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Abstract

Youths tend to have a bad reputation. Their outspokenness and spontaneity are two of many 

reasons to why they are seen as rude and disrespectful. The creativity, curiosity and not least 

the courage to have opinions and attitudes are in such young age not yet weakened. Youths, 

their thoughts and attitudes change quickly. This essay will deal with a selected group of 

youths and their attitudes to the surrounding society. The aim of this study is to examine the 

relation between youth’s socioeconomic condition, growth environment, spare time habits and 

attitudes to the surrounding society. The respondents are 13 and 15 years old.

A personal interest in youth’s creativity, thoughts and attitudes is the choice of topic. I will, 

furthermore, daily in my future employment meet, learn from and be surrounded by youths. 

An increasing understanding for youth’s lives will thus be significant for my future years as a 

teacher. 

Nyckelord: ungdomar, ungdomars attityder, attityder till samhälle, ungdomar och fritid. 
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1. Inledning

1.1 Introduktion

Vår ungdom älskar ingenting annat än lyx och lättja. Unga män och kvinnor uppför sig sämre än 

någonsin. De förakta varje auktoritet och hyser ingen respekt eller aktning för åldern. Varje tids 

barn har blivit tyranner över oss. De är vanvördiga mot sina föräldrar. De stör varje hyfsat samtal 

mellan vettiga människor. De har dåliga matsedlar och har blivit sina lärares skräck.1

Ungdomar är människor med ett inte alltför gott rykte. Redan i antikens Grekland ansågs dem 

problematiska. På grund av frispråkighet och spontanitet sågs och ses dem som ohövliga och 

respektlösa. De gör ogärna som vuxna gör och anammar heller inte politiska 

beteendemönster.2 Kreativiteten, nyfikenheten, spontaniteten och inte minst modet att ha 

åsikter och attityder om det mesta har i ungdomen ännu inte försvagats. Ungdomar, och 

kanske mest av allt deras tankar, åsikter och attityder förändras snabbt.

Till ungdomar riktas dagligen reklam av olika slag. Det beror kanske främst på att de är en 

uppskattad målgrupp för det ändamålet. Med sina öppna sinnen och sin nyfikenhet blir de 

väldigt formbara och tar in mycket av det som sägs. Detsamma gäller för familjens roll hos 

ungdomar. Det som sägs, diskuteras och anses hemma präglar ungdomars sätt att själva bilda 

sig attityder och uppfattningar. Familjens umgängesvanor och val av arbete är vidare av vikt 

för ungdomars attityder. 

Det är först de senaste 30-40 åren som ungdomar har blivit påtagligt uppmärksammade i 

forskningens Sverige. Det är förvånansvärt sent med tanke på att de har så oerhört mycket 

intelligens att ge sitt samhälle och sina medmänniskor. Under dessa tiotal år har det 

publicerats en mängd olika resultat om ungdomar utifrån tonårstiden, kulturella aspekter och 

identitetsskapande för att nämna några.    

Jag har valt att skriva detta examensarbete om ungdomar och deras attityder till samhället de 

omges av. Anledningarna är framför allt ett personligt intresse för ungdomars kreativitet, 

tankar, attityder och inte minst för att jag i mitt framtida yrke dagligen kommer att möta, 

umgås med, omringas och lära av ungdomar. En ökad förståelse för ungdomars 

livsbetingelser är således betydelsefullt för mina kommande år som verksam lärare.   

                                                
1 Johansson, Dom under trettio, vem bryr sig och varför? (2007) s. 15. Johansson refererar till Olsson (1992:26).
2 Johansson, Dom under trettio, vem bryr sig och varför? (2007) s. 15
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1.2 Tidigare forskning

Som tidigare påpekats har ungdomar som forskningsfält inte mer än ett par decennier på 

nacken. Dock har forskningsproduktion under denna tid varit betydelsefullt. I stort har 

forskningen indelats i följande kategorier:

1. Forskning kring förhållandet mellan samhälle och individ med fokus på hur samhälleliga 

förändringar påverkar ungdomar och ger dem möjlighet att utvecklas.

2. Studier av ungdomar med annan etnisk bakgrund än svensk och deras attityder till det 

svenska samhället med fokus på familjerelationer.

3. Massmedias roll för ungdomars skapande av attityder.

4. Ekonomins och fritidens betydelse för ungdomar och hur det påverkar deras attityder till 

omgivningen.

1.2.1 Förhållande mellan samhälle och ungdomar

Thomas Ziehe är professor i pedagogik och är känd för socialisationsteoretiska studier som 

analyserar förhållandet mellan samhälle och individ. I Kulturanalyser – ungdom, utbildning, 

modernitet beskriver Ziehe utvecklingen i samhället som ”inneburit att ungdomar har fått och 

blivit medvetna om att de har ett slags rätt att säga upp relationen till föräldrarna”.3 Han 

diskuterar olika förändringar i samhället som påverkar ungdomar och ger dem möjligheter att 

utvecklas. 

En aspekt som Ziehe väljer att fokusera på är ungdomarnas perspektiv på hur samhället 

porträtterar dem och vidare ställer krav på dem.

Sällan har ett samhälle upphöjt den abstrakta myten om ‘ungdomlighet’ till ett sådant ideal och 

samtidigt underskattat eller rent av ignorerat de nya problemen förknippade med ungdomarnas 

livssituation.4

Problematiken ligger således, enligt Ziehe, inte i ungdomarna som individer utan snarare i 

samhällets krav och förväntningar.

Samhället berör ungdomar på diverse vis. Inte bara tvingas de förhålla sig till livsavgörande 

frågor som utbildning och karriärval utan även med aspekter som fritidssysselsättningar, 

                                                
3 Ziehe, Kulturanalyser (1993) s. 35
4 Ziehe, Kulturanalyser (1993) s. 48
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mode, idrott, musik. Eftersom ideal och trender, genom bland annat massmedia, är både vitt 

spridda och snabbt föränderliga beröra de alla ungdomar. De snabba växlingarna mellan 

konstellationer filtreras via de individuella och strukturella förändringar som gäller för varje 

individ. 

1.2.2 Föräldrars inställning till samhället påverkar ungdomar

Masoud Kamali, fil dr i sociologi, har gjort en studie av invandrarungdomars attityder till det 

svenska samhället.  Detta implicerar att Kamalis resultat även går att relatera till ungdomar 

med etnisk svensk bakgrund. Det förefaller inte vara etniciteten som är avgörande i detta 

avseende, snarare föräldrarnas inställning utifrån de förutsättningar de har. Slutsatsen av detta 

är att föräldrars inställning till svenskt samhälle är viktig för hur barn förhåller sig till 

samhället och de normer som finns där. Kamali skriver att ”Ungdomar är en grupp som 

accepteras med olika grad av autonomi från samhällets och föräldrarnas sida”.5

Tidigare studier av John Quicke6 har visat att självkänsla och identitet hos ungdomar påverkas 

av familjers klassidentitet och upplevelser. Kamali beskriver resultatet hos invandrarfamiljer 

där föräldrarna har en negativ inställning till samhället. Det visade sig finnas tydliga samband 

mellan föräldrarnas åsikter och ungdomarnas. Studien visar också att ungdomar till föräldrar 

med positiv inställning till samhället ibland inte känner den tillit till samhället som 

föräldrarna. Det hela problematiseras när Kamali får fram att ungdomarna är ambivalenta till 

samhället. De ändrar ibland snabbt hållning och inställning på grund av händelser i deras 

omgivning, deras umgängeskrets och händelser som pressar dem att ta ställning. 

Avslutningsvis hävdar Kamali att ungdomar med positiv inställning till samhället har ett klart 

samband med den sociala miljön de lever i. ”Föräldrarnas och vännernas uppskattning av det 

svenska samhället påverkar deras attityder till samhället”.7  

1.2.3 Massmedias roll för ungdomars attityder

Lars B Ohlsson är doktorand i socialt arbete och Hans Swärd fil dr i socialt arbete har skrivit 

Ungdom som samhällsproblem. De diskuterar i denna undersökning hur massmedia redogör 

för olika problem och händelser som sker i samhället och världen. Det är olika medier som 

väljer vilka ”nyheter” som ska bli reportage och vidare hur dessa nyheter ska framställas. 

                                                
5 Kamali, Varken familjen eller samhället (1999) s. 34
6 Kamali, Varken familjen eller samhället (1999) s. 23
7 Kamali, Varken familjen eller samhället (1999) s. 63
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Ohlsson och Swärd skriver att: ”Det är i medierna ungdomsproblemen mejslas fram”.8

Massmedia är en styrande kraft mot dagens ungdomar. Inte sällan porträtteras ungdomar som 

värstingar och ligister. Läsarna blir chockade och massmedia har lyckats med sitt mål, 

nämligen att medvetandegöra läsaren om lagens gränser och den moralkod som finns i 

samhället. De visar hur ungdomar ofta bryter mot dessa lagar och koder. Genom konstant 

upprepning av hur ungdomar beter sig bidrar detta till att läsarna ganska naturligt intar en 

försvarsställning där det är lätt att generalisera och påstå att alla ungdomar beter som 

bråkmakare. ”Mediernas rapportering har ofta inget med ungdomarnas egen verklighet att 

göra. Bilden av ungdomarnas verklighet formas i olika aktörers tal om händelserna”.9

Ohlsson och Swärd yttrar vidare att massmedias svartmålningar av ungdomar kan leda till 

moralisk panik där myndigheter gärna kräver reaktioner för att stoppa ungdomarnas 

aggressiva framfart.10 Det leder mestadels till att det anses viktigare att åtgärder vidtas än att 

åtgärdernas eventuella effekter diskuteras. Detta medför att ungdomar som grupp beskrivs 

som en stereotyp enhet utan hänsyn till individens särdrag. 

1.2.4 Ekonomin och fritidens betydelse

Den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen arbetar för att unga människor i dagens Sverige 

ska få möjlighet att utnyttja makt och välfärd.11 2007 genomförde Ungdomsstyrelsen på 

uppdrag av regeringen studien Unga med attityd, en attityd- och värderingsstudie med syfte 

att få en uppfattning om huruvida de attityder och värderingar som unga ger uttryck för är 

specifika för just unga som grupp” samt att få information om hur ungdomar ser på sina 

levnadsvillkor.12

Studien gjordes genom 7500 enkäter som skickades till respondenterna. Ungdomsstyrelsens 

studie Ungdomar med attityder blir utgångspunkt för denna studie. Den gjordes med 

respondenter i åldern 16-29. Det har dock konstaterats att det empiriska materialet uteslutande 

fokuserar på ungdomar som är 16 år eller äldre. Däremot saknas helt forskning om ungdomar 

i ett yngre åldersspann. Givet slutsatsen av tidigare studier har det uppkommit att behovet av 

sådan undersökning är stort.

                                                
8 Ohlsson & Swärd, Ungdom som samhällsproblem (1994) s. 199
9 Ohlsson & Swärd, Ungdom som samhällsproblem (1994) s. 200
10 Ohlsson & Swärd, Ungdom som samhällsproblem (1994) s. 200
11 www.ungdomsstyrelsen.se
12 Ungdomsstyrelsen, Unga med attityd (2007) s. 3
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Ungdomsstyrelsens studie visar att ungdomar som lever i hem där ekonomin inte är stark 

skapas oro som i sin tur leder till en känsla av låg livskvalitet. De ungdomar som anser sig ha 

hög livskvalitet har i studien också en optimistisk syn på framtiden.13

Fritid visar sig vara viktigt för ungdomarna i studien. Diskussionen berör vilken funktion 

fritiden fyller hos ungdomarna och det står att läsa att

Den aktivitet som man utför på sin fritid kan fylla många olika funktioner. Aktiviteten kan vara en 

statusmarkör, en väg in i yrkeslivet, ett sätt att skapa nya kontakter eller helt enkelt något man gör 

för att det är roligt.14

Det viktigaste var att aktiviteten som utfördes var rolig, följt av att de lärde sig nya saker. 

Man får även ta del av ungdomsstyrelsens problematisering av att genomföra 

enkätundersökning för att få en bild av ungdomars fritid. 

Fritiden innefattar många olika delar och det är inte möjligt att täcka in alla aktiviteter som unga 

gör på sin fritid. Genom att välja ut ett mindre antal aktiviteter och jämföra aktivitetsgraden över 

tid och mellan olika grupper kan man dock få en bild av förändringar i popularitet och om det 

finns aktiviteter som tilltalar vissa grupper mer än andra.15

Detta has i åtanke även i detta arbete. Resultatet som Ungdomsstyrelsen kom fram till var att 

ungdomar tenderar att i lägre grad delta i föreningar/organisationer nu än då. De ställer sig 

frågan om resultatet var en tillfällighet eller om det rentav är så att ett trendbrott håller på att 

ske, där ungdomar högt värdesätter fritid men vilken inte är avgörande för identiteten och 

tillvaron.16

1.2.5 Slutsats

Enligt tidigare forskning är förhållandet mellan samhälle och individ angeläget för de attityder 

individer intar. Särskilt tre aspekter framträder i den tidigare forskningen. Samhälleliga 

förändringar påverkar ungdomar och ger dem möjlighet att utvecklas. Det har även visat sig 

att föräldrar spelar en stor roll. Om de har en negativ attityd till samhället får ungdomarna 

                                                
13 Ungdomsstyrelsen, Unga med attityd (2007) s. 193
14 Ungdomsstyrelsen, Unga med attityd (2007) s. 262
15 Ungdomsstyrelsen, Unga med attityd (2007) s. 269
16 Ungdomsstyrelsen, Unga med attityd (2007) s. 276
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också det, däremot är det inte bevisat att om föräldrarna har en positiv inställning så har 

ungdomarna också det. Massmedias roll för ungdomars skapande av attityder är stor då 

massmedia porträtterar ungdomar på olika sätt, dock ofta negativt. 

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan ungdomars i åldern 13 och 15 år 

socioekonomiska tillstånd, uppväxtmiljö, fritidsvanor och attityder till det omgivande 

samhället. 

Frågeställningar:

- Vilken betydelse har socioekonomisk status för ungdomars attityder till det omgivande 

samhället?

- Vilken betydelse har uppväxtmiljö för ungdomars attityder till det omgivande 

samhället?

- Vilken betydelse har fritidsvanor för ungdomars attityder till det omgivande 

samhället?

- Går det att urskilja skillnader i relationen beroende på respondenternas ålder och kön?

