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Introduktion

Ungdomsbarometern är Sveriges bredaste ungdomsundersökning. I år har vi nått drygt 23 000 15-24-åriga respondenter

med undersökningen som ligger till grund för temarapporten ”Samhälle & Politik” som du nu läser. Rapporten syftar till att

besvara frågor om ungas inställning till politik och samhällsfrågor. Mot bakgrund av att 2018 år ett valår tittar vi inte särskilt

överraskande närmare på ungas partisympatier.

Sedan förra årets rapport togs fram har mycket hänt ur en politisk kontext. Sverige har drabbats av ett uppmärksammat

terrordåd, Donald Trump har blivit president i USA och det politiska tonläget är på flera sätt mer uppskruvat än tidigare.

Klimatförändringar, riggade val, potentiella kärnvapenkrig och inte minst #metoo – det saknas verkligen inte politiska

händelser, varken i Sverige eller världen.

Den här rapporten försöker guida dig genom hur unga förhåller sig till samhället och politiken; vad de tycker, hur de känner

och på vilket sätt de själva engageras.

Trevlig läsning!

Anton Landehag

För Ungdomsbarometern

Stockholm 171221
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Samhällets utveckling

Hur är synen på 
samhällsutvecklingen?

Vad påverkar synen på 
samhällsutvecklingen?

Vilka är de viktigaste 
samhällsfrågorna?
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Samhällsutvecklingen går åt rätt håll!

Sedan förra årets mätning har unga blivit betydligt mer positivt inställda till samhällsutvecklingen. Förflyttningen är påtaglig,

om än inte så överraskande, givet att vi befinner oss i en högkonjunktur. Inom åldersspannet 15-24 år finns dock skillnader

där yngre respondenter överlag är mer positiva till samhällsutvecklingen än äldre. 60 procent av 15-16 åringarna anger att

samhällsutvecklingen är på väg i helt, eller delvis, rätt riktning vilket kan jämföras med 46 procent av 23-24 åringarna som

anger detsamma.

Gräver vi mer i skälen till uppfattningen om samhällsutvecklingen, kan det tydligt utläsas att de som är positivt inställda till

samhällsutvecklingen anger att det är situationen i Sverige som gör dem hoppfulla. För personer som är negativt inställda

till samhällsutvecklingen är det istället utvecklingen i världen som är avgörande. Kanske är det inte så överraskande, givet

att kärnvapen i Nordkorea, klimatförändringar och Donald Trump dominerat nyheterna under datainsamlingsperioden för

årets Ungdomsbarometer. Omvärlden kan helt enkelt te sig ganska hotfull!

Även vad gäller de egna utsikterna är unga positiva. En överväldigande majoritet ser det som att de har stora möjligheter

att få ett bra liv. Vissa skillnader finns dock mellan olika grupper av unga. De som bor i mindre orter eller på landsbygd,

likväl som unga med en svagare ekonomisk situation i familjen, är mer negativa till sina egna möjligheter i livet.

Den politiska dagordningen visar tydliga likheter med hur det sett ut i tidigare ungdomsbarometrar. Frågor som rör

jämställdhet och rasism ligger högst upp på ungas agenda, och även miljöfrågor ökar i betydelse. En tydlig förflyttning är

dock att frågor av mer klassisk föreningskaraktär är på frammarsch; såväl ”mindre löneskillnader” och ”sänkta skatter”

rankas som betydligt viktigare än de senaste åren. Det här indikerar att vänster-höger konflikten är mer levande för unga.

Kort sagt - vi går ett spännande valår till mötes.
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Uppfattningen om samhällsutvecklingen är polariserad

Åt vilket håll skulle du säga att samhällsutvecklingen är på väg?Fråga

I helt/delvis 
rätt riktning:

52%
I helt/delvis 
fel riktning:

37%

3%

49%

-30%

-7%

10%

I helt rätt riktning

I delvis rätt riktning

I delvis fel riktning

I helt fel riktning

Osäker/vet ej

Samhällsutvecklingen är på väg…
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3%

39%

36%

8%

14%

3%

49%

31%

7%

10%

I helt rätt riktning I delvis rätt riktning I delvis fel riktning I helt fel riktning Osäker/vet ej

2016 2017

60%

15–16 år
Rätt/delvis rätt 

riktning

46%

23–24 år
Rätt/delvis rätt

riktning

Åt vilket håll skulle du säga att samhällsutvecklingen är på väg? Fråga:

Unga har blivit mer positiva till samhällsutvecklingen
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Den ekonomiska situationen i familjen påverkar synen på samhällsutvecklingen

Åt vilket håll skulle du säga att samhällsutvecklingen är på väg? 
Hur skulle du beskriva din familjs ekonomi? 

Fråga:
Nedbrytning:

4%

42%

31%

14%

9%

3%

51%

31%

6%

9%

I helt rätt riktning I delvis rätt riktning I delvis fel riktning I helt fel riktning Osäker/vet ej

Familjes ekonomi är ganska/mycket dålig Familjens ekonomi är ganska/mycket bra
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Detta kan tolkas på ett 
flertal sätt; som att unga är 

nöjda med den förda politiken, 
att vi lever i en högkonjunktur 
med låg arbetslöshet eller att 

omvärlden inte är källa till 
hopp.

Det går bra för Sverige

10%

7%

19%

27%

29%

30%

61%

Osäker/vet ej

Annan anledning

Ditt bostadsområde

Europa

Orten du bor på

Världen

Sverige

Du har angett att du är positivt inställd till samhällsutvecklingen, beror det på situationen/händelser i: ]X]
Individer som angett att de är positivt inställda till samhällsutvecklingen

Fråga:
Filter:

De som är
positivt inställda till 

samhällets utveckling 
anger att de är det på 
grund av situationen/ 

händelser i Sverige. 
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Men omvärlden är hotfull

Du har angett att du är negativ inställd till samhällsutvecklingen, beror det på situationen/händelser i: ]X]
Individer som angett att de är negativt inställda till samhällsutvecklingen

Fråga:
Filter:

3%

6%

8%

19%

47%

66%

73%

Osäker/vet ej

Annan anledning

Ditt bostadsområde

Orten du bor på

Europa

Sverige

Världen

Inställningen till situationen 
i Sverige är med andra 

ord tudelad och skäl till såväl 
hoppfullhet som oro inför 
framtiden. Omvärlden är 

däremot mer entydigt hotfull 
och negativ.

De som är 
negativt inställda till 
samhällsutvecklingen 

anger att detta beror på 
händelser/situationen i 

världen, tätt följt av 
Sverige. 



