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Bilaga till rapporten ”Unga med attityd 2019 – 

Samhällsfrågor och demokrati” 

Det här är bilagan till den första delrapporten som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles-

frågor (MUCF) har tagit fram inom ramen för regeringsuppdraget att undersöka ungas attityder och 

värderingar (U2018/04397/UF). Delrapporten handlar om ungas attityder och värderingar till sam-

hällsfrågor och demokrati. De två andra delrapporterna i 2019 års attityd- och värderingsstudie handlar 

om ungas attityder och värderingar till arbete, utbildning, fritid, hälsa och livsåskådning. De publiceras 

under våren och hösten 2019.  

För definitioner av de begrepp som används i tabellerna, se delrapporten. Delrapporten finns att 

beställa eller ladda ned från www.mucf.se   

 

 

 

 



Bilaga till ”Unga med attityd 2019 –

Samhällsfrågor och demokrati 

I den här bilagan redovisas alla resultat i MUCF:s attityd- och värderingsstudie 2019 i frågor som rör 

området samhällsfrågor och demokrati. Resultaten är uppdelade efter de ungas kön, åldersindelning 

samt siffror för grupperna unga och äldre. I bilagan finns siffror som inte är statistiskt signifikanta och 

därför inte har kommenterats eller redovisats i delrapporten.   

 

I den här bilagan fördjupas även resonemang om studiens urvalsdragning, svarsfrekvens, kodning av 

variabler och principer för viktning av resultaten. Här finns också hela enkäten, som ligger till grund 

för attityd- och värderingsstudien 2019. 

 

1. Enkätutskick och principiell hållning vid variabelkonstruktion 

Attityd- och värderingsenkäten skickades ut till sammanlagt 9000 slumpmässigt utvalda personer i 

åldern 16–74 år under hösten 2018. Eftersom undersökningen genomfördes 2018 används detta år som 

referens i rapporten, även om rapporten sammanställdes under 2019. Sammanlagt svarade 3724 

personer på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 41 procent. Det huvudsakliga fokuset i 

rapporten ligger på att undersöka ungas attityder. För att möjliggöra jämförelser inom ungdoms-

gruppen skickades flest enkäter ut till unga. Till gruppen unga i åldern 16–29 år skickades 6000 

enkäter. Till den äldre jämförelsegruppen i åldern 30–75 år skickades 3000 enkäter.  

 

Resultat som visar skillnader mellan grupper diskuteras i rapportens löptext enbart om skillnaderna är 

statistisk signifikanta på 95-procentsnivån. I delrapportens figurer och tabeller framkommer det både 

statistiskt signifikanta och ej statistiskt signifikanta skillnader. För att säkerställa förändringar över tid 

har punktestimat använts.  

 

I Unga med attityd 2019 har kodningen av enkätfrågorna gjorts på samma sätt genom hela rapporten. 

Svaren har delats upp i respondenter som instämmer och respondenter som inte instämmer till olika 

påståenden. En principiell hållning i framtagandet av siffror har varit att respondenter som instämmer 

helt eller delvis i ett påstående, kategoriserats som att de instämmer. Det neutrala mittenalternativet 

har vi tolkat som att respondenterna inte har instämt i påståendet. När undantag har gjorts från denna 

principiella hållning framgår det i delrapporten i nära anknytning till den enkätfråga som berörs.   

 

1.1 Låg svarsfrekvens och dess konsekvenser i rapporten 

Attityd- och värderingsstudien 2018 har en svarsfrekvens på 41 procent. Det är den lägsta svarsfre-

kvensen som har uppmätts i samtliga attityd- och värderingsstudier som Myndigheten för ungdoms- 

och civilsamhällsfrågor har gjort.1 Svarsfrekvensen i enkätundersökningar sjunker generellt både i 

världen och i Sverige (SOM 2018:31). En konsekvens av få antal svarande är att det blir svårt att 

säkerställa skillnader när undergrupper jämförs med varandra i resultatredovisningen. I både 2018 och 

2013 års studie har antalet personer i hela urvalet varit 9000 personer. I attityd- och värderingsstudien 

                                                           
1 2013 års studie hade en svarsfrekvens på 56,5 % av 9000 personer i urvalet. 2007 svarade 53 procent av 7500 personer. 

2002 svarade 67 % av 6500 personer och 2002 var svarsfrekvensen 57 % av 6500 personer i urvalet. Första studien som 

MUCF, tidigare Ungdomsstyrelsen, genomförde var 1997 och hade då en svarsfrekvens på 67 % av 6500 personer. 



2018 har   delvis ett annat urval gjorts när det gäller antalet personer i kategorin unga (16–29 år), 

jämfört med vad som gjordes 2013. Att ändra urvalet har gjorts för att fortsatt kunna undersöka 

skillnader inom gruppen unga trots att svarsfrekvensen sjunkit. Vid 2013 års studie skickades enkäten 

ut till 4500 personer i åldern 16–29 år (unga) och till 4500 personer i åldern 30–74 (äldre jämförelse-

grupp). I 2018 års studie har enkäten istället skickats till 6000 personer i den unga gruppen och till 

3000 personer i den äldre jämförelsegruppen. 2391 personer i den unga gruppen valde att svara på 

enkäten. Svarsfrekvensen i den unga gruppen är därmed 40 procent. 1333 personer i den äldre jäm-

förelsegruppen svarade på enkäten. Den äldre gruppen har därmed en svarsfrekvens på 44 procent.  

 

Förändringen i urvalet gör det fortsatt möjligt att redovisa siffror när det finns statistiska skillnader 

inom gruppen unga utifrån kön och uppdelat på ålderskategorierna 16–19 år, 20–24 år samt 25–29 år. 

En nedbrytning inom enbart den äldre jämförelsegruppen har gjorts när det funnits säkerställda skill-

nader mellan kvinnor och män. Det har inte skett någon uppdelning på de äldres ålder i resultatredo-

visningen. Det beror på det låga antalet svarande inom varje åldersgrupp i den äldre jämförelsegrup-

pen.   

