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Förord

Välkomna att ta del av Hallands andra ungdomsrapport ”Ung i Halland” som beskriver hur 
de halländska ungdomarna mår, hur deras levnadsvanor ser ut och hur de har det med familj, 
vänner och i skolan. Svaren är egenrapporterade utifrån en omfattande enkätundersökning.

Undersökningen är ett viktigt led i det strukturerade vetenskapliga och praktiska folkhälso-
arbete som pågår i Halland sedan fl era år tillbaka och som gör det möjligt att följa hälso-
utvecklingen över tid. I såväl Hallands folkhälsopolicy som i regeringspropositionen ”Mål 
för folkhälsan” handlar ett område om trygga och goda uppväxtvillkor för barn och unga. 
Uppväxtvillkoren styrs i stor omfattning av familjens socioekonomiska situation, där barn i 
familjer med svag ekonomi, kort utbildning och negativ psykisk miljö har ett betydligt sämre 
utgångsläge än andra. Det fi nns också ett starkt samband mellan levnadsvanor och livsvillkor. 
Genom att ta del av elevers egenrapporterade svar i frågor som berör dem kan vi få en signal 
om vad som behöver främjas, stärkas och åtgärdas för att skapa så goda omständigheter som 
möjligt för barn och ungdomar.

Denna aktuella undersökning är genomförd av Forsknings- och Utvecklingsenheten (FoU), 
primärvården Halland i samarbete med länets hälsoplanerare/motsvarande samt folkhälsoen-
heterna vid Region Halland och Landstinget Halland.

Det är vår förhoppning att undersökningen kan utgöra ett underlag för fortsatt forskning, 
utveckling och praktiskt folkhälsoarbete tillsammans med och för länets ungdomar!

Augusti 2006

Bertil Marklund  Mats Eriksson    Göran Karlsson
FoU-chef      Ordförande Landstingsstyrelsen Ordförande Regionstyrelsen 
Primärvården Halland      Landstinget Halland   Region Halland
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1. Inledning

”Ett barn - det är varje människa i världen under 18 år”
I FN:s konvention om barnets rättigheter - barnkonventionen - 

fastställs bland annat att barnets bästa ska sättas i främsta rummet 
samt att barn och unga har rätt till bästa uppnåeliga hälsa.

Behovet av kunskap om hur de halländska ungdomarna mår har 
på olika sätt aktualiserats under senare år av såväl landstings- som 
kommunledningar. Mot denna bakgrund bestämdes och genom-
fördes en kartläggning av ungdomars hälsa år 2001. Utifrån de 
resultat vi då fi ck fram har ett stort antal aktiviteter genomförts i ett 
förebyggande och hälsofrämjande syfte. 

Samhället fortsätter dock att förändras och nya strömningar på-
verkar ungdomarnas uppväxtvillkor och levnadsvanor. För att få 
en aktuell bild av hälsan hos de halländska ungdomarna har därför 
en ny enkätundersökning efterfrågats. Mår de bättre eller sämre 
jämfört med för fem år sedan? Har deras levnadsvanor förändrats 
och i så fall hur? För att få svar på dessa frågor har under hösten 
2005 och våren 2006 en ny rapport tagits fram. Resultaten utgör 
underlag för beslut om eventuella nya former av insatser för att 
förebygga ohälsa och främja ungdomars hälsa.
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2. Genomförande  
Enkät
En enkät sammanställdes med förslag på frågor som byggde på bl a 
en WHO-enkät, nationella enkäter samt två rapporter från Halland,  
”Ungas drogvanor i Halland 2000” (2001) och ”Ungdomars liv och 
hälsa i Halland” (2001).  

Förslaget av enkätfrågor presenterades och diskuterades med 
folkhälsonätverket i Halland. Hälsoplanerarna/motsvarande disku-
terade sedan i sin tur enkätfrågorna i sina respektive kommuner. 
Efter diverse justeringar och prioriteringar fastställdes den slutliga 
enkäten. 

Den färdiga enkäten innehöll 67 frågor om hur de halländska ung-
domarna mådde, hur deras levnadsvanor såg ut och hur de hade det 
med familj, vänner och i skolan. De enkätfrågor, som hämtades ur 
Hallands tidigare studier, hade i fl ertalet fall samma formulering, 
som i den aktuella enkäten, för att göra jämförelser möjliga.

Förankring
Skolledare inom samtliga kommuner fi ck skriftlig information av 
FoU-enheten om studien under hösten 2005. Alla kommuner gav 
sitt medgivande till genomförandet av studien, förutom Halmstad, 
som valde att endast delta på gymnasienivå.  

Målgrupp och urval av skolor
Cirka en tredjedel av ungdomarna i de deltagande halländska kom-
munerna i årskurs 7 och 9 samt i årskurs 2 på gymnasiet valdes 
ut för att svara på enkäten, totala antalet 3 309. Hälsoplaneraren i 
respektive kommun valde, utifrån direktiv från FoU-enheten och 
tillsammans med lokala representanter, den eller de skolor som var 
lämpliga att ingå i studien. Vid urvalet av skolor försökte man få 
skolor med geografi sk och socioekonomisk spridning samt att både 
praktiska och teoretiska linjer på gymnasiet skulle ingå i studien. 
Totalt innefattades 23 skolor i studien. Rektorerna i de skolor som 
valdes ut fi ck ytterligare information kring studien och gav i sin tur 
sitt medgivande till deltagande.
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Under december 2005 kontaktade hälsoplaneraren i respektive 
kommun klasslärarna i de utvalda klasserna och gav dem informa-
tion om studien och dess uppläggning.

Etik
Alla elever som deltog i studien fi ck via klassläraren ett informa-
tionsblad adresserat till elev och förälder/målsman där de fi ck 
information om att undersökningen var anonym och att det var 
frivilligt att delta i studien. I de fall eleven inte ville eller inte fi ck 
delta i studien lämnades informationsbladet åter till klassläraren 
med underskrift av både elev och förälder/målsman. 

Enkätutskick och bearbetning
FoU-enheten packade enkäterna klassvis och lämnade dessa till 
hälsoplaneraren inom respektive kommun. Hälsoplaneraren kon-
taktade de utvalda skolorna och delade ut enkäter och följebrev 
från FoU-enheten till klasslärarna eller kontaktpersoner på de olika 
skolorna under vecka 3, 2006. Enkäterna besvarades under vecka 
4 och 5. För att besvara enkäten avsattes cirka 30 minuter. När alla 
enkäterna var besvarade i respektive kommun samlade hälso-
planeraren in dem och skickade dem vidare till FoU-enheten. 

En manuell genomgång gjordes för att underlätta inskanning av 
enkäten digitalt. För inskanning, bearbetning och analys av enkäten 
svarade FoU-enheten, Primärvården Halland.

Svarsfrekvens
Antalet deltagare i årskurs 7 var 876, årskurs 9, 878 och i årskurs 2 
på gymnasiet, 898 d v s enkäten besvarades av totalt 2 652 elever. 
Detta utgjorde en svarsfrekvens på 80 %. Av bortfallet på 20 % 
var det 16 % som var sjuka/frånvarande medan resterande inte fi ck 
fylla i enkäten för sina föräldrar eller inte ville fylla i enkäten.
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Kön, födelseland, boende
Av ungdomarna var 1 370 (52 %) pojkar och 1 282 (48 %) fl ickor. 
Av samtliga ungdomar var 93 % födda i Sverige. I 88 % var 
mamma och i 87 % var pappa födda i Sverige. De fl esta eleverna, 
72 % bodde med båda sina föräldrar.

Statistik
Enkätsvaren redovisas med beskrivande statistik och vissa kors-
körningar har gjorts för att belysa olika samband. Alla siffror har 
avrundats till heltal. Eftersom man i Halmstad kommun valde att 
årskurs 7 och 9 inte skulle ingå i studien fi nns inte Halmstad med 
då kommunjämförelser har gjorts.

Registerstudier
När det gäller avsnittet om sexuell hälsa redovisas registerdata från 
Smittskyddsinstitutet (klamydia) respektive Socialstyrelsen 
(aborter).

Jämförelse med Ungdomsstudien 2001
Resultaten i denna studie har jämförts med resultaten i den ung-
domsstudie som genomfördes 2001 ”Ungdomars liv och hälsa 
i Halland, FoU-enheten, Primärvården Halland, FoU-rapport 4, 
2001”. En jämförelse har kunnat göras i de fall där samma fråga 
har ställts vid båda undersökningstillfällena. Även om urvals-
förfarandet av skolor och skolklasser i de olika kommunerna har 
gjorts på ett liknande sätt vid de två undersökningarna, så kan dock 
aldrig en fullständig likhet uppnås. Därför måste resultaten av 
gjorda jämförelser mellan de två studierna betraktas med 
försiktighet. 
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3. Hälsa och välbefi nnande
Svenska skolbarn mår förhållandevis bra, de fl esta har goda kam-
rat- och vuxenrelationer och trivs med livet. Ur ett internationellt 
perspektiv är den fysiska hälsan en av de bästa i världen, men när 
det gäller den psykiska hälsan fi nns anledning till oro. I studier har 
man noterat att för fl ickor i 15-årsåldern fi nns en klart negativ trend 
gällande frågan ”Hur trivs du med livet just nu?”. Även i rapporten 
”Hälsa på lika villkor 2005”, som beskriver hälsan/ohälsan i
åldrarna 18 och uppåt, visas att det är den yngre åldersgruppen, 
18-29 år, som skattar sitt psykiska välbefi nnande sämst. Däremot 
skattar de sitt allmänna hälsotillstånd som gott. 

Uppväxtvillkor och hälsa                                                                                               
Ett av elva målområde i Regeringens proposition ”Mål för folk-
hälsan” såväl som ett mål i Hallands folkhälsopolicy handlar om 
barns och ungas uppväxtvillkor. Det fi nns ett mycket starkt sam-
band mellan barn och ungdomars uppväxtvillkor och deras hälsa. 
Av betydelse är t ex familjens socioekonomiska situation, att växa 
upp med en eller två föräldrar, att hamna utanför skola och arbete, 
att växa upp i familj med utländskt ursprung eller att växa upp i 
glesbygd eller storstad. Idag vet man också att en trygg anknyt-
ning mellan barn och föräldrar under spädbarnstiden har betydelse 
för individens psykiska hälsa senare i livet. Genom insatser som 
påverkar familjeförhållanden och skolförhållanden kan barn och 
ungdomars hälsa främjas, och skillnader i uppväxtvillkor utjämnas. 

Föräldrarelation och hälsa 
I rapporten ”Folkhälsopolitisk rapport 2006” från Statens folkhälso-
institut lyfts olika förslag fram som anses extra viktiga med tanke på 
särskilda hot mot folkhälsan och hur folkhälsoarbetets kapacitet och 
kvalitet kan öka. Ett av förslagen gäller ”att breda grupper av
föräldrar med barn i alla åldrar ges möjlighet att delta i föräldra-
stödsgrupper” eftersom forskning visar att goda relationer mellan 
barn och föräldrar ökar möjligheterna till en god hälsa under hela 
livet. Miljön i hemmet och goda relationer mellan barn och förälder 
blir därmed en bestämningsfaktor respektive indikator för hälsa.
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WHO-undersökningen om ungas hälsovanor i skolåldern visar att 
fl er barn växer upp med ensamstående föräldrar i Skandinavien och 
Baltikum än i övriga delar av Europa. Svenska ungdomar är dock 
mer nöjda med sina relationer till föräldrarna än genomsnittet i 
Europa. Enligt SCB:s statistik om barns levnadsförhållanden 
verkar sociala skillnader och ursprung ha liten betydelse för 
relationerna.

Vänskapsrelation och hälsa
Sociala relationer i form av vänskapsrelationer är viktigt för alla 
människor. Behovet av kompisar och aktiviteter, att vara med i ett 
socialt sammanhang ökar under ungdomsåren och är av stor 
betydelse för välbefi nnandet.
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Resultat
”Hur trivs du i stort sett med livet just nu?”

De allra fl esta ungdomarna i Halland trivdes ganska bra/mycket bra 
med livet, 95 % av pojkarna och 89 % av fl ickorna.
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Figur 1a. Hur ungdomar i Halland trivs med livet just nu (%).

Vid en jämförelse årskursvis kunde ses att pojkarna trivdes överlag 
lite bättre än fl ickorna. Dessutom trivdes yngre bättre med livet än 
de lite äldre. Flickorna i årskurs 2 på gymnasiet uppgav i lägst grad 
att de trivdes mycket bra med livet, se fi gur 1a.
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Figur 1b. Hur ungdomar i Hallands kommuner trivs med livet just nu (%).

Bland pojkarna var det fl est som trivdes mycket bra med livet i 
Hylte medan det var fl est som inte trivdes så bra/inte alls bra i 
Laholm. Bland fl ickorna var det fl est som både trivdes mycket bra 
och inte så bra/inte alls bra i Laholm, se fi gur 1b.

I en jämförelse med 2001 års rapport kunde ses att det 2006 var 
fl er fl ickor i Laholm och Kungsbacka samt pojkar i Varberg och 
Kungsbacka som uppgav att de trivdes mycket bra med livet. 
I Falkenberg och Hylte var det färre fl ickor som uppgav att de
trivdes mycket bra med livet 2006 jämfört med 2001. 