Ungdomsbarometern AB © 2018Ungdomsbarometern AB © 2018

”Donald Trump, för han banade inte bara väg för normaliseringen av rasismen, han 
delade inte bara upp Amerika, han delade upp världen. I en kamp mot diskriminering 
och i en kamp för rättvisa och jämlikhet så kom Trump som ett tåg i ens ansikte, och 

detta är ett ämne som gått HETT runt på VARENDA skola i VARENDA kommun. Medan 
några har fallit för svaga rasistiska argument så har en stark opposition rest sig för att 

visa medmänsklighet, ifall detta är en riktig snackis eller trend så vet jag inte.”

18-årig kille svarar på frågan ”Vad tror du blir nästa års stora trend bland unga?” 
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Stor tilltro till de egna möjligheterna att få ett bra liv

5%

2%

7%

39%

48%

Osäker/vet ej

Tar helt avstånd

Tar delvis avstånd

Instämmer delvis

Instämmer helt

Jag har stora möjligheter att få ett bra livFråga:

”Jag har stora möjligheter att få ett bra liv”
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Men ekonomin påverkar synen på de egna möjligheterna

Jag har stora möjligheter att få ett bra liv
Hur skulle du beskriva din familjs ekonomi?

Fråga:
Nedbrytning:

31%

40%

16%

7% 6%

51%

38%

5%

1%

4%

Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd Osäker/vet ej

Familjes ekonomi är ganska/mycket dålig Familjens ekonomi är ganska/mycket bra

Till skillnad från 
unga uppvuxna 

under mer knapra 
förhållanden. 

Man anser sig ha 
stora möjligheter 
till ett bra liv om 

man är uppvuxen i 
en familj med god 

ekonomi.
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De som bor på landsbygd är mindre positiva till sin möjlighet att få ett bra liv

Jag har stora möjligheter att få ett bra liv
Ortsstorlek

Fråga:
Nedbrytning:

52%

35%

7%

2%
4%

49%

38%

6%

2%

5%

38%

45%

9%

4% 4%

Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd Osäker/vet ej

Storstadsområden Stadsområden Mindre orter/landsbygd
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Att motverka rasism och öka jämställdhet är de viktigaste samhällsfrågorna för unga

10%

13%

16%

19%

23%

24%

29%

34%

35%

43%

45%

47%

54%

56%

57%

60%

60%

62%

65%

70%

73%

74%

76%

77%

77%

Att det blir lättare att säga upp anställda

Höjd a-kassa

Minskad invandring

Förbud mot vinster i välfärden

Sänkta skatter

Att anställda/fackförbund får mer inflytande

Mer resurser till kultur och idrott

Att det blir enklare/billigare att driva företag

Ökat stöd till landsbygden

Minskade ekonomiska klyftor

Stärkt integritetsskydd på internet

Ökad ekonomisk tillväxt

Mindre löneskillnader

Bättre integration av invandrare

Ökade resurser till äldrevården

Ökade resurser till polisen och brottsbekämpning

Hållbar ekologisk utveckling

Ökat bostadsbyggande

Miljö- och klimatfrågor

Motverka/förebygga terrorism

Minskad arbetslöshet

Ökade resurser till skolan

Mer resurser till sjukvården

Ökad jämställdhet och minskad diskriminering

Att motverka rasism

Fråga:
Filter:

Hur viktiga känns följande samhällsfrågor för dig?
Andel som angett alternativet “Mycket viktig”

!
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Jämställdhet, rasism och miljö- och klimatfrågor fortsatt viktiga – fördelningsfrågor har blivit betydligt viktigare under det senaste året

77%

77%

65%

54%

23%

70%

67%

59%

38%

12%

Ökad jämställdhet och minskad
diskriminering

Att motverka rasism

Miljö- och klimatfrågor

Mindre löneskillnader

Sänkta skatter

2017 2016

Fråga:
Filter:

Hur viktiga känns följande samhällsfrågor för dig?
Andel som angett alternativet “Mycket viktig”
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Partipolitiken

Hur tänker unga kring 
politiska partier?

Åt vilket håll drar unga 
värderingsmässigt?

Vilka grupper av unga 
sympatiserar 

med vilka partier?
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Inför riksdagsvalet 2018

Med ett riksdagsval i antågande är frågan om hur unga tänker kring partival mer intressant än på länge. Sedan det senaste

allmänna valet i Sverige har vi sett omvälvande utvecklingar i omvärlden där ungas röstande, eller val att inte rösta, har

påverkat valresultat. Just valdeltagandet bland unga i Sverige har stigit tydligt över tid, från 69,9 procents valdeltagande i

riksdagsvalet 2002 till 81,3 procent i valet 2014. Angående kommande riksdagsval är det vanskligt att säga om

valdeltagandet kommer stiga eller sjunka bland unga; samhällsintresset har stigit tydligt över tid men samtidigt är tilltron till

de politiska partierna mycket lågt, endast 32 procent har mycket eller hyfsat stort förtroende för dem.

Vad som dock går att säga med större säkerhet är att unga tenderar att dra i Grön, Alternativ och Liberal riktning snarare än

Traditionell, Auktoritär och Nationalistisk då vi placerar ut dem på en GAL-TAN skala. Unga tenderar att vara mer positivt

inställda till migration, värdera jämställdhet och miljöfrågor högre än befolkningen i stort. Väljargrupperna för respektive

partier placeras ut på ett sätt som gör det tydligt att unga som sympatiserar med S, V, MP eller FI främst skiljer sig åt genom

att V:s väljare drar tydligt åt vänster, de övriga ligger relativt nära varandra. Alliansen och SD:s väljare drar tydligare åt

höger och skiljer sig främst åt utefter GAL-TAN axeln där SD och L:s väljargrupper drar åt varsitt håll.

Vad gäller stödet för de politiska partierna ser vi vissa skillnader från förra årets mätning. Generellt anger våra

respondenter att de står närmare partier idag än för ett år sedan, något som inte överraskar särskilt mycket då valet närmar

sig. Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Feministiskt Initiativ ser ut att ha något

starkare potential, i form av fler som står mycket eller hyfsat nära partiet i fråga i år än förra året. Moderaterna har tappat

något och övriga partier har inte rört sig nämnvärt. Många unga har ännu inte bestämt sig för vilket parti de ska rösta på,

hela 33 procent.

