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Engagerade unga och medgörliga föräldrar
Störst engagemang styr hushållsinköpen 
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av unga har det senaste året 
påverkat sin familj att förändra 
sina konsumtionsvanor

66%

Fråga:
Filter:

Har du fått din familj att göra något av följande under det senaste året?
Unga 15-24 år
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HUR: Allt större möjligheter att påverka samhället!

Fråga:
Undersökning: 

Vad anser du om dina möjligheter att påverka i samhället?
Ungdomsbarometern 1992 samt Ungdomsbarometern 2019/2019

16%

24%

28%

16%

9%

3%

1%
3%

8%

16%

28%

30%

10%

5%

1 - Inga
möjligheter

2 3 4 5 6 7 - Stora
möjligheter

Gymnasieungdomar 1992 Gymnasieungdomar 2018

Ökningen beror främst på 
två faktorer; 1nternets 
framväxt och den nya 

föräldragenerationen som
inkluderar sina barn i

allt fler beslut.
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71%

52%

46%

39%

39%

35%

35%

21%

17%

16%

10%

8%

4%

10%

Mat som handlas hem

Resor

Restaurangbesök

Annan hemelektronik (t.ex. TV, stereo)

Datorer

TV-, bredband- & telefonabonnemang

Heminredning

Bil, båt, MC

Renovering

Tidningar, prenumerationer & liknande

Vitvaror (t.ex. tvättmaskin, kyl)

Privatekonomi & sparande

El och uppvärmning

Inget av detta Total

VAD: ”Det är väl klart att jag är med och bestämmer hemma!”

Du som bor med förälder/föräldrar - vilka av följande inköp brukar du vara med och besluta om hemma? (2016)Fråga:

9 av 10
hemmaboende 

unga är med och 
bestämmer över 
hushållets inköp. 

I snitt är unga 
med och beslutar 

om fyra olika 
inköpsområden
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39%

33%

32%

27%

25%

25%

24%

23%

21%

21%

Omtänksam

Ansvarsfull

Snäll

Ambitiös

Smart

Lugn

Social

Positiv

Rolig

Glad

När unga beskriver sig själva:
Vilken eller vilka av följande egenskaper tycker du beskriver dig bäst?



Ungdomsbarometern AB © 2019Ungdomsbarometern AB © 2019Fråga: Här kommer en lista med olika begrepp - vilka av dem tycker du passar för att beskriva dig?

Hur identifierar sig unga?

Allt fler unga identifierar sig med hjälp av 
värderingsdrivna begrepp
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En femtedel av unga visar engagemang genom vad de handlar och konsumerar

68%

31%

31%

21%

19%

18%

18%

16%

14%

7%

6%

1%

12%

Vad jag pratar med mina vänner om

Vad jag delar/skriver till mina vänner (privat) i sociala medier

Vilka jag följer i sociala medier

Vad jag handlar

Vad jag delar/skriver publikt i sociala medier

Vilka jag umgås med

Vilka grupper jag är med i på sociala medier

Att gå med i en förening/organisation

Vad jag äter

Tillrättavisa företag/organisationer/politiker som du anser gjort fel

Hur jag klär mig

Annat

Inget av ovanstående Totalt

När du är engagerad i en särskild fråga, på vilket sätt visar du det? Genom… Observera att respondenten fått ange valfritt antal svarsalternativFråga:

Identitet, intressen och 
agerande går ofta hand i 

hand. 8 av 10 unga 
feminister visar sitt 

engagemang genom att 
prata med sina vänner.

38% 
av unga som försöker 
leva hållbart, visar 

engagemang genom 
vad de handlar
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Störst engagemang styr hushållsinköpen
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En tydlig majoritet av 15-24-åringar är engagerade konsumenter, och agerar även utifrån detta

60%

27%

13%

Engagerad

Varken eller

Oengagerad

De som påverkat sin 
familj att leva mer 

hållbart, anser sig också 
vara mer engagerade 

som konsumenter

Fråga: Rent allmänt, hur engagerad skulle du säga att du är som konsument?



Ungdomsbarometern AB © 2019

Två tredjedelar av Sveriges unga har påverkat sina familjer, ofta till ett mer hållbart konsumtionsbeteende

25%

24%

22%

22%

18%

17%

17%

16%

15%

14%

12%

8%

8%

7%

4%

2%

34%

Äta mindre socker (t.ex. godis eller läsk)

Äta mer vegetarisk mat

Minska köttkonsumtionen

Äta mer frukt och grönt

Börja laga mer mat hemma

Handla mer ekologiskt

Handla mer svenskproducerat

Planera matinköpen (t.ex. veckohandla)

Börja källsortera

Handla mer närproducerat

Köpa ägg från frigående höns

Sluta köpa färdigrätter

Införa vegetarisk dag

Sluta köpa djurtestade hår-/hudvårdsprodukter

Sluta tänka på kaloriintag

Annat:

Nej, jag har inte påverkat min familj.

Totalt

Fråga: Har du fått din familj att göra något av följande under det senaste året?