Ungdomar som uppgav att de inte trivdes så bra/inte alls bra med 
livet var färre 2006 i jämförelse med 2001 års rapport när det 
gällde pojkar i samtliga kommuner samt när det gällde fl ickor i 
Falkenberg och Varberg. Samtidigt hade det blivit fl er fl ickor i både 
Laholm och Hylte som uppgav att de inte trivdes så bra/inte alls 
bra med livet.
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”Hur mår du rent allmänt?”

I Halland bedömde 96 % av pojkarna och 91 % av fl ickorna att de 
allmänt mådde bra/mycket bra. Det var fl er pojkar, 52 % än fl ickor, 
37 % som uppgav att de mådde mycket bra. Bland fl ickorna var det 
färre som mådde mycket bra, framför allt i årskurs 2 på gymnasiet, 
25 %. Ingen större skillnad kunde ses mellan kommunerna.

”Förståelse från förälder/föräldrar”

I Halland var det 85 % av pojkarna och 84 % av fl ickorna som 
upplevde att deras förälder/föräldrar alltid/ofta visade förståelse för 
dem. Tre till fyra procent upplevde aldrig detta. Ingen större
skillnad mellan årskurserna kunde ses. 

På kommunnivå svarade fl est pojkar i Laholm, 81 % och i Kungs-
backa, 88 % att deras förälder/föräldrar alltid/ofta visade förståelse 
för dem. Bland fl ickorna var siffran lägst för Hylte, 77 % och högst 
för Kungsbacka, 87 %.

”Har det bra hemma”

De allra fl esta ungdomarna i Halland uppgav att de alltid/ofta hade 
det bra hemma, 94 % av pojkarna och 91 % av fl ickorna. Ingen 
skillnad mellan årskurserna kunde ses. 

Bland kommunerna uppgav fl ickorna i Hylte den lägsta siffran,
87 % att de alltid/ofta hade det bra hemma.
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”Tycker du att dina föräldrar har tillräckligt med tid för dig?”

Bland pojkarna i Halland var det 84 % och bland fl ickorna 78 % 
som upplevde att deras föräldrar alltid eller ofta hade tillräckligt 
med tid för dem.
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Figur 2. Hur ungdomar i Halland upplever att föräldrarna har tid för dem (%).

Mellan årskurserna sågs inga större skillnader förutom att fl ickorna 
på gymnasiet upplevde att deras föräldrar i lägre grad än läns-
genomsnittet alltid/ofta hade tillräckligt med tid för dem, 74 %, 
se fi gur 2.

På kommunnivå uppgav fl est pojkar, 90 % och fl ickor, 83 % i 
Laholm att deras föräldrar alltid/ofta hade tillräckligt med tid för 
dem. Något lägre än länsgenomsnittet låg Hyltes pojkar, 79 % och 
fl ickor, 73 % samt Falkenbergs pojkar, 81 %.

”Tycker du att dina föräldrar behandlar dig rättvist?”

Bland pojkarna var det 86 % och bland fl ickorna i Halland 81 % 
som uppgav att de alltid/ofta behandlades rättvist av sina föräldrar. 
Något färre fl ickor på gymnasiet uppgav att de alltid/ofta behandla-
des rättvist av sina föräldrar, 78 %.
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Bland kommunerna var fl ickornas siffror lägre än länsgenomsnittet 
i Hylte, 75 % och i Falkenberg, 78 %. I Kungsbacka var siffrorna 
över genomsnittet, 84 %.

”Kan du prata med dina föräldrar när du vill?”

I Halland uppgav 88 % av pojkarna och 80 % av fl ickorna att de 
alltid/ofta kunde prata med sina föräldrar när de ville. Pojkarna i 
årskurs 7 uppgav detta i högre grad än länsgenomsnittet, 91 %. 

Bland kommunerna uppgav 85 % av pojkarna i Falkenberg och
77 % av fl ickorna i Varberg en något lägre siffra än länsgenom-
snittet, medan fl ickorna i Laholm, 83 % och Kungsbacka, 83 % 
låg över länsgenomsnittet.

”Orolig eller bekymrad för någon av föräldrarna eller 
syskon?”

Av pojkarna i Halland uppgav 14 % och av fl ickorna 17 % att de 
alltid eller ofta var oroliga eller bekymrade över någon förälder 
eller syskon.
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Figur 3. Hur ungdomar i Halland upplever oro eller bekymmer för 
föräldrar eller syskon (%).
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Vid en jämförelse mellan årskurserna sågs att fl ickor i årskurs 9 
och på gymnasiet var mest oroliga eller bekymrade för föräldrar 
eller syskon, se fi gur 3, sid 17. 

Bland kommunerna var fl er pojkar i Laholm, 17 % oroliga för 
någon förälder eller syskon jämfört med länsgenomsnittet. I 
Varberg var det färre pojkar, 10 % och i Hylte färre fl ickor, 13 % 
som kände samma oro.

”Finns det någon vuxen som du kan prata med när du har
problem eller bara behöver prata med någon?”

Av pojkarna i Halland svarade 89 % och av fl ickorna 86 % att de 
hade någon vuxen att prata med. I studien 2001 uppgav över
90 % av alla ungdomar att de hade någon vuxen att prata med när 
de hade problem eller bara behövde prata med någon.

För 2006 kunde ingen större skillnad ses mellan årskurserna för 
pojkar. För fl ickor uppgav 90 % i årskurs 7 att det fanns någon 
vuxen att prata med medan siffran sjönk till 83 % i årskurs 9, för 
att därefter åter stiga till 86 % i gymnasiet.

På kommunnivå låg pojkarna, 92 % och fl ickorna, 90 % i
Laholm över länsgenomsnittet när det gällde att ha någon vuxen att 
prata med, medan pojkarna i Hylte, 85 % och fl ickorna i Falken-
berg, 82 % låg under länsgenomsnittet.
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Beskrivning av gruppen som inte har någon vuxen 
att prata med vid problem eller när de bara behöver 
prata med någon

Tabell 1. En jämförelse av gruppen, som inte har någon vuxen 
att prata med och gruppen som har någon vuxen att prata med.

Enkätfrågor angående symtom, trivsel
med livet, stress i skolan, mobbing m m

Har någon
vuxen att
prata med

(n=2 238)
%

Har inte
någon vuxen
att prata med

(n=307)
%

Huvudvärk, mer än en gång/vecka 17 30
Ont i magen, mer än en gång/vecka 12 25
Känt sig nere, mer än en gång/vecka 18 41
Känt sig nervös, mer än en gång/vecka 14 26
Svårt att somna, mer än en gång/vecka 25 42
Mår rent allmänt, mycket dåligt/dåligt 5 23
Trivs inte så bra/inte alls bra med livet
just nu.

7 19

Känner sig sällan/aldrig säker på sig själv 13 27
Känner sig ganska mycket/mycket stressad
av sitt skolarbete

35 50

Har blivit mobbad i skolan det här läsåret,
mer än en gång/vecka

2 6

I gruppen som svarade att det inte fanns någon vuxen att prata med 
vid problem eller när man bara behövde prata med någon var samt-
liga symtom i enkäten vanligare än i gruppen som hade någon vuxen 
att prata med. Dessutom var det bl a vanligare att känna sig ned-
stämd, stressad av sitt skolarbete, vara mobbad och det var nästan 
fem gånger fl er som mådde allmänt mycket dåligt/dåligt, se tabell 1.

”Litar du på vuxna?”

De allra fl esta ungdomar i Halland, både pojkar och fl ickor, uppgav 
att de hade många eller några/någon vuxen som de litade på, 96 % 
respektive 95 %. Resultatet var ungefär detsamma i de olika års-
kurserna och i kommunerna. Dock uppgav fl ickorna i årskurs 9 och 
pojkarna i Laholm i lägre grad att de hade någon vuxen att lita på, 
92 %. I 2001 års rapport uppgav drygt 90 % av alla ungdomar att 
de hade många eller några/någon vuxen att lita på. 
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”Hur många riktiga vänner har du?”

Av de som inte hade någon riktig vän var 2 % pojkar och 1 % 
fl ickor. Inga större skillnader sågs mellan årskurserna eller på
kommunnivå, förutom i Hylte där 4 % av fl ickorna uppgav att de 
inte hade någon riktig vän.
 
I 2001 års rapport uppgav knappt 5 % av alla ungdomar att de inte 
hade någon riktig vän.

”Brukar du känna dig ensam?”

Av pojkarna i Halland var det 7 % och av fl ickorna 15 % som upp-
gav att de alltid/ofta brukade känna sig ensamma. I 2001 års 
rapport svarade 6 % av pojkarna och 12 % av fl ickorna att de 
mycket ofta/ganska ofta brukade känna sig ensamma.
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Figur 4. Andel (%) ungdomar i Halland som alltid/ofta brukar känna sig 
ensamma.

Årskursvis konstaterades för 2006 att det framför allt var fl er fl ick-
or än pojkar som alltid/ofta brukade känna sig ensamma, se fi gur 4.
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På kommunnivå uppgav 10 % av pojkarna i Hylte och Falkenberg 
samt 19 % av fl ickorna i Falkenberg att de alltid/ofta brukade 
känna sig ensamma vilket var högre än länsgenomsnittet. Flickorna 
i Laholm uppgav en lägre siffra, 12 % än länsgenomsnittet.

”Hur ofta känner du dig utanför?”

Av pojkarna i Halland var det 3 % och av fl ickorna 6 % som alltid/
ofta kände sig utanför. I 2001 års rapport var motsvarande siffror 
för pojkarna, 5 % och för fl ickorna 7 %.
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Figur 5. Andel (%) ungdomar i Halland som alltid/ofta känner sig utanför. 

Årskursvis kunde för 2006 ses att fl ickorna kände sig mer utanför 
än pojkarna, se fi gur 5.

I en jämförelse mellan kommunerna kunde inte några större skill-
nader ses förutom bland Hyltes fl ickor där 11 % uppgav att de ofta 
kände sig utanför.
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”Hur ofta känner du dig säker på dig själv?”

I Halland kände sig 75 % av pojkarna och 54 % av fl ickorna alltid 
eller ofta säkra på sig själva. I 2001 års rapport uppgav 60 % av 
alla ungdomarna att de alltid/ofta kände sig säkra på sig själva. 
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Figur 6. Andel (%) ungdomar som alltid/ofta känner sig säkra på sig 
själva. 

För pojkarnas del syntes år 2006 ingen större skillnad mellan 
årskurserna. För fl ickornas del kunde ses att det var fl er som kände 
sig säkra på sig själva i årskurs 7, 59 % än i årskurs 9, 49 % och i 
gymnasiet, 54 %, se fi gur 6.

På kommunnivå uppgav pojkarna i Varberg i lägre grad, 71 % och 
pojkarna i Kungsbacka i högre grad, 79 % att de alltid eller ofta 
kände sig säkra på sig själva. För de övriga kommunernas pojkar 
syntes ingen skillnad mot länsgenomsnittet. Flickorna i Falkenberg 
uppgav i lägre grad, 51 % att de alltid/ofta kände sig säkra på sig 
själva. För de övriga kommunernas fl ickor syntes ingen skillnad 
mot länsgenomsnittet.
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”Hur tycker du att du ser ut? ”

I Halland tyckte 6 % av pojkarna och 16 % av fl ickorna att de inte 
såg speciellt bra ut/inte alls såg bra ut. Dessa andelar var 2001, 8 % 
för pojkarna och 16 % för fl ickorna.

Inga stora skillnader kunde ses 2006 mellan årskurserna, varken 
för pojkar eller fl ickor. 

I kommunerna syntes ingen skillnad mot länsgenomsnittet,
förutom bland fl ickorna i Hylte där 22 % uppgav att de inte såg 
speciellt bra ut/inte alls såg bra ut. 

Diskussion
Det fi nns en hel del att glädja sig åt vad gäller hälsan och välbefi n-
nandet hos ungdomar i årskurs 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet i 
Halland. De allra fl esta mår bra, trivs med livet och upplever att 
deras föräldrar alltid eller ofta visar förståelse för dem. Över 90 % 
av alla elever uppger att de har det bra hemma och att föräldrarna 
har tillräckligt med tid för dem. Det fi nns någon vuxen att prata 
med om man har problem eller bara behöver prata med någon och 
nästan alla upplever att de har några eller någon vuxen som de litar 
på. Dessutom uppger de allra fl esta eleverna att de har en, två eller 
fl era vänner.

Men vi kan också se en mindre bra sida vad gäller 
välbefi nnandet

! det fi nns en skillnad mellan pojkars och fl ickors hälsa och 
välbefi nnande, i de allra fl esta fall till fl ickornas nackdel

! det fi nns en åldersskillnad där vi kan se att hälsan och väl-
befi nnandet minskar med åldern. Särskilt fl ickor i årskurs 9 
uppger att de upplever en sämre hälsa/välbefi nnande

! att det är stora skillnader i hur man upplever att man har det 
beroende på om man har ”någon vuxen att prata med om 
man har problem eller bara behöver prata med någon” eller 
om man inte har det – till den senare gruppens nackdel.
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Några fakta som bör uppmärksammas:
! 5 % av pojkarna och 11 % av fl ickorna trivs inte så bra eller 

inte alls bra med livet.
! 16 % av pojkarna och 22 % av fl ickorna uppger att föräld-

rarna bara ibland eller sällan/aldrig har tillräckligt med tid 
för dem. För fl ickor i gymnasiet är siffran 26 %.