 

1.2 Viktning och dess användning i resultatredovisningen 

I den här studien används ett representativt urval av svenska befolkningen i åldern 16–74 år, vars 

åsikter generaliseras till befolkningens attityder och värderingar i sin helhet. Ett problem i alla former 

av enkätundersökningar är svarsbortfall i det representativa urvalet. Bortfallet blir särskilt problema-

tiskt om bortfallet är ojämnt fördelat mellan olika sociala grupper. Skevhet i bortfallet gör att resul-

taten från de statistiska skattningarna riskerar att bli missvisande och inte på korrekt sätt återspeglar 

befolkningens attityder och värderingar i sin helhet.  

 

I attityd- och värderingsstudien 2018 är unga personer i åldern 16–29 år överrepresenterade i data-

materialet, jämfört med i befolkningen i sin helhet. Det är en konsekvens av hur urvalsdragningen har 

gjorts i studien, se avsnitt 1.1.1. Även kvinnor och tjejer samt personer som angett att de är födda i 

Sverige är något överrepresenterade i studiens representativa urval jämfört med befolkningen.  

 

För att kompensera för överrepresentationen används det i Attityd- och värderingsstudien 2018 enbart 

viktade skattningar för de siffror som redovisas i texter, figurer och tabeller. Vikterna tar hänsyn till 

skevhet i kategorierna kön och ålder. Som underlag för viktningen har Statistiska centralbyråns stati-

stik över totalbefolkningen i december 2018 använts. Kategorierna som använts för viktning av data-

materialet när både unga och den äldre jämförelsegruppen studeras, utgörs av: 

 

KÖN 

Tjejer 

Kvinnor 

Killar 

Män 

 

ÅLDERSGRUPPER 

16–19 år 

20–24 år 

25–29 år 

30–54 år 

55–74 år 

 

I de fall där siffror redovisas uppdelat på utländsk bakgrund alternativt utrikes född, används en 

viktvariabel som utöver kön och ålder, även beaktar skevhet bland inrikes- och utrikes födda.   

 



När resultat redovisas inom den unga svarsgruppen används en annan viktvariabel än när den äldre 

jämförelsegruppen ingår i resultatredovisningen. När enbart den unga gruppen i åldern 16–29 år 

undersöks, används en viktvariabel som beaktar bortfall i den unga gruppen jämfört med hur den unga 

gruppen ser ut i befolkningen. Kategorierna som använts för viktning av datamaterialet när unga i 

åldern 16–29 år studeras, utgörs av:  

 

KÖN 

Tjejer 

Killar 

 

ÅLDERSGRUPPER 

16–19 år 

20–24 år 

25–29 år 

 

I de fall där siffror redovisas uppdelat på utländsk bakgrund alternativt utrikes född, används en vikt-

variabel som utöver kön och ålder, även beaktar skevhet bland inrikes- och utrikes födda inom den 

unga gruppen.    

 

1.2.1 Principiella förhållningssätt vid indexkonstruktion  

Vid indexkonstruktion har alla variabler vänts och normerats åt samma håll. Cronbachs alpha har 

använts som mått för att testa en frågas reliabilitet. Enbart enkätfrågor som uppvisat minst 0,700 i 

detta mått, har inkluderats i indexkonstruktionen.  

 

I figur 5.2 i delrapporten studeras ungas generella attityd till invandring och invandrare. Ett additivt 

index har skapats i den figuren utifrån sex enkätfrågor. De sex enkätfrågor som ingick i indexet var:  

 

• invandrare ger ett positivt tillskott till Sveriges befolkning och kultur 

• jag skulle ha svårt att flytta till ett område där det bor många med utländsk bakgrund 

• utan invandringen till Sverige hade vi inte haft det så bra som vi har nu  

• invandrare bör försöka leva som svenskar när det gäller kulturella seder 

• Sverige bör ta emot färre invandrare 

• Sverige bör ta emot färre flyktingar 

 
I figur 6.2 i delrapporten studeras ungas generella attityd till jämställdhet. Ett additivt index har skapat 

i den figuren utifrån fyra enkätfrågor. De fyra enkätfrågorna som ingick i indexet var:   

• kvinnor bör kvoteras in i t.ex. företagsstyrelser 

• kvinnor bör ta större ansvar än män när det gäller sysslor i hemmet 

• jämställdheten har gått för långt i Sverige 

• det är viktigt att tjejer är kvinnliga och killar är manliga 

 



1.3 Tabellredovisning av frågor i delrapporten ”Samhällsfrågor och 

demokrati”  

 Äldre  

(30–74 år) 

Unga  

(16–29 år) 

Tjejer  

(16–29 år) 

Killar  

(16–29 år) 

Kapitel 2. Viktiga samhällsfrågor just nu 

Skola och utbildning 59 48 46 52 

Barnomsorg 10* 9* 12 5 

Äldreomsorg 35 17 20 15 

Sjukvård 61 52 59 45 

Arbete och 

sysselsättning 

25 20 17 24 

Migration och integration 36 41 36 48 

Bostadsbyggande 7 12 11 14 

Jämställdhet 9 21 28 11 

Diskrimineringsfrågor 4 7 9 4 

Försvar 8* 8* 5 12 

Trygghet 19* 20* 21* 20* 

Kultur 2* 2* 1* 2* 

Skatter 10* 12* 8 16 

Klimatet 33* 36* 39 33 

Miljö och djur 9 13 15 10 

Internationella frågor 4* 4* 3* 3* 

Kapitel 3. Tilltro till det politiska systemet 

Hur stora möjligheter 

tycker du att människor i 

allmänhet har att föra 

fram sina åsikter till de 

som bestämmer i 

samhället? 

39* 42* 41* 44* 

Hur stora möjligheter 

tycker du att du själv har 

att föra fram dina åsikter 

till de som bestämmer i 

samhället?  

