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Bakgrund 
Denna rapport är den tredje i en rad av undersökningar kring unga människors vardag 

och livsvillkor som görs av tidigare stadsdelen Östra Göteborg, numera social-

förvaltningen Nordost. Rapporterna sammanställs under samlingsnamnet ”1000 Unga 

Röster från Öster™”. De har gjorts på uppdrag av de enhetschefer under vilka 

funktionen metodutveckling för Ungt inflytande har organiserats. 

Under de nästan två år som coronapandemin dikterat villkoren för hur, var, och vid vilka 

tidpunkter vi lever och interagerar med varandra har det blivit alltmer tydligt att barn 

och unga har haft särskilda utmaningar med de nya livsvillkoren. Trots att de som 

åldersgrupp har minst medicinsk trolighet att bli smittade, allvarligt sjuka, eller dö av 

Covid-19, så har deras värld vänts fullkomligt upp och ner, främst som konsekvens av 

den ålagda distansundervisningen som den allra största majoriteten av undersökningens 

åldersmässiga målgrupp har erhållit. Under 2020 års undersökning togs corona och 

Covid-19 upp i ett antal frågor, och redan där var det tydligt att endast cirka fyra 

månader in i pandemin så var det stora problemet för många unga just distans-

undervisningen. Andra kringliggande faktorer såsom brist på utrymme i hemmet, strypt 

socialt umgänge, en mera stillasittande tillvaro, och oförmåga att fortsätta sina 

föreningsaktiveter, kan också förutsättas ha påverkat specifikt ungdomar på ett menligt 

sätt. 

Det är för att tydligare kartlägga på vilka olika sätt som pandemin drabbat barn och unga 

som undersökningen och denna påföljande rapport gjorts. Den har initierats av 

dåvarande chefen för Fritid mötesplatser Öster inom socialförvaltningen Nordost i 

Göteborgs Stad, och har sammanställts av metodutvecklaren för Ungt inflytande i 

samma dåvarande enhet. 
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1 Mål och syfte med 
undersökningen 
För att få en uppfattning om vilka konsekvenser på barn och unga som coronapandemin, 

och påföljande lokala och statliga restriktioner, har haft samt hur detta har upplevts av 

de unga, påbörjades under vinter-vår 2021 planeringen av en ny större undersökning av 

den tidigare utfrågade målgruppen 12–19 år. Målgruppen skulle, som tidigare år, vara 

bosatt i den forna stadsdelen Östra Göteborg, det vill säga stadsområdena Bergsjön, 

Gamlestaden, Kortedala, Kviberg och Utby (nedan sammanfattningsvis oftast 

benämnda som östra Göteborg). 

Meningen med undersökningen och rapporten är att uppmärksamma de ungas situation 

under coronapandemin, vilket kan ge beslutsfattare på alla nivåer en bättre förståelse för 

ungas upplevelser och behov i samband med de omvälvande och unika situationer som 

pandemin gav och fortfarande ger upphov till. 

2 Metod 
Det frågebatteri som enkäten innehåller är främst omarbetade frågeställningar från 

SOM-institutets undersökning från mars 20201 om det svenska folkets upplevelser av 

Coronapandemin, kompletterat med frågor som cirkulerat i den forna stadsdelen sedan 

förra våren. Exempel på frågor av den första kategorin: 

• Har du under de senaste 18 månaderna sökt vård för att du varit  

orolig att du blivit smittad av viruset? Svarsalternativ JA eller NEJ 

 

• Har någon nära vän till dig drabbats av corona? Svarsalternativ JA eller NEJ 

 

• Hur oroad är du för din familjs skull för coronaviruset och dess följder? 

Svarsalternativ Mycket oroad/Ganska oroad/Inte särskilt oroad/Inte alls oroad 

 

Exempel på frågor med mer lokalt ungdomsfokus: 

• Upplever du att pandemin har drabbat unga (12-19 år) på något särskilt sätt, 

jämfört med övriga befolkningen? Svarsalternativ JA eller NEJ. 

 

• Skulle du vilja vaccinera dig mot Covid-19, om du fick möjlighet? 

Svarsalternativ JA eller NEJ. 

 

• Vilken tycker du är den viktigaste frågan idag för ungdomar 12-19 år i östra 

Göteborg och varför är den viktigast? Öppet svarsalternativ. 

 
1  SOM-institutet (Samhälle, Opinion, och Massmedier) vid Göteborgs universitet bedriver 
forskning, genomför och publicerar studier kring lokala, regionala och nationella företeelser och 
frågeställningar sedan 1986. 
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Frågorna har granskats, bearbetats och i några fall redigerats av en grupp ungdomar 

knutna till undersökningen som handledarassistenter. Detta i syfte att omformulera 

svårförklarade begrepp, och för att anpassa frågorna till ett mer vardagligt språk bland 

unga. Enkätfrågorna finns som bilaga. De svar som undersökningen genererade 

inhämtades som rådata i enkätform, det vill säga direkta utfrågningar av målgruppen i 

gatumiljö. De som intervjuade respondenterna var 20 feriearbetare i årkurs 9 i 

grundskolan.  

 

Frågorna ställdes under perioden 21 

juni till 23 juli 2021, med uppehåll 

5-10 juli. Totalt inhämtades 1086 

svar under 19 arbetsdagar, främst 

dagtid. I databearbetningsverktyget 

Defgo™ användes sedan endast 

svaren från de som fullföljt enkäten, 

sammanlagt 961 respondenter. 

Svaren rapporterades in, antingen 

direkt eller i efterhand, i elektronisk 

form på en dedikerad hemsida, för 

att därefter kunna bearbetas 

statistiskt i mer översiktlig form. 

Därefter har svaren kategoriserats 

ännu snävare och med jämförelser 

mellan olika grupper, såsom 

könsmässig tillhörighet, var i staden 

den svarande bodde, och yngre 

gentemot äldre enkätbesvarare. Alla 

svar har lämnats frivilligt och 

anonymt. En enkät besvarades på 

cirka 12 minuter, enligt 

samstämmiga uppgifter från de 

intervjuande feriearbetarna. 

 

Slutligen har en första rapport med samlad statistik, jämförelser i några underkategorier 

av ungdomar, och de mest slående fynden ur undersökningen nu sammanställts. Vi som 

har påverkan, mandat och makt över våra yngre medborgares vardag kan här ta till oss 

deras erfarenheter, åsikter och frågor kring pandemin i första hand. Några avslutande 

frågor i enkäten handlar om de ungas kännedom om samt intresse för att påverka i 

samhället, deras fritidssysselsättningar, och spenderad tid på internet. Dessa frågor finns 

även med i de två tidigare undersökningarna och har främst tagits med i jämförande 

syfte, för att se om pandemin påverkat även dem.  

 

 

 

 

 

Kortedala Torg, en av platserna där         

   intervjuerna genomfördes sommaren 2021. 
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3 Övergripande resultat 

3.1 Allmän information om deltagarna 
Drygt 1000 ungdomar deltog, vilket enligt uppgift från tidigare gjorda undersökningar 

på målgruppen gör studien till den största som genomförts på ungdomar, utanför skoltid 

i det aktuella stadsområdet. 961 av dessa svar har använts i rapporten, vilket är antalet 

som genomförde enkäten från början till slut. Av dessa angav 863 respondenter (90%) 

att de bodde i området östra Göteborg. Det motsvarar 19,5% av de 4.421 personer i 

åldersgruppen som registrerats som boende i stadsområdet 2020, enligt Göteborgs Stads  

officiella statistikdatabas2. Med andra ord har ungefär en femtedel av ungdomarna 12-

19 år i stadsområdet besvarat enkäten. Det är dessa som rapporten främst ägnar sig åt. 