! 12 % av pojkarna och 20 % av fl ickorna uppger att de bara 
ibland eller sällan/aldrig kan prata med sina föräldrar när de 
själva vill.

! Många ungdomar är alltid/ofta oroliga för någon förälder 
eller syskon, 14 % av pojkarna och 17 % av fl ickorna.

! 11 % av pojkarna och 14 % av fl ickorna (17 % i årskurs 9) 
har inte någon vuxen att prata med när de har problem eller 
bara behöver prata med någon. 

! 7 % av pojkarna och 15 % av fl ickorna känner sig alltid/ofta 
ensamma. Speciellt fl ickor känner sig mer utanför ju äldre 
de är.

! Fler fl ickor, 16 % än pojkar, 6 % uppger att de inte ser
speciellt bra ut/inte alls ser bra ut.

Att hantera påfrestningar
Ungdomar har olika sätt att hantera påfrestningar, så kallad coping-
förmåga. De vanligaste copingstrategierna för äldre ungdomar är 
planering av problemlösning och positiv omvärdering/omprövning, 
medan yngre oftare söker socialt stöd. Yngre ungdomar använder 
mer familjerelaterade copingstrategier medan ungdomar i mellan-
tonåren använder mer av avkopplingsstrategier. En åldersbrytpunkt 
för att utveckla sina copingstrategier tycks vara omkring 15 år. De 
tidigt inlärda copingstrategierna behåller man samtidigt som man 
utvecklar nya och mer anpassade när man blir äldre. Skolan utgör 
en utmärkt arena för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande 
och stärka elevernas hälsa  och välbefi nnande såväl fysiskt, psy-
kiskt som socialt. Att från tidig ålder lära ut samt underhålla fung-
erande copingstrategier kan vara ett sätt.
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Föräldrastödsgrupp
Vi vet idag att relationen mellan barn och föräldrar i mycket hög 
grad påverkar individens framtida hälsa och välmående. Enkät-
svaren visar att en hel del ungdomar inte har någon vuxen att prata 
med och få socialt stöd av. Därför är det av största vikt att utveckla 
föräldrastödsgrupper för föräldrar till barn och ungdomar i allaåld-
rar. Det är också bl a detta som prioriteras i den Folkhälsopolitiska 
rapporten 2006 inom målområdet ”Trygga och goda uppväxtvill-
kor”.
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4. Livet i skolan
Det fi nns undersökningar som tyder på att ungdomar är nöjda med 
sin skola och att ca 80-90 % av ungdomar på högstadiet och gym-
nasiet trivs i skolan. Det har även visat sig fi nnas samband mellan 
trivsel i skolan och hur man trivs i livet. Likaså att goda relationer 
mellan lärare och elev ökar möjligheten till framgångsrikt arbete i 
skolan. 

Infl ytande
Både i arbetsmiljö- och skollagen framkommer det att elever har 
rätt till infl ytande i skolan, vilket också är grundläggande för barns 
mänskliga rättigheter. I en forskningsöversikt från Statens folk-
hälsoinstitut framkommer att barns hälsa gynnas av ökat infl yt-
ande. När elever får större möjlighet att påverka hur arbetet bör 
utformas och organiseras så är det lättare för dem att känna att 
skolarbetet blir meningsfullt, lustfyllt och mindre stressande. 



UNG I HALLAND

28

Stress
Flera rapporter bland ungdomar i skolan har bl a visat att 80 % 
av dem anser att skolan ger upphov till stress och att ca hälften 
av dem känner sig stressade minst en gång i veckan. Det har även 
framkommit att dubbelt så många fl ickor som pojkar känner sig 
stressade fl era gånger i veckan. Orsaken till känslan av stress i sko-
lan är olika, men de främsta skälen är för mycket läxor, ingen lugn 
och ro i klassen, för mycket prov, för höga krav på sig själva och 
att läraren ställer för höga krav. 

Kränkande behandling
Det har visat sig att många ungdomar känner sig rädda och oroliga 
i skolan för att bli illa behandlade. Skolan har här ett tydligt ansvar 
att aktivt förebygga och motverka alla former av kränkande be-
handling. 

I ungdomsstyrelsens rapport ”Ung idag 2006” framkommer att an-
delen elever som anser att deras skola gör mycket för att förhindra 
mobbing och annan kränkande behandling har ökat mellan 1993 
och 2003 från 50 % till 75 % Samtidigt har andelen ungdomar som 
känt sig mobbade eller trakasserade av andra elever ökat från
2 % till 4 % under samma tidsperiod. 

Skolk
En god psykosocial arbetsmiljö i skolan är av stor betydelse för att 
förhindra att elever skolkar. Det har framkommit i en rapport att 
drygt två tredjedelar aldrig skolkar från skolan men att frånvaron 
från skolan ökar med åldern. I nämnda rapport framkommer även 
att de två femtedelar som åtminstone någon gång har varit borta 
från skolan utan lov upplevt att inga åtgärder vidtagits när de åter-
vänt till skolan.
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Resultat
”Vad tycker du om att gå i skolan?”

Av pojkarna tyckte 83 % och av fl ickorna 88 % att det var bra eller 
mycket bra att gå i skolan.

Figur 7. Ungdomar i Halland som tycker det är bra/mycket bra att gå i 
skolan (%). 

Flickor i årskurs 7 tyckte bättre om att gå i skolan än övriga fl ickor. 
Bland pojkarna var det ingen större skillnad, se fi gur 7. Resultatet 
var ungefär detsamma 2001.

I en jämförelse med länsgenomsnittet, 17 % för pojkar och 12 % 
för fl ickor, så var det fl est pojkar från Laholm, 24 % och fl ickor 
från Kungsbacka, 16 % som inte tyckte om att gå i skolan. 

”Känner du dig trygg i skolan?”

Frågan om ungdomarna kände att de var trygga i skolan visade att 
92 % av pojkarna och 91 % av fl ickorna nästan alltid eller alltid var 
trygga i skolan. Liksom vid 2001 års mätning var det gymnasister 
som kände sig mest trygga. 
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Det fanns ingen större skillnad bland kommunerna. De ungdomar 
som kände sig otryggast i skolan var pojkarna från Laholm, 17 % 
jämfört med länsgenomsnittet på 8 %.

”Känner du dig stressad av ditt skolarbete?”

Av pojkarna i Halland upplevde 29 % och av fl ickorna 44 % 
ganska mycket eller mycket stress av skolarbetet.
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Figur 8a. Andel (%) ungdomar i Halland som känner sig ganska mycket/
mycket stressade av skolarbetet.

Ju äldre ungdomarna var desto mer upplevde de sig stressade av 
skolarbetet. Samma tendens framkom 2001. Dock upplevde fl er 
ungdomar stress 2001 i jämförelse med 2006, se fi gur 8a.
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Figur 8b. Andel (%) ungdomar i Hallands kommuner som känner sig 
ganska mycket/mycket stressade av skolarbetet. 

Det var framförallt fl ickor från Kungsbacka, 47 % som kände sig 
stressade av sitt skolarbete. I Hylte var färre pojkar, 18 % och i La-
holm färre fl ickor, 33 % stressade av skolarbetet i jämförelse med 
länsgenomsnittet, se fi gur 8b. 
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”Upplever du att det på din skola är bråkigt på rasterna?”

Av pojkarna i Halland var det 21 % och av fl ickorna 17 % som 
upplevde att det ofta eller alltid var bråkigt på rasterna. Upplevel-
sen av bråkighet minskade med stigande ålder. 
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Figur 9. Andel (%) ungdomar i Hallands kommuner som tycker att det 
ofta eller alltid är bråkigt på rasterna.

I jämförelse mellan kommunerna var det fl est pojkar från Laholm, 
35 % och minst pojkar från Hylte, 15 % som upplevde att det var 
bråkigt på rasterna. Bland fl ickorna var det fl est från Laholm, 30 % 
och minst från Falkenberg, 8 % som upplevde bråkighet på ras-
terna, se fi gur 9.

”Upplever du att det på din skola är bråkigt på skollunchen?”

Cirka 10 % av ungdomarna upplevde att det ofta eller alltid var 
bråkigt i samband med skolluncherna. Det var fl est pojkar i årskurs 
9, 15 % som upplevde det bråkigt på luncherna. 

Bland kommunerna var det framförallt pojkar i Laholm, 17 % och 
Kungsbacka, 14 % som upplevde att det var bråkigt i samband med 
skollunchen. Det var däremot få pojkar från Hylte, 3 % som upp-
levde det så. 

Pojkar Flickor
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”Upplever du att det på din skola är för hög ljudnivå?”

På frågan om ungdomar upplevde att det var för hög ljudnivå i sko-
lan så svarade 51 % av pojkarna och 59 % av fl ickorna att de ofta 
eller alltid upplevde det. Ju äldre ungdomarna var desto mindre 
besvär upplevde de. 

Flest pojkar från Laholm, 63 % upplevde att det var för hög ljud-
nivå i skolan och minst andel pojkar från Hylte, 47 %. Bland fl ick-
orna var det störst andel från Hylte, 68 % som upplevde att det var 
för hög ljudnivå i skolan. För övriga kommuner syntes inga större 
skillnader.

”På vår skola är eleverna med och bestämmer reglerna”

I undersökningen framkom att 38 % av pojkarna och 43 % av fl ick-
orna instämde helt eller ganska mycket när det gällde att vara med 
och bestämma reglerna på sin skola.
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Figur 10a. Andel (%) ungdomar i Halland som tycker att de helt/ganska 
mycket är med och bestämmer reglerna på skolan. 

Det var ungdomar i årskurs 9 samt pojkarna överlag som var mest 
tveksamma till om de fi ck vara med och bestämma regler i skolan, 
se fi gur 10a. Samma resultat sågs vid undersökningen 2001. 
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Figur 10b. Andel (%) ungdomar i Hallands kommuner som tycker att de 
helt/ganska mycket är med och bestämmer reglerna på skolan. 

Bland fl ickorna var det fl est i Laholm, 55 % och minst i Varberg, 
31 % som upplevde att de kunde påverka reglerna. Bland pojkarna 
upplevdes infl ytandet störst i Falkenberg, 47 % och minst i Kungs-
backa, 34 %, se fi gur 10b.
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”Eleverna behandlas för strängt på den här skolan”

Det var fl er pojkar, 19 % än fl ickor, 10 % som upplevde att de 
behandlades för strängt i skolan. Det var vid både 2001 och 2006 
års mätning som företrädesvis pojkar i årskurs 9 var av den upp-
fattningen. 
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Figur 11. Andel (%) ungdomar i Hallands kommuner som instämmer 
helt/ganska mycket i att de behandlas för strängt på skolan.

Störst andel pojkar som upplevde att de behandlades för strängt på 
skolan var från Laholm, 28 %. Det var inte ens hälften så många 
pojkar från Falkenberg, 13 % som upplevde detsamma. Bland 
fl ickorna var skillnaderna inte så stora vid jämförelse mellan
kommunerna, se fi gur 11.

”Reglerna är rättvisa på den här skolan”

Vid 2001 års mätning var det drygt hälften av ungdomarna som
ansåg att reglerna var rättvisa på skolan. Vid 2006 års mätning 
hade siffrorna stigit. Det var 67 % av pojkarna och 73 % av fl ick-
orna som ansåg att reglerna var rättvisa på skolan.

Pojkar Flickor
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Det var framförallt i årskurs 9 som fl est ungdomar ansåg att reg-
lerna inte var rättvisa. Bland kommunerna var det fl est missnöjda 
pojkar, 41 % och fl ickor, 31 % från Laholm och mest nöjda pojkar 
från Hylte, 74 % och fl ickor från Falkenberg, 77 %.

”Upplevelse av att skolan är ett trevligt ställe att vara på”

Hälften av ungdomarna 2001 beskrev sin skola som ett trevligt 
ställe att vara på. 2006 var det fl er ungdomar som hade en positiv 
bild av att vara på skolan. Det var något fl er fl ickor, 69 % än poj-
kar, 64 % som var positiva. Både 2001 och 2006 var det ungdomar 
i årskurs 9 som gav en mer negativ bild. Det var både pojkar, 81 % 
och fl ickor, 86 % från Falkenberg som var mest positiva och tyckte 
att skolan var ett bra ställe att vara på.

”Upplevelse av att känna sig hemma på skolan”

Det var 75 % bland ungdomarna som kände sig hemma på sin 
skola. Vid undersökningen 2001 var motsvarande siffra 60 %. Både 
2001 och 2006 var det ungdomar i årskurs 9 som kände sig minst 
hemma på skolan. Det var ingen större skillnad i uppfattningen 
mellan könen.