Tendenser som kan ses gällande väljarstöd för de olika partierna är att tjejer tenderar att stödja partier till vänster i högre

utsträckning än partier till höger. Det omvända gäller för killar. Även vad gäller identitet ser vi tydliga skillnader där

identitetsgrupper som feminist och miljövän, likväl som gamer och karriärist tydligt hänger samman med partisympati.
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

20172016201520142013

Centerpartiet Vänsterpartiet Liberalerna

Kristdemokraterna Miljöpartiet Moderaterna

Socialdemokraterna Sverigedemokraterna Feministiskt Initiativ

M
S

MP

C

FI
L

V

SD
KD

Partisympatier (mycket/hyfsat nära) över tid

2013 2017

Hur nära eller långt ifrån dina åsikter står följande partier? Fråga:
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”Jag tror att en stor trend bland unga under 2018 kommer att vara att de 
blir mer insatta i Sveriges politik. Detta på grund av riksdagsvalet, och att 
profiler på t.ex. YouTube kommer uppmana unga att sätta sig in i politik 

och göra sin röst hörd.”

23-årig tjej svarar på frågan ”Vad tror du blir nästa års stora trend bland unga?” 
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5%

9%

21%

7%

15%

4%

23%

2%

11%

Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?

är osäkra/inte vet 
vilket parti de skulle 

rösta på

33%
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21% 13% 17%

8% 10%6%

5% 6% 14%
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Vänster                                              Höger

För att beskriva politisk positionering används höger och vänster för att
illustrera positionen i fördelningsfrågor.

Sedan ett par år tillbaka används även GAL-TAN skalan där GAL står för
Grön, Alternativ och Liberal och TAN för Traditionell, Auktoritär och
Nationalistisk.

Med hjälp av sju motsatspar har vi bygg en karta för att beskriva var unga
befinner sig politiskt enligt både höger-vänster och GAL-TAN skalan.

Vid anblick syns tydligt att unga tenderar att dra mer mot GAL än TAN
samt att en större grupp klassificeras som höger än vänster.

Skalorna i sig är inte exakt vetenskap utan ett sätt att illustrera ungas
politiska positionering och ett analysverktyg att använda för att få
ytterligare djup i analys och förståelse för ungas förhållande till politiken.

Vart befinner sig unga politiskt?
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Den politiska spelplanen

Unga tenderar att dra 
mer mot GAL än TAN . En 
större grupp klassificerar 
sig som höger än vänster. 

Till vänster syns respektive 
partis sympatisörers 

genomsnittliga position på 
en kombinerad höger-

vänster och GAL-TAN skala.

GAL: Grön, Alternativ, Liberal

TAN: Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
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Partilojaliteten är starkast hos SD och svagast hos F!

I grafen visas hur hög andel av de som står mycket 

nära respektive parti som anger att de också skulle 

rösta på partiet om det var val idag.

Slutsatsen är att de som står mycket nära 

Sverigedemokraterna också anger att de skulle 

rösta på partiet i hög utsträckning. Det vill säga att 

Sverigedemokraterna åtnjuter hög 

konverteringsgrad bland de som står nära partiets 

politik. 

I andra änden av skalan hittar vi Feministiskt 

Initiativ, Kristdemokraterna, Liberalerna och 

Miljöpartiet. För dessa partier är det en fråga om 

glaset ska betraktas som halvtomt eller halvfullt då 

det går att betrakta det som att de lyckas relativt 

sett väldigt dåligt att omvandla åsiktsnärhet till 

potentiellt röstande samtidigt som det ju ser ut att 

finnas potential att växa!
28%

35%

36%

41%

59%

67%

68%

69%

82%

Feministiskt Initiativ

Kristdemokraterna

Liberalerna

Miljöpartiet

Vänsterpartiet

Moderaterna

Centerpartiet

Socialdemokraterna

Sverigedemokraterna

Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag? 
Hur nära eller långt ifrån dina åsikter står följande partier?  - Mycket nära det parti som angivits som svar i frågan ovan

Fråga:
Filter:
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”Alternativhögern. Unga svenska killar känner sig uttryckta ur samhället 
och den traditionella högern (M, KD, delvis SD) har inga svar på deras 

problem.”

16-årig kille svarar på frågan ”Vad tror du blir nästa års stora trend bland unga?” 
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S och SD är starkast på landsbygden – tjejer står till vänster och killar till höger

Ortsstorlek / Hur skulle du beskriva din familjs ekonomi? / Kön
Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag? 

Fråga:
Nedbrytning:

36%

39%

32%

25%

38%

39%

38%

38%

42%

52%

47%

41%

44%

44%

45%

45%

41%

42%

12%

14%

27%

31%

17%

16%

17%

22%

16%

Storstadsområden Stadsområden Mindre orter/landsbygds

48%

60%

32%

48%

39%

39%

52%

78%

58%

52%

40%

68%

52%

61%

61%

48%

22%

42%

Tjej Kille
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Konkurrensen om väljarna

Till vänster syns hur partier konkurrerar om väljare. 

Siffran närmast partiloggan är andelen som står 

mycket/hyfsat nära partiet av de som anger att de 

skulle rösta på motstående parti om det vore val 

idag.

S har med andra ord potential att vinna över 19 

procent av de som skulle rösta på M där M har 

möjligheten att vinna över 25 procent av de som 

skulle rösta på S.

M kan vinna 46 procent av de som skulle rösta på 

SD och SD kan nå 16 procent av de som skulle rösta 

på M.

MP kan vinna 39 procent från C som i sin tur kan nå 

27 procent från MP.

SD har svårt att vinna några av de som skulle rösta 

på S men i motsatt riktning kan S nå 20 procent av 

de som skulle rösta på SD.

25%
19%

16%
46%

27%
39%

4%
20%
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61% Miljö- och klimatfrågor

57% Ökad jämställdhet mellan könen

44% Ökade resurser till vård och omsorg

43% Att motverka rasism

37% Förbättrad integration

- frågorna:

Andel respondenter vars åsikter
är mycket/hyfsat nära Centerpartiet

27%

32%

2016 2017

Miljövän Feminist AntirasistLiberalHemmafixare

58%
Anser att samhällsutvecklingen är 

på väg i helt/delvis rätt riktning

52%48%

Ungdomsbarometern AB © 2018Gruppen som vi tittar närmare på är de 15% som uppger att de skulle rösta på Centerpartiet om det var riksdagsval idag.
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Miljövän

64% Ökad jämställdhet mellan könen

63% Att motverka rasism

52% Miljö- och klimatfrågor

52% Minskade ekonomiska klyftor

44% Förbud mot vinster i välfärden

- frågorna:

Andel respondenter vars åsikter
är mycket/hyfsat nära Vänsterpartiet

21%

23%

2016 2017

FeministSocialist Politisk aktivist

51%
Anser att samhällsutvecklingen är 

på väg i helt/delvis fel riktning

58%42%

Vänsterpartiet

Antirasist

Ungdomsbarometern AB © 2018Gruppen som vi tittar närmare på är de 9% som uppger att de skulle rösta på Vänsterpartiet om det var riksdagsval idag.
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Karriärist

51% Att motverka rasism

47% Ökade resurser till skolan

44% Ökad jämställdhet mellan könen

36% Ökade resurser till vård och omsorg

34% Förbättrad integration

- frågorna:

Andel respondenter vars åsikter
är mycket/hyfsat nära Liberalerna

26%

27%

2016 2017

PlugghästLiberal Foodie/ 
matfantast

60%
Anser att samhällsutvecklingen är 

på väg i helt/delvis rätt riktning

39%61%

Festare

Ungdomsbarometern AB © 2018Gruppen som vi tittar närmare på är de 4% som uppger att de skulle rösta på Liberalerna om det var riksdagsval idag.
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Förenings-
människa

38% Ökade resurser till vård och omsorg

38% Minskad arbetslöshet

38% Ökade resurser till skolan

32% Att motverka rasism

29% Motverka/förebygga terrorism

- frågorna:

Andel respondenter vars åsikter
är mycket/hyfsat nära Kristdemokraterna

12% 12%

2016 2017

FörebildReligiös Nationalist

50%
Anser att samhällsutvecklingen är 

på väg i helt/delvis rätt riktning

48%52%

Konservativ

Kristdemokraterna

Ungdomsbarometern AB © 2018Gruppen som vi tittar närmare på är de 2% som uppger att de skulle rösta på Kristdemokraterna om det var riksdagsval idag.
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Antirasist

85% Miljö- och klimatfrågor

57% Ökad jämställdhet mellan könen

53% Att motverka rasism

41% Ökade resurser till vård och omsorg

37% Ökade resurser till skolan

- frågorna:

Andel respondenter vars åsikter
är mycket/hyfsat nära Miljöpartiet

35%

36%

2016 2017

VegetarianMiljövän Plugghäst

63%
Anser att samhällsutvecklingen är 

på väg i helt/delvis rätt riktning

60%40%

Feminist

Ungdomsbarometern AB © 2018Gruppen som vi tittar närmare på är de 7% som uppger att de skulle rösta på Miljöpartiet om det var riksdagsval idag.
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Livsnjutare

38% Ökade resurser till vård och omsorg

35% Minskad arbetslöshet

35% Miljö- och klimatfrågor

34% Sänkta skatter

34% Ökad ekonomisk tillväxt

- frågorna:

Andel respondenter vars åsikter
är mycket/hyfsat nära Moderaterna

45%

42%

2016 2017

TräningsfreakEntreprenör Festare

64%
Anser att samhällsutvecklingen är 

på väg i helt/delvis rätt riktning

39%61%

Sportfantast

Ungdomsbarometern AB © 2018Gruppen som vi tittar närmare på är de 23% som uppger att de skulle rösta på Moderaterna om det var riksdagsval idag.
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Knegare

49% Ökade resurser till vård och omsorg

49% Ökad jämställdhet mellan könen

44% Att motverka rasism

43% Miljö- och klimatfrågor

39% Minskad arbetslöshet

- frågorna:

Andel respondenter vars åsikter
är mycket/hyfsat nära Socialdemokraterna

38%

40%

2016 2017

AntirasistSocialist Sportfantast

63%
Anser att samhällsutvecklingen är 

på väg i helt/delvis rätt riktning

48%52%

Feminist

Ungdomsbarometern AB © 2018Gruppen som vi tittar närmare på är de 21% som uppger att de skulle rösta på Socialdemokraterna om det var riksdagsval idag.
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Datanörd

52% Invandring

43% Ökade resurser till polisen och 
brottsbekämpning

42% Ökade resurser till vård och omsorg

37% Minskad arbetslöshet

34% Stärka militären

- frågorna:

Andel respondenter vars åsikter
är mycket/hyfsat nära Sverigedemokraterna

11%

13%

2016 2017

MotorfantastGamer Konservativ

68%
Anser att samhällsutvecklingen är 

på väg i helt/delvis fel riktning

31%69%

Nationalist

Ungdomsbarometern AB © 2018Gruppen som vi tittar närmare på är de 11% som uppger att de skulle rösta på Sverigedemokraterna om det var riksdagsval idag.
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Kattmänniska

93% Ökad jämställdhet mellan könen

75% Att motverka rasism

61% Miljö- och klimatfrågor

39% Ökade resurser till vård och omsorg

37% Förbättrad integration

- frågorna:

Andel respondenter vars åsikter
är mycket/hyfsat nära Feministiskt initiativ

27%

29%

2016 2017

KulturmänniskaFeminist Vegetarian

51%
Anser att samhällsutvecklingen är 

på väg i helt/delvis rätt riktning

78%22%

Antirasist

Feministiskt initiativ

Ungdomsbarometern AB © 2018Gruppen som vi tittar närmare på är de 5% som uppger att de skulle rösta på Feministiskt Initiativ om det var riksdagsval idag.
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Engagemang

Hur ser unga på sina 
möjligheter att 

påverka samhället?

Hur viktigt är det att 
leva hållbart?

Är dagens 
ungdomsgeneration 

engagerad?
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Engagemang i en ny tid

Unga kan påverka! Det är de i alla fall själva övertygade om. Vi ser tydliga förflyttningar över tid, där de ungas uppfattning

om sina möjligheter att påverka samhället i allmänhet stärkts tydligt under de senaste 25 åren. Det här är något som

märker ut dagens ungdomsgeneration jämfört med tidigare generationer och det kommer ställa krav på arbetsgivare och

medlemsorganisationer. En person som uppfattar sig ha stora möjligheter att påverka såväl samhället i allmänhet som sitt

eget liv kan svårligen förväntas acceptera att inte kunna påverka sin omgivning i övrigt. För den arbetsgivare som byggt

tydligt hierarkiska strukturer eller den medlemsorganisation med en inbyggd tröghet är det här dåliga nyheter.

Förklaringarna till utvecklingen är flera men det är svårt att tänka sig att digitaliseringen och framväxten av sociala medier

inte fyllt en tydlig funktion.

Likt tidigare ser vi skillnader mellan olika grupper av unga vad gäller synen på deras möjligheter att påverka. Unga från

sämre bemedlade hem är de som anser sig ha mindre möjligheter att påverka. Tydligast är dock att unga som inte trivs i

orten de bor idag är de som verkar misströsta mest – en tredjedel anger att de inte har några möjligheter alls att påverka.