1.4 Teoretisk utgångspunkt

KASAM

Aaron Antonovsky var professor i medicinsk sociologi bosatt i Israel. Antonovsky skrev 

Hälsans mysterium (1987) och myntade begreppet KASAM – Känsla av sammanhang – efter 

att ha fört en studie av hur israeliska kvinnor anpassade sig till klimakteriet. Han upptäckte att 

några av kvinnorna hade befunnit sig i koncentrationsläger 1939 och började intressera sig av 

att jämföra undersökningsgruppens psykiska hälsostatus. 

Att ha gått igenom lägrets ofattbara skräck och sedan under flera år ha levt som flykting för att 

därefter skapa sig ett nytt liv i ett land som sedan genomlider tre krig … och fortfarande vara vid 

tillfredsställande hälsa!17

Detta blev orsaken till att han formade den salutogenetiska modellen som koncentrerar sig på 

hälsans ursprung. Antonovsky började fundera på dess innebörd och hur det kom sig att vissa 

människor lyckades överleva de allra svåraste prövningar. Svaret på frågan blev KASAM. 

                                                
17 Antonovsky, Hälsans mysterium (2005) s. 15
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”Genom att gång på gång ge oss sådana erfarenheter skapar de med tiden en stark känsla av 

sammanhang”.18

Att definiera KASAM är inte enkelt. Antonovsky formulerade tre grunder som svarar för 

innebörden. Begriplighet anspelar på i vilken grad en människa känner att inre och yttre 

stimuli är förnuftigt och hur informationen runt henne är sammanhängande, ordnad och 

distinkt. Hanterbarhet används när man vill beskriva vilka möjligheter som finns till ens 

förfogande ”med hjälp av vilka man kan möta de krav som ställs av de stimuli som man 

bombarderas av”.19 Meningsfullhet syftar till motivation att vilja fortsätta när det känns tungt 

och att hela tiden ha något i livet som betyder något. 

Antonovsky berör i viss omfattning ungdomars KASAM. Han ansåg att ungdomar uppnår en 

tillfällig stark KASAM. På vägen mot att utvecklas och ”bli någon” kan KASAM bidra till att 

hjälpa ungdomar genom att ge dem byggstenar att luta sig tillbaka mot. En stark KASAM får 

den vars kön, historia, samhällsklass och gener under ungdomstiden befrämjas. Antonovsky 

skriver vidare att 

I ungdomen kan man, i bästa fall, bara uppnå en provisorisk stark KASAM som kan ligga till 

grund för kortsiktiga förutsägelser av förmågan att handskas med stressorer och hälsotillstånd.20

Jonas Stier är lektor i sociologi vid Växjö Universitet och har skrivit Människans gåtfulla 

porträtt. Han bekräftar Antonovskys begrepp KASAM genom följande citat: ”Människor har 

ett psykologiskt behov av att känna sig som en integrerad helhet”.21 Han nämner bristande 

sammanhang vilket kan förstås utifrån personliga kriser i livet. När en kris inträffar finns en 

viss risk att sammanhanget och identiteten man har blir osynlig. Känslan av sammanhang 

förvandlas till en känsla av osammanhang.

Ungdomars relation till sin omgivning påverkar deras KASAM varför jag har valt att använda 

det som teori i denna studie. Begreppet blir därför en viktig byggsten i förståelsen av hur 

relationen mellan ungdomars socioekonomiska tillstånd, uppväxtmiljö, fritidsvanor påverkar 

deras attityder till det omgivande samhället. 

                                                
18 Antonovsky, Hälsans mysterium (2005) s. 17
19 Antonovsky, Hälsans mysterium (2005) s. 45
20 Antonovsky, Hälsans mysterium (2005) s. 147
21 Stier, Människans gåtfulla porträtt (2003) s. 91
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1.5 Definitioner

För att klargöra vad som menas med socioekonomiskt tillstånd, familjesituation och 

fritidsvanor ges här en förklaring. 

 Med socioekonomiskt tillstånd menas ungdomarnas familjers ekonomiska nivå i form 

av vårdnadshavarnas yrke och vilka ägodelar som finns i familjen. 

 Med uppväxtmiljö menas i denna studie deras familj, dem de bor med och deras 

boendeform. 

 Med fritidsvanor menas hur mycket de är engagerade i på sin fritid samt om de gör det 

individuellt eller tillsammans med andra.

1.6 Avgränsningar

Det finns många olika attitydundersökningar som för mig hade varit intressanta att 

genomföra. Jag valde att avgränsa denna studie genom att examinera ungdomars attityder till 

det omgivande samhället utifrån socioekonomiskt tillstånd, uppväxtmiljö och fritidsvanor. 

Fritidsvanorna har jag valt att dela in i tre kategorier; 

 det dem utför individuellt, exempelvis lyssna på musik eller chatta, 

 det dem utför tillsammans med andra utom en organisation, exempelvis vara med 

kompisar,

  det dem utför tillsammans med andra inom en organisation, exempelvis sjunga i kör 

eller vara aktiv i en idrottsförening.  

Själva attitydundersökningen handlar om fyra kategorier; 

 offentlig sektor, exempelvis skolsystemet och brandkåren (sammanlagt 13 alternativ),   

 privat sektor, exempelvis Nordea och Länsförsäkringar (sammanlagt 15 alternativ),  

 massmedia, exempelvis DN och MTV (sammanlagt 13 alternativ) och 

 omvärld, exempelvis USA:s regering och FN (sammanlagt 11 alternativ). 

Varje kategori har således markörer som representerar dem. Dessa har jag själv valt ut (se 

bilaga 3).  

Jag valde att avgränsa målgruppen till åldrarna 13 år och 15 år då det tidigare inte gjorts 

någon forskning om den målgruppen. Jag är sedan tidigare bekant med båda grupperna och 

jag anser dem vara tacksamma som målgrupp. Det var ett medvetet val att välja ungdomar i 
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nedre tonåren dels eftersom ingen forskning gjorts tidigare och dels eftersom det i den åldern 

finns mycket som kan påverka deras attityder. 
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2. Metod

2.1 Urval

För att kunna genomföra denna studie inom angivna tidsramar har jag inriktat mig på ett enda 

område. Mitt val av målgrupp har ingen geografisk betydelse utan valet skedde enbart på 

grund av tidigare kontakt med skolan och ungdomarna. De befann sig i en kommun i 

Stockholms län. Kommunen är ett område där merparten av bostäderna är hyresrätter, såväl 

lägenheter som radhus.    

Ungdomarna som deltog i studien kontaktade jag själv. Målsättningen var att, om ett inte 

alltför stort bortfall skedde, få in omkring 35 svar. Antalet respondenter begränsades av de 

angivna tidsramarna som förelåg för denna undersökning.

2.2 Val av metod

Då syftet med arbetet är att undersöka hur ungdomars socioekonomiska tillstånd, 

uppväxtmiljö och fritidsvanor påverkar deras attityder till det omgivande samhället har jag 

använt mig av en kvantitativ metod i form av en enkätundersökning.22

Ungdomarna fick svara på enkäter som var uppdelade i sakfrågor och attitydfrågor. 

Sakfrågorna var indelade i tre kategorier och attitydfrågorna var uppdelade i fyra kategorier 

(se avgränsningar). Sakfrågorna handlade om ungdomarnas familj, boende, fritid och de 

används när man ”vill veta hur det faktiskt förhåller sig och inte hur den som svarar anser det 

vara”.23 Attitydfrågorna låg givetvis som grund för analysen av attityderna. Dessa handlade 

om fyra ursprungliga kategorier där jag valde ut markörer för varje kategori.24 Kategorierna 

var som nämnt ovan offentlig sektor, privat sektor, massmedia och omvärld där ungdomarna 

skulle markera hur stort förtroende de hade för de olika alternativen. Ungdomarna gavs fem 

svarsalternativ i attitydundersökningen; två positiva, två negativa och ett om de inte hade 

någon uppfattning. Det var ett avsiktligt val att tvinga dem att ta ställning till samtliga 

alternativ. Jag valde att inte ta med ett svarsalternativ som låg mellan den positiva och den 

negativa sidan. 1 stod för ”mycket stort förtroende”, 2 stod för ”ganska stort förtroende”, 3 

stod för ”ganska litet förtroende”, 4 stod för ”mycket litet förtroende” och 5 stod för ”ingen 

                                                
22 Se bilaga
23 Trost, Enkätboken (2001) s. 63
24 Se bilaga
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uppfattning”. I resultatet har 1 och 2 slagits ihop och de representerar stort förtroende. 3 och 4 

har slagits ihop och de representerar litet förtroende. 5 står för ingen uppfattning.  

Jan Trost skriver i Enkätboken om riskerna med svarsalternativ som kräver 

sammanställningar. 

De tröttar ut den som skall svara och man ledsnar snabbt. Risken finns att den svarande bara svarar 

på måfå och en annan risk är att hon eller han helt enkelt glömmer bort vad svarsalternativen 

handlar om.25

Detta fanns i beräkning när utformningen av enkäterna skedde. Tanken bakom att inkludera 

både sakfrågor och attitydfrågor var att de skulle visa på sambandet mellan socioekonomiska 

faktorer, uppväxtmiljöer, fritidsvanor och attityder till omgivande samhälle. För denna 

undersökning var enkät att föredra framför intervju då det fanns frågor som kunde uppfattas 

som känsliga och som inkräktar på respondenternas integritet (se bilaga 3). De begränsade 

tidsramarna skulle inte ge möjlighet för både sammanställning av enkäter och transkribering 

av intervjuer varför endast enkäter har använts som datainsamlingsmetod. Eftersom 

frågeställningarna är av komparativ art och ett stort antal respondenter deltog hade 

djupintervjuer inte kunnat genomföras med samtliga då varken analyserbara svar eller 

möjlighet att intervjua alla respondenter hade givits.       

2.3 Förfarande

Vid utformningen av enkäten tog jag hjälp av tidigare gjorda undersökningar om bakgrund 

och fritid för att få en idé om hur känsliga frågor kunde behandlas på ett hänsynsfullt sätt. 

Från en tidigare studie26 användes en del frågor som var lämpliga även i enkäten för denna 

studie. 

Jag gjorde en pilotstudie på en person för att undersöka om frågorna var rätt utformade samt 

för att kontrollera hur lång tid det tog för att besvara enkäten. Pilotstudien bidrog till vissa 

smärre justeringar av frågor innan dem ansågs färdigarbetade.

                                                
25 Trost, Enkätboken (2001) s. 69
26 Engström, Skola – idrott – hälsa (2004) Rapport nr 1 i serien Skola – idrott - hälsa   
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En vecka innan ungdomarna skulle besvara enkäterna var jag på skolan i fråga och delade ut 

missivbrev till dem som ombads tas hem till vårdnadshavare. Samtliga vårdnadshavare gav 

sitt godkännande. Skolans rektor erhöll också ett missivbrev (se bilaga 1 och 2). Vid 

svarstillfället fick eleverna ett missivbrev som styrkte deras anonymitet i undersökningen. Jag 

delade personligen ut enkäterna och samlade in dem vid samma tillfälle för att spara tid och 

undvika externt bortfall. Alla enkäter finns i min ägo och kommer så att förbli. 

2.4 Tillförlitlighet och etiska överväganden

Jag anser att denna studie har hög grad av validitet varför det är viktigt att här poängtera 

eventuella brister i enkäten. De tre sista sidorna av enkäten innehåller attitydfrågor och målet 

var att ungdomarna skulle fylla i så sanningsenligt som möjligt. Det finns skäl för att tro att ju 

roligare de tycker exempelvis ett program är desto större förtroende har de för det. Detta i sig 

antyder att förtroendet i vissa fall bygger på personliga åsikter och attityder. Det behöver i sig 

inte vara ett problem. Vidare är detta en avigsida som alla undersökningar av detta slag lider 

av. Problemet går dock svårligen att lösa om attitydstudier av detta slag överhuvudtaget skall 

genomföras. Anledningen till att jag väljer att ta upp det är att medvetandegöra läsaren om 

problematiken. Det är troligt att respondenternas förtroende för en del alternativ till viss del 

handlar om deras inställning till fenomenet som sådant. I den mån problemet förekommer i 

denna uppsats så förefaller det dock vara avgränsat till analyskategorin ”massmedia” i 

attitydundersökningen.

Vidare vill jag påpeka att förutsättningarna vid svarstillfället ej var optimala och har kommit 

att påverka resultatet. I båda grupperna fanns ungdomar som inte kunde låta bli att engagera 

sig i hur personen bredvid svarade genom att blicka på dennes enkät. Det finns således en risk 

för att vissa svar inte har besvarats utifrån ungdomen i frågas egna förutsättningar, 

uppfattningar och attityder. Detta är tyvärr något man mer eller mindre får räkna med i ett 

klassrum. Det förekom dock endast i enstaka fall varför studiens resultat ej påverkats 

signifikant.      

Patel & Davidsson (2003) betonar i Forskningsmetodikens grunder vikten av att behandla 

enkäterna anonymt.27 Målgruppen för denna studie blev informerade om detta precis som 

deras vårdnadshavare. Det totala antalet besvarade enkäter uppgick till 35 stycken. 

                                                
27 Patel & Davidsson, Forskningsmetodikens grunder (2003) s. 70
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Reliabiliteten är därför osäker men förutsättningarna för denna studie medger ej ett större 

urval om arbetsförutsättningarna skall vara rimliga. Det skedde ett externt bortfall på fyra 

personer på grund av sjukdom dagen vid enkättillfället. 
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3. Resultat

Resultatdelen disponeras efter frågeställningarna. Först ges en generell överblick för att kunna 

relatera resultatet i frågeställningarna till svarsbilden i stort. 

3.1 Allmän överblick

Innan respondenternas socioekonomiska tillstånd, uppväxtmiljöer och fritidsvanor kopplas till 

deras attityder till det omgivande samhället kommer en allmän överblick över attityderna att 

ges. Alla svar inom varje kategori har räknats ihop för att ett medelvärde skulle kunna tas ut. 

Det finns ett medelvärde för alla respondenter inom varje kategori, inom respektive ålder och 

inom respektive kön för att kunna analysera attityder hos ungdomar som grupp och beroende 

på ålder och kön. Varje medelvärde exkluderar de som ringat in 5, det vill säga ”ingen 

uppfattning”. Nedan redogörs de olika kategorierna och hur de är indelade. Respondenternas 

svar har således analyserats utifrån nedanstående tabeller. 