Ungdomar från Falkenberg kände sig mest hemma på sin skola,
79 %. Det var minst antal pojkar från Laholm, 57 % och fl ickor 
från Hylte, 63 % som kände sig hemma på skolan.
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”Lärarnas och föräldrarnas förväntningar på eleven samt elev-
ens krav på sig själv i skolan”
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Figur 12. Andel (%) ungdomar i Hallands kommuner som upplever för 
höga krav från lärarna, föräldrarna och sig själva.

Det var fl er pojkar än fl ickor som upplevde för höga krav från sina 
föräldrar angående skolarbetet. Det var pojkar i årskurs 7 och 9 och 
fl ickor i årskurs 7 som kände mest krav från föräldrar, se fi gur 12. 
Vid undersökningen 2001 var det 3 av 10 föräldrar som förväntade 
sig för mycket av ungdomarnas skolarbete. Det var således fl er 
pojkar 2006 som upplevde krav från föräldrarna i jämförelse med 
2001. 

I Falkenberg upplevde pojkarna i högre utsträckning, 47 % och i 
Laholm i mindre utsträckning, 38 % krav från föräldrarna jämfört 
med länsgenomsnittet. Flickorna från Hylte, 44 % upplevde mest 
krav och de från Kungsbacka, 30 % minst krav från föräldrarna i 
jämförelse med övriga kommuner i länet.

Ungdomars uppfattning av lärarnas förväntningar och krav på dem 
skilde sig mellan könen. Fler pojkar, 39 % än fl ickor, 33 % kände 
höga förväntningar och krav. Ungdomarna i årskurs 9 upplevde 
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mest krav från lärarna, se fi gur 12. I jämförelse med 2001 var det 
fl er pojkar 2006 som kände höga krav från lärarna. Det var 25 % 
av fl ickorna från Kungsbacka som upplevde höga förväntningar 
och krav från lärare i jämförelse med nästan dubbelt så hög siffra 
för pojkarna i Hylte.

Hälften av fl ickorna och en tredjedel av pojkarna hade höga krav 
på sig själva när det gällde skolarbetet. Bland fl ickorna ökade de 
egna kraven med åldern, medan det var minst pojkar från gymna-
siet som hade höga krav på det egna skolarbetet, se fi gur 12. Kom-
munvis såg man att pojkarna från Laholm var de som hade lägst 
krav på sig själva, 23 %, i förhållande till länsgenomsnittet, 29 %.

”Utsatt för mobbing minst en gång i veckan”

Av ungdomarna upplevde 90 % att de aldrig hade blivit mobbade. 
Det var 6 % färre ungdomar än 2001. Ungdomar som upplevde att 
de blivit mobbade minskade med stigande årskurs. Ca 3 % hade 
blivit mobbade en gång i veckan eller mer. Då liknande resultat 
framkom 2001 har det inneburit att den regelbundna mobbningen 
inte minskat sedan dess. 

Cirka 3 % av ungdomar i Halland uppger att de mobbas en eller fl era 
gånger i veckan.
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”Brukar du skolka?”

Det var 58 % av pojkarna i Halland och 65 % av fl ickorna som 
aldrig hade skolkat, i årskurs sju var motsvarande siffror 84 % 
respektive 87 %. I årskurs 7 och 9 var det cirka 1-2 % av ungdo-
marna som skolkade minst ett par gånger i veckan. På gymnasiet 
var det 8 % av ungdomarna. Liknande resultat framkom 2001.

Det var fl er pojkar från Hylte och Varberg, cirka 64 % som aldrig 
hade skolkat i jämförelse med övriga kommuner. Bland fl ickorna 
var det fl est från Hylte, 76 % och Laholm, 72 % som aldrig hade 
skolkat. Det fanns inga större skillnader mellan kommunerna angå-
ende högfrekventa skolkare.

Diskussion
Trivsel i skolan
Olika undersökningar har visat att ungdomar tycker om att gå i 
skolan, trivs och känner sig hemma där. Det är en bild som över-
ensstämmer med vad som nu framkommit bland ungdomar från 
Halland. Det är t o m så att fl er halländska ungdomar har en positi-
vare bild av skolan 2006 i jämförelse med 2001. 

Öka infl ytandet över regler
Ungdomar har rätt till infl ytande i skolan men allt för få ungdomar 
i Halland, speciellt de i årskurs 9, upplever att de kan vara med och 
bestämma reglerna i skolan. Liknande resultat framkommer i Barn-
ombudsmannens rapport. Att skapa ett ökat infl ytande kan vara en 
viktig uppgift för ökad trivsel i skolan.

Pojkar känner yttre krav och fl ickor inre krav
Det fi nns ett antal studier som visar att ungdomar, speciellt fl ickor, 
känner sig stressade i skolan. Denna studie visar på samma pro-
blem. Stress har blivit ett vardagsproblem för ungdomar, vilket 
delvis kan relateras till egna krav samt vilka förväntningar som 
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lärarna och föräldrarna har på dem i skolan. Bland de halländska 
ungdomarna var det betydligt fl er fl ickor som hade höga krav på 
sig själva, medan det var fl er pojkar som upplevde att både lärare 
och föräldrar hade höga förväntningar på dem. 

Eftersom det framkommit att ungdomar känner sig stressade har 
regeringen beslutat att utreda ungdomars livssituation utifrån stress 
och dess konsekvenser för den psykiska hälsan. Även lokalt i varje 
enskild skola måste frågan om ökad stress lyftas fram och åtgärdas.

Hög ljudnivå
Stress kan även relateras till för hög ljudnivå i skolans lokaler, 
eftersom det motverkar både koncentration och behov av avkopp-
ling från skolarbetet, exempelvis i skolmatsalen. I denna studie är 
det över hälften av ungdomarna som upplever att det var för hög 
ljudnivå i skolan, vilket även framkommit i andra studier.

Det har bl a visat sig att många ungdomar föredrar fl era mindre 
matrum framför en enda stor skolmatsal, därför att det i högre grad 
kan ge en lugnare måltidsmiljö. 

Mobbing har inte minskat sedan 2001
I Halland har inte den regelbundna mobbingen minskat sedan 
2001. Andra studier visar på samma trend. Det kan tyckas att det är 
få ungdomar som blir regelbundet kränkta och mobbade när man 
pekar på att det ”bara” är 3 %. Det bör då framhållas att i denna 
studie bland 2 650 ungdomar så innebär det att cirka 80 ungdomar 
blir regelbundet mobbade. Om man räknar om siffran för hela 
Halland så skulle det innebära att cirka 350 ungdomar regelbundet 
blir mobbade i årskurserna 7, 9 och årskurs 2 på gymnasiet. Därför 
välkomnas regeringsbeslutet om att lärarutbildningens examens-
ordning fordrar att blivande lärare framöver måste kunna förebyg-
ga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling i 
skolan. 
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5. Sexuell hälsa
Sexualiteten är viktig för människor under hela livet. En positiv 
sexualitet är kopplad till glädje, närhet, gemenskap och kärlek. 

De tidigaste sexuella erfarenheterna görs ofta genom att den egna 
kroppen, lusten och sexualiteten utforskas i enskildhet. Att ha sexu-
ella relationer med smeksex en lång tid innan första samlaget kan 
vara ett bra sätt att lära sig hur kroppen fungerar sexuellt tillsam-
mans med en annan människa.
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Ungdomar har ett oändligt intresse och behov av kunskap om 
sexualitet och sig själva som sexuella varelser. De har genom 
media och Internet tillgång till stora mängder information. Det 
fi nns många bra och informativa webbsidor men också webbsidor 
med beskrivningar och skildringar av sexualitet som ofta är både 
spektakulära och som domineras av krav och prestation. Genom 
dokusåpornas ofta gränsöverskridande underhållning, får barn och 
ungdomar del av slit- och släng perspektivet på vuxnas sexualitet.  
I en svensk studie visades att 96 % av pojkar och 71 % av fl ickor 
på gymnasiet hade läst eller sett pornografi . Drygt hälften ansåg 
att de inte själva påverkades, medan tre fjärdedelar ansåg att andra 
påverkades av porr.

Andra faktorer som kan påverka ungdomars syn på sig själva och 
på sin sexualitet är erfarenheter av oönskade graviditeter, aborter 
och sexuellt överförbara infektioner, vilka alla har ökat i frekvens 
sedan mitten av 1990-talet.
 
Klamydia i Halland
Klamydia, som är den i särklass vanligaste sexuellt överförbara 
infektionen i Sverige, orsakas av bakterier. Kondom ger ett re-
lativt säkert skydd om kondomen är hel och används under hela 
samlaget. Många som smittas märker inte att de har infektionen, 
därför är det vanligt med smittspridning utan att de inblandade vet 
om det. En obehandlad infektion kan leda till nedsatt fertilitet och 
sterilitet, både hos män och hos kvinnor. 

De fl esta klamydiaprov i Halland tas på de sex ungdomsmottag-
ningarna som fi nns i länet. Under 2005 togs 57 % av alla prov där, 
vilket är en ökning sedan 2001 då 43 % av alla prov togs på länets 
ungdomsmottagningar.
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Figur 13. Antal ungdomar i Halland 15-19 år som anmälts för klamydia  
1996-2005. (Källa: Smittskyddsinstitutet) 

Sedan 1996 har antalet anmälda klamydiafall i Halland ökat mar-
kant. För fl ickor mellan 15-19 år har antalet anmälda fall blivit 
mer än fyra gånger så många under 10-årsperioden och för pojkar 
i samma åldersgrupp hade antalet klamydiafall ökat sex gånger. 
Under 2004 sågs den största ökningen i denna åldersgrupp.

Efter diagnosen klamydiainfektion är det viktigt att uppmuntra och 
motivera för användning av kondom. Informationen som ges ska 
handla om att normalisera, inte att fördöma. Osäkerhet inför fram-
tida reproduktiv hälsa är vanlig bland ungdomar, men även oro för 
partners reaktion utifrån klamydiainfektionen. Detta visar på behov 
av stöd från barnmorskor, läkare, kuratorer och annan personal 
som ungdomarna möter i samband med diagnosen.

Oönskade tonårsgraviditeter och aborter i Halland
En oönskad graviditet innebär ett livsavgörande beslut, det är en 
mycket komplex situation för en tonåring. Det är avgörande att 
fl ickan/kvinnan får stöd och blir stark i sitt beslut oavsett om hon 
väljer abort eller att bli mamma. Även för pojken/mannen är det av 
stor betydelse att få diskutera och refl ektera över situationen, att bli 
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sedd och lyssnad på, både själv och tillsammans med fl ickan/kvin-
nan. Av kända graviditeter hos tonåringar avslutas knappt 80 % 
med abort. Bland de yngsta, 15-16 åringarna, avslutas fl ertalet av 
graviditeterna med abort.

Aborttalen i Sverige är högst i de tre största städerna men tonårs-
aborterna ökar mest utanför storstäderna. Halland är ett av de län 
där tonårsaborterna ökat markant de senaste 10 åren.
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Figur 14. Antalet aborter/1000 kvinnor upptill 19 år i Halland 1996-2005. 
(Källa: Socialstyrelsen) 

Från en nivå på 12,5 aborter per 1000 kvinnor 1999 ökade antalet 
till 15,4 år 2000. Därefter har antalet tonårsaborter legat kring en 
för Halland hög nivå, mellan 19,9-21,5 per 1000 kvinnor upp till 
19 års ålder, se fi gur 14.

Sexuella övergrepp
Att utsättas för en sexuell handling mot sin vilja påverkar både
den psykosociala hälsan och sexuallivet. Olika studier visar att
7-12 % av svenska kvinnor har varit utsatta för sexuellt ofredande 
eller övergrepp under sin uppväxt. För pojkar är siffran upp till
4 %. Det är vanligare bland fl ickor att dessa övergrepp skett inom 
familjen, 14-56 % medan siffran för pojkar i olika studier är 0-25 %.
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Övergrepp kan vara fysiska men andra typer av sexuellt ofredande 
som blottning och tittande förekommer. Även användning av ett 
sexualiserat språk kan vara kränkande och skrämmande. 
Barn och ungdomar som varit utsatta för sexuella övergrepp i 
någon form visar ofta signaler på att de inte mår bra. Detta kan ut-
tryckas på olika sätt, t ex genom att lägga skulden på sig själv och 
straffa sig genom att skada sig genom tankar och gärningar. Det 
kan också visa sig genom kraftigt utåtagerande, våldsamhet och 
bedräglighet mot omgivningen.

Diskussion
Det är inte lätt för barn och ungdomar att sortera alla intryck och 
bedöma den information om sexualitet som är tillgänglig för dem. 
När ungdomar får bestämma själva hur de skulle vilja ha sex- och 
samlevnadsundervisningen, vill de att den ska vara varierande av-
seende arbetssätt, de vill ha mycket tid för samtal och för refl ektion 
med vuxna. Undervisningen ska också tas på allvar och utgå från 
ungdomarnas ålder och erfarenhet.

Nationella mål
Trygg och säker sexualitet och god reproduktiv hälsa är beskrivet i 
Regeringspropositionen, målområde nr 8 som antogs av riksdagen 
2003 för den nya folkhälsopolitiken. Här beskrivs vikten av fort-
löpande kvalitetssäkring av skolornas sex- och samlevnadsunder-
visning, fortbildning av lärare, att ungdomsmottagningarnas verk-
samhet ska utvärderas och kvalitetssäkras samt att mottagningarna 
ska vidareutveckla sitt arbete med att öka tillgängligheten för unga 
män. I målområde 7 beskrivs vikten av gott skydd mot smittsprid-
ning, bland annat av sexuellt överförbara infektioner. 

