Gen z, Restriktion & vaccination

Ungdomsbarometern är Sveriges ledande
analysföretag inom områden som påverkas av
vad unga tycker, tänker och gör!
Ungdomsbarometern (UB) har sedan 1991 arbetat med att kartlägga attityder och
beteendemönster bland svenska ungdomar. Våra uppdragsgivare återfinns inom ett
brett spektrum av branscher, och innefattar allt från statliga myndigheter och verk till
konsumentvaruföretag, mediehus, högskolor och stora arbetsgivare.
Varje år genomför Ungdomsbarometern Sveriges bredaste ungdomsstudie där vi låter
tusentals unga i åldern 15-24 år från hela landet berätta om alltifrån intressen och
medievanor till tankar om framtiden. Resultatet analyseras och sammanställs i en
rapport som passande nog heter just ”Ungdomsbarometern”. Rapporten har varje år
en rad underkategorier som vi förenklat kallar för rapportområden. Du hittar en
översikt av de olika rapportområdena nedan:

• Mat & Måltider

• Högskola & universitet

• Konsumtion, ekonomi & reklam

• Gymnasium

• Generation, livsstil & samhälle

• Arbetsliv & fack

Vad vi kan hjälpa dig med:

Kvantitativa
studier

Kvalitativa
studier

Föreläsningar
& workshops

Rådgivning &
Konsultation
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Gen z, restriktioner & vaccinationer
När vi i våras genomförde ett antal studier kring ungas syn på
Coronapandemin handlade debatten mycket om
konsekvenserna av distansundervisning, inställda
studentfiranden och inte minst förändrade framtidsplaner. Vi
beskrev då hur unga i många avseenden är en grupp som varit
hårt drabbad av pandemin, även om det i första hand kanske
inte handlade om risken av att själv bli smittad.
Vi kommer att återkomma till frågorna om pandemins
konsekvenser för ungas framtidsval, men när vi nu släpper vår
fjärde rapport i serien för året, har vi valt ett lite annat fokus. I
takt med att smittspridningen ökad under hösten, har många
pekat på att unga är en grupp som blivit allt sämre på att följa
rekommendationerna. Vi har sett många uttalanden kring att
unga upplever sig som odödliga ofta kombinerat av bilder på
unga som festar. Något som däremot har saknats är ungas
egen bild av frågan, varefter vi bestämde oss för att göra en
mindre studie i frågan.
Genom denna kan vi bland annat konstatera att rädslan för att
själv bli smittad minskat något sedan i våras, och så har även
oron för att andra man känner ska bli smittade. Kanske är det i
dessa frågor vi kan söka förklaringen till ett eventuellt
förändrat beteende? För även om det saknas större underlag
kring exempelvis ökat festande, var det en av de saker som
många unga nämnde i öppna svar i våras att de såg fram emot

när pandemin var över. Det är den naturligtvis inte, och
Generation Z festar som bekant mindre än tidigare
ungdomsgenerationer, men likväl är suget stort hos många.
På tal om Generation Z är det också viktigt att komma ihåg att
det är en mycket heterogen generation, och att svepande
formuleringar om att det är ”alla” festande ungas fel därför
riskerar att träffa fel. Så kan vi också se att det finns ett stort
stöd bland många för hårdare restriktioner, även om också det
skiljer grupper emellan.
Avslutningsvis tycker vi att siffrorna kring vaccinationsbenägenheten är oroande, även om förklaringen sannolikt till
del står att finna i den relativt låga oron för att själv bli
smittad. Här kommer samhället att ha en utmaning i att inte
minst få unga tjejer att vaccinera sig.

Stockholm 10 november 2020

Ulrik Hoffman, Ungdomsbarometern
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Nyckelresultat:
• Andelen unga som själva oroar sig för att bli sjuka minskar sedan i våras
• Oron är att andra man känner ska bli sjuka är betydligt större, men även
den minskar
• Det flesta tycker att nuvarande rekommendationer från FMH är bra, även
om många tycker att det behöver blir striktare och tydligare
• Ungefär två av tre tycker att nattklubbar bör stängas. Drygt hälften tycker
att munskyddstvång bör införas
• Sex av tio tror att det kommer att vaccinera sig, men könsskillnaderna är
stora

Fakta om undersökningen:

• Bara hälften av tjejerna tror att de kommer att vaccinera sig

• Kvoturval i slumpmässigt rekryterad
webbpanel
• 1012 respondenter, 15-24 år
• Fältperiod v.43 – v.44 2020
Resultaten har vägts utifrån kön och ålder
och region för att spegla ungdomar utifrån
dessa parametrar.

Ungdomsbarometern AB © 2020

Relativt få unga är oroliga för att själva bli sjuka av
Coronaviruset - Men många oroar sig för andra de känner
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Oro för att själv bli sjuk

Mycket orolig

Fråga:
Nedbrytning:

Ganska orolig

42%

Oro för att andra ska bli sjuka

Varken orolig eller inte orolig

Inte särskilt orolig

Inte alls orolig

Osäker/vet ej

Hur skulle du beskriva din oro att själv bli sjuk av Coronaviruset? / Hur skulle du beskriva din oro för att personer du känner ska bli sjuka av Coronaviruset?
15-24 år

Även om unga på intet sätt är odödliga är det relativt
få som själva är oroliga för att bli sjuka. Precis som i
våras är det istället oro för andra som är den stora
frågan, tillsammans med oro för framtiden (som vi
dock inte undersöker i just denna studie)
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höst 2020
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Oro för att själv bli sjuk

10%

10% 1%

7%0%
21%

höst 2020

Vår 2020
Andelen gymnasieelever
som känner oro kring
smitta under Coronapandemin har minskat
på 6 månader.