Bakgrund på de enkätbesvarare som angav att de bodde någonstans i 

den forna stadsdelen Östra Göteborg 

Nedan följer en del bakgrundsfakta på de ungdomar som angivit någon del av före 

detta stadsdelen Östra Göteborg som bostadsort:  

 

Stadsområde, ålder, kön  Procent Antal ungdomar 

Bergsjön   34 294 

Gamlestaden   13 110 

Kortedala   22 192 

Kviberg   10 87 

Utby   21 180 

 

Ålder 12-14   25 214 

Ålder 15-16   41 354 

Ålder 17-19   34 295 

 

Angivit Kvinna som kön  47 404 

Angivit Man som kön  48 418  

Angivit Annat som kön  3 21 

Ville ej ange kön  2 20  

 

Egen och föräldrars födelseort Procent Antal personer 

Född i Göteborg   67 581 

Född någon annanstans i Sverige 8 70 

Född någon annanstans i Europa 10 84 

Född utanför Europa  15 128 

Båda föräldrar födda i Sverige 35 305 

Minst en förälder född utanför Sverige 65 558 

 
2 www.statistikdatabas.goteborg.se 
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3.2 Så har corona påverkat unga i östra Göteborg 

3.2.1 Egna upplevelser av hälsa och oro 

Så här upplever de unga att de drabbats gällande hälsa och oro, uttryckt i 

procent: 

Sökt vård för corona 27 

Har testats för corona 50 

Drabbats av corona/varit sjuk i Covid-19 18 

Drabbats fysiskt av corona 24 

Drabbats psykiskt 23 

Ville vaccinera sig om det gick 58 (endast JA eller NEJ som svarsalternativ) 

Någon i familjen drabbad 51 

Nära vän drabbad 70 

Släkting drabbad 68 

Tycker pandemin påverkat skolan 74 (4% av de svarande gick ej i skolan) 

Är mycket oroad för sin egen skull 7 

Är mycket oroad för familjens skull 28 

Är mycket oroad för vänners skull 11 

Är mycket oroad för samhällets skull 19 

Tycker att livet hemma förändrats negativt 25 

3.2.2 Upplevelser av corona utifrån olika skalor 

I de första fyra frågorna nedan är 1 den lägsta rankningen och 10 är högst: 

Har påverkats mycket fysiskt (rankat 8-10)  19% 

Har påverkats mycket psykiskt (8-10)  14% 

Diskuterar pandemin mycket idag (8-10)  9% 

Tror att de diskuterar pandemin mycket om ett år (8-10) 9% 

 

Här nedan fick respondenterna tycka till om myndigheternas restriktioner utifrån fem 

svarsalternativ: 

 

Tycker åtgärderna har varit alldeles för strikta 8% 

Tycker åtgärderna har varit lite för strikta  15% 

Tycker åtgärderna har varit lagom   48% 

Tycker åtgärderna har varit något otillräckliga 18% 

Tycker åtgärderna har varit mycket otillräckliga 11% 
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3.2.3 Att följa rekommendationer och restriktioner 

Enkätbesvararna har själva upplevt att de har varit mycket strikta med att: 

Stanna hemma vid symtom   46% 

Avstå från onödiga resor   30% 

Använda handsprit i kontakt med andra  25% 

Handskar och/eller handsprit i affärer  18% 

Använda desinfektion på gemensamma ytor  12% 

Använda ansiktsmask utanför hem och skola 15% 

Hälsa på kompisar på avstånd  9% 

Undvika att ta i hand med andra  12% 

Undvika platser med risk för trängsel  12% 

Undvika möten med mer än åtta personer  12% 

 

3.2.4 Förtroendet för medier kring pandemin 

Andelen som har mycket eller ganska stort förtroende för information om pandemin 

från olika medier och kunskapsförmedlare. Svar anges i procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborgs-Posten 49 

Aftonbladet/Expressen/Kvällsposten 48 

TV4 47 

Göteborg Direkt 42 

Sveriges Radio 40 

Google 39 

Andra morgontidningar 36 

Instagram 31 

Youtube 29 

Wikipedia 22 

Facebook 18 

Twitter 18 
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Andra källor som respondenterna hämtade information om corona från, och hur många 

gånger de nämns, av 863 svar: 

 

Källa Nämnd antal gånger 

Tiktok 55 gånger 

Snapchat 46 

Familj/föräldrar 17 

Skola/lärare 9 

Vänner/gatan 6 

 

Sjukvårdslinjen 1177, Flashback, forskning, källkritik, samt Netflix nämns en gång 

vardera som källor till information om pandemin. 

 

3.2.5 De ungas egna förslag rörande restriktioner 

Var tredje enkätbesvarare har lämnat ett eller fler tips till beslutsfattare om pandemin i 

undersökningssvaren.  

Flera svar liknar varandra och har grupperats nedan för enklare översikt. De mest 

förekommande förslagen till beslutsfattare är, med frekvens inom parentes: 

• Inför mer och hårdare restriktioner, till exempel straff för de som inte följer 

regler, utegångsförbud vid symtom, och kontrollera folktäthet med vakter (59) 

• Följ rekommendationerna bättre, t ex att hålla avstånd och stanna hemma vid 

symtom (26) 

• Ta bort distansundervisningen (24) 

• Tänk igenom besluten bättre/mer logiska restriktioner och rekommendationer 

(21) 

• Dela ut gratis ansiktsskydd i kollektivtrafiken (17) 

 

Förslag som förekommer fler än enstaka gånger: 

 

• Erbjud gratis handsprit i kollektivtrafiken (9) 

• Erbjud gratis ansiktsskydd på allmänna platser (9) 

• Lätta på restriktionerna (9) 

• Fråga de unga om deras åsikt, särskilt vad gäller distansundervisningen (7) 

• Överdriv inte riskerna med Ccrona (7) 

• Lockdown/stäng gränserna (7) 

• Använd och köp in mer vaccin (3) 
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Enstaka förslag till beslutsfattarna kring pandemin: 

 

• Följ bra exempel från andra länder  

• Vänta med att återgå till det normala tills efter att alla har vaccinerats 

• Utöka turtätheten i kollektivtrafiken för att slippa trängsel 

• Sänk priserna på ansiktsmask och handskar 

• Erbjud bättre stöd för att kunna stanna hemma 

 

”Sätt bättre och logiska restriktioner. Exempelvis så säger ni att 

det inte kan samlas mer än åtta personer på en plats, dock så 

låter ni skolor ha 20+ elever i ett klassrum utan mask.” 

Citat från en av respondenterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utomhusaktiviteterna utanför Bergsjöskolan var extra populära sommaren 2021. 
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3.3 Andra frågor till ungdomar i östra Göteborg 

3.3.1 Att vara med och påverka 

Svar anges i procent. 

Är du aktiv i påverkansgrupp? 11 

Har skolan klassråd? 81 (4% av de svarande 

gick ej i skola) 

Har skolan elevråd? 87 

Uppmuntrar skolan medverkan i råd? 57 

Vill du vara med och påverka? 8 

Känner du till Östra Göteborgs Ungdomsråd? 17 

Känner du till Ungdomsfullmäktige? 52 

3.3.2 Vad är den viktigaste frågan för ungdomar i östra Göteborg 

just nu?  

För den här frågan noterades över 800 svar. Även dessa har grupperats för enklare 

översikt nedan. Det vanligaste svaret på frågan om vad den viktigaste frågan för 

ungdomar i östra Göteborg är just nu, var varianter på ”Vet ej”, eller ”Ingen åsikt”. Över 

200 svarade på liknande sätt. 