Resurser för att främja en positiv sexualitet
Skolan har tillsammans med bland annat ungdomsmottagningarna 
en viktig roll som kunskapsförmedlare, inte minst som motvikt till 
den kravfyllda och spektakulära sexualiteten som beskrivs i media 
och på Internet.
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Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan i Sverige har i jäm-
förelse med andra länder haft en stabil position. Utifrån skolplanen 
ska undervisningen löpa som en röd tråd, från de första årskurserna 
ända upp till sista året på gymnasiet. Omfattningen och upplägget 
av undervisningen är ofta beroende av den enskilde lärarens enga-
gemang, kunskaper och förmåga att diskutera med ungdomar. 

I Sverige fi nns det i stort sett en ungdomsmottagning i varje kom-
mun. Syftet med verksamheten är att genom helhetssyn, lyhördhet 
och långsiktigt arbete främja fysisk, psykisk och social hälsa för 
ungdomar. Arbetet, som ska vara både individinriktat och utåtriktat 
gentemot framförallt skolor, handlar mycket om att ge ungdomar 
en positiv syn på sig själva som individer och att förmedla en posi-
tiv syn på sexualitet. 

Unga människor har den största delen av sitt sexuella liv framför 
sig och därför är det av stor betydelse att samhället genom bl a 
fritidsgårdar, föräldrastödsgrupper, skolan och hälso- och sjukvår-
den skapar möjligheter för samtal med ungdomar kring alla deras 
frågor om lust och sexualitet.
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6. Fysisk aktivitet
Fritiden är mycket värdefull för ungdomar. Då kan de umgås med 
kompisar och ägna sig åt olika aktiviteter som ger fritiden innehåll 
och mening. Det är dock stora olikheter i ungdomars fritidsvanor. 
Det beror på att det fi nns lokala variationer i form av olika utbud, 
olika traditioner samt olika livsvillkor. Fritiden är en arena där 
stilar och identiteter prövas, men också där ungdomar utvecklas 
och skaffar sig olika kompetenser. De fritidsaktiviteter som ung-
domar främst är intresserade av är att umgås med kamrater, lyssna 
på musik, se på tv och video, vara uppkopplad på Internet, vara på 
discon samt att idrotta. 

Fysisk aktivitet
Det fi nns vetenskapligt belagda samband mellan stillasittande/fy-
sisk inaktivitet och ohälsa samt mellan fysisk aktivitet och välbe-
fi nnande. 

Regelbunden fysisk aktivitet motverkar bl a uppkomsten av sjuk-
domar som benskörhet, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och 
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fetma samt reducerar ångest och depression. Såväl barn och ung-
domar som vuxna, som är fysiskt aktiva och idrottar, mår bättre 
både fysiskt och psykiskt. Motionsaktiviteter tycks exempelvis ha 
positiva effekter på humöret, självförtroendet, självkänslan och den 
fysiska självuppfattningen. Fysiskt aktiva barn och ungdomar är 
också friskare som vuxna. 

Motion är kopplad till kön och social tillhörighet
Motionsutövning i skolan och på fritiden är knuten till kön och 
social tillhörighet. Flickor födda utomlands och från familjer med 
lägre utbildning motionerar minst. Flickors intresse får även
mindre genomslagskraft på idrottslektionerna i skolan. Det fl ickor 
uppskattar mest prioriteras lågt. Detta kan få betydelse för vidare 
intresse för fysisk aktivitet. Flickors aktivitetsnivå på idrotts-
lektioner är betydligt lägre än pojkars. En inbjudande fysisk miljö 
har också stor betydelse för hur barn och unga rör sig. Likaså tycks 
tillgången till fria ytor och möjlighet till fysisk aktivitet i bostadens 
absoluta närhet öka den fysiska aktiviteten. I tätbebyggda områden 
är människor också mer fysiskt aktiva än i områden där det är svårt 
att ta sig till skola och idrotts- och fritidsaktiviteter. 

Rekommendationer 
Det saknas fortfarande rekommendationer beträffande fysisk 
aktivitet för barn och unga i Sverige, men de håller på att tas fram. 
Enligt de internationella rekommendationerna bör barn från sex 
års ålder vara fysiskt aktiva under minst 60 minuter per dag på en 
medelhög intensitet.
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Resultat
”Hur ofta brukar du träna på din fritid, så att du blir andfådd 
eller svettas?”

Det var något fl er pojkar, 71 % än fl ickor, 68 % som tränade 2-7 
gånger per vecka utanför skoltid så att de blev andfådda och svetta-
des. Samtidigt var det något fl er pojkar, 15 % än fl ickor, 12 % som 
tränade i liten utsträckning, d v s högst en gång per månad. 
Framförallt var det fl er pojkar än fl ickor i årskurs 7 och på gym-
nasiet som tränade i liten utsträckning. Antalet träningstillfällen 
minskade i takt med åldern.
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Figur 15. Ungdomar i Halland som tränar 2-7 ggr/vecka (%).

Det var fl er fl ickor 2006 som tränade 2-7 gånger per vecka i jäm-
förelse med för fyra år sedan. Ökningen från 2001 till 2006 bland 
fl ickorna var 14 % i årskurs 7, 6 % i årskurs 9 och 8 % på gym-
nasiet. Pojkar i årskurs 7 och på gymnasiet tränade ungefär lika 
mycket 2006 som 2001, se fi gur 15. 
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Pojkar från Kungsbacka, tränade i högre utsträckning, 80 % än 
pojkar från övriga kommuner. Flickor från Hylte, 77 % och Kungs-
backa, 73 % tränade i högre utsträckning än länsgenomsnittet. 
Flickor från Varberg och pojkar från Laholm var de som tränade 
minst.

”Hur ofta motionerar du, t ex promenerar eller cyklar på din 
fritid?” 

Av pojkarna motionerade 44 % och av fl ickorna 53 % lågintensivt 
4-7 dagar i veckan genom att exempelvis promenera och cykla. 
Cirka 15 % av pojkarna och 9 % av fl ickorna rörde sällan på sig 
(högst en gång per månad). 

Det var färre ungdomar 2006 som motionerade i form av promena-
der och cykling 4-7 dagar i veckan jämfört med 2001. Detta gällde 
alla årskurser och bland både pojkar och fl ickor. 

År 2006 rörde ungdomarna i årskurs 7 på sig i högre utsträckning 
än de äldre ungdomarna. Totalt sett rörde sig fl ickorna oftare på 
en lågintensiv nivå i jämförelse med pojkarna. Det var också fl er 
pojkar som nästan aldrig rörde på sig under fritiden. Skillnaden
var störst på gymnasienivå. Där var det 22 % av pojkarna som 
rörde på sig högst en gång i månaden i jämförelse med 10 %
bland fl ickorna.
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Figur 16. Ungdomar i Hallands kommuner som motionerar i form av t ex 
promenader och cykling 4-7 gånger per vecka (%).

Pojkarna från Kungsbacka och Varberg motionerade mer frekvent 
i form av promenader och cykling än de från övriga kommuner i 
länet. Bland fl ickorna var det de från Hylte, Kungsbacka och
Varberg som motionerade oftare i jämförelse med övriga
kommuner i Halland, se fi gur 16.

Mest och minst fysiskt aktiva
För att få fram andelen ungdomar som var i det närmaste fysiskt 
inaktiva korskördes frågan som handlade om träning med den som 
handlade om motion i form av t ex promenader och cykling. De 
ungdomar som tränade 2-7 gånger per vecka visade sig då även 
motionera (t ex promener och cykla) mer än de ungdomar som inte 
tränade på sin fritid. De ungdomar, 10 % som varken tränade eller 
promenerade/cyklade högst en gång per månad kan närmast
betraktas som fysiskt inaktiva.

Pojkar Flickor
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”Hur många timmar i veckan brukar du titta på TV och/eller 
video respektive använda dator/spela TV-spel/dataspel?”
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Figur 17. Ungdomar i Halland som tittar på tv/video eller spelar data/da-
taspel/tv-spel 7 timmar eller mer per vecka (%).

TV/video
Det var fl er pojkar, 45 % än fl ickor, 38 % i Halland som tittade sju 
timmar eller mer på TV och/eller video i veckan. Få ungdomar
tittade aldrig eller ytterst lite på TV och/eller video. 

I årskurs 7 var det ungefär lika många pojkar och fl ickor som 
tittade på tv och video i hög utsträckning. Därefter blev det en 
skillnad mellan könen. Ju äldre fl ickorna var i desto lägre utsträck-
ning tittade de på TV och/eller video. Bland pojkarna var det mest 
gymnasisterna som tittade på tv och video, se fi gur 17.  

I 2001 års studie var det ingen skillnad mellan könen, medan det i 
denna studie var fl er pojkar som i högre utsträckning tittade på TV 
och video. 
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Pojkar från Falkenberg och Hylte tittade mest på TV eller video 
medan fl ickorna från Varberg och Kungsbacka i minst omfattning 
tittade på TV eller video jämfört med övriga kommuner. 

Dubbelt så många pojkar, 54 % som fl ickor, 27 % använde dator, 
tv-spel/dataspel sju timmar eller mer i veckan. Få av pojkarna,
6 % använde aldrig eller sällan (mindre än en timme i veckan)
dator, tv-spel/dataspel. Motsvarande siffra bland fl ickorna var 18 %.

Även stillasittande aktiviteter, såsom data och tv-spel/dataspel, 
ökade framförallt från årskurs 7 till årskurs 9 bland pojkarna och 
höll sedan i sig på gymnasienivå. Denna tendens återfanns inte 
bland fl ickorna, då det var fl er fl ickor från årskurs 9 som i högre 
grad använde sig av data, tv-spel/dataspel i jämförelse med de 
övriga fl ickorna, se fi gur 17. 

Jämfört med 2001 är det fortfarande fl er pojkar än fl ickor som an-
vänder sig av data, tv-spel/dataspel än fl ickor. Vid förra mätningen 
var det ingen skillnad mellan årskurserna, men vid denna mätning 
använde sig pojkarna från årskurs 7 och gymnasiefl ickor i lägre 
utsträckning av data, tv-spel/dataspel. 
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Pojkar från Falkenberg och fl ickor från Laholm använde sig av 
data, tv-spel/dataspel i lägre grad jämfört med länsgenomsnittet. 

”Deltar du regelbundet (varje vecka) i någon/några fritidsakti-
viteter?”
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Figur 18. Andel (%) ungdomar i Halland som deltar regelbundet i olika 
fritidsaktiviteter.

Idrott var den mest populära fritidsaktiviteten bland såväl pojkar 
som fl ickor. Drygt hälften av ungdomarna deltog i idrott regelbun-
det. Sång och musik var också en av de större fritidsaktiviteterna 
för båda könen, se fi gur 18.

Bland årskurserna framkom att något fl er fl ickor i årskurs 7 deltog 
i dans regelbundet i jämförelse med övriga fl ickor. Ju yngre fl ick-
orna var desto fl er var involverade i ridning. Det var fl est pojkar i 
årskurs 9 som idrottade regelbundet. 

Det som skilde sig bland pojkar i de olika kommunerna var att fl er 
pojkar från Laholm och Hylte höll på med sång och musik och fl er 
från Kungsbacka var aktiva i idrott. Bland fl ickorna var det färre 
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fl ickor från Varberg som aktiverade sig i dans, färre från Falken-
berg var involverade i ridning och färre från Laholm som höll på 
med idrott. Därtill var det fl er fl ickor från Laholm och Hylte som 
höll på med teater och fl er fl ickor från Hylte idrottade. För övrigt 
var det ingen skillnad mellan kommunerna angående regelbundet 
deltagande i fritidsaktiviteter. 

”Är du medlem i någon/några föreningar?”

Knappt två tredjedelar av alla ungdomar var medlemmar i någon 
förening. Det var ingen större skillnad mellan könen.
 
Färre gymnasieungdomar var medlemmar i någon förening i
jämförelse med årskurs 7 och 9.

Fler pojkar från Hylte och Kungsbacka och fl er fl ickor från Hylte 
och Laholm var medlemmar i någon eller några föreningar i
jämförelse med länsgenomsnittet. 

Diskussion
Idrott och motion ger positiva effekter på hälsa och välbefi nnande 
och har dessutom en hög status bland ungdomar. Därför är både 
skola och fritid viktiga arenor i syfte att erbjuda fysisk aktivitet för 
ungdomar. Förändring av olika vanor och beteenden är dock inget 
som kan ske över en natt. Det krävs ett långsiktigt arbete både på 
samhälls- och individnivå, för att skapa ett ökat intresse för idrott 
och motion.