 Socioekonomiska kategorier:

Privat sektor Offentlig sektor Sjukskriven/arbetslös

Svag ekonomi

Stark ekonomi 

De socioekonomiska kategorierna är indelade i yrke och kapital. Det syftar på 

respondenternas föräldrars yrke samt kapital. Det finns tre yrkeskategorier; privat sektor, 

exempelvis elektriker, offentlig sektor, exempelvis sjuksköterska och sjukskriven/arbetslös. 

Det finns två kategorier för kapital; svagt och starkt. Under svagt kapital har boendeformerna 

radhus/hyresrätt lagts in. Detta val har gjorts då jag tänker att många med svagt kapital inte 

har råd att ta banklån till bostadsrätt/villa. Under svagt kapital ingår även en tillhörighet, 

exemplen som ges är bil, båt med sovplatser, sommarstuga/fritidshus och husvagn/husbil (se 

bilaga). Innehav av bil kan inte ses som ett tecken på stark ekonomi. Samtliga respondenter 

har angett att de har bil, vilket jag anade, varför flera alternativ finns. Valet av tillhörigheter 

har jag valt utefter mina tankar om vad en familj med svagt respektive starkt kapital kan 

tänkas äga. En familj med svagt kapital tror jag inte äger någon båt med sovplatser eller 

sommarstuga varför dessa alternativ i denna undersökning representerar ett starkt kapital. 

Under starkt kapital har boendet inte avgörande betydelse utan där har respondenternas svar 
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sorterats in utefter det antal tillhörigheter de har angivit finns i familjens ägo. De respondenter 

som angivit att familjen äger två tillhörigheter eller fler av alternativen sorterades in under 

starkt kapital.     

 Familjekategorier:

Sambo/gift, 0-3 

h

Sambo/gift, 4 h 

el mer

Särbo, 0-3 h Särbo, 4 h el 

mer

Villa/bostadsrätt

Radhus/hyresrätt

Familjekategorierna står för uppväxtmiljö och är indelade i boendeform, familjesituation samt 

hur mycket tid respondenterna spenderar med sina familjer varje dag. Även här finns 

boendeform med, denna gång för att få en uppfattning om hur respondenten upplever sitt hem. 

Som redan nämnts så är de flesta bostäderna i den aktuella kommunen lägenheter och radhus i 

form av hyresrätter vilket är anledningen till den indelning som gjorts. Under familjesituation 

har respondenternas svar analyserats utifrån om föräldrarna är sammanboende/gifta eller 

särboende. Många respondenter har angett att de bor på två ställen och sedan beskrivit vilka 

personer som finns på de båda ställena. Detta har inte tagits med i analysen utan bara om 

föräldrarna är sammanboende eller särboende. Det har inte varit relevant att i denna 

undersökning analysera huruvida respondenternas föräldrar är skilda och har ny partner.

Under hur mycket tid respondenterna spenderar med sin familj varje dag fanns fem alternativ 

i enkäten (se bilaga). Efteråt gjordes två grupper av dessa alternativ. Litet umgänge med 

familj är 0-4 timmar varje dag. Stort umgänge med familj är 4 timmar eller mer varje dag. 

Dessa två grupper gjordes för att kunna urskilja skillnader och likheter mellan 

respondenternas svar samt att försöka tyda om det finns några samband mellan 

familjesituationen, umgänget och attityderna.   
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 Fritidskategorier:

Individuellt Grupp, inom org. Grupp, utom org.

Hög

Låg

Fritidskategorierna är indelade i vilken nivå respondenterna utövar aktiviteter samt om de gör 

det individuellt, i grupp utom en organisation och i grupp inom en organisation. Nivåerna är 

uppdelade i hög och låg där hög är tre aktiviteter eller mer och låg är 0-3 aktiviteter. Det gavs 

flera alternativ under varje grupp. Exempel på det dem gör individuellt är chatta, lyssna på 

musik och spela tv-spel, sammanlagt gavs åtta alternativ. Exempel på det dem gör i grupp 

utom en organisation är vara med kompisar, spela i band och gå på bio, sammanlagt gavs sex 

alternativ. Exempel på det dem gör i grupp inom en organisation är idrottsförening/klubb, 

musik/kör och politisk verksamhet, sammanlagt gavs fem alternativ. På varje sida fanns även 

utrymme för respondenterna att själva skriva dit aktiviteter som eventuellt inte fanns med. 

Dessa uppdelningar var nödvändiga för att kunna uttyda skillnader eller likheter i attityder 

mellan de respondenter som har hög respektive låg nivå i aktivitet.  

3.1.1 Generell överblick av respondenternas attityder

Här visas en sammanfattning av medelvärden av attitydundersökning hos samtliga 

respondenter. Ju lägre siffror desto större förtroende, 1.0 motsvarar således mycket stort 

förtroende och 4.0 motsvarar mycket lågt förtroende.

Tabellen nedan visar att samtliga respondenter har störst förtroende för offentlig sektor och 

massmedia. De har något lägre förtroende för privat sektor och minst förtroende har de för 

omvärlden. Samtliga kategorier uppbar förtroende generellt.  

Offentlig sektor Privat sektor Massmedia Omvärlden

Alla respondenter 2.3 2.5 2.3 2.7

Tabell 1: Här visas en sammanfattning av medelvärden av attitydundersökning hos samtliga respondenter. Ju 

lägre siffror desto större förtroende. 
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För att kunna jämföra den sammanfattande tabellen visas här två likadana tabeller som ovan 

men här redovisas de båda åldersgrupperna. Först redovisas en sammanfattning av 

attitydundersökning hos respondenterna i åldersgruppen 13 år.

Offentlig sektor Privat sektor Massmedia Omvärlden

Ålder 13 år 2.1 2.4 2.2 2.7

Tjejer 2.3 2.6 2.4 3.0

Killar 1.9 2.3 2.0 2.5

Tabell 2: Här visas en sammanfattning av medelvärden av attitydundersökning hos respondenterna i åldern 13 år

som grupp och indelat i kön. Ju lägre siffror desto större förtroende. 

Resultatet ovan visar att respondenterna i åldern 13 år som grupp har störst förtroende för 

offentlig sektor och massmedia. Minst förtroende har de för den privata sektorn och 

omvärlden. Tjejer har störst förtroende för offentlig sektor och massmedia. För den privata 

sektorn och omvärlden har dem minst förtroende. Förtroendet för omvärlden är betydligt 

mindre än privat sektor. Killar har störst förtroende för såväl offentlig och privat sektor som 

massmedia medan de har, precis som tjejerna, minst förtroende för omvärlden. Medelvärdena 

visar att killar i åldersgruppen 13 år större förtroende för samtliga kategorier jämfört med 

tjejer. Detta resultat är återkommande även längre fram i resultatet. Både killar och tjejer har 

ett bra förtroende sett till medelvärdena. Bortsett från socioekonomiska tillstånd, 

uppväxtmiljö och fritidsvanor, har respondenterna således en mestadels positiv attityd till 

samtliga kategorier.

Nedan visas en sammanfattning av attitydundersökning hos respondenterna i åldersgruppen 

15 år.

Tabell 3: Här visas en sammanfattning av medelvärden av attitydundersökning hos respondenterna i åldern 15 år 

som grupp och indelat i kön. Ju lägre siffror desto större förtroende.

Av tabellen ovan ser man att respondenterna i åldern 15 år som grupp har störst förtroende för 

de tre första kategorierna, för omvärlden har de minst förtroende. Tjejer i åldersgruppen visar 

Offentlig sektor Privat sektor Massmedia Omvärlden

Ålder 15 år 2.5 2.5 2.4 2.7

Tjejer 2.2 2.5 2.4 2.7

Killar 2.9 2.6 2.5 2.7
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på störst förtroende för offentlig och privat sektor samt massmedia medan förtroendet för 

omvärlden är minst. Killar har minst förtroende för offentlig sektor och omvärlden. För privat 

sektor och massmedia visar medelvärdena på störst förtroende. Tabellen visar att tjejer 

tenderar att ha ett större förtroende för såväl offentlig sektor som omvärlden än killar. Vidare 

syns att killar har ett generellt litet förtroende för offentlig sektor jämfört med tjejer då det 

skiljer mycket i detta avseende mellan medelvärdena Attityderna till privat sektor och 

massmedia är ungefär den samma hos tjejer som hos killar.

Respondenterna i åldersgruppen 13 år har sammantaget större förtroende för samtliga 

kategorier utom omvärlden än respondenterna i åldersgruppen 15 år. Dessa skillnader har 

använts som en utgångspunkt för den fortsatta analysen.

3.2 Grupperingar

Under denna kategori kommer resultaten av respondenternas socioekonomiska tillstånd, 

uppväxtmiljö och fritidsvanor kopplas till deras attityder till det omgivande samhället. Svaren 

är uppdelade utefter de kategorier som beskrevs under allmän överblick. 

3.2.1  Socioekonomins betydelse för ungdomars attityder

Med socioekonomiskt tillstånd menas ungdomarnas familjers ekonomiska nivå i form av 

vårdnadshavarnas yrke, boendeform och vilka tillhörigheter som finns i familjen. Under 

denna kategori skedde fyra interna bortfall, två i åldersgruppen 13 år och två i åldersgruppen 

15 år. Sammanlagt har följaktligen 31 respondenter svarat. Först kommer en överblick över 

samtliga respondenters svar och medelvärden av attityderna att ges. Därefter redovisas 

resultatet djupare och varje kategoris resultat presenteras. Sist visas skillnader/likheter i kön 

och ålder. 

De respondenter vars föräldrar arbetar inom den privata sektorn och som har svag ekonomi 

har större förtroende än de som har stark ekonomi som visas i tabellen nedan. Respondenterna 

vars föräldrar arbetar inom den offentliga sektorn har ett litet förtroende för omgivande 

samhälle. 
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Privat sektor Offentlig sektor Sjukskriven/arbetslös

Svag ekonomi 2.2 2.5 1.7

Stark ekonomi 2.5 2.5 2.6

Tabell 4: Här visas en tabell över samtliga respondenters svar räknat i medelvärde. Ju lägre siffror desto större 

förtroende.

Detta resultat är gällande för samtliga familjer, både de som har svag ekonomi och stark 

ekonomi.  I familjer där en förälder eller båda föräldrarna är sjukskrivna/arbetslösa och har 

svag ekonomi har respondenterna angivit att de har stort förtroende för samhället. De har det 

största förtroendet för samhället jämfört med de respondenter vars föräldrar arbetar. I familjer 

där det finns en eller fler sjukskrivna/arbetslösa och där ekonomin är stark har respondenterna 

istället litet förtroende. I denna kategori är förtroendet allra minst. Detta gestaltas i figuren 

nedan.
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Svag ekonomi Stark ekonomi

Stort förtroende

Litet förtroende

Ingen uppfattning

Figur 1: Här ses vilket förtroende respondenterna vars föräldrar arbetar inom den privata sektorn har. Den 

vertikala axeln visar antalet 1 och 2 hopräknade och de representerar stort förtroende. Det samma gäller för 

antalet 3 och 4 som har slagits ihop och representerar litet förtroende. Antalet 5 står för ingen uppfattning.

Det visar sig att de 10 respondenter i kategorin där föräldrar arbetar inom privat sektor med

svag ekonomi har angett att de i högre grad har stort förtroende jämfört med de vars familj har 

stark ekonomi. De har vidare ett relativt lågt antal av alternativet ”ingen uppfattning”. De 13

respondenter i kategorin där föräldrar arbetar inom privat sektor med stark ekonomi har litet 

förtroende, dock är det resultatet tätt följt av hög andel stort förtroende. Således har 

respondenterna angett att de har högt förtroende i lika hög grad som de har litet förtroende. I 

förhållande till de svaren har många angett att de inte har någon uppfattning jämfört med 

respondenterna med svag ekonomi. Av figuren att döma kan man konstatera att de 

respondenter som lever i familjer med svag ekonomi mer frekvent har angett att de har stort 
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förtroende för samhället till skillnad från de respondenter som lever i familjer med stark 

ekonomi som har svarat att de har både stort men även litet förtroende för samhället. 

Resultatet visar att socioekonomiska faktorer inte är av avgörande betydelse för ungdomars 

attityder.

3.2.1.1 Skillnader beroende på ålder

I kategorin privat sektor och svag ekonomi skiljer attityderna sig något i åldersgruppen 13 år 

jämfört med åldersgruppen 15 år. Sammanlagt 10 respondenter har svarat, fem i vardera 

åldersgrupp.

Tabellen visar att respondenterna i åldersgruppen 13 år har större förtroende för samtliga 

kategorier jämfört med respondenterna i åldern 15 år. Samtliga respondenter bor i familjer där 

föräldrar arbetar inom privat sektor och där ekonomin är svag. 

Offentlig sektor Privat sektor Massmedia Omvärld

13 år 2.0 2.1 1.8 2.5

15 år 2.8 2.3 2.5 3.1

Tabell 5: Här visas en sammanfattning av medelvärden av attitydundersökning inom kategori privat sektor och 

svag ekonomi hos respondenterna i åldern 13 år och 15 år. Ju lägre siffror desto större förtroende.

Detta gestaltas i figuren nedan.
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Figur 2: Här ses vilket förtroende respondenterna i respektive åldersgrupp inom kategori privat sektor och svag 

ekonomi har. 

Respondenterna i åldersgruppen 13 år har mer frekvent angett att de har stort förtroende än de 

i åldersgruppen 15 år. De senare har angett att de har litet förtroende i högre grad än 

åldersgruppen 13 år. De yngre respondenterna har oftare svarat att de inte har någon 
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uppfattning än de äldre. Som det redan har nämnts så har respondenterna i åldersgruppen 13 

år sammantaget större förtroende för samtliga kategorier än respondenterna i åldersgruppen 

15 år. Dessa skillnader syns tydligt under denna rubrik där samtliga respondenter bor i en 

familj där föräldrarna arbetar inom den privata sektorn och där den ekonomiska nivån är svag.

Det verkar vara vanligt förekommande att de yngre respondenterna har större förtroende. I 

nästa avsnitt förhåller det sig också så vilket visas nedan.

I kategorin privat sektor och stark ekonomi, har sju respondenter svarat i åldersgruppen 13 år 

och sex i åldersgruppen 15 år. Även här skiljer sig attityderna åt mellan åldersgrupperna.

Medelvärden har uträknats vilket tabellen nedan visar.

Offentlig sektor Privat sektor Massmedia Omvärld

13 år 2.0 2.7 2.5 2.5

15 år 2.7 2.4 2.0 2.1

Tabell 6: Här visas en sammanfattning av medelvärden av attitydundersökning inom kategori privat sektor och 

stark ekonomi hos respondenterna i åldern 13 år och 15 år. Ju lägre siffror desto större förtroende.