35 41 32 37 

Jag vet vad jag tycker 

om viktiga 

samhällsfrågor 

 

86 73 73* 74* 

Det är viktigt att 

medborgare försöker 

sätta sig in i hur man 

styr och bestämmer i 

Sverige 

87 78 78* 78* 

Det är viktigt att stödja 

det som jag tycker är 

rätt i samhället och 

protestera mot det som 

jag tycker är fel 

77 66 69 64 

Avståndet mellan 

politiker och vanliga 

medborgare är för stort 

69 59 58* 60* 

Politiker lyssnar inte på 

medborgarna  

37 47 34 42 



Kapitel 4. Personlig trygghet och droger 

Oro för att bli utsatt för 

våld när jag är ute 

43 55 36 70 

Oro för att bli lurad på 

internet 

54 40 46 34 

Oro för att bli drabbad av 

inbrott eller skadegörelse 

59 43 50 36 

Oro för att bli utsatt för 

hot och hat på internet 

31 27 35 16 

Sverige bör införa 

hårdare fängelsestraff för 

grova brottslingar 

82* 83* 85 82 

Det kan vara försvarbart 

att använda droger och 

narkotika 

4 13 8 18 

Cannabis bör bli lagligt 

att använda för privat 

bruk 

10 27 19 38 

Kapitel 5. Invandring och invandrare 

Invandrare ger ett 

positivt tillskott till 

Sveriges befolkning och 

kultur 

48* 48* 56 37 

Utan invandringen till 

Sverige hade vi inte haft 

det så bra som vi har nu 

45 40 45 33 

Sverige bör ta emot färre 

flyktingar 

46 41 33 52 

Jag skulle ha svårt att 

flytta till ett område där 

det bor många med 

utländsk bakgrund 

42 35 32 40 

Sverige bör ta emot färre 

invandrare 

44 37 30 46 

Invandrare bör försöka 

leva som svenskar när 

det gäller kulturella 

seder 

49 36 30 43 

Invandrare har lika stora 

möjligheter som 

svenskar att lyckas i 

samhället 

25 30 30* 29* 

Kapitel 6. Jämställdhet, sexuell läggning och könsneutralt pronomen 

Kvinnor bör kvoteras in i 

t.ex. företagsstyrelser  

31* 31* 39 20 

Kvinnor bör ta ett större 

ansvar än män när det 

gäller sysslor i hemmet 

4* 4* 4* 5* 

Jämställdheten har gått 

för långt i Sverige 

14* 14* 8 22 

Det är viktigt att tjejer är 

kvinnliga och killar är 

manliga 

12* 14* 7 18 

Homosexuella par är lika 

bra föräldrar som 

heterosexuella par 

72 80 88 69 



Hen är ett bra 

könsneutralt pronomen 

för personer som inte vill 

delas in i ”han” eller 

”hon” 

36 49 60 35 

Kapitel 7. Sverige och omvärlden 

Hur pass intresserad är 

du av politik eller 

samhällsfrågor i Sverige? 

81 66 66* 67* 

Hur pass intresserad är 

du av politik eller 

samhällsfrågor i Europa? 

66 47 45* 50* 

Hur pass intresserad är 

du av politik eller 

samhällsfrågor i världen? 

66 55 54* 55* 

Sverige bör samarbeta 

mer med andra 

europeiska länder 

68* 67* 69* 66* 

Sverige bör lämna EU 15 11 7 16 

Sverige bör göra mer för 

att hjälpa fattiga länder 

33 41 48 32 

Oro för klimatet och 

miljön 

82 76 82 70 

Oro för krig och terror 48* 44* 54 33 

Värnplikten bör vara 

obligatorisk i Sverige 

54 33 25 43 

Enkätfrågor som berör samhällsfrågor och demokrati, men ej redovisas i 

delrapporten 

Det är svårt att förstå sig 

på politik, så det är bäst 

att politiker bestämmer 

12* 11* 12* 12* 

Staten lägger sig i för 

mycket och bör överlåta 

mer till medborgarna 

själva 

27* 29* 21 35 

Sverige bör behålla 

kärnkraften 

50 41 26 58 

Det kan vara försvarbart 

att inte betala biljett på 

buss/tåg 

11 21 21* 21* 

Det kan vara försvarbart 

att använda våld för att 

försvara sig själv eller 

närstående 

74* 73* 67 81 

Det kan vara försvarbart 

att köpa något som man 

vet är stulet 

1 3 2 4 

Det kan vara försvarbart 

att köra rattfull 

1* 1* 1 2 

Det kan vara försvarbart 

att köpa ut alkohol till 

ungdomar som är under 

20 år 

3 11 9 13 

Det kan vara försvarbart 

att anställa någon utan 

6 11 7 15 



Källa: MUCF:s attityd- och värderingsstudie 2018 

Kommentar: * betyder att siffrorna inte är statistiskt skilda från varandra och att det därför inte 

föreligger någon skillnad mellan de två grupperna.  

 

att betala skatt 

(svartjobb) 

Det kan vara försvarbart 

att köpa sexuella 

tjänster 

4 6 2 12 

Det kan vara försvarbart 

att dopa sig för en 

snyggare kropp 

2 7 3 11 

Det kan vara försvarbart 

att vara otrogen mot sin 

partner 

3* 3* 2 3 

Det kan vara försvarbart 

att fuska med skatten 

3* 3* 6 2 

Det kan vara försvarbart 

att uttrycka åsikter på 

internet som kan 

upplevas som hot och 

hat  

2 7 3 13 

Har skrivit på en 

namninsamling på 

papper  

29* 29* 24 33 

Delat eller diskuterat 

politiskt innehåll på 

internet 

30 41 39* 42* 

Skrivit insändare 7 6 6* 5* 

Burit märken/symboler 

som uttryckt en åsikt 

16 21 23 18 

Deltagit i 

demonstrationer  

12* 12* 15 8 

Varit medlem i politiskt 

parti eller 

ungdomsförbund 

13 8 8* 9* 

Diskuterat/kommenterat 

samhällsfrågor på 

internet 

24 31 29 34 

Köpt vissa produkter av 

politiska, etiska eller 

miljömässiga skäl 

57 52 56 48 

Varit medlem i 

organisation som jobbar 

för en speciell 

samhällsfråga 

25 15 17* 13* 

Deltagit i politiskt möte 

eller möte om speciell 

samhällsfråga 

17 11 10 12 

Antal svarande (ej 

viktat) 

