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Ungdomsbarometern & Riksidrottsförbundet

Ungdomsbarometern (UB) är ett analysföretag som fokuserar på ungdomsfrågor. Varje

år sedan 1991 genomför UB en stor enkätundersökning med 15-24 åriga respondenter.

Sedan mitten på 90-talet har en del av undersökningen kretsat kring ungas inställning

till motion, träning och idrott, detta som ett led i det samarbete RF och UB byggt upp

under lång tid.

Höstens Ungdomsbarometer genomfördes mellan den 5:e oktober och 11:e november

2018 med 23 074 respondenter total. Antalet svarande på de idrottsrelaterade

frågorna som presenteras i denna rapport är 3029 st. Undersökningen är viktad för att

på ett representativt sätt återge befolkningen i åldersspannet 15-24 med avseende på

variablerna kön, ålder och region. För mer information om hur undersökningen är

genomförd se appendix i slutet på rapporten.

Rapporten du läser nu är en sammanfattning av de insikter som tagits fram med

utgångspunkt i den senaste Ungdomsbarometern för RF:s räkning. Målsättningen har

varit att ta fram en rapport som beskriver idrottsrörelsens centrala utmaningar och

möjligheter i relation till dagens ungdomsgeneration. Därmed görs nedslag i

generationsfrågor och insikter om generella trender bland unga såväl som i frågor som

rör ungas inställning till träning och motion samt till att utöva idrottsaktiviteter.
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Ungas identitet
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Ungas identitetsbygge

Unga blir på flera plan varandra alltmer olika. När vi undersöker hur unga bygger sin 

identitet kan vi konstatera ett par intressanta saker ur idrottsrörelsens perspektiv. 

För det första kan iakttas att identiteter med en tydlig idrottskoppling (träningsfreak 

och sportfantast) anges som svarsalternativ av något lägre andelar av respondenterna i 

år jämfört med föregående år. Något som indikerar att den idrottsliga identifikationen 

möjligtvis försvagas.

Utöver det anger unga allt fler svarsalternativ när de får frågan vilka identitetsbegrepp 

som passar för att beskriva dem nu jämfört med tidigare år. Något som indikerar att 

unga bygger mer komplexa och sammansatta identiteter – de är inte bara en, eller ens 

ett par saker, utan många på samma gång! 

Det här innebär att en ledare inom idrottsrörelsen behöver förhålla sig till unga som 

inte är nöjda med att enbart vara fotbollsspelare, gymnaster eller simmare. Ett mer 

holistiskt perspektiv krävs därmed och ledaren behöver försöka möta den unga på ett 

personligt plan och utgå från att det inte (längre) är tillräckligt att identifiera sig med 

idrotten i fråga.

Vi kan också konstatera att identiteter med en tydlig värderingskoppling är på 

frammarsch. Att ökningarna är så påtagliga mellan de två senaste årens mätningar kan 

mycket väl ha att göra med att det varit valår men i vår data kan en längre trend klart 

skönjas. Idrottsrörelsen kommer, likväl som andra aktörer som har kontakt med unga, 

påverkas av detta. Det finns starka skäl att fördjupat titta på frågor som rör värdegrund 

vilket vi får skäl att återkomma till längre fram.
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Ungas identitet



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

Topplista
Ungas identiteter 2019 – 2018 inom parentes

Total

1. Antirasist 36% (25%)

2. Feminist 32% (30%)

3. Miljövän 26% (25%)

4. Hundmänniska 26% (24%)

5. Foodie/matfantast 23% (20%)

6. Livsnjutare 22% (31%)

7. Gamer 20% (22%)

8. Friluftsmänniska 20% (18%)

9. Festare 18% (19%)

10. Förebild 18% (16%)

Kille

1. Gamer 33% (36%)

2. Antirasist 29% (19%)

3. Datanörd 25% (22%)

4. Livsnjutare 21% (29%)

5. Miljövän 21% (19%)

6. Sportfantast 19% (25%)

7. Friluftsmänniska 19% (17%)

8. Hundmänniska 19% (17%)

9. Foodie/matfantast 17% (14%)

10. Prylnörd/techie 17% (23%)

15. Feminist 15% (13%)

11. Träningsfreak 17% (19%)

Tjej

1. Feminist 50% (46%)

2. Antirasist 43% (31%)

3. Hundmänniska 34% (32%)

4. Miljövän 32% (30%)

5. Foodie/matfantast 28% (26%)

6. Kattmänniska 25% (26%)

7. Livsnjutare 24% (33%)

8. Friluftsmänniska 21% (20%)

9. Festare 20% (20%)

10. Plugghäst 19% (22%)

38. Gamer 7% (7%)

31. Sportfantast 9% (11%)
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Engagemang & Värdegrund
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Engagemang & Värdegrund