Bland de som 
fortfarande bor hemma, 

är det fler som har 
påverkat sin familj. 
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Mer än fyra av fem unga har påverkat kompisar/partner att leva mer hållbart

39%

38%

32%

30%

28%

24%

24%

21%

17%

16%

16%

15%

12%

10%

9%

1%

18%

Äta mer vegetarisk mat

Minskat köttkonsumtionen

Börjat laga mer mat hemma

Börjat källsortera/återvinna

Äta mindre socker (t.ex. godis eller läsk)

Konsumera mindre

Handla mer svenskproducerad mat

Planera matinköpen (t.ex. veckohandla)

Handla mer ekologisk mat

Köpa miljömärkta produkter över produkter som inte är det

Oftare välja att handla second-hand istället för nya produkter

Handlar mer närproducerad mat

Resa mindre med flyg

Slutat köpa djurtestade hår-/hudvårdsprodukter

Sluta handla från ett företag du inte anser arbetar för hållbarhet

Annat:

Nej, jag har inte påverkat mina kompisar/min partner. Total

Fråga:
Filter:

Har du fått dina kompisar/din partner att göra något av följande under det senaste året?
Har flyttat hemifrån

Engagerade unga påverkar 
inte bara sin familj även 

vänner och partners. Av de 
som flyttat hemifrån anger 
2 av 5 att de fått personer i 
sin omgivning att äta mer 

vegetariskt.
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Andelen unga som är…

18%

Flexitarianer Vegetarianer Veganer

6% 3%

Fråga: Är du…?

1 av 4 tjejer
anger att de är
flexitarianer
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67%

43%

51%

23%

27%

15%

23%

13%

12%

29%

8%

6%

6%

2%

0%

74%

69%

56%

25%

24%

15%

15%

7%

6%

6%

5%

5%

4%

1%

0%

78%

81%

64%

23%

17%

7%

12%

8%

1%

9%

1%

9%

1%

11%

0%

Klimat

Djurrättsliga skäl

Hälsa

Smak

Det känns rätt just nu

Bara blev så

Kostnad

Kul att testa

För att min familj/partner är det

För att få en en varierad kost

För att vänner/omgivning är det

Som en utmaning

För att gå ner i vikt

Annan anledning:

Osäker / vet inte

Flexitarian

Vegetarian

Vegan

Nära 1 av 3 unga är flexitarian, vegetarian eller vegan

Fråga:
Filter:

Av vilken anledning är du [X]?
Flexitarian / Vegetarian / Vegan

20% av killar är 
flexitarianer för att 
deras familj/partner

är det

45% av unga som 
försöker leva hållbart, 
har det senaste året 

fått sin familj att äta 
mer vegetarisk mat  
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Konsekvenser för marknaden
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31%

Ja, det gör jag

69%
Nej, det gör jag inte

Frågar du om råvarornas ursprung/märkning 
när du äter på restaurang eller café?

(t.ex. KRAV, ekologiskt, Fairtrade, svenskproducerat etc.)
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Fyra av fem unga tar med sig egen kasse/väska till matbutiken för att minska sin plastkonsumtion

81%

78%

64%

51%

50%

39%

24%

3%

6%

10%

10%

10%

23%

4%

16%

16%

26%

39%

40%

38%

72%

Tagit med egen kasse/väska till
matbutiken för att minska din

plastkonsumtion

Köpt produkter som är nära
bäst före-datum

Planerat din handling för att
minska matsvinn

Handlat på en butik längre bort
för att du tycker de har ett

sortiment som är mer hållbart

Aktivt arbetat för att minimera
ditt avfall (så kallat zero waste)

Valt att inte handla mat från
ett företag du inte tycker

arbetar för hållbarhet

Handlat mat genom
appar/hemsidor som arbetar

aktivt med matsvinn (t.ex.
Matsmart eller Karma)

Ja Osäker/vet inte Nej

Fråga: Har du det senaste halvåret…?

Tjejer arbetar aktivt 
för zero waste i 

högre utsträckning 
än killar.
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Unga är villiga att sluta köpa produkter/tjänster från företag som inte lever upp till deras krav och förväntningar

53%

48%

37%

23%

22%

21%

17%

16%

15%

11%

9%

9%

5%

18%

Arbetar för att minska sin klimatpåverkan

Tillverkar produkter med lite eller inga farliga kemikalier

Jobbar aktivt med jämställdhet

Aktivt ger kunder och medlemmar insyn i verksamheten

Har kollektivavtal/motsvarande

Delar med sig av vinsten till anställda

Avstår från att sälja och producera i icke-demokratiska länder

Kvoterar in kvinnor om det krävs för en jämn könsfördelning i styrelse/ledningsgrupp

Tar emot nyanlända/flyktingar för praktik

Håller nere löner/bonusar till chefer

Skänker en del av vinsten eller priset till välgörenhet

Bidrar aktivt till lokalsamhället

Tar aktiv ställning/skapa opinion i stora politiska frågor

Inget av ovanstående Totalt

Fråga: Skulle du kunna sluta köpa produkter/tjänster från ett företag på grund av att de INTE...

1 av 10 har fått sina 
vänner/sin partner att 
sluta handla från ett 
företag de inte anser 
arbetar för hållbarhet 
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Kontakt

För kommentar:

Sara Fröhling Lind
073 783 34 37
sara@ungdomsbarometern.se

För data & publikationsfrågor:

Sofie Jonsson
073 559 59 71
sofie@ungdomsbarometern.se 

mailto:sara@ungdomsbarometern.se
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Fakta om undersökningen

Intervjumetod: Onlineundersökning

Målgrupp: Ungdomar i Sverige mellan 15-24 år

Fältperiod: 5:e oktober – 11:e november 2018

Antal intervjuer: ca 3000 st (denna rapport är en del av en

större studie med 23 074 respondenter totalt.)