1350 2374 1339 902 



 16–19 år 20–24 år 25–29 år 16–19 år 25–29 år 

Kapitel 2. Viktiga samhällsfrågor just nu 

Skola och utbildning 49 = 46 < 51 49 = 51 

Barnomsorg 5 < 9 > 12 5 < 12 

Äldreomsorg 14 < 19 = 18 14 < 18 

Sjukvård 50 = 54 = 53 50 = 53 

Arbete och 

sysselsättning 

15 < 22 = 21 15 < 21 

Migration och 

integration 

43 = 44 = 39 43 = 39 

Bostadsbyggande 10 < 14 = 13 10 < 13 

Jämställdhet 23 = 22 > 18 23 > 18 

Diskrimineringsfrågor 8 = 8 = 5 8 > 5 

Försvar 9 = 9 = 7 9 > 7 

Trygghet 25 > 20 = 18 25 > 18 

Kultur 1 = 3 = 1 1 = 1 

Skatter 11 = 14 = 11 11 = 11 

Klimatet 37 = 36 = 36 37 = 36 

Miljö och djur 13 = 15 > 10 13 > 10 

Internationella frågor 5 > 3 = 3 5 > 3 

Kapitel 3. Tilltro till det politiska systemet 

Hur stora möjligheter 

tycker du att människor 

i allmänhet har att föra 

fram sina åsikter till de 

som bestämmer i 

samhället? 

49 > 41 = 40 49 > 40 

Hur stora möjligheter 

tycker du att du själv 

har att föra fram dina 

åsikter till de som 

bestämmer i samhället?  

35 = 34 = 35 35 = 35 

Jag vet vad jag tycker 

om viktiga 

samhällsfrågor 

 

68 = 71 < 78 68 < 78 

Det är viktigt att 

medborgare försöker 

sätta sig in i hur man 

styr och bestämmer i 

Sverige 

77 = 77 = 80 77 = 80 

Det är viktigt att stödja 

det som jag tycker är 

rätt i samhället och 

protestera mot det som 

jag tycker är fel 

71 > 63 = 66 71 > 66 

Avståndet mellan 

politiker och vanliga 

medborgare är för stort 

48 < 59 < 66 48 < 66 

Politiker lyssnar inte på 

medborgarna  
32 = 36 < 41 32 < 41 



Kapitel 4. Personlig trygghet och droger 

Oro för att bli utsatt för 

våld när jag är ute 
51 < 58 = 54 51 = 54 

Oro för att bli lurad på 

internet 
37 < 44 > 39 37 = 39 

Oro för att bli drabbad 

av inbrott eller 

skadegörelse 

38 < 47 = 44 38 < 44 

Oro för att bli utsatt för 

hot och hat på internet 
24 < 30 > 26 24 = 26 

Sverige bör införa 

hårdare fängelsestraff 

för grova brottslingar 

87 = 84 > 80 87 > 80 

Det kan vara 

försvarbart att använda 

droger och narkotika 

12 = 12 = 14 12 = 14 

Cannabis bör bli lagligt 

att använda för privat 

bruk 

27 = 27 = 27 27 = 27 

Kapitel 5. Invandring och invandrare 

Invandrare ger ett 

positivt tillskott till 

Sveriges befolkning och 

kultur 

45 = 49 = 49 45 = 49 

Utan invandringen till 

Sverige hade vi inte 

haft det så bra som vi 

har nu 

38 = 39 = 41 38 
= 

41 

Sverige bör ta emot 

färre flyktingar 
41 = 40 = 42 41 = 42 

Jag skulle ha svårt att 

flytta till ett område där 

det bor många med 

utländsk bakgrund 

33 = 32 < 39 33 < 39 

Sverige bör ta emot 

färre invandrare 
40 = 35 = 37 40 = 37 

Invandrare bör försöka 

leva som svenskar när 

det gäller kulturella 

seder 

33 = 36 = 37 33 = 37 

Invandrare har lika 

stora möjligheter som 

svenskar att lyckas i 

samhället 

34 = 31 > 26 34 > 26 

Kapitel 6. Jämställdhet, sexuell läggning och könsneutralt pronomen 

Kvinnor bör kvoteras in 

i t.ex. företagsstyrelser  
28 = 31 = 32 28 = 32 

Kvinnor bör ta ett större 

ansvar än män när det 

gäller sysslor i hemmet 

6 = 4 = 3 6 > 3 

Jämställdheten har gått 

för långt i Sverige 
14 = 13 = 15 14 = 15 

Det är viktigt att tjejer 

är kvinnliga och killar är 

manliga 

16 > 11 = 10 16 > 10 



Homosexuella par är 

lika bra föräldrar som 

heterosexuella par 

74 = 79 < 83 74 < 83 

Hen är ett bra 

könsneutralt pronomen 

för personer som inte 

vill delas in i ”han” eller 

”hon” 

51 = 52 > 45 51 > 45 

Kapitel 7. Sverige och omvärlden 

Hur pass intresserad är 

du av politik eller 

samhällsfrågor i 

Sverige? 

63 = 66 = 68 63 = 68 

Hur pass intresserad är 

du av politik eller 

samhällsfrågor i 

Europa? 

42 = 46 > 51 42 < 51 

Hur pass intresserad är 

du av politik eller 

samhällsfrågor i 

världen? 