Dagens ungdomsgeneration blir alltmer värderingsstyrd. Något som redan föregående 

avsnitt om identiteter underströk. Vi ser att det samhällspolitiska intresset växer bland 

unga och att de parallellt med denna utveckling upplever sig ha stora möjligheter att 

påverka – både sitt eget liv och samhället i stort. Det här innebär potentiellt både  

utmaningar och möjligheter för idrottsrörelsen. 

Unga som förväntar sig att kunna påverka sin omgivning kommer ställa högre krav på 

medbestämmande i de sammanhang de verkar. Detta kan tänkas medföra att de har 

tydligare förväntningar på möjligheterna att ha inflytande över exempelvis hur 

träningar läggs upp och att bli lyssnade på av ledare inom föreningen. Den växande 

viljan, och förväntan, att påverka innebär ökat behov av att verkligen nyttja idrottens 

demokratiska uppbyggnad. Föreningar styrs ju av sina medlemmar. Sannolikt finns det 

här en möjlighet att guida fler unga utövare till att kanalisera sin vilja att engagera sig 

och påverka sitt sammanhang genom den befintliga föreningsstrukturen.

För att detta ska vara möjligt krävs dock att idrotten är redo att faktiskt bli påverkad, 

till och med styrd, av sina unga medlemmar. Det är också centralt att idrotten ställer 

rimliga krav på unga. Vi kan i ordmolnen se att unga i högre utsträckning förknippar 

träning i föreningsregi med ord som krav, jobbigt och press än träning i privat eller 

egen regi. Det ska dock poängteras att även orden ”gemenskap” och ”kul” tar större 

plats i beskrivningen av föreningsdriven idrott. 

Detta rimmar väl med hur unga tänker kring studie- och yrkesval, där en meningsfull 

sysselsättning sökes. Generellt kan också fritiden beskrivas som uppvärderad. Fritiden 

står i centrum för hur unga tänker kring sitt framtida arbetsliv. De vill absolut ha en 

stimulerande och utvecklande sysselsättning men inte på bekostnad av sin fritid.
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“Hur intresserad är du av följande ämnen/aktiviteter?”, andelar som angett “4” eller “5 – mycket intresserad” av alternativet “inrikes/utrikespolitik/samhällsutveckling”
* Frågan ställdes inte 2017. Istället har värdet mellan 2016 och 2018 angetts för att komplettera grafen.

Fråga:
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Stort intresse Linear (Stort intresse)

28%

49%

Det samhällspolitiska intresset bland unga har ökat tydligt över tid:

*

”Valårseffekter” 
syns de år det varit 
allmänna val (2002, 
2006, 2010, 2014 och 

2018) genom att 
intresset tenderar att 

stiga.
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59%

31%

5%

1% 1%

1 - Instämmer helt 2 3 4 - Tar helt avstånd Osäker/vet inte

Total

Totalt nio av tio anser att de har stora möjligheter att påverka sitt eget liv 

Fråga: Jag har stora möjligheter att påverka mitt eget liv
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16%

24%

28%

16%

9%

3%

1%

3%

10%

16%

28%

30%

10%

5%

1 - Inga 2 3 4 5 6 7 - Stora

Gymnasieungdomar 1992 Gymnasieungdomar 2018

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

Fråga 2018:
Fråga 1992:

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

Hej 
föräldrar!

Hej 
internet!
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Vad styr ungas val?

Intressestyrning Alla dörrar öppna Pluggnormen Meningsfull sysselsättning
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Vilka ord använder unga för att beskriva träning i föreningsregi?

Topp 10 ord som beskriver 
träning i föreningsregi

1. Kul

2. Roligt

3. Gemenskap

4. Bra

5. Socialt

6. Motiverande

7. Tråkigt

8. Jobbigt

9. Träna

10. Människor
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Vilka ord använder unga för att beskriva träning i privat regi?

Topp 10 ord som beskriver 
träning i privat regi

1. Kul

2. Roligt

3. själv

4. skönt

5. tråkigt

6. gym

7. träna

8. dyrt

9. Egen/eget

10. utmanande
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Vilka ord använder unga för att beskriva träning i egen regi?