 

Dessa områden var de viktigaste ämnena som ungdomarna hade frågor om (frekvens i 

parentes): 

 

• Skola/utbildning/betyg (nämns vid 170 tillfällen) 

• Allmänt mående och välbefinnande (85) 

• Frågor om corona, inklusive dess påverkan på distansundervisning (81) 

• Psykisk (o)hälsa (77) 

Några ämnen kan rankas i ett mittskikt bland viktiga frågor hos enkätbesvararna: 

• Framtiden (37) 

• Fritidsaktiviteter/fritiden (32) 

• Jämställdhet/feministiska frågor (14) 

• Trygghet (14) 

• Arbete/jobbmöjligheter (13) 

• Att följa restriktioner och rekommendationer från myndigheter (13) 

”Vår framtid. Ni vuxna leker runt ganska mycket med 

ungdomars framtid oavsett om det gäller skolan, betyg  

eller rättigheter. Betygsystemet måste ändras, gymnasie-

antagningssystemet måste ändras, ni måste lyssna mer  

på ungdomars röster när det finns en fråga om oss. Ni  

kan inte låta 40+ år gamla människor att sätta regler  

för oss ungdomar utan att se vårt perspektiv.” 

Ett av svaren på vad den viktigaste frågan för ungdomar i östra 

Göteborg är just nu. 
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Andra frågor som ungdomarna i undersökningen tyckte var viktiga (minst två 

förekomster), svar i antal förekomster: 

• Vuxna bör lyssna mer på ungas åsikter, ex.vis kring distansundervisning (9) 

• Sällskap/umgänge/vänner (9) 

• Kollektivtrafiksfrågor (7) 

• Miljöfrågor (7) 

• Familjen/familjefrågor (4) 

• Pengar/ekonomi (3) 

• Rasism (3) 

• Samhället i stort (3) 

• Säkerhet (3) 

• Existentiella frågor3 (2) 

• Fältgruppen (2) 

• Kriminalitet (2) 

• Segregation (2) 

 

3.3.3 Unga fritidssysslor  

Detta uppgav ungdomar 12–19 år i östra Göteborg att de gjorde på sin fritid. 

Svar anges i procent, flera svar kunde lämnas: 

Är med kompisar utanför hemmet 81 

Umgås med familjen  79 

Är med kompisar hemma  60 

Umgås med släkt  57 

Shoppar i köpcentrum  53 

Shoppar online  49 

Spontanidrottar  45 

Tränar på exempelvis gym  45 

Tränar i en förening  39 

Vistas i naturen  35 

Gaming online  34 

Sällskapsspelar  33 

Dataspel/osv offline  32 

Makeup/hårvård  29 

Tar hand om sällskapsdjur  28 

Läser böcker   25 

Besöker fritidsgård  23 

Ritar/målar/tecknar  18 

Läser tidskrifter/tidningar  10 

Annat, se nästa sida  13 

 

 
3 Två frågor har tolkats att tillhöra denna kategori: ”Vem är jag?”, samt ”Kommer vi överleva?” 
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Andra sysselsättningar inkluderade (antal förekomster inom parentes): 

• Sociala medier (17 förekomster) 

• Kollar tv-serier/filmer (16) 

• Sover/vilar/chillar (9) 

• Arbetar (8) 

• Moped- eller bilkörning (6) 

• Pluggar (6) 

• Fotograferar (2) 

• Lyssnar på ljudböcker (1) 

• Virkar/stickar/syr (1) 

• Ägnar sig åt politik (1) 

 

3.3.4 Tid som spenderas online 

Så här mycket av den vakna tiden bedömde respondenterna att de ägnade online, utifrån 

en tiogradig skala där 1 är ingen tid alls, och 10 är i stort sett all vaken tid:  

Ingen tid online alls:  0,4% 

Tid online, rankat 1-3:  4% 

Tid online, rankat 6-10:  84% 

Tid online, rankat 8-10:  51% 

3.3.5 Vad mer säger ungdomarna från östra Göteborg i 

undersökningen? 

24%, alltså var fjärde respondent, uppgav att de hade påverkats fysiskt av 

coronapandemin. Här är de vanligaste svaren på hur de upplever att de påverkats, i 

frekvensordning): 

• Ingen eller eftersatt träning; nämns i ungefär 50% av svaren 

• Inte kunnat leka/spontanidrotta/röra på sig; ungefär 25% av svaren 

• Olika sjukdomssymptom, såsom illamående, andnöd, hosta, halsont, 

förkylning, tappat lukt- och/eller smaksinne; ungefär 20% av svaren 

 

• Inte kunnat gå till skolan/skolrelaterad anledning; ungefär 20% av svaren 

• Trött/trög/svag; ungefär 15% av svaren 
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23%, också närmare var fjärde respondent, uppgav även att de hade påverkats psykiskt 

under samma period. Här är de vanligaste svaren på hur de påverkades (frekvens i 

parentes): 

 

• Deprimerad (nämns 28 gånger) 

• Begränsat socialt liv (23) 

• Orolig för/omotiverad av skolgången (20)  

• Känsla av ensamhet/isolering (19) 

• Känsla av ofrihet, allmänt begränsad (17) 

• Känsla av oro (7) 

• Jobbigt/tråkigt (5)  

• Mentalt trött/utmattad (5) 

• Ångest (3) 

• Stressad (2) 

• Arg/känsla av ilska (1) 

• Dödsångest (1) 

3.4 Vad har påverkats mest under pandemin 
Enkätbesvararna fick nämna tre områden i livet, ett ord för vardera område, som 

påverkats mest under pandemin. Dessa är de områden som ungdomarna från östra 

Göteborg upplevde hade påverkats mest: 

1. Överlägset flest gånger nämns skolan, distansundervisning, och/eller betyg som 

den mest påverkade faktorn i de ungas liv under pandemin fram till sommaren 

2021. Av 863 tillfällen har just ordet ”skola” använts 277 gånger (32%) som första 

svar på frågan. Det nämns 50 gånger som andrasvar, och 24 gånger som svar 

nummer tre. Tolkar vi dessutom in orden ”distans”, ”distansundervisning”, 

”onlineundervisning” samt ”betyg” till samma kategori av svar stiger siffrorna till 

342 som första svar (40% av gångerna), 59 gånger som andraval, och 30 gånger 

som tredjesvar.  

2. Det som påverkats näst mest är den egna träningen, ibland benämnt som en 

specifik idrott (fotboll, basket, handboll, gymnastik, osv). Som första svar dyker 

det upp 35 gånger, som andrasvar 87 gånger, och som tredjesvar 61 gånger.  

 

3. På tredje plats i vad som upplevts som mest påverkat under pandemin hamnar 

orden ”socialt liv”, ”det sociala”, samt ”socialitet”4.  Det valdes tjugo gånger 

som det första svaret, 34 gånger som andrasvar, och 22 gånger som tredjesvar. 

 
4 Det sista ordet kan tolkas som både ”nivå av social kompetens” och ”möjligheten att kunna 
umgås”. I kontexten av denna rapport används den senare betydelsen. 
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Andra högt rankade företeelser som påverkats bland unga under pandemin är, i 

fallande skala: 

• Vänner 

• Fester/nöjen/restaurangbesök/bröllop/bio/semester 

• Kollektivtrafiken 

• Hemmalivet 

• Familjen 

• Hälsa 

• Jobb/arbete 

• Känslan av att vara isolerad/begränsad/utestängd 

• Resor 

• Shopping 

Ett fåtal (<10) av de 863 respondenterna från östra Göteborg svarade att de inte upplevt 

någon påverkan i något avseende av sina liv. Två ungdomar hade upplevt positiv 

påverkan, men inte beskrivit på vilka sätt. 