54 = 54 = 56 54 = 56 

Sverige bör samarbeta 

mer med andra 

europeiska länder 

68 = 70 > 64 68 = 64 

Sverige bör lämna EU 13 = 10 = 12 13 = 12 

Sverige bör göra mer 

för att hjälpa fattiga 

länder 

43 = 44 > 38 43 > 38 

Oro för klimatet och 

miljön 
71 < 78 = 78 71 < 78 

Oro för krig och terror 40 < 49 > 43 40 = 43 

Värnplikten bör vara 

obligatorisk i Sverige 
29 = 30 < 38 29 < 38 

Enkätfrågor som berör samhällsfrågor och demokrati, men ej redovisas i 

delrapporten 

Det är svårt att förstå 

sig på politik, så det är 

bäst att politiker 

bestämmer 

12 = 10 = 12 12 = 12 

Staten lägger sig i för 

mycket och bör överlåta 

mer till medborgarna 

själva 

28 = 25 = 28 28 = 28 

Sverige bör behålla 

kärnkraften 
40 = 39 = 44 40 = 44 

Det kan vara 

försvarbart att inte 

betala biljett på 

buss/tåg 

24 = 20 = 20 24 = 20 

Det kan vara 

försvarbart att använda 

våld för att försvara sig 

själv eller närstående 

77 > 70 = 73 77 = 73 

Det kan vara 

försvarbart att köpa 
5 > 2 = 3 5 > 3 



något som man vet är 

stulet 

Det kan vara 

försvarbart att köra 

rattfull 

1 = 1 = 1 1 = 1 

Det kan vara 

försvarbart att köpa ut 

alkohol till ungdomar 

som är under 20 år 

15 > 11 = 8 15 > 8 

Det kan vara 

försvarbart att anställa 

någon utan att betala 

skatt (svartjobb) 

14 > 10 = 9 14 > 9 

Det kan vara 

försvarbart att köpa 

sexuella tjänster 

6 = 6 = 7 6 = 7 

Det kan vara 

försvarbart att dopa sig 

för en snyggare kropp 

8 = 6 = 6 8 = 6 

Det kan vara 

försvarbart att vara 

otrogen mot sin partner 

3 = 3 = 3 3 = 3 

Det kan vara 

försvarbart att fuska 

med skatten 

4 = 3 = 3 3 = 3 

Det kan vara 

försvarbart att uttrycka 

åsikter på internet som 

kan upplevas som hot 

och hat  

12 > 8 > 5 12 > 5 

Har skrivit på en 

namninsamling på 

papper  

31 = 28 = 28 31 = 28 

Delat eller diskuterat 

politiskt innehåll på 

internet 

45 > 40 = 39 45 > 39 

Skrivit insändare 10 = 3 = 5 10 = 5 

Burit märken/symboler 

som uttryckt en åsikt 
27 > 19 = 19 27 > 19 

Deltagit i 

demonstrationer  
14 = 12 = 11 14 = 11 

Varit medlem i politiskt 

parti eller 

ungdomsförbund 

10 = 9 = 7 10 > 7 

Diskuterat/kommentera

t samhällsfrågor på 

internet 

34 > 28 = 32 34 = 32 

Köpt vissa produkter av 

politiska, etiska eller 

miljömässiga skäl 

45 < 50 < 58 45 < 58 

Varit medlem i 

organisation som jobbar 

för en speciell 

samhällsfråga 

10 = 15 = 18 10 < 18 



Källa: MUCF:s attityd- och värderingsstudie 2018 

 

KOMMENTAR 

Mellan varje åldersgrupp finns ett tecken som visar huruvida skillnaden mellan de två åldersgrupperna 

på var sida om tecknet är statistiskt signifikant. Ett likamedstecken (=) innebär att det inte finns någon 

statistiskt signifikant skillnad mellan de båda ålderskategorierna. Ett ”mindre än-tecken” (<) innebär 

att den yngre av de båda åldersgrupperna har en signifikant lägre andel än den äldre åldersgruppen. Ett 

”större än-tecken” (>) innebär att den yngre av de båda åldersgrupperna har en signifikant högre andel 

än den äldre åldersgruppen. Längst till höger i tabellen jämförs den yngsta åldersgruppen med den 

äldsta. Samma tecken används där för att visa om skillnaderna mellan grupperna är statistiskt 

signifikanta eller inte.  

 

 

 

 
 

 

 
 

Deltagit i politiskt möte 

eller möte om speciell 

samhällsfråga 

14 > 10 = 11 14 = 11 

Antal svarande (ej 

viktat) 
683  779  912 683  912 



Attityd‐ och värderingsstudie

1. Vilket är ditt födelseår?

Ålder

2. Vilken är din högsta avslutade utbildning?

Utbildning

Inte gått ut grundskolan

Grundskola (eller motsvarande)

Gymnasium (eller motsvarande)

Yrkes‐ eller folkhögskoleutbildning efter gymnasiet

Högskola/universitet mindre än tre år

Högskola/universitet tre år eller mer

3. Vilken är dina föräldrars högsta avslutade utbildning?

Förälder 1

Förälder 2

Inte gått ut
grundskolan

Grundskola (eller
motsvarande)

Gymnasium
(eller

motsvarande)