Topp 10 ord som beskriver 
träning i egen regi

1. skönt

2. bra

3. tråkigt

4. kul

5. roligt

6. Själv

7. avslappnande

8. avkopplande

9. svårt

10. frihet
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Ungas Tränings/motionsvanor
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Ungas tränings & motionsvanor

Kommande avsnitt behandlar ungas tränings- och motionsvanor specifikt. Frågorna har 

utvecklats tillsammans av UB och RF och har använts under flera år. Till att börja med 

ser vi att andelen unga som har ett mycket stort intresse för ”kost/hälsa”, 

”idrotta/tävla” och ”motionera/träna” har ökat över tid.

Vad gäller träningsfrekvens visar dock svaren att unga anger att de tränar/motionerar i 

ungefär samma utsträckning som de gjort i Ungdomsbarometerns tidigare 

undersökningar. Skillnader i motionsfrekvens finns mellan tjejer och killar samt mellan 

yngre och äldre unga där killar och unga i åldern 15-19 tränar/motionerar mer frekvent 

än tjejer och unga i åldersspannet 20-24 år.

I vilken regi träningen utförs har förändrats något över tid. Främst genom att lägre 

andelar av unga anger att de tränar i egen regi. Vi kan konstatera att träning i 

föreningsregi inte är en aktivitet som ett tvärsnitt av ungdomssverige ägnar sig åt.

Unga med en bättre ekonomisk situation i familjen under uppväxten samt unga med 

svensk bakgrund är mer benägna att träna i föreningsregi än unga med en svagare 

ekonomisk situation under uppväxten samt med utländsk bakgrund.

Killar tränar/motionerar i något högre utsträckning i föreningsregi än tjejer. Ålder är 

dock en starkare definierande faktor. Andelen unga som tränar/motionerar i 

föreningsregi minskar med 30 procentenheter mellan 15 och 24 års ålder. 45 procent  

av 15-åringarna anger att de tränar/motionerar i föreningsregi medan endast 15 

procent av 24-åringarna gör detsamma.
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Intresset för att motionera/träna, idrotta/tävla och kost & hälsa har stigit de senaste åtta åren

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:

Hur stort är ditt intresse för dessa ämnen/aktiviteter?
Tidsjämförelse intressen
Mycket stort intresse

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Motionera/träna Idrotta/tävla Kost och hälsa

35%

26%

25%
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Ungas motionsfrekvens ligger relativt stabilt över tid

13%

38%

25%

8%

6%

9%

13%

32%

23%

9%
8%

16%16%

36%

21%

8%
7%

11%

15%

35%

24%

8%

6%

12%

15%

35%

24%

8%

6%

12%

16%

36%

25%

8%
6%

10%

I princip varje dag Flera gånger i veckan Någon gång i veckan Några gånger i
månaden

Någon gång i månaden Sällan eller aldrig

2008 2010 2012 2014 2016 2018

Fråga:
Filter:

Hur ofta tränar eller motionerar du, utöver eventuell idrott i skolan?
Tidsjämförelse under 10 år med 2-årsperioder

3 av 4 unga 
motionerar minst en 
gång i veckan utöver 

skolidrotten.
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Andelen killar och yngre som tränar/motionerar i princip varje dag är högre än andelen tjejer och äldre

12%

37%

26%

9%

6%

11%

21%

35%

23%

6% 6%
8%

I princip varje
dag

Flera gånger i
veckan

Någon gång i
veckan

Några gånger i
månaden

Någon gång i
månaden

Sällan eller aldrig

20-24 år 15-19 år

13%

38%

25%

8%
6%

9%

19%

34%

24%

8%
6%

10%

I princip varje
dag

Flera gånger i
veckan

Någon gång i
veckan

Några gånger i
månaden

Någon gång i
månaden

Sällan eller aldrig

Tjej Kille

Hur ofta tränar eller motionerar du, utöver eventuell idrott i skolan?
Kön/ Åldersgrupper

Fråga:
Nedbrytning:

Kön: Ålder:

1 av 4 killar
15-19 år tränar 

dagligen.
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Ju bättre ekonomi familjen har, desto mer motion/träning

Hur ofta tränar eller motionerar du, utöver eventuell idrott i skolan?
Ekonomisk bakgrund

Fråga:
Nedbrytning:

16%

38%

25%

8%
6%

9%

16%

30%

25%

9% 9%

12%

I princip varje
dag

Flera gånger i
veckan

Någon gång i
veckan

Några gånger i
månaden

Någon gång i
månaden

Sällan eller aldrig

Mycket + ganska bra ekonomi Ganska + mycket dålig ekonomi

Familjens ekonomi:
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69%

48%

31%

70%

52%

28%

63%

51%

29%

66%

55%

33%

62%

51%

32%

60%

54%

28%

I egen regi (t.ex. promenera, springa, utegym) I privat regi (t.ex. på träningscenter, gym,
dansstudio)

I föreningsregi (t.ex. fotboll, Friskis & Svettis,
Korpen)

2012 2013 2014 2015 2016 2018

Andelen unga som tränar/motionerar i egen regi sjunker

På vilket eller vilka av följande sätt tränar/motionerar du?Fråga:
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Killar tränar/motionerar i högre utsträckning i föreningsregi men ålder korrelerar ännu starkare med träning/motion i föreningsregi

65%

52%

27%

53%
56%

30%

I egen regi (t.ex. promenera,
springa, utegym)

I privat regi (t.ex. på
träningscenter, gym, dansstudio)

I föreningsregi (t.ex. fotboll, Friskis
& Svettis, Korpen)

Tjej Kille

På vilket eller vilka av följande sätt tränar/motionerar du?
Kön, kön+ålder (fyra grupper)

Fråga:
Nedbrytning:

60%

47%

35%

69%

56%

21%

46%

54%

40%

59%
58%

21%

I egen regi (t.ex. promenera,
springa, utegym)

I privat regi (t.ex. på
träningscenter, gym, dansstudio)

I föreningsregi (t.ex. fotboll, Friskis
& Svettis, Korpen)

Tjej 15-19 år Tjej 20-24 år Kille 15-19 år Kille 20-24 år
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Andelen unga som motionerar i föreningsregi sjunker kraftigt med stigande ålder

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år

I egen regi I privat regi I föreningsregi

74%

56%

15%

På vilket eller vilka av följande sätt tränar/motionerar du?
Ålder

Fråga:
Nedbrytning:
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Unga med en sämre ekonomisk situation i familjen under uppväxten och unga med utländsk bakgrund tränar/motionerar mer sällan I 
föreningsreg

50%

60%

24%

62%

52%

30%

I egen regi (t.ex. promenera,
springa, utegym)

I privat regi (t.ex. på
träningscenter, gym, dansstudio)

I föreningsregi (t.ex. fotboll, Friskis
& Svettis, Korpen)

Utländsk bakgrund Svensk bakgrund

På vilket eller vilka av följande sätt tränar/motionerar du?
Ekonomisk bakgrund, svensk/utländsk bakgrund

Fråga:
Nedbrytning:

58%
55%

38%

61%

54%

27%

62%

51%

22%

52%

56%

21%

I egen regi (t.ex. promenera,
springa, utegym)

I privat regi (t.ex. på
träningscenter, gym, dansstudio)

I föreningsregi (t.ex. fotboll, Friskis
& Svettis, Korpen)

Mycket bra: det fanns alltid pengar över Ganska bra: pengarna räckte till det vi ville

Ganska dålig: pengarna räckte inte alltid till Mycket dålig: pengarna räckte nästan aldrig
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30%

70%

16%

84%

25%

75%

23%

77%

Ja Nej

Tjej 15-19 år Tjej 20-24 år Kille 15-19 år Kille 20-24 år

Slutat utöva en idrott?

Har du under det senaste året slutat utöva någon idrottsaktivitet?
Kön och ålder

Fråga:
Nedbrytning:
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Skola och jobb gör det 

42%

25%

20%

18%

17%

13%

19%

18%

17%

10%

10%

9%

7%

6%

41%

32%

18%

19%

20%

18%

11%

9%

10%

12%

11%

9%

4%

6%

Behövde fokusera på skolan/jobbet

Det tog för mycket tid

Skadade mig

Tröttnade på idrottsaktiviteten

Hittade andra intressen som jag hellre lägger tid på

Jag/vi flyttade

Det blev för dyrt

Har kommit av mig med träning

Kom in i en svacka/det gick dåligt

Ville inte satsa så mycket som idrottsaktiviteten krävde

Kompisar/lagkompisar jag tränade med har slutat

Började med/satsade på en annan idrottsaktivitet istället

Fick en ny tränare jag inte gillade

Annan anledning, nämligen:

Tjej

Kille

Varför slutade du?
Kön

Fråga:
Nedbrytning:

I familjer som har det 
sämre ställt ekonomiskt 

har 23% unga slutat med 
sin idrott/aktivitet på 

grund av att det
blev för dyrt.
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Idrottsutövande
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Ungas idrottsutövande

Ungdomsbarometern har under många år kartlagt ungas idrottsutövande för RF:s 

räkning. Årets resultat ger ett par saker vid handen:

Unga utövar idrotter och träningsaktiviteter för att må bra, för att det ger energi och 

för att det är roligt. Unga anger att det som är roligt är att känna sig fysiskt och psykiskt 

stark, att använda kroppen, lära sig saker och att utvecklas. Något som linjerar väl med 

RF:s verksamhetsidé – “vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och 

utvecklas under hela livet”.