Tabellen visar att respondenterna i båda åldersgrupperna har litet förtroende. Offentlig sektor 

får större förtroende hos de yngsta respondenterna än hos de äldsta. Den privata sektorn, 

massmedia och omvärlden litar de i åldersgruppen 15 år mer på än de i åldersgruppen 13 år.
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Figur 3: Här ses vilket förtroende respondenterna i respektive åldersgrupp inom kategori privat sektor och stark 

ekonomi har.

Respondenterna i åldersgruppen 13 år har mer frekvent angett att de har stort förtroende än de 

i åldersgruppen 15 år. De i åldern 13 år har vidare angivit att de har litet förtroende i lika hög 

grad som stort förtroende, men om det jämförs med respondenterna i åldern 15 år så är 

avståndet inte lika stort. Respondenterna i åldersgruppen 15 år har sammantaget stort
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förtroende. De har även mer frekvent angett att de inte har någon uppfattning än de i 

åldersgruppen 13 år. I denna kategori där respondenterna lever i familjer där föräldrar arbetar 

inom privat sektor och där ekonomin är stark visar medelvärdena på att de yngre 

respondenterna har mindre förtroende jämfört med de äldre respondenterna som i 

sammanhanget har stort förtroende. Skillnaderna mellan åldersgrupperna är här inte lika 

tydlig som innan. Detta verkar dock vara tillfälligt. Nästa kategori visar återigen på skillnader 

mellan åldersgrupperna. 

I kategorin offentlig sektor med svag ekonomi har fem respondenter svarat, två i 

åldersgruppen 13 år och tre i åldersgruppen 15 år. Tabellen nedan visar en sammanfattning av 

deras attityder.

Offentlig sektor Privat sektor Massmedia Omvärld

13 år 1.9 2.0 1.8 2.3

15 år 2.9 3.0 2.6 2.9

Tabell 7: Här visas en sammanfattning av medelvärden av attitydundersökning inom kategori offentlig sektor 

och svag ekonomi hos respondenterna i åldersgrupperna 13 och 15 år. Ju högre siffror desto större förtroende. 

I tabellen är det lätt att se att de yngre respondenterna har stort förtroende för samtliga 

kategorier jämfört med de äldre respondenterna. Respondenterna i åldersgruppen 15 år har 

inte bara angett att de har litet förtroende utan även sämre än respondenterna i åldersgruppen 

13 år.  

I kategorin offentlig sektor och stark ekonomi har en respondent i åldersgruppen 13 år svarat. 

Här redovisas därför bara vilka dennes attityder är då inga jämförelser kan göras mellan 

åldersgrupp eller kön.

Offentlig sektor Privat sektor Massmedia Omvärld

13 år 3.0 2.7 2.5 2.0

Tabell 8: Här visas en sammanfattning av medelvärden av attitydundersökning inom kategori offentlig sektor 

och stark ekonomi hos respondenten i åldersgruppen 13 år. Ju lägre siffror desto större förtroende.  

Respondenten visar på ett litet förtroende för offentlig sektor likt de övriga respondenterna.

Det visar sig även här att de äldre respondenterna tenderar att ha mindre förtroende än de 
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yngre. Uppenbara skillnader finns således mellan de båda åldersgrupperna. Nästa avsnitt 

kommer att behandla skillnader mellan könen. Det är uppdelat på samma sätt som detta 

avsnitt. 

3.2.1.2 Skillnader beroende på kön

I kategorin privat sektor och svag ekonomi skiljer det sig något i attityderna mellan könen. 

Fyra tjejer och fem killar ingår i denna kategori. Nedan visas en sammanfattning av deras 

attityder.

Offentlig sektor Privat sektor Massmedia Omvärld

Tjejer 2.7 2.2 2.1 2.9

Killar 2.3 2.3 2.2 2.7

Tabell 9: Här visas en sammanfattning av medelvärden av attitydundersökning inom kategori privat sektor och 

svag ekonomi hos respondenterna i respektive kön. Ju högre siffror desto större förtroende.

Tabellen visar att killar i stort har större förtroende för offentlig sektor och omvärld än tjejer. 

Tjejer har större förtroende för privat sektor och massmedia än killar.
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Figur 4: Här ses vilket förtroende respondenterna inom respektive kön har inom kategorin privat sektor och svag 

ekonomi.

I förhållande till killarnas svar så har färre tjejer angett att de har stort förtroende. Det är 

många fler killar som har stort förtroende än tjejer då det endast skiljer två respondenter 

mellan killarnas sex och tjejernas fyra. Det är även fler killar som har litet förtroende men där 

är avståndet mellan killarnas stapel och tjejernas litet vilket leder till slutsatsen att det är fler 

tjejer än killar som har litet förtroende. Samma utfall ses vid svaret ingen uppfattning. 

Killarna har således något större förtroende än tjejerna. För att undersöka om detta är 

genomgående visas nu resultatet från nästa kategori. 
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På liknande sätt som i kategori privat sektor och svag ekonomi så skiljer det sig något i 

attityderna mellan könen i kategori privat sektor och stark ekonomi. Nio tjejer och fyra killar 

ingår i denna kategori.

Offentlig sektor Privat sektor Massmedia Omvärld

Tjejer 2.5 2.8 2.5 2.5

Killar 2.0 2.3 2.0 2.2

Tabell 10: Här visas en sammanfattning av medelvärden av attitydundersökning inom kategori privat sektor och 

stark ekonomi hos respondenterna i respektive kön. Ju högre siffror desto större förtroende.

Inom samtliga kategorier har killar större förtroende än tjejer. För att förtydliga ytterligare ges 

en figur över respondenternas svar.
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Figur 5: Här ses vilket förtroende respondenterna inom respektive kön har inom kategorin privat sektor och stark 

ekonomi.

I förhållande till killarnas svar så visar tjejerna mindre tecken på stort förtroende. Siffrorna 

visar således på att killarna har stort förtroende inom kategori privat sektor och stark ekonomi

jämfört med tjejerna som istället visar på litet förtroende. Det går med andra ord att säga att i 

de två första kategorierna har killar större förtroende än tjejer. 

I kategori offentlig sektor och svag ekonomi skiljer det sig något i skillnader mellan 

attityderna mellan könen. Tre killar och två tjejer har svarat i denna kategori.
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Offentlig sektor Privat sektor Massmedia Omvärld

Tjejer 2.9 2.8 2.3 2.1

Killar 2.5 2.7 2.7 2.9

Tabell 11: Här visas en sammanfattning av medelvärden av attitydundersökning inom kategori offentlig sektor 

och svag ekonomi hos respondenterna i respektive kön. Ju högre siffror desto större förtroende.

Här ser man att killar har större förtroende för offentlig sektor och privat sektor än tjejer. 

Tjejer har större förtroende för massmedia och omvärld än killar. Figuren nedan illustrerar 

resultatet tydligare. 
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Figur 6: Här ses vilket förtroende respondenterna inom respektive kön har inom kategorin offentlig sektor och 

svag ekonomi.

Tabellen visar att killar har stort förtroende jämfört med tjejer som har litet förtroende. 

Återigen visar det sig att killar har större förtroende jämfört med tjejer. 

3.2.1.3 Sammanfattning

Jämfört med attityderna i stort som visas på sidan 17 kan man konstatera att de främsta 

skillnaderna finns inom åldersgrupperna. Resultatet inom kategorierna privat sektor och svag 

respektive stark ekonomi visar tydligt att respondenterna i åldersgruppen 13 år har stort 

förtroende jämfört med respondenterna i åldersgruppen 15 år som har litet förtroende. Inom 

kategorin offentlig sektor och svag ekonomi har respondenterna i åldersgruppen 15 år inte

bara angett att de har litet förtroende utan även sämre än respondenterna i åldersgruppen 13 

år. Respondenten i åldersgruppen 13 år inom kategorin offentlig sektor och stark ekonomi 

visar på ett litet förtroende för offentlig sektor likt de övriga respondenterna.  

Skillnader finns även mellan könen. En slutsats är att både tjejer och killar generellt sett har 

stort förtroende eftersom de båda har låga medelvärden. Det visar sig däremot att killar, 
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jämfört med tjejer, har större förtroende inom kategorierna privat sektor och svag respektive 

stark ekonomi. Inom kategorin offentlig sektor och svag ekonomi har killar större förtroende 

för offentlig sektor och privat sektor än tjejer. Tjejer har större förtroende för massmedia och 

omvärld än killar.

Slutligen verkar det som att de yngre respondenterna överlag har större förtroende för 

samtliga kategorier jämfört med de äldre respondenterna. Killar tenderar att ha större 

förtroende än tjejer. Åldern verkar vara avgörande. Vidare ser man att respondenter med 

föräldrar som arbetar inom den offentliga sektorn tenderar att ha litet förtroende för offentlig 

sektor i samhället. 

3.2.2  Uppväxtmiljöns betydelse för ungdomars attityder

Med uppväxtmiljö menas ungdomarnas familjers boende, huruvida föräldrarna är sär-, eller 

sammanboende samt hur mycket tid ungdomarna spenderar med sin familj varje dag. Under 

denna kategori skedde sex interna bortfall, fyra i åldersgruppen 13 år och två i åldersgruppen 

15 år. Sammanlagt har följaktligen 29 respondenter svarat. Först kommer en överblick över 

samtliga respondenters svar och medelvärden av attityderna att ges. Därefter redovisas 

resultatet djupare och varje kategoris resultat presenteras. Sist visas skillnader/likheter i kön 

och ålder.

Tabellen visar en överblick över samtliga respondenters medelvärden av attityder.

Sambo/gift, 0-3 

h

Sambo/gift, 4 h 

el mer

Särbo, 0-3 h Särbo, 4 h el 

mer

Villa/bostadsrätt - 2.1 2.5 -

Radhus/hyresrätt 2.2 2.5 2.3 2.6

Tabell 12: Här visas en tabell över samtliga respondenters svar räknat i medelvärde. Ju lägre siffror desto större 

förtroende.

De respondenter som bor i villa/bostadsrätt med föräldrar som är sammanboende/gifta och 

spenderar 4 timmar eller mer med dem har det största förtroendet. Jämför man det med de 

respondenter som bor i radhus/hyresrätt med föräldrar som är sammanboende/gifta och 

spenderar 4 timmar eller mer så är förtroendet inte alls lika högt. Här är det således 

boendeformen som avgör respondenternas attityder. Vidare syns att respondenterna i 
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radhus/hyresrätt med sammanboende/gifta föräldrar som spenderar 0-3 timmar har stort 

förtroende jämfört med dem i samma kategori som spenderar mer tid tillsammans med sin 

familj som har lägre förtroende. Då ser man att tiden är avgörande. Respondenterna som bor i 

villa/bostadsrätt vars föräldrar är särboende som spenderar 0-3 timmar har litet förtroende, det 

har även de respondenter som spenderar 4 timmar eller mer inom samma kategori. Dock har 

de senare något större förtroende jämfört med de tidigare. De som bor i radhus/hyresrätt med 

särboende föräldrar som spenderar 4 timmar eller mer med sina familjer har det minsta

förtroendet av alla respondenter. Det som påverkar respondenterna mest torde således vara 

huruvida föräldrarna är sammanboende/särboende och hur mycket tid de spenderar 

tillsammans. Inga respondenter har angivit att de bor i villa/bostadsrätt med 

sammanboende/gifta föräldrar och spenderar 0-3 timmar. Detsamma är gällande för kategorin 

villa/bostadsrätt med särboende föräldrar och 4 timmar eller mer. För att förtydliga resultatet 

visas nedan två figurer över respondenternas förtroende, den första representerar respondenter 

som äger villa/bostadsrätt och den andra dem som hyr radhus/hyresrätt.
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Figur 6: Här ses vilket förtroende respondenterna som bor i villa/bostadsrätt har. Antalet 1 och 2 har slagits ihop 

och de representerar stort förtroende. Antalet 3 och 4 har slagits ihop och de representerar litet förtroende. 

Antalet 5 står för ingen uppfattning.

Det visar sig att den respondent som bor i villa/bostadsrätt vars föräldrar är 

sammanboende/gifta och spenderar 4 timmar eller mer med sin familj har angett att den har 

hög andel ”stort förtroende” jämfört med litet samtidigt som den har angett många svar av 

alternativet ”ingen uppfattning”. Jämför man detta med den respondent som bor i 

villa/bostadsrätt vars föräldrar är särboende och spenderar 0-3 timmar med sin familj ser man 

att den också har stort förtroende. Skillnaden dem emellan är att den förra även har hög andel 

”litet förtroende”. Däremot har den inte lika många antal av alternativet ”ingen uppfattning”. 



32

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Sambo/gift, 0-3 h Sambo/gift, 4 h el
mer

Särbo, 0-3 h Särbo, 4 h el mer

Stort förtroende

Litet förtroende

Ingen uppfattning 

  Figur 7: Här ses vilket förtroende respondenterna som bor i radhus/hyresrätt har. Antalet 1 och 2 har slagits 

ihop och de representerar stort förtroende. Antalet 3 och 4 har slagits ihop och de representerar litet förtroende. 

Antalet 5 står för ingen uppfattning.

Nio respondenter har angivit att de bor i radhus/hyresrätt med sammanboende/gifta föräldrar 

och spenderar 0-3 timmar med sina familjer varje dag. Som figuren ovan visar ser man att den 

kategorin har det största förtroendet jämfört med samtliga andra kategorier. De har ett litet 

antal ”litet förtroende” och ett ännu mindre antal ”ingen uppfattning”. Vidare har sex 

respondenter svarat att de bor i radhus/hyresrätt med sammanboende/gifta föräldrar och 

spenderar 4 timmar eller med sina familjer. Denna kategori har stort förtroende men det 

skiljer inte många svar mellan stort och litet förtroende vilket syns i tabell 12 där medelvärdet 

är det näst högsta inom hela denna kategori. Inom denna kategori har respondenterna angivit 

ett litet antal ”ingen uppfattning”. Nio respondenter har angivit att de bor i radhus/hyresrätt 

med särboende föräldrar och spenderar 0-3 timmar med sina familjer varje dag. Som de förra 

respondenterna syns även här att man har stort förtroende men det följs tätt av hög andel ”litet 

förtroende”. Dock är skillnaden dem emellan något större varför medelvärdet sjunker en 

aning. Avslutningsvis har tre respondenter angivit att de bor i radhus/hyresrätt med särboende 

föräldrar och spenderar 4 timmar eller mer med sina familjer varje dag. Denna grupp har mest 

frekvent angett att de har litet förtroende. Gruppen är således ensam om det. För att ytterligare 

kunna jämföra resultatet så kommer kommande två avsnitt att behandla skillnader mellan 

ålder och kön. 