På frågan om respondenterna har upplevt att pandemin har drabbat unga 12-19 år 

på något särskilt sätt jämfört med övriga befolkningen svarar 41% JA. 

Anledningar som återkom väldigt ofta var: 

• Skolan. 

• Distansundervisningen. 

• Socialt liv/umgänge. 

• Aktiviteter och träningsformer anpassade för unga har ställts in. 

• Ovanan att ha samhället och sitt liv radikalt förändrat har lett till ökad oro. 

 

  

 

Pandemin har för många unga betytt ofrivillig 

isolering under långa perioder. 
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3.5 Tjejer vs killar 
 

Några noterbara skillnader mellan de som angivit binära kön presenteras här: 

 

 

 

Intressanta skillnader mellan tjejers och killars svar inkluderar även följande tre fynd: 

• Allmänt uppgav tjejer att de följt restriktioner och rekommendationer i högre 

grad än killar. 

 

• Förtroendet för mediers rapportering och information om pandemin var högre 

bland tjejer. 

 

• På frågan om den viktigaste frågan just nu för unga i östra Göteborg innehöll 

många av killarnas svar formuleringar kring skola och utbildning. Det gällde 

även tjejerna, men här fanns det även flera spörsmål kring psykisk ohälsa och 

om hur ungdomen mår allmänt. 

 

 

 

 

(Frågans nummer i enkäten inom parentes) %, tjejer %, killar 

(11) Har corona påverkat dig psykiskt på något sätt? Svar JA 29 17 

(13) Har någon i din närmaste familj drabbats av corona? Svar JA 57 46 

(22) Hur oroad är du för resten av samhällets skull för 

coronapandemin? Svar ”ganska oroad” eller ”mycket oroad” 

64 49 

(25) Hur mycket tycker du att pandemin har påverkat dig psykiskt,      

t.ex. dina tankar om dig själv, din omgivning, om du känt dig isolerad 

eller deprimerad, och tankar om vad som händer i världen? (Andel 

som angivit att de påverkats i mycket hög grad.) 

18 7 

(38) Känner du till Ungdomsfullmäktige? Svar JA 59 46 

(40) Gör på fritiden: tränar i förening 30 50 

(40) Gör på fritiden: spontanidrottar 33 59 

(40) Gör på fritiden: gaming online 15 52 

(40) Gör på fritiden: dataspel offline 15 50 

(41) Hur mycket av din vakna tid är du ute på nätet (skolarbete, följer 

och agerar i sociala medier, gaming online, lyssnar på streamad musik, 

kollar streamade filmer och tv-serier och program, googlar 

information, osv)? (Andel som valt något av de alternativ som anger 

högst andel tid, 8-10 på en tiogradig skala.)  

59 42 
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3.6 Äldre vs yngre deltagare 

 

En särstudie har gjorts på två ålderskategorier, 12-14 år samt 17-19 år. Syftet var att 

upptäcka eventuella skillnader i svaren på frågorna i enkäten mellan de yngsta och de 

äldsta respondenterna från östra Göteborg, och om grundskoleelever särskilde sig från 

gymnasieungdomar på något utmärkande vis.  

Totalt deltog 214 personer i åldern 12–14 år i undersökningen, vilket är cirka 25% av 

alla som deltog. Motsvarande siffra för 17–19-åringar är 295 personer, motsvarande 

cirka 34% av alla svarande.  

Övriga 41% av respondenterna från Östra Göteborg, 354 ungdomar, var 15-16 år gamla. 

Här nedan syns några av de större skillnaderna mellan de yngsta och äldsta 

ålderskategorierna:                           

     

(Frågans nummer i enkäten) %, 12-14 år %, 17-19 år 

(11) Har corona påverkat dig psykiskt på något sätt? Svar JA 15 25 

(14) Har någon nära vän drabbats av corona? Svar JA 63 75 

(17) Tycker du att coronapandemin har påverkat din 

skolgång? Svar JA 

59 76 

(18) Upplever du att pandemin har drabbat unga (12-19 år) på 

något särskilt sätt jämfört med övriga befolkningen? Svar JA 

30 44 

(34) Har din skola klassråd? Svar JA 91 66 

(35) Har din skola elevråd? Svar JA 94  77 

(36) Upplever du att din skola uppmuntrar att medverka i 

klassråd och elevråd? Svar JA 

61 55 

(40) Gör på fritiden: besöker en fritidsgård 45 35 

(40) Gör på fritiden: tränar på gym 27 55 

(40) Gör på fritiden: ritar/målar/tecknar 28 13 

(40) Gör på fritiden: shoppar online 32 51 

 

En ytterligare distinktion mellan åldersgrupperna är att yngre respondenter uppgav att 

de hade större förtroende för traditionella medier, såsom radio, TV, och dagstidningar. 

De äldre hade å sin sida mer förtroende för sociala medier och nätbaserade 

informationskanaler, såsom Instagram, Facebook och Google. 
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3.7 Östra Göteborg vs övriga bostadsorter 

Som tidigare nämnts var 863 av de svarande från östra Göteborg, och 98 respondenter 

bodde någon annanstans. Inga avgörande eller anmärkningsvärda skillnader har 

upptäckts mellan de som uppgett någon av stadsområdena i östra Göteborg som 

bostadsort och de från andra stadsdelar och städer.  

Det var en närmast identisk fördelning på bakgrundsvariabler som kön, ålder, egen och 

föräldrarnas födelseort. Detsamma gällde svaren i enkäten rörande hur coronapandemin 

hade påverkat livet, samt de övriga frågorna i enkäten. 

Med hänsyn tagen till att antalet respondenter från andra områden än östra Göteborg är 

så pass få kan inga övriga slutsatser dras om den specifika svarsgruppen. Generellt 

verkar dock som sagt deras svar överensstämma mycket väl med huvudgruppens.  

Bostadsområden utanför östra Göteborg som nämndes var: 

 

Område  Nämnt antal 

gånger 

Någonstans i före detta stadsdelen Angered  

(Angered, Gårdsten, Hammarkullen, Hjällbo,  

Knipared, Olofstorp, Rannebergen) 

44 

Centrum/Guldheden/Lunden/Linné/Majorna  10 

Floda/Lerum/Partille/Gråbo   9 

Härlanda/Kålltorp/Munkebäck/Björkekärr/Olskroken  6 

Hisingen (Hisingen, Biskopsgården)   5 

Kungälv/Jörlanda    4 

Långedrag/Skintebo/Högsbo/Tynnered/Västra Göteborg 3 

Trollhättan     2 

Kållered     1 

  

 

3.8 En intressant minoritet i undersökningen 
En säranalys gjordes ur Defgo:s™ rådatamaterial på de respondenter som svarade 

”Annat” på frågan om kön, eller som valt att inte ange något kön alls. Detta var alltså 

två olika svarsalternativ i enkäten, och försiktighet bör definitivt iakttas vid tolkning av 

de samlade resultaten från dessa två. Dock finns det en del intressanta skillnader i svar 

vid jämförelser med de andra deltagarna i undersökningen. Några axplock är: 

• Denna grupp var aningen äldre än genomsnittet i undersökningen, och bodde 

oftare i Gamlestaden eller Utby (22 respektive 35% i gruppen bodde här), än i 

Bergsjön eller Kviberg (11 respektive 8%). 13% av gruppen hade angett 

Kortedala som bostadsort, och 11% bodde någon annanstans. 
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• 39% var födda i Sverige, jämfört med snittet bland de svarande som var 67% 

svenskfödda. 