Ungas samhällsintresse ökar och en tydlig uppåtgående trend över de senaste femton åren kan ses. Det ökade samhälls-

intresset ser dock inte ut att spilla över i växande medlemsantal i ideella organisationer, snarare förändrar unga sina vanor.

Att leva hållbart är något som är mycket viktigt!

I arbetet med frågeställningarna för årets samhällspolitiska rapport har vi samarbetat med statsvetaren Erik Amnå. Vi har

återanvänt frågeställningar från studien som ligger till grund för boken ”Ungdomars politiska utveckling” (Amnå, Ekström &

Stattin 2016) för att undersöka ungas inställning till sin egna politiska socialisation eller samhällsorientering. Amnå har

beskrivit unga som tillhörande fyra grupper avseende deras inställning till politik och engagemang; de aktiva, de som är

standby, de oengagerade och de desillusionerade.

Något vi tydligt ser gällande ungas engagemang är att tjejer i högre utsträckning än killar engagerar sig. Tjejer anger i högre

utsträckning än killar att de skänkt pengar till välgörande ändamål, ätit vegetariskt/veganskt och skrivit på namninsamlingar.
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16%

24%

28%

16%

9%

3%

1%

6%

10%

19%

31%

20%

6%

9%

1 - Inga 2 3 4 5 6 7 - Stora

Gymnasieungdomar 1992 Gymnasieungdomar 2017

Större möjligheter att påverka samhället idag än på 90-talet
Data insamlad inom ramen för ”Ungdomsbarometern 1992/93” samt ”Ungdomsbarometern 2017/18”

Fråga 2017:
Fråga 1992:

Vad anser du om dina möjligheter att påverka i samhället?
Vad anser du om dina möjligheter att påverka samhället i allmänhet?
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Unga som inte trivs i kommunen där de bor ser det som svårare att påverka

Vad anser du om dina möjligheter att påverka i samhället?
Hur bra trivs du i den kommun du bor idag?

Fråga:
Nedbrytning:

5%

7%

18%

31%

23%

7%

10%

31%

8%

6%

30%

10%

5%

10%

Inga möjligheter (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 Stora möjligheter (7)

Mycket bra Mycket dåligt

Unga som inte trivs i 
sin kommun anser 

sig ha mycket dåliga 
möjligheter till att 
påverka samhället.
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Jag tror att Instagram och Youtube 
kommer fortsätta att vara stort hos 
unga. För "privatpersoner" kommer 
nog konsumtionsbaserad innehåll vara 
fortsatt stort, såsom exempelvis hauls, 
medan influencers kommer ha ett mer 
politiskt innehåll (t.ex. sponsrade 
inlägg av en organisation/företag med 
politisk agenda) pga. att det är valår 
2018. Feminism och djurrätt/veganism 
kommer nog att engagera många.

23-årig tjej svarar på frågan ”Vad tror du blir nästa års stora trend 
bland unga?” 
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Det är mycket viktigt att leva hållbart

Hur viktigt tycker du att det är att leva hållbart?Fråga:

1% 1%
2%

15%

29%

22%

31%

1 - Inte alls viktigt 2 3 4 - Varken eller 5 6 7 - Mycket viktigt

tycker att det är 
viktigt att leva 

hållbart

82%
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21%

3%

3%

3%

5%

6%

5%

13%

22%

15%

27%

24%

21%

39%

38%

13%

2%

4%

5%

3%

9%

11%

11%

20%

34%

28%

34%

37%

44%

55%

Inget av ovanstående

Deltagit i partipolitiska möten

Deltagit i fackliga aktiviteter

Deltagit i en bojkott/köpstrejk

Tagit kontakt med politiker

Deltagit i en demonstration

Burit kläder med politiskt budskap

Debatterat politik på internet/sociala medier

Arbetat ideellt

Regelbundet ätit vegetariskt/veganskt

Hjälpt en utsatt person

Köpt huvudsakligen ekologiska produkter

Skrivit på en namninsamling

Debatterat politik med vänner/familjen

Skänkt pengar/saker till välgörande ändamål

Tjej

Kille

Tjejer har ägnat sig åt fler aktiviteter som förknippas med ideella värden än killar

Har du det senaste halvåret...
Kön

Fråga:
Nedbrytning:
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En högre andel tjejer säger sig vilja arbeta aktivt
”Ungdomars politiska utveckling” (Amnå, Ekström & Stattin : 2016) 

Vissa människor har satt upp mål för sitt engagemang angående samhällsfrågor. Hur tänker du kring att engagera dig?
Kön

Fråga:
Nedbrytning:

8%

34%
33%

3%

22%

10%

24%

37%

6%

23%

9%

29%

35%

5%

22%

Jag ska arbeta aktivt
i organisationer och

jag är redan med i en

Jag vill arbeta aktivt
(t.ex. i organisationer), men
har ännu inte engagerat mig

Jag är inte intresserad av
det och som det känns nu så

kommer jag nog inte engagera mig

Jag är inte intresserad,
snarare motsatsen. Jag
kommer verkligen inte

engagera mig

Osäker/vet ej

Tjej Kille Total
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Killar bedömer sig ha bättre kunskaper om samhällsfrågor än jämnåriga vänner
”Ungdomars politiska utveckling” (Amnå, Ekström & Stattin : 2016) 

Tycker du att du har goda kunskaper om samhällsfrågor som politik, miljö eller utrikesnyheter, jämfört med dina kompisar? 
Kön

Fråga:
Nedbrytning:

8%

21%

43%

17%

6%
5%

16%

27%

35%

12%

4%
6%

12%

24%

39%

14%

5%
6%

Ja, jag har betydligt bättre
kunskap

Ja, jag har lite bättre kunskap Sammantaget har jag ungefär
lika god kunskap

Nej, jag har mindre kunskap Nej, jag har mycket mindre
kunskap

Osäker/vet ej

Tjej Kille Total
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”Jag tror att det kommer bli en trend där vi unga tar för oss mer i 
samhället för att ändra normerna och gå vidare in i en bättre framtid. Hos 

oss ungdomar pratas det mycket om hur man idag döms av samhället. 
T.ex. om man ammar offentligt, är ung mamma, inte heterosexuell, eller 

något annat som går emot normerna. Vi ungdomar är de som är mest 
medvetna om detta och strävar mot förändring.”

18-årig tjej svarar på frågan ”Vad tror du blir nästa års stora trend bland unga?” 
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Tillit & konspirationer

Vilka samhällsaktörer 
har högst förtroende 

bland unga?

