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Ungdomsbarometern är Sveriges ledande
analysföretag inom områden som påverkas av
vad unga tycker, tänker och gör!
Ungdomsbarometern (UB) har sedan 1991 arbetat med att kartlägga attityder och
beteendemönster bland svenska ungdomar. Våra uppdragsgivare återfinns inom ett
brett spektrum av branscher, och innefattar allt från statliga myndigheter och verk till
konsumentvaruföretag, mediehus, högskolor och stora arbetsgivare.
Varje år genomför Ungdomsbarometern Sveriges bredaste ungdomsstudie där vi låter
tusentals unga i åldern 15-24 år från hela landet berätta om alltifrån intressen och
medievanor till tankar om framtiden. Resultatet analyseras och sammanställs i en
rapport som passande nog heter just ”Ungdomsbarometern”. Rapporten har varje år
en rad underkategorier som vi förenklat kallar för rapportområden. Du hittar en
översikt av de olika rapportområdena nedan:

• Mat & Måltider

• Högskola och universitet

• Konsumtion, ekonomi och reklam

• Gymnasium

• Generation, livsstil & samhälle

• Arbetsliv och fack

Vad vi kan hjälpa dig med:

Kvantitativa
studier

Kvalitativa
studier

Föreläsningar
& workshops

Rådgivning &
Konsultation
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Gen Z & Covid-19
Även om sjukdomen Covid-19 förefaller drabba unga i lägre utsträckning än
andra grupper, är gymnasieungdomar en grupp som på andra sätt påverkats
hårt av pandemin. Att undervisningen bedrivits på distans har varit ett av de
tydliga tecknen under våren, men när studenten nu närmar sig är det
uppenbart att det inte bara är inställda studentfiranden som blivit
konsekvensen.
I den här rapporten belyser vi ungas egna svar kring perspektiven ovan. Genom
att jämföra med data ifrån hösten 2019 kommer vi bland annat att visa
oroande tendenser kring måendet och att många fler oroar sig inför framtiden.
När arbetsmarknaden för unga, av våra siffror att döma, samtidigt ser allt annat
än ljus ut är det kanske inte så konstigt att många planerar att plugga vidare
tidigare än de annars tänkt.

Fakta om undersökningen:
• 1317 gymnasielever
• Slumpmässigt urval i digitalt register
• Fältperiod 6-13 maj
Resultaten har vägts utifrån kön och ålder
för att spegla gymnasieungdomar utifrån
dessa parametrar.

För mycket pekar på att det klassiska svaret ”jobba, resa, plugga” på frågan vad
eleverna ska göra efter gymnasiet har förändrats. Att resa försvinner på kort
sikt är kanske inte så konstigt, men de finns en frustration bland många som tar
studenten i år att de drabbas extra hårt. Inte bara ser arbetsmarknaden tuff ut
och konkurrensen om högskoleplatserna ökar, de får inte ens fira att tolv år i
skolan är över.
Stockholm 1 juni 2020
Ulrik Hoffman & Sofie Jonsson
Ungdomsbarometern
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Nyckelresultat:
• Hälften av alla gymnasieungdomar uppger att de är oroliga inför framtiden,
att jämföra med tre av tio när vi ställde samma fråga hösten 2019
• Andelen unga som beskriver livet som ensamt och tråkigt ökar kraftigt, från
22% och 20% hösten 2019 till 48% respektive 57%.
• Två av tre tycker att det är ett dåligt förslag att förbjuda utspring på
examensdagen och sex av tio att förbjuda flakåkning. Störst förståelse finns
för beslutet att ställa in nationella prov.
• En av fyra gymnasieelever i åk 3 kommer att festa på studentkvällen även
om det är förbjudet. En av tre väljer att inte festa alls, oavsett om det är
tillåtet eller inte.
• Två av fem har blivit av med sitt inplanerade sommarjobb. Även många
extrajobb har försvunnit eller reducerat arbetstiden.
• Plugga har blivit det vanligaste svaret på vad åk 3 eleverna tror att de ska
göra i höst. Planer kring att åka ut och resa är närmast obefintliga.
• En av fyra tror att de kommer plugga vidare tidigare än annars planerat.
• Tre av tio säger att deras framtidsplaner förändrats på grund av Corona.
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Kapitel 1:

Livet just nu: TIllvaron & studentfirande

Har synen på den egna
tillvaron förändrats
sedan i hösten 2019?

Inställningen till de
beslut som tagits fram
inför studentfirandet?