• Mer än var tredje respondent i denna grupp, 39%, uppgav siffrorna 8-10 på en 

tiogradig skala när de skulle skatta hur mycket de påverkats psykiskt av 

pandemin. I snitt låg samma siffra på 14%. 

• 35% uppgav att de hade mycket stort förtroende för SVT som förmedlare av 

information om corona, jämfört med 22% ur alla svar. 

• Generellt hade den här gruppen varit försiktigare i samröret med andra, och 

bättre uppmärksammat rekommendationer och restriktioner i förhållande till 

samtliga svarande. 

Gruppen som inte angett binär könstillhörighet eller som inte ville ange kön i 

undersökningen bestod av 41 individer, vilket blir 4,7% av andelen svarande från östra 

Göteborg. Den här sammanslagna gruppens resultat motsvarar nödvändigtvis inte en 

majoritet av dessa två ungdomskategoriers svar. Likväl finns det fog för att framöver 

genomföra en riktad studie kring specifikt ickebinära ungdomars vardag och livsvillkor 

i nordöstra Göteborg, inte minst sett ur de skillnader som uppkommit i 2021 års 

svarsanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distansundervisning har varit en enorm utmaning för många unga under 

pandemin. 
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4 Sammanställningar, analyser 
och framtida frågeställningar 

4.1 Unga är tydligt påverkade av coronapandemin 
under dess andra år 
Den tidigare rapporten om ungas vardag och livsvillkor som genomfördes på ungdomar 

12-19 år i före detta stadsdelen Östra Göteborg sommaren 2020, Unga Röster från 

Öster™, fann att pandemin hunnit sätta sina spår i målgruppen. Det gällde nya 

hygienrutiner, mer hemmavarande, och ändrade anställningsförhållanden för den 

minoritet som hade någon form av jobb. Den största skillnaden mot tidigare låg förstås 

i distansundervisning, ett helt nytt begrepp för de flesta under våren-sommaren 2020 

och det tillämpades främst på gymnasielever. Undervisningsmetoden blev inte populär, 

kan konstateras. I övrigt hade den nya farsoten ännu inte hunnit inverka speciellt menligt 

på majoriteten av de svarande (totalt 691 bearbetade svar, varav 641 från Östra 

Göteborg). Exempelvis hade ca 4% drabbats personligen av corona eller varit sjuka i 

covid-19 fram till juni 2020, medan samma siffra vid samma tidpunkt ett år senare var 

18%, alltså mer än fyra gånger så många som föregående sommar. 

Ett drygt års pandemiskt leverne senare hade andra känslor och insikter hunnit infinna 

sig. Det enskilt största problemet för ungdomarna verkar ha varit skolans nya 

förutsättningar. Att försöka plugga enbart via nätuppkoppling och mestadels i hemmiljö 

har inte fungerat bra, det framgår tydligt av denna rapport. Ännu mer saknat synes 

närvaron av och umgänge med andra människor utanför familjen ha varit. Att inte kunna 

interagera med sina klasskamrater, sina lärare, sin skolkurator, och andra funktioner 

kopplade till skolvärlden, har enligt de insamlade svaren varit väldigt tungt att 

genomleva, och har för många inneburit ett påbörjat eller ökat psykiskt lidande.  

Högt upp på listan över påverkansfaktorer som följd av pandemin är möjligheterna till 

regelbunden fysisk aktivitet. Många unga i undersökningen synes ha ”frusit fast” när 

deras ordinarie träning har ställts in, eller har avsevärt reducerats. Oförmågan att kunna 

spontanidrotta eller leka vägs också in i denna faktor. Några svar vittnar om att 

respondenterna hade slutat helt med fysisk träning. Ett sådant beslut kan också kopplas 

till andra problem, såsom isolering, sömnproblem, och känslor av otillräcklighet.  

Naturligt kopplat till de två ovan faktorerna kommer avsaknaden av ett fungerande eller 

tillfredsställande socialt liv. Sociala medier och flerfaldigt ökad närvaro på nätet under 

de 15 månader som föregick undersökningen kunde inte överbrygga känslor av 

ensamhet, depression och ångest i tillräckligt hög grad. Under en period i livet då sociala 

kopplingar är som mest begärliga och nödvändiga för en optimal uppväxt fick våra 

yngre medborgare detta essentiella behov uppfyllt i en mycket försvagad grad. 
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Det psykiska lidande som pandemin orsakat bör kopplas till den växande 

uppmärksamhet som ämnet psykisk ohälsa har fått under senare år i samhället. Ett citat 

från Västra Götalandsregionens rapport ”Hälsa och livsvillkor”5 från slutet av 2021 

beskriver läget väl: 

”Folkhälsomyndigheten konstaterar att andelen 13- och 15-åringar i Sverige som 

rapporterar psykosomatiska besvär har fördubblats sedan mitten av 1980-talet 

(Folkhälsomyndigheten, 2018)”. Ur samma rapport noteras: “Enligt Socialstyrelsens 

bedömning hade cirka 10 procent av pojkar och unga män år 2016 någon typ av psykisk 

ohälsa som föranlett kontakt med hälso- och sjukvård. För unga kvinnor var 

motsvarande siffra 15 procent. De diagnoser som främst ligger bakom ökningen är 

depressioner, olika ångestsyndrom, och neuropsykiatriska funktionshinder”. 

(Socialstyrelsen, 2017). 

4.2 Hörsamheten till rekommendationer och 
restriktioner från myndigheter är tveksam 
Som synes i sammanställningen på sidan 8 så självskattar ungdomarna sina egna 

insatser för att stoppa smittspridningen ganska lågt. Exempelvis uppgav färre än hälften 

att de hade varit strikta med att stanna hemma vid symptom, och en av tio hade avstått 

från att ta i hand med andra, eller hälsat på sina kompisar på avstånd. 

Några faktorer som kan tänkas ha inverkat i sådana umgängesmönster kan vara: 

• gamla vanor som hänger kvar sedan tidigare 

• sedvänjor och uppmaningar, eller avsaknad av dessa, i hemmet 

• att vilja vara en del av en gemenskap, kopplat till att inte vilja sticka ut som 

ovanlig, så kallat grupptryck 
 

• övertro på sin egen immunitet 

• underskattning av pandemins verkningar och förmåga att spridas  

• låg tilltro till myndigheters hantering av pandemin  

• svagt intresse för och/eller tilltro till den information om pandemin som 

förmedlas av föräldrar, skola, hälsomyndigheter och medier, se även nedan. 

 

Önskan om att skydda medborgarna från pandemin kan förstås inte gå i uppfyllelse om 

inte de yngre i samhället kan förmås att delta aktivt i det arbete som behövs göras. 

Vuxenvärlden behöver därmed fundera mer på hur även unga människor kan bli en del 

av den gemensamma lösningen till att minska smittspridning och avlasta sjukvården. 

 
5 VGR Analys rapport 2021:52, Koncernkontoret 2021-12-28 
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4.3 Förtroendet för mediers information och 
kunskapsförmedlande om pandemin är lågt 
Ulrika Andersson, docent vid Göteborgs universitet, knuten till nämnda SOM-institutet, 

och aktuell som forskare kring allmänhetens förtroende för medias roll som 

kunskapsförmedlare under pandemin, citeras ur sin rapport ”Förtroende för medier 

under pandemin”6 från slutet av 2021:  

”Svenska medier har spelat en viktig roll under pandemin genom att förmedla nyheter 

och information om coronaviruset och genom att granska myndigheter, ansvariga 

politiker och andra centrala aktörer. Direktsända pressträffar och live-rapportering har 

varit viktiga inslag i bevakningen av pandemin. Medierna har onekligen fyllt en viktig 

funktion i samband med krisen. Men för att budskapet [från myndigheter, ansvariga 

politiker och andra centrala aktörer] ska gå fram krävs att människor är intresserade av 

att ta del av nyheterna. Likaså att de känner förtroende för medierna. Frågan är i vilken 

utsträckning pandemin har påverkat den svenska allmänhetens medieförtroende?” 