Tävling tycks ha en begränsad betydelse för ungas utövande av idrottsaktiviteter men 

unga som tränar i föreningsregi uppfattar tävling som viktigare än för unga som inte 

tränar i föreningsregi. 

Drygt en fjärdedel av ungdomssverige har börjat utöva en ny idrottsaktivitet det 

senaste året. Främst har de börjat med idrotter som inte i typfallet utövas i 

föreningsregi. Det tycks dock som att äldre killar får en ”andra chans” och i högre 

utsträckning hittar tillbaka till idrotter som i typfallet utövas i föreningsregi. 

Skäl till att inte idrotta motionera tycks i huvudsak kretsa kring press och stress som 

uppkommer i andra delar av ungas liv. Att inte orka eller ha tid anges som viktigaste 

skälen att inte träna/motionera alls. Bland unga som slutat utöva en idrott kan samma 

mönster skönjas, något som sätter fingret på att idrottsrörelsen i stort måste anpassa 

sig till den verklighet unga upplever. En verklighet som många gånger upplevs som mer 

stressande!
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84%

66%

57%

62%

39%

27%

28%

32%

19%

7%

6%

2%

78%

57%

61%

51%

43%

34%

29%

22%

13%

11%

5%

1%

För att må bra/hålla kroppen i trim

För att det ger mig energi

För att det är roligt

För att koppla av/tänka på annat

För att bli och hålla mig snygg

För att träffa/umgås med kompisar

För att se hur mycket jag kan utvecklas inom min idrott

För att gå ner i vikt

I rehabiliteringssyfte/slippa värk

För att bli bäst inom min idrott

Krav från andra (t.ex. kompisar, partner eller föräldrar)

Annat, nämligen:

Tjej

Kille

Viktigaste skälen att idrotta/träna är att må bra/hålla kroppen i trim, för att det ger energi och för att det är roligt

Vilket eller vilka är det/de viktigaste skälen till att du idrottar/tränar?
Kön

Fråga:
Nedbrytning:

Idrottsrörelsens 
verksamhetsidé:
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Vad är det som är roligt – att känna sig stark, använda kroppen, utvecklas och få utmaningar

81%

80%

66%

53%

40%

43%

48%

43%

41%

32%

27%

27%

20%

1%

77%

66%

54%

50%

50%

47%

41%

40%

35%

35%

39%

33%

12%

1%

Att känna mig fysiskt och psykiskt stark

Att röra sig/använda kroppen

Att lära mig nya saker och utvecklas

Att få kroppsliga utmaningar

Att uppleva spänning och utmaningar

Att kämpa och utmanas av andra

Att vara en del av en gemenskap

Att träna/motionerna med andra

Möjligheten att träffa/lära känna människor/vänner

Att utöva på skoj

Att vinna matcher/tävlingar/serier

Att få beröm från andra

Att ha en tränare/ledare

Annat, nämligen:

Tjej

Kille

Du svarade att du tränar för att det är roligt. Vad är det som är roligt?
Individer som svarat ”För att det är roligt” på frågan ”Vilket eller vilka är det/de viktigaste skälen till att du idrottar/tränar?” 
Kön

Fråga:
Filter:
Nedbrytning:
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Skillnader mellan varför tjejer och killer inte tränar skiljer sig åt

Vilket eller vilka är skälen till att du inte tränar/motionerar?
Kön

Fråga:
Nedbrytning:

65%

37%

42%

27%

30%

29%

26%

6%

7%

7%

55%

50%

39%

21%

17%

10%

11%

9%

6%

6%

Orkar inte

Har inte tid

Det är tråkigt

Har inga träningskompisar

Har inte råd

Känner inte att jag duger/är tillräckligt duktig

Finns ingen idrott/motionsform som passar mig

Behöver inte

Finns ingen möjlighet där jag bor

Annan anledning, nämligen:

Tjej

Kille

Tjejer anger i betydligt 
högre utsträckning att 

de inte 
tränar/motionerar för 

att de känner att de inte 
duger/är tillräckligt 

duktiga
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Tävling betraktas som oviktigt av 48 procent av ungdomarna

16%

12%

21%

15%

31%

6%
4%

8%

18%
17%

48%

4%

25%

15%

21%

16%

19%

4%

14%

19%

23%

18%

24%

3%

14% 13%

20%

17%

31%

4%

1 - Mycket viktigt 2 3 4 5 - Mycket oviktigt Osäker/vet inte

Tjej 15-19 år Tjej 20-24 år Kille 15-19 år Kille 20-24 år Total

Hur viktigt är tävlande för dig i ditt idrottsutövande?
Ålder och kön

Fråga:
Nedbrytning:

Tjejer tenderar 
att tappa 

tävlingslusten ju 
äldre de blir.

Tävlingsmöjligheter 
är framförallt viktigt 

bland yngre killar. 
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Tävling uppfattas som viktigare av unga som tränar i föreningsregi

10%

12%

21%

18%

34%

5%

14% 14%

20%

16%

32%

4%

28%

17%
16% 16%

22%

1%

1 - Mycket viktigt 2 3 4 5 - Mycket oviktigt Osäker/vet inte

I egen regi (t.ex. promenera, springa, utegym)

I privat regi (t.ex. på träningscenter, gym, dansstudio)

I föreningsregi (t.ex. fotboll, Friskis & Svettis, Korpen)

Hur viktigt är tävlande för dig i ditt idrottsutövande?
Träningsregi

Fråga:
Nedbrytning:

En av tre unga 
som tränar i 

privat eller egen 
regi tycker att 

tävling är 
mycket oviktigt.

Unga som tränar i 
föreningsregi 

värderar tävling som 
viktigare.
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Drygt en av fyra unga har börjat med en ny idrott det senaste året

Har du under det senaste året börjat utöva någon ny idrottsaktivitet?
Kön

Fråga:
Nedbrytning:

27% har börjat
med en ny aktivitet

det senaste året.

JA!NEJ!
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Kille 20-24

1. Styrketräning/gym 20%

2. Löpning/jogging 17%

3. Klättring 17%

4. Innebandy 16%

5. Tennis 14%

6. Fotboll 13%

7. Paddel/paddeltennis 11%

8. Cykling/mountainbike 10%

9. Basket 9%

10. Squash 9%

Tjej 15-19

1. Styrketräning/gym 35%

2. Dans 20%

3. Löpning/jogging 20%

4. Yoga 20%

5. Gruppträning 16%

6. Promenad/powerwalk 16%

7. Simning 11%

8. Cykling/mountainbike 8%

9. Boxning 8%

10. Badminton 7%

Tjej 20-24

1. Styrketräning/gym 24%

2. Gruppträning 24%

3. Yoga 21%

4. Löpning/jogging 18%

5. Dans 11%

6. Klättring 10%

7. Promenad/powerwalk 9%

8. Simning 9%

9. Boxning 7%

10. Badminton 5%

Kille 15-19

1. Styrketräning/gym 23%

2. Löpning/jogging 13%

3. Fotboll 10%

4. Cykling/mountainbike 9%

5. Boxning 9%

6. e-Sport 8%

7. Simning 7%

8. Gymnastik 7%

9. Klättring 7%

10. Tennis 7%

Äldre killar tycks ”hitta tillbaka” till träning i föreningsregi
Topplista - Vilka idrotter unga börjat med det senaste året
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Sammanfattning

Sammanfattningsvis frågar vi oss - vad betyder det här för idrottsrörelsen? Eller mer 

konkret - hur bör idrottsrörelsen agera för att fortsatt inneha en stark position i 

relation till dagens ungdomsgeneration?

• Idrottsrörelsen måste förhålla sig till unga som har fler intressen och identiteter än 

sådana som är kopplade till den utövade idrotten. Det innebär ökande krav på 

förmågan att se den unga utövaren och möta den på ett personligt plan.

• Idrottsrörelsen bör försöka använda sig av det stora engagemanget bland dagens 

unga. Av särskild betydelse blir här att våga vända blicken inåt och fråga sig om 

struktur och kultur möjliggör eller hindrar ungas engagemang.

• Att unga tjejer, unga med utländsk bakgrund och unga med sämre ekonomisk 

situation under uppväxten i lägre utsträckning ägnar sig åt föreningsidrott ger också 

skäl för eftertanke. Här finns sannolikt såväl lågt hängande frukter 

(lägre/subventionerade avgifter) som större strategiska utmaningar att ta tag i.