Vilka studentaktiviteter
kommer de delta i
oavsett regelverket?
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Livet just nu:

Tråkig tillvaro & ökad ensamhet

Rikt på vänner

Distansundervisning och hemmasittande har fått effekter på hur gymnasieungdomar
upplever livet just nu och det finns stora skillnader jämfört med i höstas. Framförallt
upplevs livet ha blivit både tråkigare och mer meningslöst under det senaste
halvåret. Dessutom har synen på framtiden ändrats, vilket vi återkommer till senare.

Vår 2020

30%

Höst 2019

20%

Vår 2020

Meningsfullt

Fråga:
Nedbrytning:
Filter:

48%

21%

22%

Tråkigt

23%

57%

61%

19%

20%

35%

Tryggt

Höst 2019

22%

0

Höst 2019
62%

Ensamt

57%

Roligt
Vår 2020

0

Vår 2020

Höst 2019

0

Otryggt

40%

34%

70%

27%

20%

11%

Meningsfullt

Hur uppfattar du livet just nu?
OBS: svarsalternativet ”vet ej” redovisas inte.
Gymnasieelever
Tidsjämförelse. Skalfråga (-2 / +2) alternativ ”-1” och ”-2”, samt ”+1” och ”+2” redovisas sammanslaget.
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“Jag har ett problem med förbudens
motsägelser. Folksamlingar över 50 personer
förbjuds samtidigt som grundskolan tillåts
fortsätta undervisa som vanligt och samtidigt
som kursprov ställs in på gymnasiet. Kursproven
är viktiga för betygen men ställs in samtidigt
som grupper större än gymnasieklasser träffas
för nöjets skull. Det är väldigt upprörande och
det känns som att 3:e årets gymnasieelever
prioriteras alldeles för lite”
– Kille, 19 år
Fråga:

Skulle du vilja framföra något till politiker som beslutar vilka aktiviteter kring studenten som ska vara tillåtna och inte?
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Livet just nu:

Uteblivet Utspring på examensdagen är den största
besvikelsen för blivande studenter

Ställa in nationella prov

24%

Skjuta utspring och fester
till efter sommaren
Förbjuda studentskivor/
studentfester under våren

Ställa in högskoleprovet
Förbjuda flakåkning/
studentparader
Ställa in utspring
på examensdagen

18%

14%

14%

18%

11%

11%

12%

21%

Ganska bra

Varken eller

Vad tycker du om följande beslut eller förslag?
Gymnasieelever
Åk 3

11%

2%

5%

31%

19%

17%

10%

27%

22%

26%

12%

16%

16%

13%

17%

15%

8%

27%

21%

Mycket bra

Fråga:
Nedbrytning:
Filter:

20%

16%

40%

47%

Ganska dåligt

Mycket dåligt

3%

11%

4%

3%

De flesta förslagen eller besluten som tagits fram
kopplade till studenten verkar ha mottagits negativt
bland gymnasieleverna själva. Störst irritation finns
kring att ställa in utspring på examensdagen där endast
1 av 5 blivande studenter anser att det är ett bra
beslut.

Osäker/vet ej

Ungdomsbarometern AB © 2020

Förbjuda flakåkning/studentparader:

Tjej

23%

Kille

10%

64%

31%

15%

4%

50%

5%

Förbjuda studentskivor/studentfester under våren:
Tjej
Det verkar som att
tjejer tar de sociala
aspekterna kring ett
förändrat studentfirande
lite hårdare än killarna.

28%

Kille

11%

35%

57%

14%

48%

3%

3%

Ställa in utspring på examensdagen:
Tjej

14%

Kille

24%

Bra

Fråga:
Nedbrytning:
Filter:

Vad tycker du om följande beslut eller förslag?
Gymnasieelever åk 3
Kön

9%

76%

11%

varken eller

60%

Dåligt

2%

4%

Osäker/vet ej
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Livet just nu:

Ibland kan det vara viktigare att fira än att följa
folkhälsomyndighetens rekommendationer
Vilka aktiviteter kommer studenterna att delta i – oavsett riktlinjer?

Delta i något typ av utspring i
anslutning till din skola

10%

Ha en studentmottagning

16%

Festa på examenskvällen/
studenten
Åka flak/någon typ av
parad genom stan
Gå på studentskivor
under maj

55%

42%

23%

7%

12%

30%

44%

30%

33%

39%

36%

Deltar även om de förbjuds

Fråga:
Nedbrytning:
Filter:

27%

Deltar bara om det är tillåtet

Vilka av följande aktiviteter tror du att du kommer att delta i?
Gymnasieelever
Åk 3

38%

Deltar inte oavsett

9%

12%

15%

10%

13%

Åsikterna går isär på frågan om vilka aktiviteter
kopplade till studenten som gymnasieeleverna tror
att de kommer att delta i.
Nästan 1 av 3 anger att de inte kommer att delta i
fester på examenskvällen oavsett om det förbjuds
eller inte. Men en antal studenter menar på att de
kommer att genomföra aktiviteter även om de är
förbjudna.