I docent Anderssons rapport, som vilar på nationella undersökningar på medborgare i 

åldrarna 16-85 år, framkommer det att betydligt färre yngre medborgare har mycket 

eller ganska stort förtroende för mediernas innehåll än övriga ålderskategorier. Detta 

gäller för såväl traditionella mediekluster såsom tv, radio, dags- och kvällstidningar, 

som för sociala medier och informationstjänster, exempelvis Facebook, Instagram, 

Google och Wikipedia. Generellt ligger andelen med ganska eller mycket stort 

förtroende för olika medier runt 46% för 16–29-åringar. Detta att jämföra med cirka 

65% för övriga äldre tillfrågade åldersgrupper (30-85 år; förtroendet är stigande med 

ålder i undersökningen).  

Siffran för de yngre i denna SOM-

undersökning ligger i linje med fynden från 

östra Göteborg, och bekräftar dessa. Det 

finns alltså en tydlig avsaknad av förtroende 

bland unga för vad både traditionell media 

rapporterar och för vilken information som 

finns tillgänglig på andra informations- och 

kunskapsförmedlande tjänster. Även här 

behöver vi vuxna bli mer lyhörda för hur 

ungdomar tar till sig av medierapportering, 

och i vilka kanaler de får sin omvärldsbild 

bekräftad. Det är uppenbarligen en knapp 

majoritet av de unga i Sverige som ägnar sig 

åt traditionell mediabevakning. 

 

 

 
6 Undersökningen gjordes på nationell nivå under april-juni 2021, och innefattade nära 2000 
medborgare i åldrarna 16-85 år.  Mer om SOM-institutets pandemirelaterade undersökningar 
finns på www.gu.se/som/corona 

 

          Många unga ägnar sig åt annat  

         än traditionell mediabevakning. 
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4.4 Intresset av att påverka i sin ort, stad, eller 
samhället minskar bland unga 
Knappt var tionde respondent i undersökningen svarade JA på frågan om denne ville 

vara med och påverka i sitt närområde, stadsområde, eller staden. Rent intervjumässigt 

kan det ovanligt låga7 intresset för att påverka vara kopplat till följande faktorer: 

• Frågan var inte en del av det långa frågebatteriet kring just coronapandemin, 

utan ingick i en avslutande del av intervjutillfället som handlade om möjligheter 

för och medverkan i olika påverkansorganisationer. Det nya fokuset i fråge-

ställningarna kan ha inverkat på svaren. Se även bilagan. 

• En enkätintervju tog cirka 10-15 minuter att genomföra. Frågorna om påverkan 

i samhället kom på slutet av enkäten. Det är troligt att en viss mättnad på frågor 

infann sig mot slutet, och att flera respondenter svarade NEJ på frågan enbart 

för att slippa följdfrågor, och att lämna ut telefonnummer ler emailadress. 

• Svaret till frågan blir flerfaldig, det vill säga respondenten förväntas svara på 

tre frågor samtidigt och med ett svar, JA eller NEJ. Det är därmed oklart om 

den tillfrågade inte vill påverka i sitt närområde, eller sitt stadsområde, eller sin 

stad. Om frågan omformulerats till tre separata frågor så är det sannolikt att 

siffrorna hade sett annorlunda ut. Med stöd från resultaten ur tidigare 

undersökningar med samma eller liknande frågeställning, men där det utsedda 

påverkansområdet specificerats tydligare, är det olyckligt att frågebatteriet för 

den här undersökningen inte tillhandahöll en liknande möjlighet att svara som 

vid tidigare tillfällen. 

Trots dessa intervjutekniska tillkortakommanden är siffran ändock anmärkningsvärt 

hög. För institutioner och funktioner som arbetar för att öka intresset för inflytande och 

påverkan bland unga är den rent brydsam. En fullständig analys av vilka faktorer som 

bidragit till det låga intresset bland unga i östra Göteborg för att påverka i samhället 

sommaren 2021 kan förstås inte göras endast på den gjorda undersökningen, utan kräver 

en ny, fristående undersökning med fler frågor om olika möjligheter att utöva inflytande 

och påverkan, och där hänsyn tas till kringliggande faktorer som tidpunkt och plats för 

undersökningstillfället. Det synes angeläget att i en rättsstat grundad på demokratiska 

principer och värderingar kunna fastställa om den vikande trend bland unga kring att 

påverka i samhället som även synts i liknande undersökningar och samhälleliga 

institutioner har en faktisk grund, och vilka anledningar som i så fall ligger bakom det 

växande ointresset. 

 

 

 

 
7 Se t ex LUPP-undersökningen över Östra Göteborg från 2015, där 45% svarade JA på samma 
fråga. Motsvarande siffra för ”Unga Röster från Öster 2020” var 35%. 

 

Framtidens demokrati behöver 

 ungas engagemang idag. 
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4.5 Flera svar att vänta av målgruppen om 
pandemin 
Under sommaren 2021 pågick en parallell studie kring corona och dess följder på unga 

i östra Göteborg. Den genomfördes i form av intervjuer där respondenterna fick svara 

på ett flertal så kallade öppna frågor, det vill säga frågor utan några på förhand givna 

svarsalternativ. Totalt 71 intervjuer genomfördes, utförda av de nämnda handledar-

assistenterna, alla med tidigare somrars erfarenhet av enkätarbete. En ny rapport med 

fynden från dessa intervjuer kommer att släppas under våren 2022. 

I sammanhanget förordas även en färsk rapport från socionomprogrammet vid 

Göteborgs universitet, ”Modet att pröva andra glasögon”8, av fritidsledarkollegan Lejla 

Hadzic i Partille kommun. Den avhandlar de metoder som några av stadens 

ungdomshandledare använder för att nå unga i inflytandefrågor, och berör även hur 

pandemin har inverkat på de processerna. En av slutsatserna är att vi som arbetar med 

unga behöver verka på deras plattformar mer, och på ett trovärdigt och långsiktigt sätt, 

när vi söker en fruktbar dialog som syftar till förändring av beteende eller som ska locka 

till engagemang. 

 

  

 
8 Modet att pröva andra glasögon, L. Hadzic, magisteravhandling vid Göteborgs universitet 2021.  

 

Unga i östra Göteborg gör sina röster hörda under Tellusfestivalen. 
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5 Slutord 
I början av 2021 publicerade IFAU9 sitt betänkande kring hur just barn och unga dittills 

hade drabbats av pandemin, samt prognosen över tid för samma målgrupper. Det 

konstaterades redan då att distansundervisningen var den stora stötestenen, och att den 

skulle orsaka negativa konsekvenser. Speciellt påverkade, noterade rapporten, 

förväntades denna undergrupp bli: ”särskilt drabbade är barn och unga från redan utsatta 

miljöer, med svag socioekonomisk bakgrund och svagare socialt skyddsnät”. Utifrån de 

svar som respondenterna i undersökningen från forna stadsdelen Östra Göteborg har 

gett så verkar de gå i linje med den prognosen. Effekter av avtagande eller avslutad 

fysisk träning, kopplad till en alltmer dalande psykisk hälsa, spetsar till problemen för 

de unga. Utan tidigare upparbetade kontaktytor att ty sig till, och med begränsad eller 

ingen tillgång till andra naturliga mötesplatser som bibliotek, fritidsgårdar, och publika 

evenemang blir det än svårare att skapa bärande relationer och pedagogiska tillfällen. 