Åtgärder för att främja fysisk aktivitet
Enligt ett av de nationella målen för folkhälsan är det viktigt att 
främja en aktiv fritid. Regeringen har därför skrivit in daglig fysisk 
aktivitet i läroplanen. Likaså har regeringen tilldelat Riksidrotts-
förbundet en miljard kronor under fyra år (som benämns Hand-
slaget) för att ge idrottsföreningar möjlighet att utveckla den lokala 
idrottsverksamheten så att den blir tillgänglig för fl er barn och 
ungdomar, i synnerhet för de som idag står utanför idrotten.
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Föreningsidrotten är stor bland unga, men den når inte alla. Det 
är inte heller en självklarhet att barn och ungdomar rör på sig 
tillräckligt mycket. Andelen barn och ungdomar som är fysiskt 
inaktiva i Sverige uppskattas till ca 10-15 % vilket även ses bland 
ungdomar i Halland. Olika skäl till att ungdomar inte idrottar 
eller motionerar är att de inte tycker att det är roligt och de tycker 
inte om tävlingsmomentet inom idrotten. De upplever dessutom 
tidsbrist p g a skolarbetet, att det kostar för mycket pengar, att de 
inte har prioriterat fysisk aktivitet eller planerat in det i sin vardag. 
Främsta skälet till att ungdomar slutar idrotta tycks vara att de fått 
andra intressen. 

Ungdomar som inte känner sig tillräckligt duktiga i samband med 
idrottsliga aktiviteter, i skolan och på fritiden, motiveras inte heller 
att hålla på med idrott/motion. Om ungdomar istället får chans till 
positiva idrottsliga erfarenheter fi nns det en större möjlighet till ett 
livslångt fysiskt aktivt liv. 

Att inbjuda till idrott och motion
Det har visat sig att ungdomar som aldrig har idrottat och de som 
slutat idrottat faktiskt vill hålla på med idrott, men att tävlingsmo-
menten inte lockar dem. Även om idrottsrörelsen har en ambition 
att skapa en idrott för alla så dominerar den prestationsinriktade 
verksamheten. Ungdomsstyrelsens rapport har även visat att det är 
fl ickor födda utomlands som tränar och idrottar minst. Frågan är 
om ungdomar som står utanför idrotten själva ska ”hitta” till för-
eningarna eller om det är föreningarna som ska försöka söka upp 
dem? Det kan vara svårt att få till någon förändring om inte för-
eningar eller andra organisationer aktivt försöker locka till sig nya 
ungdomar.

Skolans roll
Skolan har en viktig roll när det gäller att skapa möjligheter för 
ungdomar att öka den fysiska aktiviteten. Det fi nns tydliga sam-
band som visar att ungdomar som inte är fysiskt aktiva på sin fritid 
också rör sig mindre på idrottslektionerna, och de som är aktiva på 
fritiden rör sig mer i skolan. En fjärdedel av halländska ungdomar 
är inte tillräckligt fysiskt aktiva på sin fritid. Hur kan skolorna ut-
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veckla sin verksamhet så att just de som i låg grad är fysiskt aktiva 
på fritiden blir stimulerade till en hög aktivitetsnivå på idrotts-
lektionerna? En annan viktig skolfråga är om ungdomar i Halland 
faktiskt får det utrymme för daglig fysisk aktivitet i skolan som de 
ska ha, enligt läroplanen – och i så fall på vilket sätt?
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7. Matvanor
Vad vi äter och vilka vanor vi har 
kring måltiderna påverkar vår hälsa. 
Att äta är en viktig del av vardagen 
och kan vara en positiv upplevelse, 
gärna tillsammans med andra män-
niskor. Det fi nns många olika fakto-
rer som är avgörande för vad vi äter. 
Det handlar om vad vi är vana att 
äta, vad vi tycker om, etiska övervä-
ganden, tradition och överkänslighet 
mm. Det handlar också om vår kun-
skap om mat, ekonomi och utbudet 
av varor.

Hur man äter
Hur mycket vi äter av olika näringsämnen är lika viktigt, som att 
balansen av näringsämnen är den rätta. Kroppen behöver utöver fett, 
kolhydrater och protein också ett 50-tal livsnödvändiga ämnen som 
är viktiga för ämnesomsättningen. Varje essentiellt näringsämne har 
sin speciella uppgift och kan inte bytas ut mot ett annat. De måste 
tillföras kroppen regelbundet. Det optimala är att äta tre huvudmål 
och 1-3 mellanmål med god näringsmässig sammansättning jämnt 
fördelat över dagen. Frukosten behöver innehålla 20-25 % av det 
dagliga energiintaget, måltiden mitt på dagen och kvällsmålet be-
höver vardera innehålla 25-35 %. 

Matmiljö/matglädje
Miljön kring måltiderna är också betydelsefull, att äta i lugn och ro 
är en viktig aspekt. Vuxna är viktiga förebilder när det gäller mat, 
matlagning och måltider. Som vuxen påverkar man barns och ung-
domars känslor och attityder kring mat och dryck. Måltiden är ett 
viktigt tillfälle för social samvaro, oavsett om den är hemma eller i 
skolan. Faktorer som ungdomarna själva fört fram som viktiga för 
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matglädje i skolan är mat på lämplig tid, (ej före kl 11:00), samma 
tid varje dag och tillräckligt med tid för att äta, minst 20 minuter. 
De vill också ha valfrihet med ett tvårätterssystem, de tycker det 
är viktigt med en trevlig miljö, god akustik, utsmyckning och att 
det är snyggt och rent. Både skolan och hemmet är viktiga för att 
skapa goda förutsättningar för barns och ungdomars nyfi kenhet och 
intresse av att laga och äta god bra mat.

Överkonsumtion av mat
Ur ett globalt perspektiv är idag fl er personer överviktiga och feta, 
än undernärda. Västvärlden har en överkonsumtion på livsmedel 
och tillgången på mat förväntas öka ytterligare de närmaste 25 
åren. Det rikliga utbudet innebär att den enskilde konsumenten 
måste vara aktiv och kunnig för att kunna välja rätt och stå emot 
frestelser till att äta och dricka i övermått.

Defi nitioner
Övervikt defi nieras som en riskfaktor för sjukdom och fetma och 
enl WHO defi nieras det som ett sjukdomstillstånd. För vuxna de-
fi nieras övervikt och fetma utifrån BMI (Body Mass Index). BMI 
beräknas som vikten i kg dividerat med längden i meter i kvadrat. 
För barn och ungdomar har ålderskorrigerade BMI-kurvor, ISO-
BMI, tagits fram vilket innebär att man beräknat vad barnets BMI 
skulle motsvara hos en vuxen. ISO-BMI >25 defi nieras som över-
vikt och >30 innebär fetma.

Övervikt och fetma ökar
Sedan ett par årtionden har förändrade levnadsvanor med minskad 
fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor lett till en negativ ut-
veckling. Förekomsten av övervikt och fetma har ökat i alla åldrar. 
Idag är över hälften av män och en tredjedel av kvinnor överviktiga 
eller feta. Det fi nns inga nationella representativa data om barns 
vikt och längd, men resultat från olika studier tyder på att före-
komsten av övervikt och fetma bland barn ökat med mellan två och
fem gånger sedan mitten av 80-talet. Detta skulle innebära att ca 
15-20 % av barnen är överviktiga, varav 1-5 % är feta.
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För barn och ungdomar med övervikt/fetma är det vanligare med 
känsla av otillräcklighet, social osäkerhet, missnöje med sin kropp 
samt svårigheter att hantera stress. De är också i riskzonen för att 
utveckla ätstörningar.

Resultat
”Bantar du just nu?”

Nästan 6 av 10 pojkar och drygt 4 av 10 fl ickor var nöjda med sin 
vikt. Dock ville nästan 2 av 10 pojkar och något mer än 4 av 10 
fl ickor gå ner i vikt. 
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Figur 19. Ungdomar i Halland och deras inställning till sin vikt (%).

I årskurs 7 var 52 % av fl ickorna nöjda med sin vikt, i årskurs 9 var 
42 % nöjda och i årskurs 2 på gymnasiet hade andelen sjunkit till 
35 %. När det gällde bantning så visade studien att fl ickors ban-
tande ökade med åldern, se fi gur 19. 

Hyltes fl ickor var de som var mest nöjda med sin vikt (nästan
50 %). När det gällde bantning var andelen bland fl ickorna lägst i 
Falkenberg, 3 % och högst i Hylte och Kungsbacka, 8 %.



UNG I HALLAND

65

”Hur ofta äter du frukost?”

De fl esta ungdomar, drygt 8 av 10, åt frukost 5-7 dagar per vecka.
Vid en jämförelse med 2001 års studie hade andelen ungdomar 
som åt frukost 5-7 dagar per vecka ökat med 2-4 % bland pojkarna 
och med 4-9 % bland fl ickorna (var något olika i de tre årskurser-
na). De ungdomar som uppgav att de sällan eller aldrig åt frukost 
hade minskat med 2-4 %.

Figur 20. Ungdomar i Halland och deras frukostintag (%).

I studien år 2006 såg vi att pojkar i årskurs 7 oftast åt frukost
(91 %). Flickor åt generellt inte frukost lika ofta som pojkar, men 
för bägge könen blev det sämre med stigande ålder. Bland fl ickor 
i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet var det närmare var tionde 
fl icka som nästan aldrig eller aldrig åt frukost, se fi gur 20.

På kommunnivå åt pojkar i Kungsbacka och Hylte samt fl ickor 
i Kungsbacka frukost varje dag i större utsträckning än i övriga 
kommuner.
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”Hur ofta brukar du äta skollunch?”

Drygt 6 av 10 ungdomar åt skollunch alla skoldagar i veckan. 
Resultatet var ganska jämt fördelat mellan årskurserna. Var fjärde 
fl icka och knappt var tredje pojke åt skollunch 2-4 skoldagar per 
vecka, medan andelen som nästan aldrig eller aldrig åt skollunch 
var 5 % bland alla ungdomar. Högst andel, 9 % fanns bland fl ickor 
i årskurs 9.

De halländska ungdomarna åt oftare skollunch 2006 jämfört med 
2001. Ökningen var störst för fl ickor i årskurs 7. Även för pojkarna 
var det en ökning av andelen som åt skollunch alla skoldagar i 
veckan i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet.  

Knappt varannan pojke i Kungsbacka åt lunch alla skoldagar i 
veckan. De som oftast åt skollunch alla dagar i veckan var fl ickor 
i Falkenberg, 84 %. Pojkar och fl ickor i Kungsbacka var de som i 
störst utsträckning nästan aldrig eller aldrig åt av skollunchen (8 % 
respektive 7 %). 

Matvanor relaterade till förekomst av symtom
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Figur 21. Ungdomar i Halland med olika matvanor relaterade till före-
komst av symtom (%).
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Av de ungdomar som nästan aldrig eller aldrig (0-1 dag per vecka) 
åt frukost respektive skollunch var det dubbelt så många som hade 
ont i magen och huvudvärk mer än en gång i veckan. Det var
markanta skillnader även för andra symtom, se fi gur 21.

”Matvanor gällande frukt och grönsaker”

Flickor åt frukt i större utsträckning än pojkar. Störst var skillnaden 
på gymnasiet där nästan var fjärde fl icka åt frukt fl era gånger om 
dagen jämfört med var tionde pojke. I årskurs 7 åt nästan var femte 
pojke frukt fl era gånger per dag men detta minskade med åldern. 
Generellt sett var det 7 % av alla pojkar som nästan aldrig eller
aldrig åt frukt jämfört med 2 % av fl ickorna. 

På kommunnivå åt fl ickor i Hylte oftare frukt än sina jämnåriga.

Även när det gäller grönsaker var det fl ickorna som åt detta oftare 
än pojkarna, ungefär var fjärde jämfört med var tionde. Dubbelt 
så många pojkar som fl ickor åt nästan aldrig/aldrig grönsaker, 6 % 
jämfört med 3 %. Flickor i årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet 
var de som oftast åt grönsaker, 6 av 10 en till fl era gånger per dag. 

Laholm var den kommun där pojkar i störst utsträckning, nästan 
aldrig/aldrig åt grönsaker.

”Vanor vad gäller mjölk och läsk”

Av pojkarna drack 83 % mjölk en till fl era gånger per dag jämfört 
med 69 % av fl ickorna. Nästan dubbelt så många fl ickor, 11 % som 
pojkar, 5 % drack sällan eller aldrig mjölk. Störst skillnad var det 
mellan pojkar i årskurs 7 där 67 % drack mjölk fl era gånger om 
dagen, jämfört med fl ickor i årskurs 2 på gymnasiet, 35 %.  

Vid en jämförelse kommunvis, mellan pojkar/fl ickor och hur 
många som drack mjölk en till fl era gånger per dag, var det ganska 
jämnt fördelat frånsett att fl ickorna låg 10-15 % under pojkarna.
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Även när det gällde läsk var pojkarna oftare konsumenter och 16 % 
drack läsk en eller fl era gånger per dag jämfört med 7 % av fl ick-
orna. För pojkarna ökade frekvensen av läskdrickande med åldern. 
Detta gällde även för fl ickorna men i betydligt mindre utsträck-
ning. 

Mest läsk drack pojkarna i Hylte, där var fjärde drack läsk en till 
fl era gånger per dag.

”Ungdomars vanor att äta godis och bakverk”

Godisätande en till fl era gånger per dag förekom något oftare hos 
pojkar, 11 % än hos fl ickor, 7 %. Drygt en tredjedel av alla ungdo-
mar åt godis fl era gånger i veckan, medan 5 % sällan eller aldrig 
gjorde det. 

