Urval av slutsatser
Ungas livssituation 2021
Det här dokumentet innehåller ett urval av de slutsatser och resultat som kommer av en
undersökning som presenterades i Nyhetsmorgon den 11 januari. Den utförligare
undersökningen kommer publiceras fredag den 14 januari.
Vi har nu genomfört en undersökning, tillsammans med Fryshuset och Svenska
Postkodlotteriet, där vi tittat närmare på ungas tillvaro i samhället. Undersökningen är
genomförd av Rasmussen Analys på uppdrag av Raoul Wallenberg Academy. Den
genomfördes som en enkätundersökning med 1001 respondenter födda mellan 2000 och
2005. Insamlingsperioden var 18-21 oktober 2021.
Raoul Wallenberg Academy arbetar för att hjälpa nästa generations ledare i frågor
som rör demokrati, hållbarhet och organisering. Målet är att fler unga ska engagera
sig i föreningslivet där de tränar sina demokratiska förmågor.
Fryshuset arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer på allvar efter
övertygelsen om att det bidrar till ett kreativt och lösningsinriktat samhällsklimat där vi vågar
tänka nytt och hitta nya lösningar. Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina
passioner förändra världen!

Undersökningen har gjorts inom ramarna för det av Svenska Postkodlotteriet finansierade
projektet Non-Silence Generation.

Non-Silence Generation – tystnad har aldrig drivit utvecklingen framåt. Ett samarbete mellan Fryshuset och Raoul Wallenberg Academy.
nonsilencegeneration.se | hej@nonsilencegeneration.se

Unga har ett stort
samhällsengagemang
Hälften av tillfrågade samtalar ofta om viktiga samhällsfrågor med sina vänner.
Unga vill engagera sig mer! En majoritet av de som inte är särskilt engagerade idag och de som
redan är med i minst en förening vill engagera sig mer.
- Unga och särskilt de utan familj med tidigare erfarenhet av föreningar behöver ges chans att möta
föreningar via skolan.
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tjejer har SÄMRE självförtroende
Vi ser stora skillnader på tjejer och killar, där tjejer har för sämre självförtroende. Tjejer uppger att de är
aktiva mer i tid/tillfällen men väldigt försiktiga med att kalla sig själva aktiva. De är blygare än killar och
tycker sig sakna kunskaper för ett politiskt engagemang.
Killar tycker sig vara aktiva och ha möjlighet att bli aktiva och ser inga problem med ex sina kunskaper
om politik för att engagera sig politiskt.
- Tjejer behöver få bättre stöd i skolan och hemifrån men även av politiska organisationer för att faktiskt
känna självförtroende nog till politiskt engagemang.
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Socioekonomisk utsatthet får
många följdeffekter
Social utsatthet får många följdeffekter. Det är tydligt att du saknar möjligheter som andra har. I
områden med dåligt rykte svarar färre att de har samhällsintresserade föräldrar och färre kan alltid hitta
en plats att vara ostörd i sitt hem. De saknar också i högre grad platser för unga att samlas på under
trygga former i orten där de bor.
- I områden med social utsatthet behöver ungdomar få en kompensatorisk skolgång och möjlighet till
föreningsengagemang på trygga platser som fungerar bra och kompenserar för svårare förutsättningar.
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Brottslighet och den personliga
tryggheten är den samhällsfråga
som engagerar mest 2021
Vi ser också att brottslighet och den personliga tryggheten är den samhällsfråga som
engagerar mest 2021. Den har stigit och ligger nu högre än de återkommande
Jämställdhet/feminism och Miljön/Klimatet.
2019: Miljön/klimatet
2020: Miljön/klimatet
2021: Brottslighet och den personliga tryggheten
Det finns stora skillnader mellan tjejer & killar där tjejer prioriterar jämställdhet/feminism
mycket högre och killar prioriterar frågor om Skatter och Sveriges ekonomi.
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