Osäker/vet ej
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Kapitel 2:

Framtiden
?

Har framtidsplanerna
förändrats på grund av
Coronapandemin?

Gymnasieelevernas
möjligheter till att få ett
sommarjobb?

Hur ser studenterna
på deras chanser till att
få ett jobb i höst?
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Framtiden:

Fler oroade inför framtiden
Inte bara hur livet uppfattas just nu har ändrats för många gymnasieungdomar, utan
även framtiden på längre sikt oroar i betydligt högre utsträckning än tidigare. Givet
hur snabbt arbetsmarknaden försämrats är det kanske inte så konstigt, men som vi
ska se längre fram har många ändrat, och fått ändra, sina planer både på kort och
lång sikt.

Hoppfull inför framtiden
Vår 2020

Höst 2019

Fråga:
Nedbrytning:
Filter:

Hur uppfattar du livet just nu?
OBS: svarsalternativet ”vet ej” redovisas inte.
Gymnasieelever
Tidsjämförelse. Skalfråga (-2 / +2) alternativ ”-1” och ”-2”, samt ”+1” och ”+2” redovisas sammanslaget.

31%

0

Oroad inför framtiden

21%

50%

48%

19%

31%
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Framtiden:

2 av 5 har blivit av med sitt sommarjobb
1 av 4 gymnasieelever uppger att de blivit av med sitt planerade sommarjobb, eller
annorlunda utryck 2 av 5 av alla som hade ett. För de 16-17-åringar och som ännu
inte hunnit skaffa ett sommarjobb upplevs möjligheterna också som begränsade.
Endast 30% av åk. 1 och åk. 2 eleverna uppger att deras möjligheter till ett
sommarjobb är ganska eller mycket stora.

37%
31%
25%

6%

Ja, jag har ett
planerat

Jag hade ett planerat
men har blivit av med
det

Nej, men hade
gärna velat ha ett

Nej, vill inte ha något
sommarjobb

Total

Fråga:
Nedbrytning:
Filter:

Har/hade du ett sommarjobb planerat??
Gymnasieelever
Kön
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Framtiden:

Även extrajobben påverkas när
arbetsmarknaden försämras
Drygt 2 av 5 gymnasieelever hade ett extrajobb innan Corona-pandemin började.
Bland dessa har nästan två tredjedelar drabbats av reducerad arbetstid eller
uppsägning.

64%
57%
51%

17%

14%

16%

17%

15%

17%

17%

10%
5%

Ja, och har kvar det fortfarande Ja, har kvar det men jobbar
i samma utsträckning
färre timmar än tidigare

Tjej

Fråga:
Nedbrytning:

Hade du något extrajobb innan Corona-perioden började?
Kön

Ja, men har blivit av
med det helt

Kille

Nej

Total
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Framtiden:

Nyexaminerad & arbetslös?

38%
24%
14% 15% 14%

13%
6%

20%

19%

16% 17%
10% 10% 10%

7%

Mycket bra

Ganska bra

Åk 3 yrkesprogram

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:

15% 17%

35%

Varken eller

Ganska dåliga

Åk 3 högskoleförberedande program

Hur ser du på dina möjligheter att få ett jobb i höst om du skulle vilja ha ett?
Gymnasieelever årskurs 3
Gymnasieprogram

Mycket dåliga

Osäker/vet ej

Och inte ser inte så mycket ljusare ut framåt
heller. Frågar man sistaårseleverna om deras
möjligheter att få jobb under hösten svarar hela
52% att chanserna till jobb efter studenten är
ganska eller mycket dåliga. Dock är elever på
yrkesprogram snäppet mer optimistiska än de
som går ut ett högskoleförberedande program.