Detta leder i sin tur till tveksamma och oroande ”konsekvenser för ungdomars 

arbetsmarknadsinträde och långsiktiga arbetsmarknadsutfall”, som utredarna på IFAU 

påpekar. 

Samtidigt visar 2021 års rapport från området östra Göteborg att ungdomarna själva har 

tagit de inskränkningar och anvisningar som våra myndigheter har försökt implementera 

på mindre stort allvar, vilket naturligt även kopplas till att de kanaler som anvisningarna 

kommuniceras i inte nödvändigtvis är de som majoriteten av de unga använder eller 

hyser förtroende för. Detta komplicerar och försvårar det förebyggande arbete som 

behövs för att hejda en pandemi, vilket betonar behovet av att hitta andra och effektivare 

sätt att kommunicera med de yngre medborgarna. 

I en extrem situation som den som pandemin har orsakat är det närmast omöjligt att veta 

vilka vägar som leder framåt för ett samhälle. Det gäller både på lokal och global nivå. 

Eftersom olika länder valde olika strategier för att bekämpa pandemin i dess första fas 

vintern-våren 2020 var det troligtvis oundvikligt att en utbredd smittspridning skulle bli 

ett faktum. Därefter har de flesta så kallat utvecklade länder, däribland Sverige, främst 

inriktat sig på massvaccinering och restriktioner kring offentligt socialt umgänge som 

vapen mot pandemin. Oavsett i vilken mån den strategin har lyckats, så verkar den ha 

inneburit olika former och grader av negativa konsekvenser och personliga lidanden för 

alla medborgare. Undersökningen bland barn och unga i de östra delarna av Göteborg 

sommaren 2021 synes påvisa att de yngre drabbades särskilt hårt.  Ur ett åldersgrupps-

perspektiv förväntas det mer från samhället av unga än äldre, exempelvis att genomföra 

ett godkänt skolarbete, att vara aktiv i föreningslivet, att vara social, och att ”uppföra 

sig” och "bli vuxen" genom att delta i och anpassa sig till olika sammanhang där många 

befinner sig. De förväntningarna blev närmast omöjliga under långa perioder för den 

yngre åldersgruppen att leva upp till under denna pandemi. Som ung har individen små 

eller ibland inga möjligheter att göra något för att ta sig ur exempelvis trångboddhet 

eller isolering; äldre vuxna har oftare fler verktyg och mer kunskap om hur de kan gå 

tillväga. Förhoppningsvis kan framtida strategier för at möta våra unga dra lärdom 

härur. 

 
9 Institutet för Arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU 2021:2; sorterar under 
regeringens Arbetsmarknadsdepartement. 
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Beslut om unga ska baseras på kunskap om unga. Den här rapporten hade inte varit 

möjlig utan över ettusen ungdomars deltagande. Det är med stor ödmjukhet och enorm 

tacksamhet som dessa tagits emot. Nu kan era röster bli hörda igen.  

Som förutsättning för de tre rapporterna om ungas situation i östra Göteborg som 

publicerats 2019-2022 finns alltid de som arbetar närmast dem, främst i form av 

fritidsledare, fältare, lärare, skolkuratorer och dito -sköterskor, elevassistenter, och 

många fler. Ett stort tack även till er. 

Rapporterna har initierats av och fått välvilligt stöd av chefer för tre olika enheter: Åsa 

Lorentzi för Team Jämlikt, Åsa Grellsgård för Fritid mötesplatser, och Louise Parbring 

för Unga Mötesplatser Nordost. Deras omsorg om både de vi är till för och oss som 

arbetar med dem är föredömlig, och förtjänar mer uppmärksamhet. Tack även till 

följande chefer inom förvaltningen Nordost för tillblivelsen av föreliggande rapport: 

Ing-Marie Larsson, Rosmarie Jonasson, och Sonja Andersen. 

Sist men inte minst går en tacksamhetens tanke ut till de som gjorde rapporten möjlig 

utan att synas, bland andra de fyra unga handledarassistenterna Ahmednur Adam, Elma 

Saric, Mahdi Hassan och Mahnaz Noor, konferensvärdarna Ann Mireblom och Nena 

Savic, IT-experten Patrick Ingemanssen, samordnaren för feriearbetarna på ArbVux 

Josefin Johansson, kommunikatören Jenny Segersten, Defgo:s™ Victoria Nguyen, 

samordnaren för lokala Ung Helg/Unga Jobb Cecilia Zachrisson, vikarierande 

enkätarbetarkoordinatorn tillika korrekturläsaren Sky Sternberg Phatkor, och 

samordnarna på de Unga mötesplatserna i östra Göteborg Arita Dobreva, Nibia 

Davidsson, Samir Lundberg Ben Sassi, och Sofia Aray. Bredden i den här gruppen visar 

på vikten av samarbete över de vanliga gränserna, en viktig lärdom när vi möter och 

kommunicerar med våra unga medborgare. 

 

För Göteborgs Stad, Unga Mötesplatser Nordost i socialförvaltningen Nordost   

J-G. Larsson, metodutvecklare Ungt inflytande. 

 

 

 

Bilaga: 

 

Enkätfrågorna för undersökningen ”Unga röster om pandemin 2021”, sex sidor. 
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UNGA RÖSTER OM 
PANDEMIN™ 2021 
 

 

Underlag frågeformulär 

Min bakgrund (ringa in det svar som passar dig) 

1. Jag identifierar mig som:  

 Kvinna              Man                 Annat                 Vill inte 

uppge    

 

2. Ålder just nu:      12          13          14          15          16          17          18          

19           

 

3. Jag bor i:       Bergsjön         Gamlestaden         Kortedala         Kviberg        

Utby 

 

  

 Någon annanstans nämligen:   

 

4. Jag är född i:    Göteborg  Någon annanstans i Sverige  I Europa  Utanför Europa 

 

5. Jag har en förälder som är född utanför Sverige  JA   NEJ 

 

6. Båda mina föräldrar är födda utanför Sverige  JA   NEJ 
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Frågor om coronapandemin 

7. Har du under de senaste 18 månaderna sökt vård för att du varit  JA   NEJ 

orolig att du blivit smittad av viruset? 

 

8. Har du testats för corona under perioden mars 2020 – juni 2021? JA   NEJ 

 

9. Har du personligen drabbats av corona (varit sjuk i Covid-19)? JA   NEJ 

9.1. Om JA, får du gärna berätta hur du har drabbats av  

coronapandemin:   

      

      

 

10. Har corona påverkat dig fysiskt på något sätt? 

10.1. Om JA, på vilket sätt? 

      

 

      

 

11. Har corona påverkat dig psykiskt på något sätt?  JA   NEJ 

11.1. Om Ja, på vilket sätt? 

      

      

 

 

12. Skulle du vilja vaccinera dig mot Covid-19, om du fick möjlighet? JA   NEJ 

 

13. Har någon i din närmaste familj drabbats av corona?  JA   NEJ 

 

14. Har någon nära vän till dig drabbats av corona?  JA   NEJ 

 

15. Känner du någon släkting till dig som har drabbats av corona? JA   NEJ 

 

16. Nämn tre områden i ditt liv som påverkats av corona, och på vilket sätt 

16.1.      

16.2.      

16.3.      

 

17. Tycker du att coronapandemin har påverkat din skolgång? JA   NEJ

  

17.1. Om JA, på vilket sätt har coronapandemin påverkat din skolgång? 

      

 

 

Går ej i skola 

JA   NEJ 
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18. Upplever du att pandemin har drabbat unga (12-19 år)   JA   NEJ 

på något särskilt sätt jämfört med övriga befolkningen? 

