag 
kan uppnå allt
Att jag kommer bli antagen till högskola/universitet
Att jag skaffar mig ett stort nätverk med kontakter
Att jag hittar ett eget hem (permanent bostad)
Jag har redan allt!

10. Känner du att du blir tagen på allvar och 
att din röst är viktig i det svenska samhället?
Ja
Nej
Vet inte
Sällan/inte så ofta som jag önskar

Kommentar: [möjlighet till komplettering med egna 
ord]

11. Känner du som individ ett ansvar att vara 
med och bidra till ett integrerat samhälle?
Ja
Nej
Vet inte

12. Vad tror du att unga som känner sig 
utanför samhället skulle behöva för att 
integreras bättre?
Bättre psykiskt välmående och energi
Fler vänner
Mer vuxenkontakt med vuxna utöver familj och 

BILAGOR

Bilaga 1. Unga röster 2016 enkätfrågor
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lärare
Utbildning
Jobb
Flytta till ett nytt bostadsområde
Bättre ekonomi
Något annat: [möjlighet att skriva ett eget 
svarsalternativ]

13. Forskning visar att segregationen i 
Sverige ökar, d.v.s. att allt fler hamnar 
utanför samhället. Vad känner du för det?
Oro
Frustration
Bryr mig inte
Det är allvarligt. Men ser att mycket görs på området 
och ser ljust på framtiden
Tror inte på den forskningen

14. Vem bär huvudansvaret för att skapa en 
fungerande integration?
Regeringen
Kommunen
Individen
Företagen
Ideella organisationer (Rädda barnen, Röda korset 
osv)

15. Vilka insatser/lösningar krävs av 
beslutsfattare för att skapa ett integrerat 
samhälle tycker du?
Arbetsmarknadssatsningar där fler får chans till 
första jobb
Skapa mötesplatser som bygger gemenskap och ökar 
kontakter för människor som är utanför
Mer pengar och resurser till skolan
Vet inte
Satsningar på bostäder och bostadsområden
Att det investeras i verksamheter där unga kan få 
mer kontakt med vuxna som inte är familj/lärare
Jag tror att skillnader i samhället kan vara positivt 
för att driva utvecklingen framåt över tid
Jag tycker inte att integrationsfrågan är speciellt 
viktig
Något annat: [möjlighet att skriva ett eget 
svarsalternativ]

16. Var i långa landet Sverige bor du?
Stockholms län
Västra Götalands län
Skånes län
Uppsala län
Östra Götalands län
Jönköpings län
Västerbottens län

Norrbotten län
Värmlands län
Gävleborgs län
Dalarnas län
Södermanlands län
Örebro län
Kalmar län
Kronobergs län 
Västernorrlands län
Blekinge län
Västmanlands län
Gotlands län 
Hallands län
Jämtlands län 
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