• Krav som ställs på unga från idrotten kan mycket väl tänkas ha negativa 

konsekvenser för ungas utövande. Bland de som inte tränar/motionerar lyfts tid och 

ork fram som huvudsakliga argument vilket talar för skapandet av tillgängliga och 

flexibla möjligheter att utöva idrott.

• Motiven att träna rimmar väldigt väl med idrottens verksamhetsidé. Fortsatt 

betoning måste läggas på att bidra till att föreningsidrotten bidrar till att unga har 

kul, mår bra och utvecklas.
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Kontakt
Sara Fröhling Lind & Anton Landehag

sara@ungdomsbarometern.se

073-783 34 37



Ungdomsbarometern AB © 2019Ungdomsbarometern AB © 2019

Fakta om undersökningen

Intervjumetod: Onlineundersökning

Målgrupp: Ungdomar i Sverige mellan 15-24 år

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

Antal intervjuer: 23 074 st.
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Syfte

Ungdomsbarometern har genomförts årligen sedan 1991 i syfte att tillhandahålla en barometer över vad ungdomar 

mellan 15 och 24 år tycker och tänker i allmänhet och inom vissa specifika områden i synnerhet. Syftet är dels att 

tillhandahålla en studie på en säkerhetsnivå som vi och våra kunder anser är tillräcklig för att jobba vidare med frågor 

kring ungdomsmålgruppen utifrån, dels att kunna möjliggöra för flera att ta del av resultat, utan att behöva göra egna 

studier. Resultaten redovisas dels i rapportform, dels i kundspecifika analyser kring avgränsade områden. 

Enkäten & urvalsmetod

Frågorna i enkäten har tagits fram i samråd med Ungdomsbarometerns kunder, för att å ena sidan beröra generella 

frågeställningar kring ungdomsmålgruppens beskaffenhet, å andra sidan medge fördjupningar inom specifika områden. 

Vissa frågeställningar har behållits över tid medan andra har bytts ut för att säkerställa undersökningens aktualitet. 

Ungdomsbarometern genomförs som en onlineenkät (anpassad för desktop, surfplatta samt mobil) med ett s.k. 

kvoturval som urvalsmetod, vilket innebär att vi har utformat urvalet så att det i representativ skala återger hela 

ungdomspopulationen med avseende på några av dess viktigaste egenskaper. De egenskaper vi använt oss av är kön, 

ålder och region1. Eftersom studien är baserad på flera urvalsramar (s.k multisourcing) och urvalet i sin helhet  inte är 

slumpmässigt skall slutsatser kring populationen dras med viss eftertänksamhet och kvoturvalet är anledningen till att 

vi inte genomför några signifikanstest eller bortfallsanalys. Däremot genomförs ett slumpmässigt referensurval i ett 

register baserad på uppgifter från SPAR, för att säkerställa resultatens reliabilitet (se nästa sida). Viktning av resultaten

har genomförts med hjälp av de tre aktuella urvalsegenskaperna (kön, ålder och region). Enkäten testades kvalitativt i 

fokusgrupper samt kvantitativt på 305 respondenter innan huvudutskicken.

1De aktuella regionerna vi använt är de regioner som går under benämningen NUTS2. NUTS är den indelning som används inom EU för statistikredovisning. NUTS2 utgörs i Sverige av 

följande riksområden: Stockholm, Östra Mellansverige, Sydsverige, Norra Mellansverige, Mellersta Norrland, Övre Norrland, Småland med öarna samt Västsverige.

1.
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Datainsamling & Vägning

Datainsamlingsperiod för årets studie var mellan 5:e oktober till den 11:e november 2019. Samtliga svar i 

undersökningen har inhämtats via Internet genom datainsamlingsverktyget Confirmit. I årets undersökning har vi 

använt oss av fyra primära datainsamlingskällor för att få en så bra spridning som möjlig i materialet. 

Dessa insamlingskällor är: Studentkortet (1), som är en databas med gymnasie-, YH-, folkhögskole- och 

högskolestuderande och de som tidigare varit detsamma baserad på uppgifter från CSN. I denna databas görs ett 

slumpmässigt urval av epost-adresser som erbjuds svara på enkäten. Baserat på öppnade mail är svarsfrekvensen cirka 

20%.  Majoriteten av respondenterna hämtas från denna källa. Facebook (2) där annonsering genomförs för att nå 

unga som inte besvarar enkäter per e-post, samt Cint (3) som är panelföretag med både självrekryterade och 

slumpmässigt rekryterade panelister. 