Litar unga på medier? Vilka risker finns vid 
horisonten?
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Tillit, förtroende för institutioner och konspirationer

Sverige utmärker sig generellt som ett land med hög mellanmänsklig tillit. Undersökningar, exempelvis ”Hög mellan-

mänsklig tillit i Sverige – men inte bland alla” (Holmberg & Rothstein 2015), indikerar dock att tilliten är lägre bland unga än

äldre. Vi har undersökt frågor som rör tillit och förtroende på flera sätt i årets Ungdomsbarometer.

Frågan om förtroende för olika samhällsaktörer (organisationer likväl som institutioner) ger en rad intressanta insikter. Likt

föregående år toppar polisen vår lista där 83 procent har mycket eller hyfsat stort förtroende för myndigheten. Banker intar

andra plats och därefter följer sjukvården. Det är knappast aktörer som rosas alltför mycket i den allmänna debatten.

I botten av listan hittar vi sociala mediebolag och politiska partier. Endast 44 procent av respondenterna anger att de har

mycket eller hyfsat stort förtroende för de politiska partierna. En siffra som tål att reflekteras över och som definitivt ger

skäl till oro. Intressant i sammanhanget är att förtroendet för systemet partierna verkar inom: riksdag/regering, är betydligt

högre än för partierna. Parlamentarismen förutsätter att folkviljan kanaliseras genom partier och givet att vi ser att tilltron

till partierna är så svag finns skäl till oro för det demokratiska systemet även utan att hänvisa till Putin eller Trump.

Public service placerar sig i mitten av förtroendelistan. Då vi undersöker vilka kanaler som förtroendet är störst för då man

ska bilda sig uppfattning om en aktuell händelse är public service i topp följt av myndigheter och dagstidningar. Den

implicita tilltron till medier tycks alltså vara stor vilket i hög utsträckning motsägs då vi undersöker inställning till påståenden

som i flera fall är att betrakta som konspirationsteorier.

Hösten 2015 undersökte vi i Ungdomsbarometern en mängd konspirationsteorier och kunde då dra slutsatsen att unga var

mindre benägna än vuxna (25-49 åringar) att tro på konspirationerna vi undersökte. Två år senare har små förflyttningar

skett avseende ungas inställning till de konspirationer vi då undersökte. Sedan 2015 har mycket hänt på området vilket

påkallar nya frågeställningar om medias trovärdighet.

Väldigt höga andelar av ungdomarna, 46 procent, instämmer i påståendet ”etablerade medier sprider fake news för att

driva sin egen agenda” och 31 procent instämmer i att ”media undanhåller information och ljuger för att lura folket”.

Formuleringarna fokuserar inte enbart på svenska medier. Vi kan också se att en benägenhet att misstro media hänger

samman med en tro på övriga konspirationsteorier.
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Instämmer helt eller delvis i påståendet:

”Om en främling ber att få låna din 
telefon på stan svarar du oftast ja”

42%
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Förtroende för organisationer/institutioner – politiska partier har lägst förtroende

34%

20%

28%

28%

24%

12%

22%

22%

17%

13%

16%

13%

10%

8%

8%

5%

8%

49%

61%

51%

50%

53%

59%

48%

47%

52%

55%

50%

48%

49%

45%

45%

39%

30%

13%

16%

18%

17%

20%

25%

25%

22%

24%

23%

27%

32%

32%

36%

38%

48%

49%

3%

3%

4%

5%

3%

5%

5%

9%

7%

8%

8%

7%

9%

10%

9%

9%

14%

Polisen

Banker

Sjukvården

FN

Skolan

Livsmedelsföretag

Försvarsmakten

Public service (t.ex. Sveriges Radio, SVT)

EU

Fackliga förbund

Rättsväsendet

Riksdag/regering

Biståndsorganisationer

Arbetsförmedlingen

Stora internationella bolag

Politiska partier

Sociala mediebolag exempelvis Facebook/Snapchat

Mycket stort Hyfsat stort Ganska litet Inget alls

Fråga: Hur stort förtroende har du för följande organisationer/institutioner i Sverige?
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11%

4%

3%

3%

5%

6%

7%

13%

21%

41%

46%

49%

Osäker/vet ej

Annan

Influencers (t.ex. bloggare/social medieprofil)

Poddar

Nyhetssajter (ex. Nyheter 24)

Youtubers

Politiska partier

Kvällstidiningar (Aftonbladet/Expressen)

Kompisar/familj

Dagstidningar (DN/Sydsvenskan)

Myndigheter

Public service (SVT/SR)

Fråga: Om du ska bilda dig en uppfattning om en aktuell händelse - vilka litar du mest på?

Public service, myndigheter och dagstidningar är viktigast som informationskällor för omvärldshändelser
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Låga andelar av ungdomar tror på konspirationsteorier men förtroendet för medier verkar vara lågt

5%

5%

5%

5%

9%

13%

15%

19%

31%

33%

41%

46%

63%

Bankerna styrs av en hemlig judisk sammansvärjning

Chemtrails (giftiga jetstrimmor) sprids ut från flygplan i
dunkla syften

Månlandningarna har aldrig genomförts

Att vaccin skulle ha en positiv effekt är påhittat av
staten och läkemedelsindustrin

Världen styrs av hemliga sällskap
(Frimurarorden/Illuminati)

En politisk konspiration låg bakom Palmemordet

En amerikansk konspiration låg bakom 11/9

Statliga myndigheter övervakar alla medborgare i
Sverige

Media undanhåller information och ljuger för att lura
folket

Irakkriget genomfördes av andra skäl än de som
angavs officiellt

Politiker i Sverige berättar sällan om de verkliga
motiven bakom deras beslut

Etablerade medier sprider fake news för att driva sin
egen agenda

Viktiga händelser sker i världen utan att allmänheten
informeras om dem

Andel Instämmer

Fråga: Nedan följer ett antal påståenden som vi ber dig ta ställning till:
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Nästan varannan ung person misstänker att etablerade                      
medier sprider fake news för att driva sin egen agenda
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Små förändringar över tid

Fråga:
Filter:

Nedan följer ett antal påståenden som vi ber dig ta ställning till:
Andel instämmer

4%

8%

13%

14%

22%

38%

46%

64%

5%

9%

13%

15%

19%

33%

41%

63%

Månlandningarna har aldrig
genomförts

Världen styrs av hemliga sällskap
(Frimurarorden/Illuminati)

En politisk konspiration låg bakom
Palmemordet

En amerikansk konspiration låg
bakom 11/9

Statliga myndigheter övervakar alla
medborgare i Sverige

Irakkriget genomfördes av andra skäl
än de som angavs officiellt

Politiker i Sverige berättar sällan om
de verkliga motiven bakom deras

beslut

Viktiga händelser sker i världen utan
att allmänheten informeras om dem

2017

2015
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Det finns grupper av unga som utmärker sig som mer konspiratoriska

De unga som instämmer i de båda påståendena 

”Etablerade medier sprider fake news för att driva

sin egen agenda” och “Media undanhåller 

information och ljuger för att lura folket” är 

betydligt mer benägna att också tro på övriga 

undersökta påståenden. En svag tilltro till medier är 

alltså inte bara i sig problematisk.