Yrkes‐ eller
folkhögskole‐
utbildning efter

gymnasiet

Högskola/
universitet mindre

än tre år

Högskola/
universitet tre år

eller mer
Vet inte

4. Studerar du just nu eller planerar du att studera på universitet/högskola?

Ja, jag studerar just nu på högskola/universitet

Ja, jag planerar att studera på högskola/universitet

Nej, men jag har studerat på högskola/universitet

Nej

     Gå vidare till fråga 5

     Gå vidare till fråga 6

5. Varför studerar du/vill du studera vidare?
Flera alternativ kan markeras

För att få det jobb som jag verkligen vill ha

För att få större möjligheter till ett bättre jobb

För att slippa vara arbetslös

För att flytta till en annan stad

För att ha roligt under studenttiden

För att familj/släkt vill det

För att utvecklas som person

Annat

/
}
}

6726485468



Samhällsintresse och engagemang

6. Hur stor påverkan tycker du att du har just nu över..

Din utbildning/skola

Ingen
påverkan

 1 2 3 4

Stor
påverkan

 5

Hur ditt liv kommer att bli

Din ekonomi

Ditt arbete

Inte
aktuellt

7. Hur intresserad är du i allmänhet av…

Politik eller samhällsfrågor i Sverige

Inte alls
intresserad

Inte särskilt
intresserad

Ganska
intresserad

Mycket
intresserad

Politik eller samhällsfrågor i Europa

Politik eller samhällsfrågor i världen

8. Hur väl håller du med om följande påståenden?

Det är viktigt att medborgare försöker
sätta sig in i hur man styr och bestämmer i Sverige

Det är svårt att förstå sig på politik, så det är bäst
att politiker bestämmer

Instämmer
 inte alls

1 2 3 4  5 6

Instämmer
helt
 7

Det är viktigt att stödja det som jag tycker är rätt i
samhället och protestera mot det som jag tycker är
fel

Avståndet mellan politiker och vanliga medborgare
är för stort

Jag vet vad jag tycker om viktiga samhällsfrågor

Politiker lyssnar inte på medborgarna

9. Vilka av följande frågor tycker du är de viktigaste samhällsfrågorna just nu?
Markera de tre viktigaste

Skola och utbildning

Barnomsorg

Äldreomsorg

Sjukvård

Arbete och sysselsättning

Migrations‐ och integrationsfrågor

Bostadsbyggande

Jämställdhet

Diskrimineringsfrågor

Försvar

Trygghet

Kultur

Skatter

Klimatfrågor

Miljö‐ och djurfrågor

Internationella frågor/bistånd till fattiga länder

Hur du bor

1836485465



10. Hur väl överensstämmer följande påståenden med vad du tycker?

Sverige bör göra mer för att hjälpa fattiga länder

Instämmer
inte alls

1

Instämmer
helt
5

Cannabis bör bli lagligt att använda för privat bruk

2 3 4

Staten lägger sig i för mycket och bör överlåta mer till
medborgarna själva

Att ha fler övervakningskameror på allmänna platser känns
som ett stort hot mot människors privatliv

Vi bör arbeta mindre och få mer fritid

Sverige bör behålla kärnkraften

Sverige bör införa hårdare fängelsestraff för grova brottslingar

Sverige bör lämna EU

Värnplikten bör vara obligatorisk i Sverige

11. Har du under det senaste året deltagit i någon av följande aktiviteter eller kan du tänka dig att göra
det? Det har jag

gjort
Det har jag inte gjort, men
kan tänka mig att göra

Det skulle jag
aldrig göra

Delat eller gillat politiskt innehåll på internet

Skrivit på en namninsamling (på papper)

Skrivit insändare

Burit märken/symboler som uttryckt en åsikt

Deltagit i demonstrationer/aktioner

Varit medlem i politiskt parti/ungdomsförbund

Diskuterat/kommenterat samhällsfrågor på internet

Köpt vissa produkter av politiska, etiska eller miljömässiga skäl

Varit medlem i organisation som jobbar för en speciell
samhällsfråga

Deltagit i politiskt möte eller möte om samhällsfråga

Sverige bör samarbeta mer med andra länder i Europa

Vet inte

5775485461



12. Hur väl överensstämmer följande påståenden med vad du tycker?

Kvinnor bör kvoteras in i t. ex. företagsstyrelser
(Könskvotering är en form av särbehandling som i detta fall skulle
innebära att en viss andel av positionerna eller jobben går till kvinnor)

Instämmer
inte alls

1

Instämmer
helt
5

Kvinnor bör ta större ansvar än män när det gäller sysslor i hemmet

2 3 4

Jämställdheten har gått för långt i Sverige

Homosexuella par är lika bra föräldrar som heterosexuella par

Det är viktigt att tjejer är kvinnliga och att killar är manliga

Hen är ett bra könsneutralt pronomen för personer som inte vill
delas in i ”han” eller ”hon”

13. Hur stor möjlighet tror du att människor i allmänhet har att föra fram sina åsikter till de som
bestämmer i samhället?

Inga möjligheter
 0 2 3 4  5 6  71 8 9

Mycket stora
möjligheter

10

14. Hur stor möjlighet tycker du att du själv har att föra fram dina åsikter till de som bestämmer i
samhället?

Inga möjligheter
 0 2 3 4  5 6  71 8 9

Mycket stora
möjligheter

10

15. Hur väl överensstämmer följande påståenden med vad du tycker?

Invandrare ger ett positivt tillskott till Sveriges befolkning och
kultur

Instämmer
inte alls

1

Instämmer
helt
5

Jag skulle ha svårt att flytta till ett område där det bor många med
utländsk bakgrund

2 3 4

Utan invandringen till Sverige hade vi inte haft det så bra som vi
har nu

Invandrare har lika stora möjligheter som svenskar att lyckas i
samhället

Invandrare bör försöka leva som svenskar när det gäller kulturella
seder

Sverige bör ta emot färre flyktingar

Sverige bör ta emot färre invandrare

16. Röstade du i riksdagsvalet i september 2018?

Ja Nej     Gå till fråga 18 >>      Gå till fråga 17

17. Varför röstade du inte i riksdagsvalet?
Max två svar

Jag fick inte rösta

Jag visste inte att det var val

Jag är inte intresserad av politik

Min röst spelar ingen roll

Inget parti tycker som jag gör

Annan anledning

5203485467



OM du går i skola/gymnasiet, svara på fråga 18, annars gå vidare till fråga 20

18. För dig som går i skola/gymnasiet: Röstade du i skolvalet?

Ja

Nej

     Gå till fråga 20>

>     Gå till fråga 19

19. Varför röstade du inte i skolvalet?
Max två svar

Min skola arrangerade inget skolval

Jag visste inte att det var skolval

Jag är inte intresserad av politik

Skolvalet är bara på låtsats

Annan anledning

20. Tror du att du kommer att rösta i… Ja Nej Kanske

... Nästa val till Europaparlamentet* år 2019?

