
Bilaga till pressmeddelandet:
Unga homo- och bisexuella mobbas i skolan

Redovisningen baseras på Ungdomsenkäten 2015. 
Ungdomsenkäten är en studie som Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) genomför 
omkring vart tredje år för att kartlägga levnadsvillkor 
bland unga i åldern 16‒25 år. Det här underlaget re-
dovisar siffror som avser ålder 16-20 år samt skillna-
der utifrån kön och sexuell läggning.  

Kategorin ”Ej hetero” avser en sammanslagning av 
de som angett en annan sexuell läggning än hetero-
sexuell (Bisexuell, Homosexuell, Osäker på min sexu-
ella läggning/vet inte, Annat och Vill inte defi niera). 

Det går inte att bryta ner på kön utifrån sexuell 
läggning på grund av att det är för få individer. 

Gruppen unga transpersoner är små i undersökning-
en och redovisas inte som signifi kanta resultat i det 
här underlaget. 

Tabell 1. Andel som anger att de har blivit mobbade eller utfrysta i skolan/utbildningen, 
ledarledd fritidsaktivitet, andra tillfällen efter kön, 16–20 år, 2015. Procent

Tjej Kille Annan
könstillhörighet Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Har inte blivit mobbad 332 81,6 381 90,3 5 83,3 718 86,0

Har blivit mobbad 75 18,4 41 9,7 1 16,7 117 14,0

Totalt 407 100 422 100 6 100 835 100

Källa: MUCF, Ungdomsenkäten 2015.

Källa: MUCF, Ungdomsenkäten 2015.

Figur 1. Andel som anger att de har blivit mobbade eller utfrysta i skolan/utbildningen, 
ledarledd fritidsaktivitet, andra tillfällen efter kön, 16–20 år, 2015. Procent.
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Enkäten skickades ut till 5 000 unga i ett obundet 
riksrepresentativt urval. Av dem besvarade 2 300 
enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 46 pro-
cent. Skillnader mellan olika jämförelsegrupper har 
granskats med hjälp av konfi densintervaller på 90 
procents nivå. I underlagets fi gurer med staplar redo-
visas endast signifi kanta skillnader. 

 Figur 1 avser de som svarat att de blivit mobbade 
eller utfrysta på frågan: ”Om du tänker tillbaka på 
det senaste halvåret, har något av följande hänt?”. I 
redovisningen har alternativen ”skolan/utbildningen”, 
”ledarledd fritidsaktivitet” och ”andra tillfällen” slagits 
ihop. Skillnaden mellan ”tjej” och ”kille” är signifi kant.

Tabell 1 redovisar antalet individer och hur de förde-
lar sig.  



Tabell 2. Andel som anger att de har blivit mobbade eller utfrysta i skolan/utbildningen, 
ledarledd fritidsaktivitet, andra tillfällen. Efter sexuell läggning, 16–20 år, 2015. Procent

Ej hetero Hetero Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Har inte blivit mobbad 70 76,1 647 87,6 717 86,3

Har blivit mobbad 22 23,9 92 12,4 114 13,7

Totalt 92 100 739 100 831 100

Källa: MUCF, Ungdomsenkäten 2015.

Källa: MUCF, Ungdomsenkäten 2015.

Figur 2. Andel som anger att de har blivit mobbade eller utfrysta i skolan/utbildningen, 
ledarledd fritidsaktivitet, andra tillfällen. Efter sexuell läggning, 16–20 år, 2015. Procent.
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Figur 2 avser de som svarat att de blivit mobbade 
eller utfrysta på frågan: ”Om du tänker tillbaka på 
det senaste halvåret, har något av följande hänt?”. I 
redovisningen har alternativen ”skolan/utbildningen”, 
”ledarledd fritidsaktivitet” och ”andra tillfällen” slagits 
ihop. Skillnaden mellan ”Ej hetero” och ”Hetero” är 
signifi kant. 

Kategorin ”Ej hetero” avser en sammanslagning av 
de som angett en annan sexuell läggning än hetero-
sexuell (Bisexuell, Homosexuell, Osäker på min sexu-
ella läggning/vet inte, Annat och Vill inte defi niera).

Tabell 2 redovisar antalet individer och hur de förde-
lar sig.  



Tabell 3. Andel som har känt sig orättvist behandlade av andra elever/studenter efter 
kön, 16–20 år, 2015. Procent

Tjej Kille Annan
könstillhörighet Totalt

Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Har inte känt mig 
orättvis behandlad 67 56,3 81 78,6 3 75,0 151 66,8

Har känt mig orättvis 
behandlad 52 43,7 22 21,4 1 25,0 75 33,2

Totalt 119 100 103 100 4 100 226 100

Källa: MUCF, Ungdomsenkäten 2015.

Källa: MUCF, Ungdomsenkäten 2015.

Figur 3. Andel som har känt sig orättvist behandlade av andra elever/studenter efter 
kön, 16–20 år, 2015. Procent.
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Figur 3 avser de som svarat att de orättvist behand-
lade av andra elever/studenter av de som har svarat 
”Ja, någon gång” eller ”ja, fl era gånger” på frågan: 
”Har du det senaste halvåret upplevt att du har blivit 
orättvist behandlad på ett sätt så att du känt dig 
kränkt?”

Skillnaden mellan ”tjej” och ”kille” är signifi kant.
Tabell 3 redovisar antalet individer och hur de förde-

lar sig.