5%

5%

5%

5%

9%

13%

15%

19%

33%

41%

63%

8%

11%

11%

11%

20%

22%

27%

33%

43%

66%

84%

Månlandningarna har aldrig genomförts

Att vaccin skulle ha en positiv effekt är påhittat av staten och
läkemedelsindustrin

Bankerna styrs av en hemlig judisk sammansvärjning

Chemtrails (giftiga jetstrimmor) sprids ut från flygplan i dunkla syften

Världen styrs av hemliga sällskap (Frimurarorden/Illuminati)

En politisk konspiration låg bakom Palmemordet

En amerikansk konspiration låg bakom 11/9

Statliga myndigheter övervakar alla medborgare i Sverige

Irakkriget genomfördes av andra skäl än de som angavs officiellt

Politiker i Sverige berättar sällan om de verkliga motiven bakom
deras beslut

Viktiga händelser sker i världen utan att allmänheten informeras om
dem

De med lågt förtroende
för media

Totalt

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:

Nedan följer ett antal påståenden som vi ber dig ta ställning till:
Andel instämmer
Totalt vs. Instämmer I att ”Etablerade medier sprider fake news för att driva sin egen agenda” och “Media undanhåller information och ljuger för att lura folket”
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”Ifrågasättande tror jag blir ungas nya trend. Efter 5-7 år där sociala 
medier haft stort inflytande och ryktesspridning och falska nyheter fått 

fäste, tror jag att unga tränas in i ett kritiskt tänkande där influencers har 
en stor del i utvecklingen.”

24-årig tjej svarar på frågan ”Vad tror du blir nästa års stora trend bland unga?” 
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Samhällskontraktet

Vad är samhällets och vad 
är individens ansvar?

Hur har ungas syn på 
samhället förändrats över tid?
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Samhället nu och då

På flera plan lever vi i individualismens tidevarv. Vi ser det bland annat genom ungas benägenhet att tro på sina egna

möjligheter att påverka sina liv, de är sin egen lyckas smeder. Vid undersökning av frågeställningar som rör individens

ansvar kontra samhällets ansvar skiner detta dock inte igenom särskilt tydligt.

Vi har kunnat göra ett par 15-årsjämförelser för att undersöka hur inställning till samhället förflyttats över tid. Sedan 2002

ser vi en mycket svag förflyttning avseende ansvar för arbetslöshet. Det är till och med något lägre andelar idag som anser

att arbetslösa själva bär ansvar för sin situation.

Bostadsfrågor har debatterats flitigt under de senaste åren. Då unga tillfrågas tycker de definitivt att samhället borde

garantera att alla får en bostad likväl som att det borde finnas en blandning av bostäder så att alla kan ha råd att hitta ett

okej boende som passar dem. Bostad betraktas alltså av en majoritet av unga snarare som en rättighet än som en vara.

Vad gäller de viktigaste frågorna för unga är de mer positiva till utvecklingen vad gäller miljö, jämställdhet och rasism 2017

än de var 2002. De flesta tror att deras generation kommer få det bättre än sina föräldrars vad gäller rasism i samhället och

jämställdhet. Vad gäller miljön är dock inte lika många positiva.
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Boende är en rättighet

”Det borde finnas en blandning av bostäder så att alla 
kan ha råd att hitta ett okej boende som passar dem”

86%

8%

7%

Instämmer Tar avstånd Osäker/Vet inte

68%

24%

8%

Instämmer Tar avstånd Osäker/Vet inte

”Samhället borde garantera att alla får en bostad”

Fråga: Nedan följer ett antal påståenden som vi ber dig ta ställning till:
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Individen och samhället

6%

6%

34%

32%

35%

40%

22%

16%

3%

7%

Instämmer helt Instämmer delvis Tar delvis avstånd Tar helt avstånd Osäker/vet ej

Fråga:
Filter:

Tror du att din generation kommer att få det bättre eller sämre än dina föräldrars när det gäller…
Arbetslösa bär själva ansvaret för sin situation

2017

2002

Arbetslösa bär själva ansvaret för sin situation
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Ansvaret för pensionen är individens

Fråga: Vem upplever du idag har det största ansvaret för din pension?

24%

1%

6%

15%

53%

Vet inte

Annan

Arbetsgivaren

Staten

Jag själv

Ansvaret för 
pensionen ligger 

hos individen
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8%

21%

23%

32%

22%

19%

27%

17%

20%

11%

Rasism i samhället

Unga tror att de kommer få det sämre än sina föräldrar vad gäller rasism i samhället och miljön

Fråga: Tror du att din generation kommer att få det bättre eller sämre än dina föräldrars när det gäller…

2%

6%

12%

16%

14%

19%

37%

30%

36%

30%

Bättre (5) 4 Lika bra (3) 2 Sämre (1)

Rasism i samhället

2017

2002

2017

2002

Miljön
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Gällande jämställdhet mellan könen förväntar sig unga en positiv utveckling, dock mindre 2017 än 2002

24%

35%

49%

44%

22%

16%

4%

4%

1%

2%

Bättre (5) 4 Lika bra (3) 2 Sämre (1)

Fråga: Tror du att din generation kommer att få det bättre eller sämre än dina föräldrars när det gäller…

Jämställdhet mellan könen

2017

2002
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Fakta om undersökningen
Intervjumetod: Onlineundersökning

Målgrupp: Ungdomar i Sverige mellan 15-24 år

Fältperiod: 4:e oktober – 15:e november 2017

Antal intervjuer: 23 132 st.
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Fakta om undersökningen (1/4)

Syfte

Ungdomsbarometern har genomförts årligen sedan 1991 i syfte att tillhandahålla en barometer över vad ungdomar mellan
15 och 24 år tycker och tänker i allmänhet och inom vissa specifika områden i synnerhet. Syftet är dels att tillhandahålla en
studie på en säkerhetsnivå som vi och våra kunder anser är tillräcklig för att jobba vidare med frågor kring
ungdomsmålgruppen utifrån, dels att kunna möjliggöra för flera att ta del av resultat, utan att behöva göra egna studier.
Resultaten redovisas dels i rapportform, dels i kundspecifika analyser kring avgränsade områden.