Resultatet visade små skillnader mellan åldersgrupperna. Pojkar 
i Laholm och Hylte var de som i störst utsträckning åt godis en 
eller fl era gånger per dag, 17 %. Flickor i Falkenberg, Varberg och 
Kungsbacka var de som i minst utsträckning åt godis dagligen.

En dryg tredjedel av ungdomarna åt kakor, bullar och tårtor fl era 
gånger i veckan, pojkar något oftare än fl ickor. Ungefär var tionde 
ungdom åt sällan eller aldrig bakverk.

”Chips, pommes frites, hamburgare, varm korv och pizza”

Dubbelt så många pojkar som fl ickor åt chips fl era gånger i veckan, 
upp till fl era gånger per dag, 14 % jämfört med 7 %. Resultatet 
visade inga större åldersskillnader. 

För pojkar var det inga större skillnader på kommunnivå, medan
det för fl ickor i Hylte och Laholm var högst konsumtion av chips 
(10 % respektive 11 %). Lägst konsumtion hade fl ickor i Kungs-
backa, 4 %.

Även när det gällde pommes frites var det dubbelt så många pojkar 
som fl ickor som åt detta fl era gånger i veckan eller oftare, 
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9 % jämfört med 4 %. För pojkar steg konsumtionen med åldern 
vilket inte var fallet med fl ickorna. 

Resultatet visade små skillnader på kommunnivå.
 
Hamburgare och varm 
korv konsumerades 
fl era gånger i veckan 
av pojkarna, tre gånger 
så ofta som fl ickorna 
(10 % respektive 
3 %). Även här ökade 
pojkarnas konsumtion 
med åldern medan 
fl ickornas var relativt 
oförändrad.

Kungsbacka var den kommun där pojkar utmärkte sig mest, 42 % 
åt hamburgare eller varm korv en gång i veckan eller oftare och
14 % åt detta fl era gånger i veckan eller mer. För fl ickor var det 
inga större skillnader på kommunnivå. 16-20 % åt denna typ av 
mat en gång i veckan eller mer och 1-3 % åt fl era gånger i veckan 
eller oftare.

De halländska pojkarna åt pizza i mycket större utsträckning 
än fl ickorna, oavsett ålder. Av fl ickorna åt 13 % pizza en gång i 
veckan, motsvarande för pojkarna var 31 %. Andelen pojkar som åt 
pizza fl era gånger i veckan var 5 % jämfört med 1 % av fl ickorna. 
När det gäller pojkarna ökade pizzaätandet ju äldre de var.
Av fl ickorna åt en fjärdedel sällan eller aldrig pizza, att jämföra 
med en dryg tiondel av pojkarna.
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Diskussion
Andelen halländska ungdomar i årskurs 7, 9 samt i årskurs 2 på 
gymnasiet som äter frukost och skollunch har ökat sedan rapporten 
2001. Trots ökningen är det ändå många som äter frukost alltför 
sällan och ännu sämre är det med skollunchen vilket kan ha bidra-
git till större andel fysiska och psykiska symtom. 

Frukt och grönsaker
Andelen pojkar som nästan aldrig/aldrig äter frukt och grönsaker är 
mer än dubbelt så stor som andelen fl ickor. Liknade resultat kunde 
ses för vuxna i den halländska studien från 2005, ”Hälsa på lika 
villkor”, där resultatet visade att 11 % av kvinnorna äter den re-
kommenderade mängden 5 frukter/grönsaker per dag, jämfört med 
männen där endast 5 % åt denna mängd. Den grupp i studien som 
åt minst frukt/grönsaker var de mellan 18 och 29 år. Detta tyder 
på att det dåliga frukt- och grönsaksintaget grundlagts redan under 
skoltiden.

Sockerrika och energitäta livsmedelsprodukter
Mindre nyttiga/onyttiga sockerrika och energitäta livsmedelspro-
dukter konsumeras i hög utsträckning. Att ungdomar äter godis en 
till fl era gånger per dag är inte alldeles ovanligt. De dricker dess-
utom ofta läsk. Upptill detta är det närmare en fjärdedel som fl era 
gånger i veckan äter kakor, bullar och tårtor. En tidigare studie har 
visat att för 15-åringar stod glass, bakverk, godis och läsk för 15-
20 % av energiinnehållet på vardagar och för 20-25 % på helgerna. 
Dessa sockerrika livsmedel får konsekvenser för blodsocker och 
insulinnivåer, vilket kan rubba matlust och ork för hela dagen.

Matvanor av betydelse för skolresultatet
Tidigare studier har visat att bland ungdomarna med bristfälliga 
vanor vad gäller frukost och skollunch, är rökning, användning av 
alkohol och droger vanligare, de skolkar oftare och har sämre skol-
resultat. Pigga, alerta gymnasieelever äter oftare och mer av skol-
lunchen, och tycker att den smakar bättre. En annan studie har visat 
att de 40 % av ungdomarna som ofta känner sig trötta och hängiga 
äter mer sällan frukost och skollunch, men oftare glass och godis. 
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Att påverka ungdomars matvanor
Det är viktigt att hitta insatser som påverkar ungdomars matvanor 
på ett positivt sätt och att se vilka hinder som fi nns för bra mat-
vanor. Det är också viktigt att fokusera på hälsan och inte bara på 
vikten. Övervikt och fetma har visserligen ökat i stor omfattning 
de senaste årtiondena men även undervikt har blivit vanligare, inte 
minst bland yngre kvinnor. 

Media har stor påverkan hur vi uppfattar budskap och informa-
tion. I en avhandling från 2004 visas att när svenska dagstidningar 
skildrar fetma, handlar det nästan lika ofta om ett utseendeproblem 
som ett hälsoproblem. De artiklar som handlar om ohälsa i sam-
band med överviktig/fetma är ofta färre, svårtillgängliga och med 
mycket medicinsk jargong, medan artiklar som handlar om fetma 
och övervikt som ett kosmetiskt problem ofta får stor plats i media. 

Att vara nöjd med sin vikt
Resultatet visar att endast 6 av 10 pojkar och 4 av 10 fl ickor är nöj-
da med sin vikt. När det gäller fl ickorna vill de gå ned i vikt medan 
pojkarna som inte är nöjda i större utsträckning vill gå upp i vikt. 
Flickornas missnöjdhet och bantning samt pojkarnas önskan att gå 
upp i vikt ökar med åldern. Det fi nns inga vetenskapliga belägg för 
att åtgärder mot fetma leder till ökad förekomst av ätstörningar i 
befolkningen. Däremot kan okontrollerad bantning bland barn och 
ungdomar leda till ätstörningar. Flickorna som i denna rapport är 
missnöjda med sin vikt ligger således klart i riskzonen. 

Nationell handlingsplan
I handlingsplanen för goda matvanor och ökad fysisk aktivitet me-
nar man att eftersom skolan och förskolan når alla barn är skolverk-
samheten av mycket stor betydelse för en hälsofrämjande livsstil. 
Det handlar om att förmedla kunskap t ex genom en ökad satsning 
på hemkunskapsundervisningen under hela skoltiden med såväl 
teoretiska som praktiska kunskaper om mat och matlagning samt 
uppmuntra till en positiv syn på goda matvanor. Den fysiska och 
sociala miljön i skolan ska vara positiv, både som helhet och i sam-
band med skolmåltiderna. Utöver detta måste den mat som serveras 
inom förskola, skola och fritidsverksamhet vara god och nyttig.
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8. Tobak, alkohol och narkotika 
Tobak

Rökning bedöms som ett mycket stort hot mot den fysiska hälsan 
och utgör en riskfaktor för insjuknande i såväl tumörer som hjärt- 
och kärlsjukdomar. Tobaksindustrins kraftfulla marknadsföring har 
sedan lång tid tillbaka bidragit till spridningen av en av vår tids 
mest dödliga gift, som paradoxalt nog andas in på frivillig basis på 
ett legaliserat och accepterat sätt. Den stigande trenden av tobaks-
konsumtion i industrialiserade länder har dock avtagit något under 
de senaste åren. Från 1997 till början av 2000-talet har andelen 
rökare bland skolungdomar varit konstant, men  minskat under de 
senaste åren i Sverige. Flickor röker mer än pojkar, men pojkarnas 
snusning innebär att deras totala tobakskonsumtion blir större än 
fl ickornas. 

Resultat
”Röker du?”

Figur 22. Rökvanor bland ungdomar i Halland (%).
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I årskurs 7 var det drygt 70 % av ungdomarna som aldrig rökt. 
Denna siffra hade i gymnasiet sjunkit till ca 30 %. Andelen dag-
lig/nästan dagligrökare i årskurs 2 på gymnasiet var för pojkar 8 % 
och fl ickor 16 %.

Jämfört med studien 2001 kunde en tydlig minskning av den dag-
liga tobakskonsumtionen konstateras hos både pojkar och fl ickor i 
Halland. T ex rökte i årskurs 9 år 2001 8 % av pojkarna och 12 % 
av fl ickorna medan motsvarande siffror år 2006 var 4 % och 7 %. 
När det gällde andelen feströkare fanns ingen större skillnad
mellan 2001 och 2006.

Tabell 2. Rökvanor bland ungdomar i Hallands kommuner (%) 

Laholm Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka
Pojke

Har aldrig rökt 48 62 55 60 57
Röker bara på fest 14 10 6 9 11
Röker nästan varje dag/
röker varje dag

4 4 5 4 3

Flicka
Har aldrig rökt 54 72 65 53 61
Röker bara på fest 13 7 8 11 10
Röker nästan varje
dag/röker varje dag

8 5 6 7 7

Hylte hade lägst andel rökande ungdomar (pojkar och fl ickor till-
sammans), 9 %, medan Laholm hade högst andel 12 %, se tabell 2. 

”Hur får du vanligen tag på cigaretter?”

Ungdomarna fi ck tag i cigaretter på många olika sätt. De vanligaste 
sätten var att bli bjuden av en kompis eller att köpa själv. Ingen 
större skillnad sågs vid jämförelse mellan könen och mellan
kommunerna.

”Utsätts du för andras tobaksrök inomhus i ditt hem?”

När det gällde passiv rökning hemma svarade 79 % att de aldrig 
hade utsatts för passiv rökning medan ca 10 % utsattes dagligen 
eller nästan dagligen för passiv rökning i sitt hem. 



UNG I HALLAND

76

Snus

Av pojkarna var det 12 % som snusade dagligen eller nästan dag-
ligen medan fl ickorna snusade regelbundet i mycket liten utsträck-
ning.

Pojkarna snusade i betydligt större utsträckning i högre åldrar. An-
delen dagligsnusare bland pojkar i årskurs 7 var 4 % vilket ökade 
till 19 % i årskurs 2 på gymnasiet. När det gällde den tilltagande 
trenden var bilden i stort likvärdig med den tidigare gjorda studien 
år 2001. I årskurs 9 konstaterades dock en markant minskning av 
andelen dagligsnusare, 9 % jämfört med 2001, då andelen var 
18 %.

Tabell 3. Snusvanor bland skolungdomar i Hallands kommuner (%)
 

Laholm Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka
Pojke

Har aldrig snusat 47 64 59 54 54
Bara ibland 7 4 4 4 3
Snusar nästan varje dag 3 1 1 3 2
Snusar varje dag 8 10 6 10 12

Flicka
Har aldrig snusat 78 81 83 70 78
Bara ibland 1 2 2 3 1
Snusar nästan varje dag 0 0 1 0 0
Snusar varje dag 1 1 1 1 0

På kommunnivå kunde ses att lägst andel snusande pojkar fanns i 
Falkenberg och högs andel i Kungsbacka, se tabell 3.
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Alkohol

Mellan 5 000 och 7 000 svenskar dör varje år på grund av sjuk-
domar eller skador som har samband med alkoholdrickande.
Dödligheten bland vuxna storförbrukare av alkohol förefaller ha 
ökat speciellt i de yngre åldersgrupperna. I vår studie ”Hälsa på 
lika villkor” ser vi att störst andel riskkonsumenter av alkohol är de 
i åldersgruppen 18-29 år, 36 %. 

Den totala alkoholkonsumtionen bland båda pojkar och fl ickor 
har ökat fram till början av 2000-talet. Flickornas konsumtion har 
fortsatt att öka medan det hos pojkarna observeras en minskning.
Skillnaden mellan fl ickors och pojkars alkoholkonsumtion har 
minskat tydligt p g a fl ickornas ökade drickande.
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Resultat 
”Har du någon gång druckit alkohol?
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Figur 23. Andel (%) ungdomar i Halland som någon gång har druckit 
alkohol. 

Andelen pojkar som någon gång druckit alkohol varierade från 
48 % i årskurs 7 till 94 % i årskurs 2 på gymnasiet. Ett liknande 
mönster kunde observeras för fl ickorna (38 % respektive 92 %). 
Det fanns en stark tilltagande vana i alkoholkonsumtionen hos 
både pojkar och fl ickor från årskurs 7 till årskurs 2 på gymnasiet. 
Den stora ökningen skedde i intervallet årskurs 7 till årskurs 9, se 
fi gur 23. Jämfört med studien 2001 var det inte någon större för-
ändring. 