3.2.2.1 Skillnader beroende på ålder

Inom kategorin villa/bostadsrätt med sammanboende/gifta föräldrar och 4 timmar eller mer 

har en respondent i åldersgruppen 15 år svarat. Inom kategorin villa/bostadsrätt med 
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särboende föräldrar och 0-3 timmar har en respondent i åldersgruppen 15 år svarat. Inga 

jämförelser kan således göras inom dessa kategorier.

Inom kategorin radhus/hyresrätt med sammanboende/gifta föräldrar och 0-3 timmar har fyra 

respondenter i åldersgruppen 13 år och fem i åldersgruppen 15 år svarat. Här följer en 

sammanfattning av medelvärden.

Offentlig sektor Privat sektor Massmedia Omvärld

13 år 2.3 2.3 1.9 2.1

15 år 2.4 2.2 2.0 2.2

Tabell 13: Här visas en sammanfattning av medelvärden av attitydundersökning inom kategori radhus/hyresrätt 

med sammanboende/gifta föräldrar och 0-3 timmar hos respondenterna i åldern 13 år och 15 år. Ju lägre siffror 

desto större förtroende.

Tabellen visar att respondenterna i åldersgruppen 13 år har större förtroende för samtliga 

kategorier utom privat sektor jämfört med respondenterna i åldern 15 år. Dock visar 

medelvärdena på ett generellt stort förtroende inom samtliga kategorier.  
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Figur 8: Här ses vilket förtroende respondenterna i respektive åldersgrupp inom kategori radhus/hyresrätt med 

sammanboende/gifta föräldrar och 0-3 timmar har.

Respondenterna i åldersgruppen 13 år har mer frekvent angett att de har stort förtroende än de 

i åldersgruppen 15 år. Respondenterna i åldersgruppen 15 år har angett att de har litet 

förtroende i högre grad än de i åldersgruppen 13 år. De äldre respondenterna har oftare svarat 

att de inte har någon uppfattning än de yngre. Som redan nämnt så har respondenterna i 

åldersgruppen 13 år sammantaget större förtroende för samtliga kategorier än respondenterna 

i åldersgruppen 15 år. Dessa skillnader syns tydligt under denna rubrik där samtliga 

respondenter har angett att de bor i radhus/hyresrätt med sammanboende/gifta föräldrar och 
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där de spenderar 0-3 timmar med sina familjer varje dag. Det verkar som att de yngre 

respondenterna även under uppväxtmiljöns betydelse har större förtroende än de äldre 

respondenterna. Om det fortsätter att förhålla sig på det viset får vi se nedan när nästa kategori 

presenteras.

I kategorin radhus/hyresrätt med sammanboende/gifta föräldrar där man spenderar 4 timmar 

eller mer med sina familjer har sex respondenter svarat, tre i åldersgruppen 13 år och tre i 

åldersgruppen 15 år. Även här ses skillnader i resultatet av attitydundersökningen. 

Offentlig sektor Privat sektor Massmedia Omvärld

13 år 2.2 2.0 1.8 2.1

15 år 2.3 2.1 2.0 2.1

Tabell 14: Här visas en sammanfattning av medelvärden av attitydundersökning inom kategori radhus/hyresrätt 

med sammanboende/gifta föräldrar och 4 timmar eller mer hos respondenterna i åldern 13 år och 15 år. Ju lägre 

siffror desto större förtroende.

Tabellen visar att respondenterna i åldersgruppen 13 år har större förtroende för samtliga 

kategorier än respondenterna i åldern 15 år. För omvärlden har de båda åldersgrupperna lika 

stort förtroende. 
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Figur 9: Här ses vilket förtroende respondenterna i respektive åldersgrupp inom kategori radhus/hyresrätt med 

sammanboende/gifta föräldrar och 4 timmar eller mer har.

Respondenterna i åldersgruppen 13 år har mer frekvent angett att de har stort förtroende än de 

i åldersgruppen 15 år. De har även mer frekvent angett att de har litet förtroende. De yngre 

respondenterna har här oftare svarat att de inte har någon uppfattning än de äldre. Även inom 

denna kategori har respondenterna i åldersgruppen 13 år sammantaget större förtroende än 

respondenterna i åldersgruppen 15 år. Dessa skillnader syns tydligt under denna rubrik där 
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samtliga respondenter har angett att de bor i radhus/hyresrätt med sammanboende/gifta 

föräldrar och där de spenderar 4 timmar eller mer med sina familjer varje dag.

I kategorin radhus/hyresrätt med särboende föräldrar där man spenderar 0-3 timmar med sina 

familjer varje dag har nio respondenter svarat, fyra i åldersgruppen 13 år och fem i 

åldersgruppen 15 år. 

Offentlig sektor Privat sektor Massmedia Omvärld

13 år 2.2 2.2 2.0 2.1

15 år 2.3 2.1 2.0 2.2

Tabell 15: Här visas en sammanfattning av medelvärden av attitydundersökning inom kategori radhus/hyresrätt 

med särboende föräldrar och 0-3 timmar hos respondenterna i åldern 13 år och 15 år. Ju lägre siffror desto större 

förtroende.

Tabellen visar att det inte skiljer sig avsevärt i attityder mellan åldersgrupperna. De äldre 

respondenterna har större förtroende för privat sektor och lika stort förtroende för massmedia 

som de yngre. De yngre respondenterna har större förtroende för offentlig sektor och omvärld 

än de äldre.
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Figur 10: Här ses vilket förtroende respondenterna i respektive åldersgrupp inom kategori radhus/hyresrätt med 

särboende föräldrar och 0-3 timmar har.

Respondenterna i åldersgruppen 15 år har mer frekvent angett att de har stort förtroende än de 

i åldersgruppen 13 år. De har även mer frekvent angett att de har litet förtroende. De äldre 

respondenterna har här oftare svarat att de inte har någon uppfattning än de yngre. Inom 

denna kategori har respondenterna i åldersgruppen 15 år sammantaget större förtroende än 

respondenterna i åldersgruppen 13 år, något som inte har setts i de tidigare resultaten. Dessa 

skillnader syns tydligt under denna rubrik där samtliga respondenter har angett att de bor i 
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radhus/hyresrätt med särboende föräldrar och där de spenderar 0-3 timmar med sina familjer 

varje dag. Huruvida detta är en tillfällighet eller inte syns snart då nästa kategoris resultat 

presenteras.

I kategorin radhus/hyresrätt med särboende föräldrar där man spenderar 4 timmar eller mer 

med sina familjer har tre respondenter svarat, två i åldersgruppen 13 år och en i åldersgruppen 

15 år. 

Offentlig sektor Privat sektor Massmedia Omvärld

13 år 2.4 2.3 2.2 2.2

15 år 2.5 2.3 2.2 2.3

Tabell 16: Här visas en sammanfattning av medelvärden av attitydundersökning inom kategori radhus/hyresrätt 

med särboende föräldrar och 4 timmar eller mer hos respondenterna i åldern 13 år och 15 år. Ju lägre siffror 

desto större förtroende.

Den äldre respondenten har mindre förtroende för offentlig sektor och omvärld. För privat 

sektor och massmedia har respondenterna lika stort förtroende.
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Figur 11: Här ses vilket förtroende respondenterna i respektive åldersgrupp inom kategori radhus/hyresrätt med 

särboende föräldrar och 4 timmar eller mer har.

Respondenterna i båda åldersgrupperna har inom denna kategori mer frekvent angett att de 

har litet förtroende jämfört med stort förtroende. Det är första gången resultatet visar att de 

båda åldersgrupperna har litet förtroende. Nästa avsnitt kommer att behandla skillnader 

mellan kön för att kunna jämföra och dra slutsatser.
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3.2.2.2 Skillnader beroende på kön

Inom kategorin radhus/hyresrätt med sammanboende/gifta föräldrar och 0-3 timmar har nio 

respondenter svarat, sex killar och tre tjejer. 

Offentlig sektor Privat sektor Massmedia Omvärld

Tjejer 2.6 2.7 2.2 2.2

Killar 2.4 2.6 2.5 2.7

Tabell 17: Här visas en sammanfattning av medelvärden av attitydundersökning inom kategori radhus/hyresrätt 

med sammanboende/gifta föräldrar och 0-3 timmar hos respondenterna i respektive kön. Ju lägre siffror desto 

större förtroende.

Dessa medelvärden är höga vilket i stort tyder på litet förtroende. Tabellen visar att det finns 

skillnader i attityder mellan könen. Killar har större förtroende för offentlig och privat sektor 

än tjejer. Tjejer i sin tur har större förtroende för massmedia och omvärld än killar.
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Figur 12: Här ses vilket förtroende respondenterna inom respektive kön har inom kategorin radhus/hyresrätt med 

sammanboende föräldrar och 0-3 timmar.

Resultatet visar att killar i stora drag har större förtroende än tjejer. I förhållande till killarnas 

svar så har tjejer mindre frekvent angett att de har stort förtroende. Det är många fler killar 

som har stort förtroende än tjejer då det endast skiljer tre respondenter mellan killarnas sex 

och tjejernas tre. Det är även fler killar som har litet förtroende men där är avståndet mellan 

killarnas stapel och tjejernas litet vilket leder till slutsatsen att det är fler tjejer än killar som 

har litet förtroende. Samma utfall ses vid svaret ingen uppfattning. Killarna har således, än en 

gång, något större förtroende än tjejerna inom kategorin radhus/hyresrätt med 

sammanboende/gifta föräldrar och 0-3 timmar.
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Inom kategorin radhus/hyresrätt med sammanboende/gifta föräldrar där man spenderar 4 

timmar eller mer med sina familjer har sex respondenter svarat, fem killar och en tjej. Även 

här ses skillnader i resultatet av attitydundersökningen. 

Offentlig sektor Privat sektor Massmedia Omvärld

Tjej 2.4 2.5 2.5 2.6

Killar 2.6 2.5 2.7 2.7

Tabell 18: Här visas en sammanfattning av medelvärden av attitydundersökning inom kategori radhus/hyresrätt 

med sammanboende/gifta föräldrar och 4 timmar eller mer hos respondenterna i respektive kön. Ju högre siffror 

desto större förtroende.

Överlag visar tabellen på höga medelvärden vilket tyder på litet förtroende. Tabellen visar 

vidare att tjejen i kategorin har större förtroende än killarna. Tjejen och killarna har samma 

förtroende för såväl privat sektor som massmedia. 
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Figur 13: Här ses vilket förtroende respondenterna inom respektive kön har inom kategorin radhus/hyresrätt med 

sammanboende föräldrar och 4 timmar eller mer.

Tjejen har angivit flest ”litet förtroende” men det visar ändå på att hon sammantaget har större 

förtroende än killarna eftersom killarnas stapel har ett mycket större glapp mellan ”stort 

förtroende” och ”litet förtroende” än tjejens. Vidare syns att tjejen inte har angivit någon 

”ingen uppfattning” medan killarna har angett det alternativet flertalet gånger. Således har 

tjejen större förtroende än killarna i denna kategori där respondenterna bor i radhus/hyresrätt 

med sammanboende/gifta föräldrar där man spenderar 4 timmar eller mer med sina familjer.

Detta resultat skiljer sig från de övriga då killar hittills haft större förtroende. Om detta är en 

tillfällighet eller inte ses i nästa kategoris resultat.
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I kategorin radhus/hyresrätt med särboende föräldrar där man spenderar 0-3 timmar med sina 

familjer varje dag har nio respondenter svarat, två killar och sju tjejer.

Offentlig sektor Privat sektor Massmedia Omvärld

Tjejer 2.2 2.3 2.1 2.3

Killar 2.3 2.2 2.1 2.3

Tabell 19: Här visas en sammanfattning av medelvärden av attitydundersökning inom kategori radhus/hyresrätt 

med särboende föräldrar och 0-3 timmar hos respondenterna i respektive kön. Ju högre siffror desto större 

förtroende.

Tabellen visar att medelvärdet är detsamma hos båda könen. Man kan således inte se några 

skillnader alls i attityder hos de respondenter som bor i radhus/hyresrätt med särboende 

föräldrar som spenderar 0-3 timmar med sina familjer varje dag. Däremot kan man se att 

medelvärdet är lågt vilket tyder på ett allmänt stort förtroende. Eftersom resultatet inte visar 

på markanta skillnader ritas här ingen figur över respondenternas svar. 

I kategorin radhus/hyresrätt med särboende föräldrar där man spenderar 4 timmar eller mer 

med sina familjer har tre respondenter svarat, samtliga tjejer. Denna kategori faller därför bort 

under avsnittet skillnader beroende på kön men finns med under avsnittet skillnader beroende 

på ålder.

3.2.2.3 Sammanfattning

Jämfört med attityderna i stort som visas på sidan 23 kan man konstatera att de främsta 

skillnaderna finns inom åldersgrupperna. Resultatet inom kategorierna radhus/hyresrätt med 

sammanboende/gifta föräldrar och 0-3 timmar samt radhus/hyresrätt med 

sammanboende/gifta föräldrar där man spenderar 4 timmar visar tydligt att respondenterna i 

åldersgruppen 13 år har stort förtroende jämfört med respondenterna i åldersgruppen 15 år 

som har litet förtroende. I kategorin radhus/hyresrätt med särboende föräldrar där man 

spenderar 0-3 timmar syns inga markanta skillnader mellan åldersgrupperna. I kategorin 

radhus/hyresrätt med särboende föräldrar där man spenderar 4 timmar eller mer syns höga 

medelvärden hos båda åldersgrupperna vilket tyder på ett litet förtroende. 

Skillnader finns även mellan könen. I kategorin radhus/hyresrätt med sammanboende/gifta 

föräldrar och 0-3 timmar visar det sig att killar har större förtroende än tjejer. Inom kategorin 
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radhus/hyresrätt med sammanboende/gifta föräldrar där man spenderar 4 timmar eller mer 

syns höga medelvärden vilket betyder litet förtroende överlag men där hade tjejen större 

förtroende än killarna. I kategorin radhus/hyresrätt med särboende föräldrar där man 

spenderar 0-3 timmar syns inga skillnader mellan könen. 