Enkäten & urvalsmetod

Frågorna i enkäten har tagits fram i samråd med Ungdomsbarometerns kunder, för att å ena sidan beröra generella
frågeställningar kring ungdomsmålgruppens beskaffenhet, å andra sidan medge fördjupningar inom specifika områden.
Vissa frågeställningar har behållits över tid medan andra har bytts ut för att säkerställa undersökningens aktualitet.

Ungdomsbarometern genomförs som en onlineenkät (anpassad för desktop, surfplatta samt mobil) med ett s.k. kvoturval
som urvalsmetod. Det innebär att vi har utformat urvalet så att det i representativ skala återger hela ungdomspopulationen
med avseende på några av dess viktigaste egenskaper. De egenskaper vi använt oss av är kön, ålder och region1. Eftersom
urvalet i huvudsak inte är slumpmässigt skall slutsatser kring populationen dras med viss eftertänksamhet och kvoturvalet
är anledningen till att vi inte genomför några signifikanstest. Av samma anledning genomförs heller inte någon
bortfallsanalys. Viktning av resultaten har genomförts med hjälp av de tre aktuella urvalsegenskaperna (kön, ålder och
region). Enkäten testades kvalitativt i fokusgrupper samt kvantitativt på 200 respondenter innan huvudutskicken.

1De aktuella regionerna vi använt är de regioner som går under benämningen NUTS2. NUTS är den indelning som används inom EU för statistikredovisning. NUTS2 utgörs
i Sverige av följande riksområden: Stockholm, Östra Mellansverige, Sydsverige, Norra Mellansverige, Mellersta Norrland, Övre Norrland, Småland med öarna samt
Västsverige.
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Fakta om undersökningen (2/4)

Datainsamling & Vägning

Datainsamlingsperiod för årets studie var mellan 4:e oktober till den 15:e november 2017. Samtliga svar i undersökningen
har inhämtats via Internet genom datainsamlingsverktyget Confirmit. I årets undersökning har vi använt oss av fyra primära
datainsamlingskällor för att få en så bra spridning som möjlig i materialet. Dessa insamlingskällor är: Studentkortet (1), som
är ett rabattkort och en databas med gymnasie-och högskolestuderande baserad på uppgifter från CSN, Facebook (2), samt
Cint (3) som är ett panelföretag med både självrekryterade och slumpmässigt rekryterade panelister. För att kunna
säkerställa resultatens reliabilitet har även ett slumpmässigt referensurval om 1201 respondenter dragits i Norstats (4)
slumpmässigt telefonrekryterade riksrepresentativa panel.

Avgörande för vilka insamlingskällor som valts är Ungdomsbarometerns subjektiva bedömning över var Ungdomssverige
befinner sig och kan besvara undersökningar på Internet. Antal respondenter i årets undersökningen är 23 132. Viktning av
resultaten har genomförts med hjälp av de tre aktuella urvalsegenskaperna (kön, ålder och region) enligt den senaste
befolkningsstatistiken från SCB för ungdomar 15-24 år i Sverige.

Verktyg

Databearbetningen har genomförts med hjälp av produktionssystem från MarketSight samt med hjälp av de statistiska
programvarorna SPSS och R.

Tidsjämförelser

Vid historiska jämförelser används data ur tidigare upplagor av Ungdomsbarometern.
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Fakta om undersökningen (3/4)

I tabellen nedan jämförs 2016 års aktuella siffror för ungdomar 15-24 år i Sverige (enligt den senaste befolkningsstatistiken
från SCB) med siffror från Ungdomsbarometern 2017.

Sverige 2016 (SCB) UB 2017 Totalt UB 2017 Totalt

Kön Antal i % Antal respondenter i %
Antal respondenter 

efter vägning
i %

Tjej 569 700 48,3% 14 518 62,8% 11 363 49,1%
Kille 609 220 51,7% 8 614 37,2% 11 769 50,9%

TOTALT 1 178 920 100,0% 23 132 100,0% 23 132 100,0%

Ålder Antal i % Antal respondenter i %
Antal respondenter 

efter vägning
i %

15 år 103 068 8,7% 2 235 9,7% 2 091 9,0%
16 år 101 333 8,6% 4 322 18,7% 2 112 9,1%
17 år 103 533 8,8% 2 758 11,9% 2 086 9,0%
18 år 104 915 8,9% 2 676 11,6% 2 132 9,2%
19 år 109 623 9,3% 2 046 8,8% 2 139 9,2%
20 år 117 610 10,0% 1 857 8,0% 2 236 9,7%
21 år 126 403 10,7% 1 807 7,8% 2 389 10,3%
22 år 131 931 11,2% 1 782 7,7% 2 509 10,8%
23 år 138 372 11,7% 1 935 8,4% 2 644 11,4%
24 år 142 132 12,1% 1 714 7,4% 2 796 12,1%

TOTALT 1 178 920 100,0% 23 132 100,0% 23 132 100,0%

Riksområde (NUTS2) Antal i % Antal respondenter i %
Antal respondenter 

efter vägning
i %

Mellersta Norrland 41 936 3,6% 683 2,9% 619 2,7%
Norra Mellansverige 98 282 8,3% 1 673 7,2% 1 816 7,9%
Småland med öarna 101 224 8,6% 1 802 7,7% 2 154 9,3%

Stockholm 253 590 21,5% 5 605 24,0% 4 980 21,5%
Sydsverige 173 986 14,8% 3 565 15,3% 2 875 12,4%
Västsverige 237 538 20,1% 4 215 18,1% 4 313 18,6%

Östra Mellansverige 206 913 17,6% 4 217 18,1% 4 633 20,0%
Övre Norrland 65 451 5,6% 1 370 5,9% 1 741 7,5%

TOTALT 1 178 920 100,0% 23 132 100,0% 23 132 100,0%
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Fakta om undersökningen (4/4)

18%

18%

19%

21%

24%

15-16 år

17-18 år

19-20 år

21-22 år

23-24 år

7%

30%

40%

2%

2%

1%

14%

3%

1%

Studerar på högstadiet

Studerar på gymnasiet

Studerar på högskola/universitet

Studerar på YH/KY-utbildning

Studerar på komvux

Annan utbildning, t.ex. folkhögskola

Arbetar

Är arbetslös/söker jobb

Annat

35%

20%

44%

Storstadsområden

Landsbygd

Stadsområden

Tjejer

Killar

49%

51%

Sysselsättning

Kommungrupp Ålder
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