Fråga:
Nedbrytning:
Filter:

68%
83%

Oro för att andra ska bli sjuka
Ganska/mycket orolig

Varken orolig eller inte orolig

Inte särskilt/inte alls orolig

Osäker/vet ej

Hur skulle du beskriva din oro att själv bli sjuk av Coronaviruset? / Hur skulle du beskriva din oro för att personer du känner ska bli sjuka av Coronaviruset?
Gymnasieelever
Tidsjämförelse
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Själv är man ganska duktig, men andra unga upplevs
som dåliga på att följa FHM:s rekommendationer

Du själv:

15%

Dina vänner:

7%

Ungdomar i
allmänhet:

6%

24%

8%

5 - Mycket bra

Fråga:
Nedbrytning:

43%

29%

36%

23%

4-

3 - Varken eller

23%

33%

2-

10%

1 - Mycket dålig

Hur bra tycker du att [x] är på att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer?
15-24 år

8%

27%

Osäker/vet inte

3%1%

3%

2%

Inte bara media, utan även unga själva tycker att
andra unga är dåliga på att följa rekommendationerna.
Tjejer anser sig vara snäppet bättre än killar på att
följa FHM:s rekommendationer - drygt 2 av 3 tjejer,
svarar att de är ganska eller mycket duktiga,
motsvarande siffra för killar är 54%.
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Generellt sett rimliga.
Ibland kanske lite för
generösa om man jämför
med omvärlden och det
man ser i media och
sociala medier
- Tjej, 18 år

Jag tycker dem
är bra, men inte
så stränga som
de borde vara.
- Kille, 16 år

Jag tycker de är bra och
tydliga men kanske borde
vara ännu skärptare nu i en
andra våg av viruset då folk är
trötta på pandemin och helt
enkelt ser sina egna behov av
att socialisera sig och festa
större än att följa
rekommendationerna
- Tjej, 18 år

Fråga:

Vad tycker du om Folkhälsomyndighetens rekommendationer?
(Öppna svar)
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Relativt stort stöd bland unga för att införa hårdare
restriktioner för att minska smittspridningen

Införa munskyddstvång (på
platser med mycket folk)

Förbjuda hemmafester

Stänga restauranger/
barer kl. 22

20%

22%

5 - Mycket bra

Fråga:
Nedbrytning:

21%

41%

Förbjuda nattklubbar

4-

3 - Varken eller

Vad tycker du om följande åtgärder för att begränsa smittspridningen?
15-24 år

14%

30%

18%

23%

26%

2-

10% 2%

11%

24%

24%

30%

22%

16%

1 - Mycket dåligt

12%

7%

3%

7%2%

13%

Osäker/vet inte

3%

”Bra att man försöker
hålla vissa saker öppna. Att
inte ha munskyddskrav på vissa
ställen känns lite sådär”
- Kille, 22 år
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Förbjuda hemmafester:
18+

41%

< 18 år

30%

44%

27%

30%

3%

25%

2%

Förbjuda nattklubbar:

Killar är generellt mer
tillåtande än tjejer när det
kommer till festrelaterade
restriktioner. Oavsett om
de har åldern inne eller ej.

18+

63%

< 18 år

60%

18+

26%

44%

26%

37%

Bra

Vad tycker du om följande åtgärder för att begränsa smittspridningen?
Myndig (18+ år) / omyndig ( < 18 år)

14% 2%

9% 2%

Stänga restauranger/barer kl. 22:

< 18 år

Fråga:
Nedbrytning:

21%

varken eller

28%

Dåligt

27%

32%

3%

3%

Osäker/vet ej
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Mer regleringar istället för
rekommendationer. Tror det
behövs mer hårda tag då
det inte ger några speciella
konsekvenser av att inte
följa rekommendationer

Att fler vuxna i deras
omgivning följer
restriktionerna, TYDLIGA
restriktioner istället för
rekommendationer
- Tjej, 19 år

- Kille, 22 år

Jag tror att istället för
att ständigt rikta in sig på hur
ungdomarna gör måste de vuxna
visa vägen. De talar mycket om hur
de unga ska bete sig när flera vuxna
inte följer rekommendationer själv.
Det är även svårt för unga för tror att
de går miste om så mycket därför
tror jag det är viktigt att dom får
mycket stöttande och folk lyssnar.
- Tjej, 16 år

Fråga:

Många upplever just nu att ungdomar har blivit sämre på att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vad tror du skulle behöva göras för att unga ska bli bättre på att följa rekommendationerna?
(Öppna svar)
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tveksamhet bland många unga inför ett
potentiellt vaccin, framförallt bland unga tjejer

34%

31%

35%

35%

26%

24%

19%

19%

21%
12%

Ja, definitivt

Ja, kanske

Nej, förmodligen inte
Tjej

Fråga:
Nedbrytning:
Filter:

Kille

Kommer du att vaccinera dig mot covid-19 när ett vaccin blir tillgängligt?
15-24 år
Kön

7%

10%

Nej, definitivt inte
Total

10%

7%

9%

Osäker/vet inte

I motsats till många killar är tjejerna mer skeptiska
mot ett kommande Covid-19-vaccin. Här svarar
nämligen nästan 1 av 3 tjejer i åldern 15-19 och
1 av 5 tjejer i åldern 20-24 att de förmodligen eller
definitivt inte kommer att vaccinera sig.
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Kontakt:
Ulrik Hoffman
ulrik@ungdomsbarometern.se

För frågor och Press/media:
Sofie Jonsson
sofie@ungdomsbarometern.se
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