18.1. Om Ja, på vilket sätt? 

     

     

 

19. Hur oroad är du för din egen skull för coronaviruset och dess följder (ex.vis att bli 

allvarligt sjuk)? 

Mycket oroad  Ganska oroad Inte särskilt oroad  Inte alls oroad 

20. Hur oroad är du för din familjs skull för coronaviruset och dess följder? 

 

Mycket oroad Ganska oroad Inte särskilt oroad  Inte alls oroad 

 

21. Hur oroad är du för dina vänners skull för coronapandemin? 

Mycket oroad  Ganska oroad Inte särskilt oroad   Inte alls oroad 

 

22. Hur oroad är du för resten av samhällets skull för coronapandemin? 

Mycket oroad  Ganska oroad Inte särskilt oroad  Inte alls oroad 

 

23. Tycker du att din livssituation hemma har påverkats eller  JA   NEJ 

förändrats på ett negativt sätt under coronapandemin? 

 

24. Hur mycket har du påverkats fysiskt av coronaviruset och dess konsekvenser, 

exempelvis i vad du får göra i närområdet, skolgången, fritid, träning, träffa andra, 

osv? 1 = inte påverkats alls, 10 = påverkats jättemycket 

1                  2                  3                4                 5                 6                  7                  8                 9        10 

25. Hur mycket tycker du att pandemin har påverkat dig psykiskt, t ex dina tankar om 

dig själv, din omgivning, om du känt dig isolerad eller deprimerad, och tankar om 

vad som händer i världen?   1 = inte påverkat alls, 10 = påverkat jättemycket 

1                  2                  3                4                 5                 6                  7                  8                 9         10 

 

26. Hur mycket diskuterar du om pandemin med andra utanför familjen idag? 1 = 

diskuterar inte alls, 10 = diskuterar jättemycket 

1                  2                  3                4                 5                 6                  7                  8                 9         10 

 

27. Hur mycket tror du att du kommer diskutera kring pandemin om ett år? 1 = 

diskuterar inte alls, 10 = diskuterar jättemycket 

1                  2                  3                4                 5                 6                  7                  8                 9        10 
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28. Tycker du att de åtgärder som myndigheter i Sverige generellt har vidtagit på 

grund av coronaviruset och spridningen av Covid-19 har varit för stränga, 

lämpliga eller otillräckliga?  

  Åtgärderna har varit alldeles för stränga  

  Åtgärderna har varit lite för stränga  

  Åtgärderna har varit lämpliga (lagom)  

  Åtgärderna har varit något otillräckliga  

  Åtgärderna har varit mycket otillräckliga 

 

29. Hur sträng eller strikt känner du att du själv har varit med att följa 

rekommendationer och direktiv från myndigheter kring coronaviruset, såsom att 

stanna hemma vid symtom, undvika resor, använda ansiktsmask i 

kollektivtrafiken, osv? Fyll i ditt val vid varje alternativ: 

 

           Totalt strikt     Mestadels strikt      Inte så strikt    Inte alls strikt 

Stannat hemma vid symtom (snuva, feber, osv)                            

Avstått från icke nödvändiga resor                           

Använt handsprit innan kontakt med andra                              

Använt handsprit och/eller handskar i affärer       

Använt desinfektion på gemensamt använda  

ytor (exempelvis datorer i skolan, varukorgar)                          

Använt ansiktsmask utanför hemmet (ej skola)                                 

Använt ansiktsmask i kollektivtrafiken                                 

Hälsat på kompisar på avstånd                                

Undvikit allmänt att ta i hand med andra                                

Undvikit platser där det finns risk för trängsel                                 

Undvikit möten där fler än åtta personer samlas                                

 

30. Vilket förtroende har du för innehållet i följande medier om pandemin (fyll i ditt 

val vid varje alternativ): 

 

  Mycket stort     Ganska stort    Inte så stort        Inget 

förtroende 

• Sveriges Television 

(TV1, TV2, Aktuellt, Rapport, m fl)                           

• TV3                             

• TV4                             

• Mix Megapol/NRJ/Rix FM                           

• Sveriges Radio  

(P1, P4 Göteborg, SR podcasts)                           

Vet ej 



 

Unga röster om pandemin 2021 31 (34) 

Rapport från östra Göteborg  

Socialförvaltningen Nordost 2022-02-07 

• Aftonbladet/Expressen/GT/Kvällsposten                                    

• Göteborg Direkt lokaltidning                          

• Göteborgs-Posten                           

• Annan större morgontidning  

(Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, m fl)                         

• Instagram                           

• Facebook                           

• Google                           

• Twitter                           

• Wikipedia                           

• Youtube                           

• Annat medium:                           

 

31. Har du något tips eller förslag till beslutsfattare när det gäller coronapandemin? 

      

      

 

Att påverka som ung 

32. Är du aktiv i någon påverkansgrupp (klassråd, elevråd, ungdomsråd, politiskt 

parti, fysisk förening eller grupp på sociala medier som vill påverka beslutsfattare, 

eller liknande)? 

32.1. Om JA, beskriv gruppen kortfattat (namn och syfte) 

     

  

33. Vilken är den viktigaste frågan för ungdomar 12-19 år i Östra Göteborg idag, 

tycker du, och varför är den viktigast (se ex.vis fråga 16)? 

      

      

      

 

34. Har din skola klassråd?  JA NEJ VET EJ 

 

35. Har din skola elevråd?  JA NEJ VET EJ 

 

36. Upplever du att din skola uppmuntrar JA NEJ VET EJ 

att medverka i klassråd och elevråd? 

 

37. Skulle du vilja påverka i ditt närområde,  JA      NEJ  VET EJ 

ditt stadsområde, eller i staden?  

37.1. Om JA, lämna gärna mobilnummer eller mail:      

Går ej i skola 
 

Går ej i skola 

 

Går ej i skola 

JA   NEJ 
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38. Känner du till Östra Göteborgs Ungdomsråd? JA NEJ 

38.1. Om JA, på vilket sätt? 

      

 

39. Känner du till Ungdomsfullmäktige?  JA NEJ 

39.1. Om JA, på vilket sätt? 

      

 

Min fritid 

40. Vad gör du på din fritid (du kan välja flera alternativ)? 

o Umgås med familjen 

o Umgås med släkt 

o Är med kompisar hemma 

o Är med kompisar utanför hemmet 

o Besöker en fritidsgård 

o Tränar i förening 

o Tränar på exempelvis gym 

o Vistas i naturen, t ex promenader i friluftsområden 

o Tar hand om sällskapsdjur, t ex hund, katt, häst 

o Makeup och hårvård 

o Spontanidrottar, t ex hopprep, basket eller fotboll i närområdet 

o Sällskapsspel, t ex schack, Monopol™, rollspel, Magic the 

Gathering™ 

o Gaming on-line 

o Dataspel, konsollspel, eller liknande offline 

o Läser böcker 

o Läser tidskrifter/tidningar 

o Ritar/målar/tecknar 

o Shoppar i köpcentrum 

o Shoppar online 

o Annat:___________________________________________________ 
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41. Hur mycket av din vakna tid är du ute på nätet (skolarbete, följer och agerar i 

sociala medier, gaming online, lyssnar på streamad musik, kollar streamade filmer 

och tv-serier och program, googlar information, osv)? 1 = inte alls, 10 = hela tiden 

 

1               2               3             4              5              6               7               8              9             10 

 

42. Är det något du vill tillägga i vår undersökning? 

      

      

      

Tack för att du var med! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

goteborg.se  

 

Socialförvaltningen Nordost 

Telefon: 031-365 00 00 (kontaktcenter) 

E-post: socialnordost@socialnordost.goteborg.se 

 