För att kunna säkerställa resultatens reliabilitet har även ett slumpmässigt referensurval om 1044 respondenter 

dragits i Norstats (4) slumpmässigt telefonrekryterade riksrepresentativa panel baserad på SPAR. Bortfallet i denna del 

av studien har vid tidigare jämförande studier befunnits vara slumpmässigt och systematiskt, men i aktuell årgång har 

inte denna analys upprepats. 

Ungdomsbarometern har också tillsammans med Folkhälsomyndigheten genomfört en jämförande studie mellan 

Ungdomsbarometerns metod och ett postal slumpmässigt urval. Vid en svarsfrekvens på cirka 30% i den senare skiljde 

resultaten mycket lite. 

Avgörande för vilka insamlingskällor som valts är Ungdomsbarometerns subjektiva bedömning över var 

Ungdomssverige befinner sig och kan besvara undersökningar på Internet. Antal respondenter i årets undersökningen 

är 23 074. Viktning av resultaten har genomförts med hjälp av de tre aktuella urvalsegenskaperna (kön, ålder och 

region) enligt den senaste befolkningsstatistiken från SCB för ungdomar 15-24 år i Sverige. 

Tidsjämförelse: Vid historiska jämförelser används data ur tidigare upplagor av Ungdomsbarometern. 

Verktyg
Databearbetningen har genomförts med hjälp av produktionssystem från MarketSight samt med hjälp av de statistiska 
programvarorna SPSS och R. 

2.
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3. I tabellen nedan jämförs 2017 års aktuella siffror för ungdomar 15-24 år i Sverige (enligt den senaste befolkningsstatistiken 

från SCB) med siffror från Ungdomsbarometern 2019.

Sverige 2017 (SCB) UB 2019 Totalt UB 2019 Totalt

Kön Antal i % Antal respondenter i %
Antal respondenter 

efter vägning
i %

Tjej 556 160 47,9% 14726 64,1% 11260 48,7%

Kille 605 597 52,1% 8292 35,9% 11814 51,3%

TOTALT 1 161 757 100% 23 074 100% 23 074 100%

Ålder Antal i % Antal respondenter i %
Antal respondenter 

efter vägning
i %

15 år 110 574 9,5% 1905 8,3% 2219 9,6%

16 år 107 555 9,3% 5081 22,0% 2158 9,4%

17 år 108 792 9,4% 3655 15,8% 2183 9,5%

18 år 109 160 9,4% 3137 13,6% 2191 9,5%

19 år 108 757 9,4% 1645 7,1% 2182 9,5%

20 år 108 933 9,4% 1633 7,1% 2180 9,4%

21 år 114 019 9,8% 1533 6,6% 2253 9,8%

22 år 122 839 10,6% 1479 6,4% 2436 10,6%

23 år 132 667 11,4% 1497 6,5% 2551 11,1%

24 år 138 461 11,9% 1509 6,5% 2721 11,8%

TOTALT 1 161 757 100% 23 074 100% 23 074 100%

Riksområde (NUTS2) Antal i % Antal respondenter i %
Antal respondenter 

efter vägning
i %

Mellersta Norrland 2 090 3,1% 725 3,1% 744 3,2%

Norra Mellansverige 4 989 7,4% 1719 7,4% 1862 8,1%

Småland med öarna 5 280 7,9% 1908 8,3% 1985 8,6%

Stockholm 15 372 22,9% 4936 21,4% 5072 22,0%

Sydsverige 10 133 15,1% 3646 15,8% 3469 15,0%

Västsverige 13 723 20,4% 4292 18,6% 4575 19,8%

Östra Mellansverige 12 027 17,9% 4519 19,6% 4105 17,8%

Övre Norrland 3 564 5,3% 1329 5,8% 1261 5,5%

TOTALT 67 178 100% 23 074 100% 23 074 100%
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4.

19%

19%

19%

20%

23%

15-16 år

17-18 år

19-20 år

21-22 år

23-24 år

37%

19%

45%

Storstadsområden

Landsbygd

Stadsområden

Tjejer Killar

49% 51%

Sysselsättning

Kommungrupp Ålder

7%

33%

43%

2%

2%

1%

10%

2%

0%

Studerar på högstadiet

Studerar på gymnasiet

Studerar på…

Studerar på YH/KY-…

Studerar på komvux

Annan utbildning, t.ex.…

Arbetar

Är arbetslös/söker jobb

Annat