... Nästa val till riksdagen år 2022?

21. Nu kommer frågor om vad du anser är rätt eller fel. I viken utsträckning kan följande handlingar vara
försvarbara?

Att inte betala biljett på buss/tåg

Är aldrig rätt
1 2 3 4 5 6

Kan vara rätt
 7

Att använda våld för att försvara sig själv eller vän/närstående

Att köpa något som man vet är stulet

Att använda droger och narkotika

Att köra rattfull (påverkad av alkohol/droger)

Att köpa ut alkohol till ungdomar under 20 år

Att anställa någon utan att betala skatt för det (svartjobb)

Att köpa sexuella tjänster

Att dopa sig för att få en snyggare kropp

Att vara otrogen mot sin partner

Att fuska med skatten

Att uttrycka åsikter på internet som kan upplevas som hot eller
hat

Får inte
rösta

*Valet till Europaparlamentet går ut på att rösta fram Sveriges kandidater till Europarlamentet som är en lagstiftande institution inom EU.

22. Enligt din mening, i vilken utsträckning går det att lita på människor i allmänhet?

Det går inte att lita på
människor

1 2 3 4  5 6  7 8 9

Det går att lita på
människor

10

9628485462



Relationer och identitet

23. Var är du och dina föräldrar födda? Sverige

Förälder 1

Du själv

Norden Europa Utanför Europa

Vet inte

Förälder 2

24. Hur många av dina vänner är födda eller har föräldrar som är födda i ett annat land än Sverige?

Inga

Några stycken

Ganska många

De allra flesta

25. Har du barn som är under 18 år?

Ja

Nej

26. Vilket kön identifierar du dig med?

Man/kille

Kvinna/tjej

Annan könstillhörighet

Osäker

27. Identifierar du dig som transperson?

Ja Nej Osäker

28. Vilken är din sexuella läggning?

Heterosexuell (Du blir kär eller attraherad av någon av annat kön än ditt eget)

Bisexuell (Du blir kär i eller attraherad av någon oavsett kön)

Homosexuell (Du blir kär i eller attraherad av någon av samma kön som ditt eget)

Osäker på min sexuella läggning eller vet inte

Vill inte svara

Annat

29. Hur viktig är religion för dig?

Mycket viktig

Ganska viktig

Varken viktig eller oviktig

Inte särskilt viktig

Inte alls viktig

1878485461



30. Är du troende?

Ja

Jag vet inte om det finns en gud, men det finns någon högre makt eller andevärld

Jag vet inte

Nej

     Gå till fråga 32

31. Om ja på fråga 30: Deltar du regelbundet, minst en gång i månaden, på religiösa möten och/eller
sammankomster?

Ja

Nej

Livskvalitet och hälsa

32. Hur viktiga är följande saker för dig just nu?
Inte viktigt

Ekonomisk trygghet och fast anställning

Familjen/partner

Ganska viktigt Mycket viktigt Allra viktigast Inte aktuellt

Hög status på jobbet (chef etc.)

En fritid som jag trivs med

Vara/bli berömd för något i samhället (att bli omtalad etc.)

33. Hur nöjd är du med ditt liv när det handlar om följande? Sätt ett kryss på varje rad
För de delfrågor som inte är aktuella för dig, kryssa för ”inte aktuellt”

Din bostadssituation

Mycket missnöjd
1 2 3 4 5 6

Inte
aktuellt

Din fritid

Din utbildning

Ditt arbete

Din ekonomi

Din fysiska hälsa

Din psykiska hälsa

Relationen till dina vänner

Relationen till dina föräldrar

Relationen till din partner

Relationen till dina arbets‐/klasskamrater

Livet i sin helhet just nu

Mycket nöjd
7

Det svenska samhället idag

     Gå till fråga 31>

}

Den plats/ort du bor på

8909485463



34. Hur ofta har du haft följande besvär under det senaste halvåret?

Varje dag

Ont i magen

Huvudvärk

Flera gånger i
veckan

En gång i
veckan

Någon gång i
månaden

Mer sällan
eller aldrig

Svårt att somna

Känt mig stressad

Trött under dagarna

Sovit dåligt på natten

35. Ibland oroar vi oss över att saker ska hända. Har du själv under de senaste 6 månaderna varit orolig
för något av följande? Ja, ofta Då och då Nej, aldrig

Min fysiska hälsa

Min egna eller min familjs ekonomi

Min psykiska hälsa

Över mitt utseende eller vikt

Att inte leva upp till andras förväntningar

Att bli utsatt för våld när jag är ute

Att inte leva upp till mina egna förväntningar

Krig och terror

Inbrott eller skadegörelse

Hot och hat på internet

Att bli lurad på internet

Miljö och klimatet i världen

Att bli arbetslös

Att inte hitta en partner att leva med

Skilsmässa/uppbrott i min egen eller i mina föräldrars
relation

Att inte själv få välja vem jag ska gifta mig med

Att bli bostadslös

Inte aktuellt

Arbete

36. Har du varit ofrivilligt arbetslös någon gång?

Nej, aldrig

Ja, under en kortare period (mindre än 6 månader)

Ja, under flera kortare perioder

Ja, jag har varit långtidsarbetslös (mer än 6 månader)

1174485460



37. Har du nu, eller har du haft en anställning? Räkna ej med sommarjobb

Ja, jag har fast anställning just nu

Ja, jag har en tillfällig anställning just nu

Ja, jag har en tillfällig anställning just nu, men där jag bara får arbeta vid behov