3.2.3 Fritidens betydelse för ungdomars attityder

Med fritid menas det som respondenterna ägnar sig åt på sin fritid. Alternativen är indelade i 

tre kategorier; det dem gör individuellt, det dem gör tillsammans med andra inom en 

organisation, utom en organisation samt hur mycket de är aktiva i. 0-3 aktiviteter 

representerar låg nivå och 3 eller mer representerar hög nivå. Under denna kategori skedde ett 

internt bortfall, en i åldersgruppen 13 år. Sammanlagt har följaktligen 34 respondenter svarat. 

Dock skedde 12 interna bortfall under kategorin ”tillsammans med andra inom en 

organisation” så där har endast 23 respondenter svarat, samtliga har angett att de har låg 

aktivitet varför inga siffror syns i figuren över hög aktivitet. Detta interna bortfall har dock 

inte påverkat helhetssynen. Först kommer en överblick över samtliga respondenters svar och 

medelvärden av attityderna att ges. Därefter redovisas resultatet djupare och varje kategoris 

resultat presenteras. Sist visas skillnader/likheter i kön och ålder.

Individuellt Grupp, inom org. Grupp, utom org.

Hög 2.4 - 2.3

Låg 2.2 2.2 2.5

Tabell 20: Här visas en tabell över samtliga respondenters svar räknat i medelvärde. Ju lägre siffror desto större 

förtroende.

De respondenter som är har låg aktivitet såväl individuellt som i grupp inom organisation har 

det största förtroendet. Jämför man det med de respondenter som har hög aktivitet individuellt 

så är förtroendet inte lika högt. Vidare syns att respondenterna med hög aktivitet i grupp utom 

organisation har stort förtroendet jämfört med dem i samma kategori som har låg aktivitet 

som istället har litet förtroende. Samtliga medelvärden är låga utom för de respondenter som 

angivit att de har låg aktivitet i grupp utom organisation.  
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Figur 14: Här ses vilket förtroende respondenterna som har hög aktivitet individuellt och i grupp och utom 

organisation har. Antalet 1 och 2 har slagits ihop och de representerar stort förtroende. Antalet 3 och 4 har slagits 

ihop och de representerar litet förtroende. Antalet 5 står för ingen uppfattning.

Respondenterna, 34 stycken, som har angett att de har hög aktivitet individuellt har stort 

förtroende. Figuren visar att avståndet mellan staplarna skiljer sig markant varför det är 

rimligt att påstå att respondenterna har ett mestadels stort förtroende jämfört med stapeln för 

”litet förtroende”. Respondenterna, 24 stycken, som har angett att de har hög aktivitet utom en 

organisation visar även dem på stort förtroende. Även under denna kategori skiljer staplarna 

sig markant i höjd vilket tyder på att förtroendet är stort hos respondenterna. Att vara 

engagerad i många fritidsaktiviteter visar sig hos respondenterna vara grund för stort 

förtroende för samhället. 
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Figur 15: Här ses vilket förtroende respondenterna som har låg aktivitet individuellt, i grupp inom organisation 

samt utom organisation har. Antalet 1 och 2 har slagits ihop och de representerar stort förtroende. Antalet 3 och 4 

har slagits ihop och de representerar litet förtroende. Antalet 5 står för ingen uppfattning.

En respondent har angett att den har låg aktivitet individuellt. Respondentens svar visar på ett 

stort förtroende följt av alternativet ”ingen uppfattning”. 21 respondenter har angett att de har 

låg aktivitet i grupp inom organisation. Figuren visar att även de har stort förtroende. Nio 

respondenter har angett att de har låg aktivitet i grupp utom organisation. Här finns skillnader 
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jämfört med de andra kategorierna. De har litet förtroende jämfört med de två tidigare 

kategorierna där respondenterna har stort förtroende. Resultatet visar således att de 

respondenter som har låg aktivitet individuellt och i grupp inom organisation har stort 

förtroende medan de respondenter som har låg aktivitet i grupp utom organisation har litet 

förtroende. 

3.2.3.1 Skillnader beroende på ålder

I kategorin hög aktivitet individuellt skiljer attityderna sig något i åldersgruppen 13 år jämfört 

med åldersgruppen 15 år. I åldersgruppen 13 år har 15 respondenter svarat. I åldersgruppen 15 

år har 18 respondenter svarat. 

Offentlig sektor Privat sektor Massmedia Omvärld

13 år 2.3 2.2 2.3 2.4

15 år 2.6 2.4 2.4 2.5

Tabell 21: Här visas en sammanfattning av medelvärden av attitydundersökning inom kategori hög aktivitet 

individuellt hos respondenterna i åldern 13 år och 15 år. Ju lägre siffror desto större förtroende.

Respondenterna i åldersgruppen 13 år har större förtroende för samtliga områden jämfört med 

respondenterna i åldersgruppen 15 år. 
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Figur 16: Här ses vilket förtroende respondenterna i respektive åldersgrupp inom kategori hög aktivitet 

individuellt har.

Respondenterna i åldersgruppen 13 år har mer frekvent angett att de har stort förtroende än de 

i åldersgruppen 15 år. Respondenterna i åldersgruppen 15 år har angett att de har litet 

förtroende i högre grad än de i åldersgruppen 13 år. De äldre respondenterna har oftare svarat 

att de inte har någon uppfattning än de yngre. Som redan nämnt så har respondenterna i 
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åldersgruppen 13 år sammantaget större förtroende för samtliga kategorier än respondenterna 

i åldersgruppen 15 år. Dessa skillnader syns tydligt under denna rubrik där samtliga 

respondenter har angett att de har hög aktivitet individuellt på sin fritid. Detta resultat verkar 

vara genomgående i större delar av resultatet. 

I kategorin hög aktivitet i grupp utom organisation har 12 respondenter i åldersgruppen 13 år 

och 12 i åldersgruppen 15 år svarat.   

Offentlig sektor Privat sektor Massmedia Omvärld

13 år 2.4 2.3 2.2 2.3

15 år 2.5 2.4 2.3 2.4

Tabell 22: Här visas en sammanfattning av medelvärden av attitydundersökning inom kategori hög aktivitet i 

grupp utom organisation hos respondenterna i åldern 13 år och 15 år. Ju lägre siffror desto större förtroende.

Tabellen visar att respondenterna i åldersgruppen 13 år har större förtroende för samtliga 

kategorier jämfört med respondenterna i åldern 15 år.
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Figur 17: Här ses vilket förtroende respondenterna i respektive åldersgrupp inom kategori hög aktivitet i grupp 

utom organisation har.

Respondenterna i båda åldersgruppen har lika frekvent angett att de har stort förtroende. 

Respondenterna i åldersgruppen 15 år har däremot mer frekvent angett att de har litet 

förtroende än de i åldersgruppen 13 år. De äldre respondenterna har något oftare svarat att de 

inte har någon uppfattning än de yngre. Som redan nämnt så har respondenterna i 

åldersgruppen 13 år sammantaget större förtroende än respondenterna i åldersgruppen 15 år. 

Dessa skillnader syns, dock inte lika tydligt som tidigare, under denna rubrik där samtliga 

respondenter har angett att de har hög aktivitet i grupp utom organisation. Trots att 
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skillnaderna inte är lika tydliga här så visar det sig än en gång att de yngre respondenterna har 

större förtroende än de äldre. Nästa kategori rymmer inte några jämförelser då endast en 

respondent har svarat.

I kategorin låg aktivitet individuellt har en respondent i åldersgruppen 13 år svarat varför 

endast en sammanfattning över dennes svar ges. Inga jämförelser mellan ålder eller kön görs 

då detta svar är det enda inom denna kategori.

Offentlig sektor Privat sektor Massmedia Omvärld

Kille, 13 år 2.2 2.2 2.0 2.1

  Tabell 23: Här visas en sammanfattning av medelvärden av attitydundersökning inom kategori låg aktivitet 

individuellt hos respondenten i åldersgruppen 13 år. Ju lägre siffror desto större förtroende.  

I kategorin låg aktivitet i grupp inom organisation har 12 respondenter svarat i åldersgruppen 

13 år och 10 i åldersgruppen 15 år. 

Offentlig sektor Privat sektor Massmedia Omvärld

13 år 2.4 2.3 2.2 2.3

15 år 2.5 2.4 2.2 2.4

Tabell 24: Här visas en sammanfattning av medelvärden av attitydundersökning inom kategori låg aktivitet i 

grupp inom organisation hos respondenterna i åldern 13 år och 15 år. Ju lägre siffror desto större förtroende.

Tabellen visar att respondenterna i åldersgruppen 13 år har större förtroende för samtliga 

kategorier jämfört med respondenterna i åldern 15 år bortsett från massmedia där de båda 

åldersgrupperna har lika stort förtroende. 
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Figur 18: Här ses vilket förtroende respondenterna i respektive åldersgrupp inom kategori låg aktivitet i grupp 

inom organisation har.

Respondenterna i åldersgruppen 13 år har mer frekvent angett att de har stort förtroende än 

respondenterna i åldersgruppen 15 år. Respondenterna i åldersgruppen 15 år har däremot mer 

frekvent angett att de har litet förtroende än de i åldersgruppen 13 år då de är två respondenter 

färre och deras stapel nästan är lika hög som de yngre respondenternas. De yngre 

respondenterna har något oftare svarat att de inte har någon uppfattning än de äldre. Som 

redan nämnt så har respondenterna i åldersgruppen 13 år sammantaget större förtroende än 

respondenterna i åldersgruppen 15 år. Dessa skillnader syns tydligt under denna rubrik där 

samtliga respondenter har angett att de har låg aktivitet i grupp inom organisation.

I kategorin låg aktivitet i grupp utom organisation har tre respondenter svarat i åldersgruppen 

13 år och sex i åldersgruppen 15 år.

Offentlig sektor Privat sektor Massmedia Omvärld

13 år 2.5 2.2 2.3 2.4

15 år 2.5 2.4 2.4 2.5

Tabell 25: Här visas en sammanfattning av medelvärden av attitydundersökning inom kategori låg aktivitet i 

grupp utom organisation hos respondenterna i åldern 13 år och 15 år. Ju lägre siffror desto större förtroende.

Tabellen visar att respondenterna i åldersgruppen 13 år har större förtroende för samtliga 

kategorier jämfört med respondenterna i åldern 15 år bortsett från offentlig sektor där de båda 

åldersgrupperna har lika stort förtroende.
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Figur 19: Här ses vilket förtroende respondenterna i respektive åldersgrupp inom kategori låg aktivitet i grupp 

utom organisation har.

Respondenterna i åldersgruppen 13 år har mer frekvent angett att de har stort förtroende än 

respondenterna i åldersgruppen 15 år. Respondenterna i åldersgruppen 15 år har däremot mer 

frekvent angett att de har litet förtroende än de i åldersgruppen 13 år. Stapeln visar tydligt att 

de äldre respondenterna har litet förtroende jämfört med de yngre. De yngre respondenterna 

har något oftare svarat att de inte har någon uppfattning än de äldre. Här syns vidare att 

antalet ”ingen uppfattning” är högt, något som inte varit lika tydligt tidigare. Som redan 

nämnt så har respondenterna i åldersgruppen 13 år sammantaget större förtroende än 

respondenterna i åldersgruppen 15 år. Dessa skillnader syns tydligt under denna rubrik där 

samtliga respondenter har angett att de har låg aktivitet i grupp utom organisation.

3.2.3.2 Skillnader beroende på kön

Inom kategorin hög aktivitet individuellt har 33 respondenter svarat, 13 killar och 20 tjejer.

Offentlig sektor Privat sektor Massmedia Omvärld

Tjejer 2.4 2.3 2.2 2.2

Killar 2.5 2.3 2.2 2.3

Tabell 26: Här visas en sammanfattning av medelvärden av attitydundersökning inom kategori hög aktivitet 

individuellt hos respondenterna i respektive kön. Ju lägre siffror desto större förtroende.

Tabellen visar att det finns en del skillnader i attityder mellan könen. Killar har större 

förtroende för offentlig och omvärld än tjejer. Tjejer i sin tur har lika stort förtroende för 

privat sektor och massmedia som killar. 
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Figur 20: Här ses vilket förtroende respondenterna inom respektive kön har inom kategorin hög aktivitet 

individuellt.

Resultatet visar att killar sammanlagt har något större förtroende än tjejer. I förhållande till 

killarnas svar så har tjejer mindre frekvent angett att de har stort förtroende. Det är fler tjejer 

som har litet förtroende. Samma utfall ses vid svaret ingen uppfattning. Killarna har således 

något större förtroende än tjejerna inom kategorin hög aktivitet individuellt. Tendensen verkar 

hålla i sig. Därför är det relevant att visa resultatet från de andra kategorierna för att jämföra 

skillnader.

I kategorin hög aktivitet i grupp utom organisation har 24 respondenter svarat, 11 killar och 

13 tjejer.     

Offentlig sektor Privat sektor Massmedia Omvärld

Tjejer 2.5 2.4 2.3 2.4

Killar 2.3 2.2 2.2 2.3

Tabell 27: Här visas en sammanfattning av medelvärden av attitydundersökning inom kategori hög aktivitet i 

grupp utom organisation hos respondenterna i respektive kön. Ju lägre siffror desto större förtroende.

Tabellen visar att det finns en del skillnader i attityder mellan könen. Killar har större 

förtroende för samtliga kategorier än tjejer. 
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Figur 21: Här ses vilket förtroende respondenterna inom respektive kön har inom kategorin hög aktivitet i grupp 

utom organisation.

Resultatet här visar att killar sammanlagt har något större förtroende än tjejer. I förhållande 

till killarnas svar så har tjejer mindre frekvent angett att de har stort förtroende. Tjejerna har 

även litet förtroende jämfört med killarna. Samma utfall ses vid svaret ingen uppfattning. 

Killarna har således större förtroende än tjejerna även inom kategorin hög aktivitet i grupp 

utom organisation. 

I kategorin låg aktivitet i grupp inom organisation har 22 respondenter svarat, nio killar och 

13 tjejer.  

Offentlig sektor Privat sektor Massmedia Omvärld

Tjejer 2.4 2.3 2.2 2.3

Killar 2.4 2.3 2.3 2.4

Tabell 28: Här visas en sammanfattning av medelvärden av attitydundersökning inom kategori låg aktivitet i 

grupp inom organisation hos respondenterna i respektive kön. Ju lägre siffror desto större förtroende.

