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• Hälften av alla unga som bor själva uppger att de inte har gjort någonting för att 
förbereda sig inför kriser/krig. Bland unga som bor själva och har pratat om 
krisberedskap med familjen så är det endast 1 av 5 som inte har gjort någonting.  

• Ser vi till orsakerna varför unga inte har förberett sig så är det över hälften som svarar 
att de gör det när det känns som att en kris är på gång. Det näst vanligaste svaret är att 
man inte tror att någonting kommer att hända.

• I ett scenario där ett annat land anfaller Sverige militärt och utfallet är osäkert, svarar 
hälften av alla unga att Sverige absolut bör göra väpnat motstånd. Det finns dock en 
tydlig skiljelinje mellan unga tjejer och killar – 6 av 10 killar tycker absolut det, jämfört 
med 3 av 10 bland tjejerna.

• När unga får ta ställning till vilka skyddsvärden som är viktigast att skydda för Sveriges 
del blir det tydligt att unga inte har förstått att ’’nationell suveränitet’’ är en 
förutsättning för övriga skyddsvärden. 

• I ett scenario där Sverige blir anfallet militärt av ett annat land är det 2 av 5 unga som 
svarar att de kan tänka sig att försvara Sverige i en stridande roll, 3 av 5 som kan tänka 
sig att försvara Sverige i en icke-stridande roll med risk för livet och 9 av 10 som kan 
tänka sig att försvara Sverige i en icke-stridande roll utan risk för livet.

nyckelresultat:

• Digital enkätundersökning 
• 2082 respondenter, 15-24 år
• Fältperiod: 5:e maj – 14:e maj 2022

Resultaten har vägts utifrån kön, ålder och 
region.

Fakta om undersökningen:



Ungefär hälften (46%) av de unga 
som bor själva har inte gjort 

någonting för att kunna hantera 
kriser och ytterst krig.

Fråga: Har du/ditt hushåll gjort något av följande för att kunna hantera kriser och ytterst krig?  (Endast svarsalternativet ’’Nej, har inte gjort någonting’’ som redovisas)3



Bland unga som bor hemma så har ungefär hälften gjort något för att förbereda sig inför kriser och krig. Det som unga framför allt har 
gjort är att bunkra extra mat
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Fråga: Har du/ditt hushåll gjort något av följande för att kunna hantera kriser och ytterst krig? 
Filter: Bor själva     Nedbrytning: Kön
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Det finns en tydlig korrelation mellan att prata om krisberedskap med familjen och att förbereda sig för kriser

Fråga: Har du/ditt hushåll gjort något av följande för att kunna hantera kriser och ytterst krig? 
Filter: Bor själva     Nedbrytning: Unga som har vs. inte har pratat om krisberedskap med familjen
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Varför har unga inte förberett sig? Över hälften svarar att de gör det när det känns som att en kris är på gång. Det näst vanligaste svaret är 
att man inte tror att någonting kommer att hända – vilket framför allt killar uppger
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Fråga: Finns det någon särskild anledning till att du/ditt hushåll inte har gjort någonting för att kunna hantera kriser och ytterst krig? 
Filter: Bor själva + Uppgett ’’Nej, har inte gjort någonting’’ på frågan om krisberedskap Nedbrytning: Kön
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Unga med utländsk 
bakgrund (48%) uppger i 

högre utsträckning än 
unga med svensk 

bakgrund (31%) att de 
inte gjort något för att de 

inte tror att något 
kommer hända.



De som inte har pratat krisberedskap med familjen säger oftare att de inte vet vad de ska göra och förlitar sig i högre utsträckning på att 
samhället hjälper dem om krisen/kriget kommer
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Fråga: Finns det någon särskild anledning till att du/ditt hushåll inte har gjort någonting för att kunna hantera kriser och ytterst krig? 
Filter: Bor själva + uppgett ’’Nej, har inte gjort någonting’’ på frågan om krisberedskap Nedbrytning: Unga som har vs. inte har pratat om krisberedskap med familjen
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I ett scenario där ett annat land anfaller Sverige militärt och utfallet är osäkert, finns det en tydlig skiljelinje mellan tjejer och killar kring 
om Sverige bör göra väpnat motstånd – 6 av 10 killar tycker absolut det jämfört med 3 av 10 bland tjejerna

Fråga: Anta att ett annat land anfaller Sverige militärt. Tycker du då att Sverige bör göra väpnat motstånd, även om det känns osäkert hur det kommer att gå för oss?
Nedbrytning: Kön
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Människors liv och hälsa är det som flest unga anser är viktigast att skydda för Sveriges del. Unga förstår dock inte att nationell 
suveränitet är en förutsättning för övriga skyddsvärden – trots en förklaring av vad ’nationell suveränitet’ innebär 

Vilka skyddsvärden är viktigast att skydda för sveriges del, 
enligt unga? (nedan redovisas medelvärdet)

Fråga: Rangordna de värden du tycker är viktigast att skydda och försvara för Sveriges del mellan 1-6, där 1 = viktigast och 6 = minst viktigt. 
Nedbrytning: Kön
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Tjejer Killar Total

1. Människors liv och hälsa 1,64 1,86 1,76

2. Demokrati, rättssäkerhet och 
mänskliga fri- och rättigheter 2,24 2,50 2,37

3. Samhällets funktionalitet 3,31 3,18 3,24

4. Miljö 3,91 4,23 4,08

5. Nationell suveränitet 4,80 4,43 4,60

6. Ekonomiska värden 5,10 4,80 4,95

Hur svarsalternativet ’’nationell 
suveränitet’’ programmerades: 

’’Nationell suveränitet (Kontroll 
över landets territorium, över de 
politiska beslutsprocesserna i 

landet samt säkrande av Sveriges 
försörjning med förnödenheter 

livsmedel, varor)’’ 



Ju mindre fara för livet, desto mer villiga är unga att delta i försvaret av Sverige

Fråga: Anta att ett annat land anfaller Sverige militärt. Hur villig skulle du (utifrån din förmåga och dina färdigheter) vara att delta i Sveriges försvar, i följande roller?10
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Tjej Kille

Killar uppger i betydligt högre utsträckning än tjejer att de är villiga att delta i försvaret av Sverige – i synnerhet vad gäller den stridande 
rollen

Fråga: Anta att ett annat land anfaller Sverige militärt. Hur villig skulle du (utifrån din förmåga och dina färdigheter) vara att delta i Sveriges försvar, i följande roller?
Filter: Unga som uppgett ’Mycket villig’ +  ’Ganska villig’   Nedbrytning: Kön
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