Total gymnasieelever åk 3
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”Planer om att resa, jobba
utomlands, bli fjällguide/
skidinstruktör med flera känns
svåra eller omöjliga att
genomföra nu och får antingen
skjuta på de eller tänka om :/.
Det "fria valet" känns inte lika
fritt längre.”
- Kille, 18 år

Fråga:

Du svarade att Corona har påverkat dina framtidsplaner, vad är det som har förändrats?
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Framtiden:

Små förändringar i vad eleverna vill göra efter
gymnasiet jämfört med i höstas
50%
50%

Jobba

42%
46%

Plugga
25%

Ut och resa

34%
8%
11%

Göra GMU eller värnplikt
Ägna mig åt mitt intresse
Starta eget
Bara ta det lugnt

Fråga:
Nedbrytning:
Filter:

7%
11%
5%
8%
4%
6%

Satsa heltid på min idrott

3%
4%

Åka iväg som au-pair

3%
4%

Tenta upp betyg/läsa på Komvux

4%
3%

Vad vill du helst göra direkt efter gymnasiet? (Max 2 svarsalternativ)
Gymnasieelever
Gymnasieelever åk 1-3, Tidsjämförelse

Vår 2020
Höst 2019
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Framtiden:

Stora skillnader i vad sistaårselever helst velat göra
efter studenten, och hur planerna för hösten ser ut
43%
42%

Plugga

38%

Jobba

58%
5%
6%

Tenta upp betyg/läsa på Komvux
Göra GMU eller värnplikt

4%
5%

Bara ta det lugnt

4%
4%

Ägna mig åt mitt intresse
Ut och resa
Starta eget

Fråga:
Nedbrytning:
Filter:

3%
6%
1%
23%
1%
5%

Satsa heltid på min idrott

1%
1%

Åka iväg som au-pair

0%
2%

Vad sistaårselever tror att de
kommer att göra i höst
Vad sistaårselever helst vill göra
direkt efter gymnasiet

Vad vill du helst göra direkt efter gymnasiet? (Max 2 svarsalternativ) / Vad tror du att du kommer att göra i höst? (Max 1 svarsalternativ)
Gymnasieelever
Gymnasielever åk 3

Jämfört med hösten 2019 är det relativt små
förändringar i vad gymnasieeleverna helst vill göra
direkt efter gymnasiet. Däremot är skillnaderna
mycket stora bland sistaårseleverna jämfört med
frågan vad de faktiskt tror att de kommer att göra.
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Framtiden:

Förändrade framtidsplaner
Tre av tio uppger att deras framtidsplaner har förändrats på grund av Corona. Primärt
handlar det om inställda resor, avbrutna utlandsstudier och att fler valt att söka
utbildning till hösten, trots att de hellre velat arbeta.

56%
47%

”Denna sommar skulle jag eventuellt
delta i en sommarforskarskola, men
tyvärr blir det inte av vilket kommer
påverka mina möjligheter till
gymnasiearbetet och en erfarenhet
jag går miste om. Dessutom skulle jag
även eventuellt sommarjobba i ett
sjukhus via sll vilket heller inte blir av.
Skulle även skrivit högskoleprovet
vilket blev inställt.”
- Tjej 18 år

Fråga:
Nedbrytning:
Filter:

Har du ändrat dina framtidsplaner på något sätt på grund av Corona?
Gymnasieelever
Kön

39%

36%
29%

25%

23%

Ja

Nej

Tjej

Kille

22%

23%

Osäker/vet inte

Total
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Framtiden:

En av fyra tror att de kommer studera vidare
tidigare än de annars planerat

59%
53%
48%

29%

22%

26%

23%
19%

Ja

Nej

Tjej

Fråga:
Nedbrytning:
Filter:

Kille

Osäker/vet inte

22%

Många av de som kommer studera vidare tror att de
kommer att göra det tidigare är planerat.

Ungefär en av sex gymnasieelever (17%) tror att
deras val av utbildning kommer att påverkas av
Coronapandemin. Det vill säga att de tänk läsa en
viss utbildning innan Corona men nu tänker läsa
något annat istället.

Total

Tror du att du kommer studera vidare tidigare än vad du hade tänkt dig på grund av Corona? / *Tror du att dina val av eftergymnasial utbildning kommer att påverkas av Coronas effekter?
Svarat ”Ja” på frågan Tror du att du kommer läsa vidare inom tre år efter studenten?
Elever åk 3 på frågan ” Tror du att du kommer studera vidare tidigare än vad du hade tänkt dig på grund av Corona?”
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”Man måste nu tänka
på vilka jobb som faktiskt
kommer vara kvar efter
denna pandemi och välja
utbildning efter det. Då
många jobb har nu fått
hårdare konkurrens än
innan Corona.”
- Tjej, 19 år

Fråga:
Filter:

Hur tror du att dina utbildningsval kommer att påverkas?
Individer som svarat ''Ja, Corona kommer att påverka mitt val'' på frågan Tror du att dina val av eftergymnasial utbildning kommer att påverkas av Coronas effekter?
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Kontakt:
Ulrik Hoffman (VD)
ulrik@ungdomsbarometern.se

För frågor och press/media:
Sofie Jonsson
sofie@ungdomsbarometern.se

Ansvarig analytiker Isabelle Ahlman
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