Tabellen visar att det i denna kategori inte skiljer så mycket i attityder mellan könen. Tjejer 

och killar har samma förtroende för offentlig och privat sektor. Killar har större förtroende för 

massmedia och omvärld än tjejer. 
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Figur 22: Här ses vilket förtroende respondenterna inom respektive kön har inom kategorin låg aktivitet i grupp 

inom organisation.

Resultatet visar att både tjejerna och killarna har stort förtroende. De två grupperna har i stora 

lag angett att de har jämlikt förtroende. Vidare har de angett ungefär samma antal av 

alternativet ”ingen uppfattning”. 

3.2.3.3 Sammanfattning

Jämfört med attityderna i stort som visas på sidan 33 kan man konstatera att de främsta 

skillnaderna finns inom åldersgrupperna. Respondenterna i åldersgruppen 13 år har 

sammantaget större förtroende än respondenterna i åldersgruppen 15 år. Det finns även 

skillnader mellan könen där killar tenderar att ha större förtroende än tjejer. Resultatet inom 

kategorierna hög aktivitet individuellt, hög aktivitet i grupp utom organisation, visar tydligt 

att respondenterna i åldersgruppen 13 år har stort förtroende jämfört med respondenterna i 

åldersgruppen 15 år som har ett betydligt mindre förtroende. I kategorierna låg aktivitet i 

grupp både inom och utom organisation syns vissa skillnader mellan åldersgrupperna där de i 

åldersgruppen 13 år har det största förtroendet. Respondenterna i åldersgruppen 15 år har lika 

stort eller något större i endast några kategorier.

Skillnader finns även mellan könen. I de flesta kategorier har killar större förtroende än tjejer. 

I kategorierna låg aktivitet inom organisation visar det sig att tjejer har lika stort förtroende 

som killar. Tjejer har inte i någon kategori större förtroende än killar. 
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4. Avslutande diskussion

Syftet med denna undersökning har varit att undersöka relationen mellan ungdomars i åldern 

13 och 15 år socioekonomiska tillstånd, uppväxtmiljö, fritidsvanor och attityder till det 

omgivande samhället. Den avslutande diskussionen kommer att klarlägga och koppla samman 

resultatet av studien med tidigare forskning. Slutligen kommer jag att försöka förstå vad det är 

som är avgörande för ungdomars attitydskapande gällande respondenterna i denna studie. 

Undersökningens frågeställningar har varit:    

- Vilken betydelse har socioekonomisk status för ungdomars attityder?

- Vilken betydelse har uppväxtmiljö för ungdomars attityder?

- Vilken betydelse har fritidsvanor för ungdomars attityder?

- Går det att urskilja skillnader i relationen beroende på respondenternas ålder och kön?

Respondenterna i studien har visat på ett sammantaget stort förtroende för det omgivande 

samhället sett till medelvärdena. För offentlig sektor visar medelvärdet 2.3 vilket är en låg 

siffra i detta avseende. För privat sektor ligger medelvärdet på 2.5 vilket alltså är något högre. 

För massmedia har de bra förtroende, där visar medelvärdet på 2.3. För omvärlden är 

förtroendet minst där medelvärdet ligger på 2.7. 

Studiens resultat visar att ungdomarnas attityder skiljer sig från varandra beroende på 

socioekonomisk status, uppväxtmiljö och fritidsvanor. Det visar sig att respondenterna som 

lever i en familj med svag ekonomi där föräldrarna arbetar inom privat sektor har ett 

medelvärde på 2.2 vilket inte bara är lågt utan även lägre än övriga och visar på stort 

förtroende. Svag ekonomi och offentlig sektor har ett medelvärde på 2.5, en siffra som inte är 

hög i sig men som visar på mindre förtroende än de som arbetar inom privat sektor. Svag 

ekonomi och sjukskriven/arbetslösa föräldrar har det största förtroendet med ett medelvärde 

på 1.7, ett resultat som står ut jämfört med de övriga då det är det enda under 2.0. I gruppen 

stark ekonomi och privat sektor är medelvärdet 2.5, detsamma gäller för offentlig sektor. 

Stark ekonomi och sjukskriven/arbetslös har ett medelvärde på 2.6 vilket är det högsta inom 

denna grupp. Av respondenternas svar att döma har socioekonomisk status inte så stor 

betydelse för deras attityder, det visar sig snarare vara tvärtom eftersom respondenterna vars

familjers ekonomiska nivå är svag har större förtroende än dem vars nivå är stark. Detta visar 

således att ju mer pengar familjen har desto mindre förtroende har ungdomarna. Man kan 

tänka att det beror på att föräldrarna anser sig betala mycket skatt för ingenting. De som har 
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svag ekonomisk nivå har större förtroende. Detta kan bero på att de i högre utsträckning 

kommer i kontakt med de svenska välfärdssystemen och anser att det är bra.

Uppväxtmiljö visar sig också vara av betydelse för ungdomars attityder. För den respondent 

som bor i villa/bostadsrätt med sammanboende/gifta föräldrar och spenderar 4 timmar eller 

mer med sin familj varje dag visar medelvärdet på 2.1 vilket är det lägsta inom hela denna 

grupp och således det största förtroendet. De med likadant boende och särboende föräldrar 

som spenderar 0-3 timmar med sina familjer varje dag har ett medelvärde på 2.5. 

Radhus/hyresrätt med sammanboende/gifta föräldrar som spenderar 0-3 timmar med sina 

familjer varje dag har ett medelvärde på 2.2 vilket också tyder på stort förtroende. De i samma 

grupp som spenderar 4 timmar eller mer har ett medelvärde på 2.5. Varför det medelvärdet är 

högt framgår inte av svaren. Radhus/hyresrätt med särboende föräldrar och 0-3 timmar har ett 

medelvärde på 2.3 och de med 4 timmar eller mer har ett medelvärde på 2.6. Det sista är det 

högsta inom denna grupp och representerar således det minsta förtroendet. Respondenterna

som bor med sammanboende/gifta föräldrar oavsett boendeform tenderar att ha det största 

förtroende jämfört med de respondenter vars föräldrar är särboende som har det minsta 

förtroendet. Detta tyder på att respondenternas förtroende minskar då föräldrarna är 

särboende. Det verkar som att då tanken om kärnfamiljen raseras så förloras tilliten till 

samhället.

Fritidsvanor har också betydelse för ungdomars attityder. De respondenter som har hög 

aktivitet individuellt har ett medelvärde på 2.4 vilket är tämligen lågt och tyder på stort 

förtroende. De som har hög aktivitet i grupp utom organisation har ett medelvärde på 2.3 

vilket även det är lågt. Låg aktivitet individuellt gav utslag på 2.2, likaså i grupp inom 

organisation. Det intressanta med detta resultat syns främst i låg aktivitet i grupp utom 

organisation där alternativet ”vara med kompisar” fanns med där medelvärdet är 2.5. Det visar 

sig att de respondenter som mindre ofta engagerar sig i alternativen inom denna grupp har det 

minsta förtroendet. Detta kan bero på det faktum att de sällan umgås med vänner vilket 

mycket väl kan vara en bidragande orsak till litet förtroende.        

Det har gått att urskilja skillnader i relationen mellan respondenternas åldrar. I åldersgruppen 

13 år är medelvärdet 2.1 för offentlig sektor medan det i åldersgruppen 15 år är 2.5. För privat 

sektor är det 2.4 jämfört med 2.5. För massmedia är det 2.2 jämfört med 2.4 och för 

omvärlden är det 2.7 för båda åldersgrupperna. För tre av fyra kategorier har de yngre 
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respondenterna större förtroende än de äldre. För omvärlden har de lika litet, medelvärdet är 

högt där. Detta kan bero på en mängd olika faktorer. Jag tänker att det grundar sig i att ju 

äldre man blir desto mer medveten blir man om sin omgivning och det faktum att de 

händelser man upplever kommer någonstans ifrån. De äldre respondenterna måhända ha 

upplevt händelser som har bidragit till att deras förtroende för samhället sjunker. De yngre 

respondenterna har eventuellt ej ännu upplevt något som påverkar deras förtroende negativt 

vilket kan vara en orsak till att de yngre respondenterna har ett större förtroende för samhället 

än de äldre.      

Medelvärdena visar vidare på skillnader i relationen mellan respondenterna kön, dock inte 

lika tydligt som mellan åldrarna. För offentlig sektor har tjejer ett medelvärde på 2.3 och killar 

på 2.5. För privat sektor är medelvärdet hos tjejer 2.6 och killar 2.5. För massmedia är det 2.4 

hos tjejer och 2.3 för killar. För omvärlden är det 2.8 för tjejer och 2.6 för killar. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att tjejer har större förtroende för samtliga kategorier 

utom privat sektor jämfört med killar. Skillnaderna är dock små. Intressant är vidare att se att 

förtroendet för omvärlden representeras av höga medelvärden, framför allt hos tjejer, vilket 

kan ha olika betydelser. Det kan dels jämföras med förtroendet för närområdet och det faktum 

att de jämförelsevis har stort förtroende för det och dels kan det bero på den senaste tidens 

oroligheter i världen och att det påverkar den allmänna attityden till omvärlden.     

4.1 Sammanfattning

Utifrån de resultat som framkommit i denna studie kan diskussion kring den tidigare 

forskningen föras.

Som resultatet visar så har ungdomarna i studien visat på mer eller mindre bra förtroende för 

samhället. Detta kan bero på den aspekt som Ziehe väljer att fokusera på. Han talar om 

samhällets krav och förväntningar på ungdomar. Detta har respondenterna i denna studie visat 

då samtliga har valt ett flertal olika alternativ under avsnittet om fritid. Resultatet kan tolkas 

som att ungdomarna engagerar sig i så mycket som möjligt just för att det är normen i dagens 

samhälle, en norm som ungdomarna följer. En ungdom som har låg aktivitet torde således, 

som resultatet visar, ha mindre förtroende än de som har hög aktivitet.   

En vidare relevant diskussion är den som berör föräldrars inställning till svenskt samhälle och 

hur viktig den är för hur barn förhåller sig till samhället och de normer som finns där. Detta 
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verkar vara fallet även i denna studie. Resultatet av familjesituationer visar att stark

socioekonomisk status inte har så stor betydelse för ungdomars attityder, det visar sig vara 

tvärtom eftersom respondenterna vars ekonomiska nivå är svag har större förtroende än dem 

vars nivå är stark. Detta visar på grund därav att ju mer pengar familjen har desto mindre 

förtroende har ungdomarna. Som tidigare nämnts finns anledning att tänka att det beror på att 

föräldrar med stark ekonomi anser sig betala mycket skatt för ingenting. De som har svag 

ekonomisk nivå har större förtroende och detta i sin tur kan bero på att de i högre utsträckning 

kommer i kontakt med de svenska välfärdssystemen och anser att det är bra. Detta, enligt 

Kamali, påverkar ungdomarnas attityder till samhället eftersom föräldrarna måhända talar gott 

alternativt dåligt om samhällets olika instanser. Dessa åsikter anammas följaktligen av 

ungdomarna i denna studie.

Ett resultat som är mycket intressant är ungdomarnas attityder till massmedia där det visar sig 

att de har stort förtroende. Detta är något som går emot vad Ohlsson & Swärd skriver. Enligt 

dem redogör massmedia för olika problem och händelser som sker i samhället och världen. 

De skriver vidare att ”Det är i medierna ungdomsproblemen mejslas fram”.28 Detta 

överensstämmer inte sett till respondenternas attityder till massmedia där de visar sig ha störst 

förtroende för massmedia jämfört med de övriga instanserna i samhället. En anledning till 

detta kan vara att allt eftersom massmedia växer och allt mer vinklar sina budskap till framför 

allt ungdomar så anser ungdomarna massmedia vara till gagn för dem. Det är i massmedia de 

uppdateras om vad som sker i världen. Det är i massmedia de tar del av sådant som ingen 

annan berättar för dem. Det kan helt sonika vara så att ungdomarna bortser från det faktum att 

massmedia ibland framställer dem till deras nackdel. Det kan också vara så att de ännu inte 

inser massmedias manipulering och bara tar till sig det de för stunden anser relevant. 

Vidare är det värt att diskutera och jämföra Ungdomsstyrelsens studie med min egen. 

Ungdomsstyrelsen kom till slutsatsen att ungdomar som lever i hem där ekonomin inte är 

stark skapas oro som i sin tur leder till en känsla av låg livskvalitet. Resultatet i min studie är 

inte det samma varför en diskussion är nödvändig. En mängd faktorer skilde sig åt mellan 

Ungdomsstyrelsens studie och denna. Det som förmodligen är av avgörande betydelse är 

åldersskillnaden och antalet respondenter. Jag fokuserade på två åldersgrupper, 13 år och 15 

år. Ungdomsstyrelsen fokuserade på åldersgrupperna 16-29 år. Min studie rymde inte mer än 

                                                
28 Ohlsson & Swärd, Ungdom som samhällsproblem (1994) s. 199
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35 enkäter medan ungdomsstyrelsens studie utgick ifrån 7500 enkäter. Jag tänker att om min 

studie hade haft samma antal enkäter hade resultatet blivit annorlunda. Ungdomsstyrelsens 

studies resultat visade vidare att fritidens roll var väldigt viktig för de tillfrågade. De gavs 

flera alternativ på vad som var viktigt i livet där svaren i ordningsföljd blev familjen, 

vännerna och fritiden. Fritid har således en stor betydelse i ungdomars liv, så är även fallet 

hos respondenterna i denna studie där de med hög aktivitet sammantaget har större förtroende 

för omgivande samhälle än de med låg aktivitet. 

4.2 Teoretiskt perspektiv – KASAM

Den teoretiska utgångspunkten i denna studie har varit Antonovskys KASAM – känsla av 

sammanhang. Ungdomars KASAM kan förklaras genom att ungdomar uppnår en tillfällig 

stark KASAM. Detta görs på vägen mot att utvecklas och ”bli någon”, då kan KASAM bidra 

till att hjälpa ungdomar genom att ge dem byggstenar att luta sig tillbaka mot. En stark 

KASAM får den vars kön, historia, samhällsklass och gener under ungdomstiden befrämjas.  

Ungdomars relation till sin omgivning påverkar deras KASAM varför teorin valdes till denna 

studie. 

Resultaten i denna studie visar tydligt att respondenterna har KASAM och det påverkas av 

uppväxtmiljön och fritidsvanorna men inte socioekonomiska faktorer. Det har visat sig att 

ungdomarna framför allt, av svaren att döma, tenderar att inta likadana åsikter som sina 

föräldrar. Det är i hemmet som ungdomarnas samhällsklass förstärks och således där de får en 

stark KASAM. 