Ja, jag har haft en fast eller tillfällig anställning tidigare, men inte just nu

Nej, jag har aldrig haft en anställning

38. Vilken är din nuvarande sysselsättning? Max två svar
Heltid Deltid

Jag arbetar

Jag går i skolan/studerar

Jag är arbetslös

Jag har ett extrajobb

Jag är föräldraledig

Jag är frivilligt hemma utan arbete

Jag är långtidssjukskriven

Jag är pensionär

Annat

39. Tycker du att ditt nuvarande arbete motsvarar din utbildning och kvalifikationer?

Ja

Nej, arbetet är mer kvalificerat

Nej, arbetet är mindre kvalificerat

Nej, jag har egentligen en annan utbildning

40. Hur viktiga är följande påståenden för att du ska vara intresserad av ett arbete?
Inte alls viktigt

1

Att jag snabbt kan byta arbete om något bättre skulle dyka upp

2 3 4

Mycket viktigt
5

Att arbetet är i staden där jag bor

Att arbetet går att kombinera med familjeliv

Att arbetet går att kombinera med fritid

Att jag vet när jag ska jobba nästa gång

Trevliga arbetskamrater och bra chef/ledning

Att arbetet motsvarar min utbildning

Intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter

Att jag kan utvecklas i arbetet

Jag kan göra karriär (exempelvis bli chef)

Bra arbetsmiljö och arbetsvillkor

Bra lön

Att jag bidrar med något som är viktigt för andra

Fria arbetstider

Självständigt arbete

Fast anställning

     Svara även på fråga 39>

     Svara även på fråga 39>
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41. Har du under de senaste 12 månaderna haft svårt att betala utgifter för mat, hyra eller räkningar?

Ja, vid ett tillfälle

Ja, vid flera tillfällen

Nej

42. Har du möjlighet att få ekonomisk hjälp av familj eller andra närstående (t. ex. låna pengar)?

Ja

Nej

Vet inte

43. Hur väl överensstämmer följande påståenden med vad du tycker?

Instämmer inte alls
 1 2 3 4

Instämmer
helt
 5

Unga som är arbetslösa måste söka jobb eller utbilda sig

Arbetslösa ska ha rätt att säga nej till jobb som de inte vill ha

Bidrag skämmer bort unga så att de inte vill arbeta

Unga borde anstränga sig mer för att få ett jobb

Unga som är arbetslösa borde på kort varsel kunna ta ett
tillfälligt arbete

Det är okej att unga får lägre lön än vuxna om det ger fler jobb

Äldre bör gå i pension tidigare så att unga kan få jobb

Boende
44. Bor du ensam eller tillsammans med någon/några? Flera alternativ kan markeras

Ensam

Tillsammans med en eller två föräldrar

Tillsammans med kompis eller inneboende

Tillsammans med partner

Tillsammans med egna eller partners barn (även växelvis boende)

Inget av ovanstående alternativ stämmer för mitt boende

>     Gå till fråga 45

>     Gå till fråga 46

>     Gå till fråga 45

>     Gå till fråga 45

>     Gå till fråga 45

>     Gå till fråga 46

45. Vilken typ av kontrakt har du för ditt boende?

Jag har ett förstahandskontrakt

Jag har ett andrahands‐ eller tredjehandskontrakt

Jag är inneboende eller bor hos föräldrar och står inte på något kontrakt

Jag äger min bostad

46. Tror du att du kommer vilja flytta från den ort du bor idag under de närmaste åren?

Ja

Nej

Vet inte

>     Gå till fråga 47

     Gå till fråga 48}
47. Varför skulle du vilja flytta från den ort du bor på? Markera högst två svarsalternativ

Dåligt med jobbtillfällen där jag bor nu

Dåligt med bostäder där jag bor nu

För att studera

För att flytta med/till kompisar

För att jag vill prova något nytt

Av andra orsaker

3806485464



Fritid och framtid

48. Hur mycket fritid tycker du att du har?

Jag känner ofta att jag har så mycket fritid att jag inte vet vad jag ska göra med min tid

Jag känner att jag har lagom med fritid och att jag hinner med att göra det jag vill

Jag känner ofta att jag har så lite fritid att jag inte vet hur jag ska hinna med det jag vill

49. Är du medlem i någon förening eller organisation?

Ja, jag är medlem i en förening

Ja, jag är medlem i flera föreningar

Nej

Vet inte

     Gå till fråga 50

50. Om ja, i vilken utsträckning är du engagerad i föreningen?
Om du är medlem i flera föreningar, välj den förening som du deltar mest i

Jag deltar aldrig eller sällan i föreningens verksamhet

Jag deltar ofta i föreningens verksamhet

Jag deltar i föreningens verksamhet som ledare eller förtroendevald (ex. som tränare, ansvarig, styrelseledamot)

51. Vad är viktigt för dig på din fritid?

Att jag har nytta av det jag gör i framtiden

Inte alls viktigt
 1 2 3 4 5 6

Mycket viktigt
7

Att jag får umgås med andra med samma intresse

Att jag får uttrycka mig och min personlighet

Att jag får lära mig nya saker som intresserar mig

Att jag bidrar till bättre villkor för andra

Att det är roligt

52. Motsvarar ditt liv idag dina förväntningar?

Motsvarar inte alls
1 2 3 4  5 6

Motsvarar helt
 7

}
     Gå till fråga 51}
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53. Hur ser du på framtiden...?

Mörkt och pessimistiskt
 1 2 3 4

Ljust och
optimistiskt

 5

... för Europa i allmänhet

... för världen i allmänhet

... för Sverige som land att leva i

... för dig själv

För att få ett presentkort via e‐post eller sms, vänligen anteckna ditt
mobilnummer eller din e‐postadress nedan:

Tack för dina svar!

Presentkortet kommer skickas till dig inom ca 2 veckor.
Denna information raderas när presentkorten är skickade. Du kan känna dig trygg med

att dina svar är anonyma.

4658485460
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