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Du är vad du inte äter
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Ungas identitet

1. Feminist (46%)

2. Livsnjutare (33%)

3. Hundmänniska (32%)

4. Antirasist (31%)

5. Miljövän (30%)

1. Gamer (36%)

2. Livsnjutare (29%)

3. Sportfantast (25%)

4. Prylnörd/techie (23%)

5. Datanörd (22%)

1. Feminist (78%)

2. Queer (68%)

3. Antirasist (61%)

4. Socialist (50%)

5. Miljövän (47%)
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Vem är vegetarian?

14% av alla tjejer identifierar sig som vegetarian 

4% av alla killar identifierar sig som vegetarian

22% av alla feminister är vegetarianer

24% av alla miljövänner är vegetarianer (8% är veganer) 

16% av alla kvinnliga gamers är vegetarianer 

”Är supernoga med vad jag äter och inte äter till 
skillnad mot min syrra som är mycket äldre.                          

När hon var i min ålder micrade hon typ piroger 
och pizza till middag. Känns helt sjukt”

Citat 23-åring
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Hur upplevs möjligheten att påverka samhället idag vs. på 90-talet

Fråga 2017:
Fråga 1992:

Vad anser du om dina möjligheter att påverka i samhället?
Vad anser du om dina möjligheter att påverka samhället i allmänhet?

7 av 10
Är med och bestämmer vilken 

mat som ska köpas hem.

”Det är väl klart att jag är 
med och bestämmer vad vi 

ska äta. Annars blir det ju typ 
köttbonanza. Jag äter helst 
vegetariskt. Mina syskon 

också. Well kanske inte min 
storebrorsa men vi andra ☺”.

Citat 16-åring
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”Äntligen fattar fler hur ofräscht det är med socker 
fett, tillsatser, laktos, kött, gluten, 

bekämpningsmedel m.m. Så skönt att slippa tjatet 
om att man liksom måste äta det. 

Min familj har börjat fatta att jag bestämmer själv 
vad jag tänker äta. Jag vill äta rent.”

Citat 17-åring
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Förhållningssätt till mat (kostfilosofi) har blivit vårt tids religion 

Fråga: Har du något speciellt förhållningssätt till vad du äter? Jag äter...
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Svenskproducerat i möjligaste mån

Ekologiskt i möjligaste mån

Nästan allt men undviker allt uppenbart onyttigt (ex godis, chips, läsk)

Mycket vegetariskt, men ibland även kött

Närproducerat i möjligaste mån

Alltid proteinrik kost

I möjligaste mån säsongsbaserat

Mat med så lite klimatpåverkan som möjligt

Nästan allt men undviker alltid feta såser och dressingar

Alltid vegetarisk kost (vegetarian)

Vegetariskt men även fisk och skaldjur

Nästan allt men undviker alltid bröd

Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer

Alltid vegansk kost (vegan)

Endast mat som är förenlig med min tro (t.ex. halal, kosher)

Framför allt Raw food

Annan:

Nej, det har jag inte

Total
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”Hur viktigt jag än tycker det må vara att värna om miljön i alla val man 
gör, är det idag "för jobbigt". Det ställs alldeles för mycket krav på att 
individen i sig ska ta aktiva beslut och hitta lösningar för att värna om 
miljön. Det är ett globalt problem och då borde det vara enklare för 

individen att kunna delta för att värna om den hållbara utvecklingen utan 
att själv behöva hitta lösningar på problemet.”

Citat: 17-åring
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Vad förknippas med hållbar utveckling?

Fråga: Vad förknippar du framför allt med hållbar utveckling?
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Minskad klimatpåverkan

Biologisk mångfald (ta hand om miljön)

Jämställdhet mellan könen

Bra skola för alla

Schyssta arbetsvillkor/löner

Fattigdomsbekämpning

Ett hälsosamt liv

Tillgång till bostäder

Minskade klyftor i samhället

Låg arbetslöshet

Minskad segregation

Annat:

Osäker/vet inte

Total

Unga som har det 
bättre ställt ekonomiskt 

och de med svensk 
bakgrund förknippar 
hållbar utveckling i 

högre grad med 
klimatpåverkan och 
biologisk mångfald
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”Jag har fått hela min familj att äta mer svenskproducerat.                         
Slänga mindre mat. Äta mindre kött. Och vi dricker nästan bara 

låglaktosmjölk. Min mage fixar inget annat”

Citat 19-åring
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Vad innebär ekologiskt, svenskt och närproducerat?

1. Mindre/inga 
bekämpningsmedel

2. Mindre tillsatser

3. Bra/schysst 
djurhållning

Topp 3 associationer till 
ekologisk mat/livsmedel:

Topp 3 associationer till  
svensk mat/livsmedel:

Topp 3 associationer till 
närproducerad mat/livsmedel:

1. Hög kvalitet

2. Bra/schysst 
djurhållning

3. Fräscht

1. Ekologiskt

2. Småskaligt

3. Hög kvalitet
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”Att stoppa i mig något som jag inte vet var det kommer ifrån, ifall 
det är schyssta villkor, ekologiskt, svenskproducerat eller innehåller 
bekämpningsmedel och så vidare känns heeeeeelt otänkbart. Det 
är inte hållbart. Inte hälsosamt och det rimmar sjukt illa med vem 

jag är eller VILL vara”

Citat 17-åring
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Kontakt

Lovisa Sterner
lovisa@ungdomsbarometern.se
070 305 80 88

Sofie Jonsson
sofie@ungdomsbarometern.se