Vidare märks att de ungdomar som bor med sammanboende/gifta föräldrar oavsett 

boendeform tenderar att ha det största förtroende för samhället vilket jag tänker i detta fall 

beror på KASAM eftersom de flesta barn och ungdomar vill att deras föräldrar ska vara 

tillsammans. De respondenter vars föräldrar är särboende har det minsta förtroendet vilket 

indikerar svagare KASAM. Det skulle kunna bero på att det finns en ”ny” familj för 

ungdomarna som komplicerar och förvirrar deras tillvaro. 

Fritidsvanorna bidrar också till starkt eller svagt KASAM för ungdomarna. Det intressanta 

med resultatet är att ungdomarna i kategorin låg aktivitet i grupp utom organisation har det 

minsta förtroendet. Det verkar som att ju mindre ungdomarna gör på sin fritid, desto svagare 
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KASAM har de. De ungdomar som har angett att de har hög aktivitet däremot visar på stort 

förtroende där KASAM kan vara en bidragande orsak. I de fall där respondenterna är 

engagerade i många aktiviteter är förtroendet och KASAM starkt. I de fall där de är 

engagerade i få aktiviteter är förtroendet och KASAM svagt. Slutsatsen av detta är, givet 

resultaten i denna studie, att ungdomar har KASAM då deras föräldrar är sammanboende/gifta 

och då de spenderar mycket tid med sina familjer varje dag. Fritiden är viktig, inte mängden 

aktiviteter utan snarare vad de gör, exempelvis umgås med vänner, chattar och lyssnar på 

musik. I denna studie har vänner stor betydelse för respondenterna då de som angett att de 

umgås med vänner har större förtroende än de som inte gör det.  

4.3 Metoddiskussion

Jag är medveten om studiens svagheter och begränsningar. Det finns vetenskapliga problem i 

alla studier, så även i denna. Attitydfrågor är komplicerade. Målet var att ungdomarna skulle 

fylla i enkäterna så sanningsenligt som möjligt. Huruvida de har gjort det är dock något jag 

aldrig kommer att få reda på. Detta en avigsida som alla undersökningar av detta slag lider av. 

Problemet går dock svårligen att lösa om attitydstudier av detta slag överhuvudtaget skall 

genomföras. 

Vidare vill jag påpeka att förutsättningarna vid svarstillfället ej var optimala och har kommit 

att påverka resultatet. I båda grupperna fanns ungdomar som inte kunde låta bli att engagera 

sig i hur personen bredvid svarade genom att blicka på dennes enkät. Det finns således en risk 

för att vissa svar inte har besvarats utifrån ungdomen i frågas egna förutsättningar, 

uppfattningar och attityder. Detta är tyvärr något man mer eller mindre får räkna med i ett 

klassrum. 

Sammanlagt 35 respondenter har deltagit i denna undersökning. Antalet respondenter 

begränsades av de angivna tidsramarna som förelåg för denna undersökning. För att kunna 

genomföra denna studie inom angivna tidsramar inriktade jag mig på ett enda område. Mitt 

val av målgrupp hade ingen geografisk betydelse utan valet skedde enbart på grund av 

tidigare kontakt med skolan och ungdomarna. De befann sig i en kommun i Stockholms län. 
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4.4 Fortsatt forskning

Det saknas i forskningssammanhang en större studie än denna kring ungdomar i 

åldersgrupperna 13 år och 15 år och relationen mellan deras socioekonomiska tillstånd, 

uppväxtmiljö, fritidsvanor och attityder till det omgivande samhället. Det skulle vara 

intressant att i fortsatt forskning jämföra ungdomar i nedre tonåren med ungdomar i övre 

tonåren, utifrån samma kategorier som i denna studie samt koppla samman det till deras 

attityder. 
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Bilaga 1

Till föräldrar med elever i klass 7- på ---

Ungdomars attityder till det omgivande samhället –
examensarbete inom Lärarprogrammet 270-330 poäng 

Jag är student på Södertörns Högskola och läser Utbildningsvetenskap som är 
den sista kursen på min utbildning. En del av utbildningen är att skriva ett 
examensarbete. Jag är intresserad av att få en inblick i hur ungdomars 
uppväxtmiljö och fritid påverkar deras attityder till det omgivande samhället. 

Under v. 46 kommer jag att genomföra en enkätundersökning i klass 7- och 9-. 
Anledningen till att jag väljer just dessa klasser är att jag tidigare har träffat 
eleverna då jag gjorde min praktik på --- och hade lektioner i klasserna. Enkäten 
syftar till att klargöra i vilken mån ungdomars uppväxtmiljö och fritid påverkar 
deras attityder till samhället de lever i. Eftersom resultatet kan komma att 
påverka framtida forskning inom samma ämne är det viktigt med ett så högt 
svarsdeltagande som möjligt. 

Frågorna i enkäten kommer bland annat att handla om ungdomarnas 
boendeform, familj och fritidssysslor. Frågeformuläret kommer att besvaras helt 
anonymt och inga namn eller personidentifikationer kommer att registreras. 
Deltagandet är frivilligt. 

Vill du inte att Ditt barn ska besvara enkäten är jag tacksam om du snarast 
meddelar detta till mentorn eller mig, dock senast tisdagen den 13 november 
2007. Naturligtvis hoppas jag att Ditt barn kommer att medverka och att du och 
Ditt barn tycker att undersökningen är angelägen.

Har du frågor ber jag dig att kontakta mig på nedanstående adress eller 
telefonnummer. 

Med vänliga hälsningar
Tove Andersson
tove_180@hotmail.com 073-663 77 29   
Eventuella frågor kring examensarbeten och undersökningens inriktning kan 
också riktas till docent Kenneth Awebro på Södertörns Högskola 
kenneth.awebro@sh.se
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Bilaga 2

Till rektor på ---

Ungdomars attityder till det omgivande samhället –
examensarbete inom Lärarprogrammet 270-330 poäng 

Jag är student på Södertörns Högskola och läser Utbildningsvetenskap som är 
den sista kursen på min utbildning. En del av utbildningen är att skriva ett 
examensarbete. Jag är intresserad av att få en inblick i hur ungdomars 
uppväxtmiljö och fritid påverkar deras attityder till det omgivande samhället. 

Under v. 46 kommer jag att genomföra en enkätundersökning i klass 7- och 9-. 
Anledningen till att jag väljer just dessa klasser är att jag tidigare har träffat 
eleverna då jag gjorde min praktik på --- och hade lektioner i klasserna. Enkäten 
syftar till att klargöra i vilken mån ungdomars uppväxtmiljö och fritid påverkar 
deras attityder till samhället de lever i. Eftersom resultatet kan komma att 
påverka framtida forskning inom samma ämne är det viktigt med ett så högt 
svarsdeltagande som möjligt. 

Frågorna i enkäten kommer bland annat att handla om ungdomarnas 
boendeform, familj och fritidssysslor. Frågeformuläret kommer att besvaras helt 
anonymt och inga namn eller personidentifikationer kommer att registreras. 
Deltagandet är frivilligt. Skolans namn kommer inte att nämnas vid namn i 
examensarbetet. En kopia på examensarbetet skickas till skolan som tack för 
hjälpen.

För eventuella frågor ber jag dig att kontakta mig på nedanstående adress eller 
telefonnummer. 

Med vänliga hälsningar
Tove Andersson
tove_180@hotmail.com 073-663 77 29
Eventuella frågor kring examensarbeten och undersökningens inriktning kan 
också riktas till docent Kenneth Awebro på Södertörns Högskola 
kenneth.awebro@sh.se
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Bilaga 3

LÄS DETTA FÖRST!
Häftet Du nu håller i din hand innehåller ett antal 
frågor om dig, din familj, hur Du bor, vad Du gör 
på din fritid samt vilket förtroende du har för olika 
personer och instanser i Sverige och världen. 

Resultatet av denna undersökning kan komma att 
bli betydelsefullt. Det kan påverka framtida 
forskning om ungdomars attityder till samhället. 
Därför är det viktigt att just Du besvarar frågorna 
så noga och ärligt som möjligt. Det är frivilligt så 
Du behöver inte delta men jag uppskattar givetvis 
om Du gör det. Jag lovar dig att ingen annan får 
reda på hur just Du har svarat.

Tack för hjälpen!  



61

DIN BAKGRUND

1. Är Du tjej

    

    eller kille 

2. Vilken klass går Du i? (t.ex. 8B)

Svar:

3 a) Vilka bor hemma hos dig? Om du bor på två ställen

skriver du vilka som bor på båda. Skriv inte bara namn

utan även vad de är för dig, t.ex. pappa, moster, mamma, bror etc.

Svar:

3 b) Hur mycket tid spenderar Du med din mamma, pappa

eller syskon varje dag?

Svar:

0-1 timme

2-3 timmar

4-5 timmar

6-7 timmar

8 timmar eller mer
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4. Hur bor Du? Om Du bor på ett ställe sätter du ett kryss. Om

Du bor på två ställen sätter du två kryss och stryker under

stället där du spenderar mest tid.

I radhus/kedjehus/parhus

I villa

I 
lägenhet Bostadsrätt

Hyresrätt

Vet inte

Annat:

5. Har Du eller dina föräldrar vuxit upp i ett annat land

än Sverige? Som föräldrar kan Du räkna dina biologiska föräldrar,

styvföräldrar eller andra vuxna som Du har vuxit upp tillsammans med

eller bor med.

Ja, jag själv har vuxit upp i ett annat land.

Ja, min mamma har vuxit upp i ett annat land.

Ja, min pappa har vuxit upp i ett annat land.

Nej
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6. Vad jobbar dina föräldrar med? Som föräldrar kan Du räkna

dina biologiska föräldrar, styvföräldrar eller andra vuxna som Du har

vuxit upp tillsammans med eller bor med. 

Försök också att svara på vad dina föräldrar gör på

jobbet, d.v.s. deras arbetsuppgifter.

Mammas yrke:

Mammas arbetsuppgifter:

Pappas yrke:

Pappas arbetsuppgifter:

7. Har du eller din familj någon av de här sakerna? Kryssa 

för varje sak som Du eller din familj har. Om det är fler än en 

av något, vänligen skriv det efter.

Bil

Båt med sovplatser

Sommarstuga/fritidshus

Husvagn/husbil

8. Har Du och din familj varit utomlands någon gång det 

senaste året? Med utomlands menas alla länder utom Sverige.

Nej.

Ja, i
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DIN FRITID

Nu kommer några alternativ där Du ska sätta kryss för de

aktiviteter du är engagerad i.

9 a) Individuellt

Chatta Spela tv-spel

Lyssna på musik Läsa böcker/serietidningar

Skriva dagbok/dikter/brev

Syssla med djur Idrott

Vara med mamma, pappa eller syskon

Annat:

9 b) Välj ut de tre saker som Du gillar mest från kategorin

ovan. Vid nr 1 skriver Du det Du gillar bäst, vid nr 2 det Du 

gillar näst bäst o.s.v. Motivera varför!

Svar: 

1

2

3
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10 a). Tillsammans med andra (oorganiserat)

Teatergrupp Chatta

Musik, t.ex. spelar i band Gå på bio

Vara med kompisar Föreningar/klubbar

Annat:

10 b) Välj från denna kategori ut de tre saker Du gillar mest.

Motivera varför!

Svar: 

1

2

3
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11 a). Tillsammans med andra (organiserat)

Idrottsförening/klubb Politisk verksamhet

Musik/kör Friluftsliv, t.ex. scouterna

Föreningar

Annat:

11 b) Välj från denna kategori ut de tre saker som du gillar mest. 

Motivera varför!

Svar: 

1

2

3
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DINA ÅSIKTER

Nu kommer du att få en mängd alternativ där Du ska markera
hur stort eller litet förtroende Du har för olika personer och
instanser i samhället och världen. Ringa endast in en siffra vid
varje alternativ, var noggrann med att inte ringa in mellanrum
mellan siffrorna. Det är viktigt att just Du tar ställning! Fråga
gärna om det är något Du undrar.

Vilket förtroende

har Du för Mycket stort Ganska stort
Ganska 
litet Mycket litet Ingen 

uppfattning

Skolsystemet 1 2 3 4 5

Lidl 1 2 3 4 5

Polisen 1 2 3 4 5

Sveriges 1 2 3 4 5
regering

Sjukhus 1 2 3 4 5

Din Sko 1 2 3 4 5

McDonalds 1 2 3 4 5

Nordea 1 2 3 4 5

Aftonbladet 1 2 3 4 5

Naturhistoriska 1 2 3 4 5
Riksmuseet

Fredrik 1 2 3 4 5
Reinfeldt

MSN 1 2 3 4 5

Norges regering 1 2 3 4 5

TV4 Nyheterna 1 2 3 4 5

Läkare utan 1 2 3 4 5
Gränser
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Mycket stort Ganska stort
Ganska 
litet Mycket litet Ingen

uppfattning

Förenings- 1 2 3 4 5
sparbanken

Tv-reklam 1 2 3 4 5

Coop Konsum 1 2 3 4 5

Bibliotek 1 2 3 4 5

Brandkåren 1 2 3 4 5

Pressbyrån 1 2 3 4 5

Telia 1 2 3 4 5

Svenska Kyrkan 1 2 3 4 5

Länsförsäkringar 1 2 3 4 5

Expressen 1 2 3 4 5

Efterlyst 1 2 3 4 5

Google 1 2 3 4 5

USAs regering 1 2 3 4 5

Röda Korset 1 2 3 4 5

FN 1 2 3 4 5

Discovery Channels 1 2 3 4 5
Dokumentärer

SAS 1 2 3 4 5

Vårdcentralen 1 2 3 4 5

ICA 1 2 3 4 5

Tandläkaren 1 2 3 4 5

IKEA 1 2 3 4 5

Amnesty 1 2 3 4 5
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Mycket 
stort Ganska stort

Ganska 
litet Mycket litet

Ingen 
uppfattning

MTV 1 2 3 4 5

Youtube 1 2 3 4 5

DN 1 2 3 4 5

Inter Sport 1 2 3 4 5

Finlands 1 2 3 4 5
regering

Green- 1 2 3 4 5
peace

Lunarstorm 1 2 3 4 5

H&M 1 2 3 4 5

Förskolan 1 2 3 4 5

Kinas regering 1 2 3 4 5

Rättsväsendet 1 2 3 4 5

Irans regering 1 2 3 4 5

EU 1 2 3 4 5

Tidnings- 1 2 3 4 5
reklam