Tabell 4. Ungdomar i Hallands kommuner som någon gång druckit 
alkohol (%). 

Kommuner Pojke Flicka

Laholm 81 64
Hylte 69 59
Falkenberg 84 62
Varberg 70 70
Kungsbacka 74 67

Alkoholkonsumtionen var likartad i kommunerna jämfört med 
länsgenomsnittet. I Laholm och Falkenberg fanns dock en något 
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högre andel pojkar som druckit alkohol. I Hylte kommun fanns en 
tendens till lägre värden för båda könen, se tabell 4. sid 78. 

”Hur ofta brukar du dricka alkohol?”

Figur 24. Andel (%) ungdomar i Halland som dricker alkohol minst en 
gång per vecka samt vilken typ av alkohol de väljer. 

Av pojkarna brukade 18 % dricka starköl minst en gång i veckan, 
motsvarande siffra för fl ickorna var 7 %. Flickorna drack däremot 
mer vin än pojkarna, 6 % jämfört med 3 %. När det gällde sprit-
konsumtionen var denna andel 10 % bland pojkarna och 7 % bland 
fl ickorna, se fi gur 24.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Folköl Starköl Alkoläsk Starkcider Vin Sprit

%
Pojkar
Flickor



UNG I HALLAND

80

”Hur får du vanligen tag på alkohol?”

Tabell 5. Hur ungdomar i Halland får tag på alkohol av olika slag (%).

Starköl Alkoläsk Starkcider Vin Sprit
Pojkar
Köper på systemet 2 2 2 1 2
Syskon, kompisar etc. 21 22 26 12 24
Egna föräldrar med lov 18 21 24 15 11
Tar hemma utan lov 4 4 4 3 4
Från langare 22 13 12 12 22
Via Internet 1 1 0 0 1

Flickor
Köper på systemet 1 1 1 1 1
Syskon, kompisar etc. 24 32 35 18 28
Egna föräldrar med lov 11 27 28 21 7
Tar hemma utan lov 5 3 3 5 6
Från langare 9 6 7 9 16
Via Internet 0 0 0 0 0

De fl esta ungdomar fi ck tag i alkohol i första hand genom syskon, 
kompisar eller föräldrar. Även langare bidrog i hög grad till att 
skaffa alkohol till ungdomarna, se tabell 5.

”Är det lätt att få tag på alkohol?”

Tabell 6. Andel (%) ungdomar i Halland som tycker att det är ganska/
mycket lätt att få tag på alkohol samt typ av alkohol.

Starköl Alkoläsk Starkcider Vin Sprit
Pojkar
Laholm 78 68 74 53 79
Hylte 61 48 58 36 48
Falkenberg 67 57 61 49 62
Varberg 68 61 63 52 62
Kungsbacka 60 56 58 43 54

Flickor
Laholm 55 72 70 53 64
Hylte 39 63 60 43 54
Falkenberg 45 51 54 49 44
Varberg 57 66 67 53 58
Kungsbacka 47 57 61 44 44

Såväl pojkar som fl ickor tyckte i hög frekvens att det var ganska/
mycket lätt att få tag på olika alkoholhaltiga drycker, se tabell 6. 
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”Hur ofta händer det att du känner dig berusad då du dricker 
alkohol?”

Av såväl pojkar som fl ickor kände sig 4 av 10 berusade varje gång 
eller nästan varje gång när de drack alkohol.

”Har du någon gång använt läkemedel tillsammans med alko-
hol i berusningssyfte?”

Fyra procent av såväl pojkar som fl ickor hade någon gång använt 
läkemedel tillsammans med alkohol i berusningssyfte.

Narkotika

Narkotika och narkotikamissbruk är ett växande folkhälsoproblem. 
Utslagning, våld och misshandel följer i narkotikamissbrukets spår. 
Narkotikautbudet i samhället är stort och sker allt ifrån offentliga 
platser och fester till individuella langare på gatan. Utbudet sker 
ofta i olika namn och former och det fi nns i princip narkotika idag 
till alla intresserade kategorier. De mest kända narkotikasorterna i 
ungdomskretsar är hasch och marijuana. 

Andelen ungdomar i årskurs 9 som någon gång använt narkotika 
minskade markant på 1970- och 80-talen. År 1989 låg andelen som 
använt narkotika på sin lägsta nivå, 3 %. Därefter ökade den konti-
nuerligt fram till år 2001, cirka 10 %. År 2005, var denna andel 
7 % vilket tyder på en minskning i Sverige. 
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Resultat

”Har du någon gång haft möjlighet och lust att prova narko-
tika eller använt narkotika?”

Tabell 7. Andel (%) ungdomar i Halland som någon gång har haft möjlig-
het/ lust att använda eller har använt narkotika.

Möjlighet att prova Lust att prova Använt narkotika

Pojke 23 12 8
Flicka 18 10 5

Av ungdomarna hade ungefär var femte någon gång haft möjlighet 
att prova narkotika. Denna andel var något mindre jämfört med 
studien från 2001. Det var stora skillnader mellan årskurserna, från 
4 % i årskurs 7 till 40 % i årskurs 2 på gymnasiet. Det fanns ett 
tydligt mönster med ökande narkotikaefterfrågan ju äldre ung-
domarna blev.

Tabell 8. Andel (%) ungdomar i Hallands kommuner som haft möjlighet/
lust att använda eller har använt narkotika. 

Laholm Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka
Pojke

Har haft möjlighet 27 13 19 22 22
Har haft lust 16 6 6 12 11
Använt narkotika 12 5 3 9 7

Flicka
Har haft möjlighet 22 6 10 20 13
Har haft lust 11 6 7 12 9
Använt narkotika 4 2 2 5 4

I Hylte fanns minst andel av pojkar och fl ickor som haft möjlighet 
att prova narkotika. Minst narkotikaanvändning sågs i Falkenberg 
och Hylte, se tabell 8. 
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”Vilket eller vilka slag av narkotika har du använt?” 
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Figur 25. De mest använda narkotikapreparaten bland ungdomar i 
Halland (%).  

Av fl ickorna i Halland hade 3 % använt hasch. Denna andel var 
7 % bland pojkarna, se fi gur 25. 

Högst andel haschanvändare fanns bland pojkarna i årskurs 2 på 
gymnasiet, 13 %.

Av pojkarna hade 6 % använt marijuana mot 2 % för fl ickorna. När 
det gällde amfetamin och heroin var frekvensen 2 % hos pojkarna 
och 0,5 % bland fl ickorna. Sammanfattningsvis var det fl er pojkar 
än fl ickor som använde narkotika. 
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Tabell 9. Ungdomar i Hallands kommuner som använt hasch, marijuana 
och ecstasy (%).

Laholm Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka

Pojkar
Hasch 9 4 4 7 7
Marijuana 8 6 2 5 7
Ecstasy 3 4 1 2 3

Flickor
Hasch 3 1 2 4 3
Marijuana 1 2 0 2 2
Ecstasy 2 0 0 2 1

”Var har du fått tag på narkotika?”
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Figur 26. Hur ungdomar i Halland får tag på narkotika (%). 

De fl esta ungdomarna hade fått tag i narkotika på fest och hos 
langare, men många även i parker och liknande ställen, se fi gur 26.
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”Har du använt sömnmedel eller lugnande medel utan att
läkare skrivit ut det åt dig?”

Andelen pojkar som hade använt sömnmedel utan läkares ordina-
tion uppgick till 3 % mot 4 % för fl ickor. När det gällde lugnande 
medel uppgick denna andel till 2 % hos pojkar och 3 % hos fl ickor. 

Diskussion
Ett oroväckande fynd i studien är den väletablerade alkohol-
konsumtionen av starköl bland pojkar och vin bland fl ickor. Med 
hänsyn till den vuxna världens avdramatisering av alkoholkonsum-
tionen fi nns det stor risk att den nya generationen hallänningar tar 
efter med riskkonsumtion av alkohol som följd. Vidare av intresse 
är den markanta ökningen av alkoholkonsumtionen i intervallet 
årskurs 7 till årskurs 9. I detta tidsintervall skulle en extra kraft-
samling för att förebygga alkoholanvändning behöva sättas in.  

När det gäller narkotikabruket bland ungdomarna i länet, kan
konstateras att var femte ungdom någon gång haft möjlighet att 
prova narkotika. Den påfallande ökningen av kontakt med nar-
kotika sker i intervallet årskurs 9 till gymnasiet. När det gäller en 
extra kraftsamling omkring prevention av narkotikabruk skulle den 
således behöva sättas in i detta tidsintervall.

Alkohol-, narkotika- och tobaksproblematiken rörande de halländ-
ska ungdomarna har sedan lång tid tillbaka varit en central fråga 
inom Landstinget Halland och kommunerna i Halland och betonas 
i Hallands folkhälsopolicy. Halland har utmärkt sig genom att ha 
haft ett stort engagemang i alkohol-, narkotika- och tobaksfrågan 
med många aktörer inblandade. Dessa insatser har varit värdefulla 
men då inget tyder på att problemen kommer att minska i fram-
tiden, så måste en fortsatt kraftfull ANT- prevention fortsätta att 
bedrivas. Detta bör ske i en systematisk och kontinuerlig form
eftersom enstaka satsningar i projektform har visat sig vara av 
ringa värde. Möjligheten att följa upp och utvärdera åtgärder är 
också viktig för att på så sätt få fram de mest effektiva preventions-
modellerna.  
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9. Spelvanor
Det är den snabba utvecklingen av spelandet under 2000-talet som 
utgör bakgrunden till att spelfrågor tagits med i denna rapport. 

Spelandet är inte längre en aktivitet enbart för medelålders män. 
Det har under 1990-talet spritts till nya grupper och sammanhang. 
Spelandet har blivit vanligare bland såväl kvinnor som ungdomar, 
grupper som stärkt sin ställning på konsumtionsmarknaden under 
samma period. Ökade inkomster resulterar för många unga i ökat 
spelande. Utvecklingen kan också ses som ett resultat av ändrade 
attityder till spel i det svenska samhället. Det gäller bl a etablering 
av kasino i Sverige, lottdragningar i TV och återinförandet av spel-
maskiner.

Majoriteten ungdomar uppfattar spel om pengar som en fritids-
aktivitet bland andra. De börjar vanligen att spela tillsammans med 
föräldrar och nära vänner. Spel framstår för dem som något de 
ägnar sig åt för att koppla av och uppleva en stunds spänning eller 
bara för att umgås med familjen och kamraterna. Ungdomars spel 
om pengar kan ur det perspektivet betraktas som en del av deras 
övriga sociala aktiviteter. De ungas utveckling av specifi ka spel-
mönster sker i deras umgänge, inom skilda sociala miljöer, inom 
familjen, på skolan, i arbetslivet och på fritiden. 
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Ungdomar ägnar sig åt spel på samma sätt som de konsumerar 
kläder, musik, nöjen och upplevelser på en marknad inriktad på 
ungdomlig konsumtion. Den kommersiella spelmarknaden erbju-
der dem ett lätt utbud av varor och tjänster på en expanderande 
nöjes- och fritidsmarknad. 

Resultat

”Har du spelat kort om pengar under det senaste året?”
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Figur 27. Andel (%) ungdomar i Halland som spelat kort om pengar 
under det senaste året. 

Att spela kort om pengar var vanligt förekommande bland poj-
karna. Redan i årskurs 7 hade drygt en tredjedel spelat kort om 
pengar och i gymnasiet drygt två tredjedelar. Flickornas spelvanor 
var betydligt mindre frekventa, men i gymnasiet hade dock nästan 
en tredjedel spelat kort om pengar, se fi gur 27.
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”Oavsett spelform eller spel – hur stor är den största summan 
pengar som du satsat under en månads spelande?
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Figur 28a. Andel (%) ungdomar i Halland som satsat 50-100 kronor eller 
mer än 100 kronor under en månads spel.  

Den största satsade summan under en månads spelande var 50-100 
kronor för cirka 25 % av pojkarna i årskurs 9 och i gymnasiet. Av 
gymnasiepojkarna var det dessutom cirka 25 % som satsade mer än 
100 kronor under en månads spelande, se fi gur 28a. 
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Figur 28b. Andel (%) ungdomar i Hallands kommuner som sammantaget 
satsat 50-100 kronor eller mer än 100 kronor under en månads spel.  

På kommunnivå sågs framför allt dominansen av pojkarnas spe-
lande jämfört med fl ickornas. Mest spelade pojkarna i Laholm,
64 %, se fi gur 28b.

Diskussion
De spelproblem som tillskrivs ungdomar är främst ett resultat av 
pojkar och unga mäns spelande. Kvinnors spelande brukar van-
ligen framstå som mer försiktigt och återhållsamt jämfört med 
männens. Kvinnor spelar i allmänhet inte för lika höga belopp 
som män. Kvinnor och män tillskrivs ibland olika motiv för sitt 
spelande. Medan kvinnors spelande ofta beskrivs som uttryck för 
fl yktbeteende beskrivs männens spelande som uttryck för sökande 
efter spänning i tillvaron.

De frågor man kan ställa sig gäller på vad sätt ungdomarnas situa-
tion kommer att påverkas av det ökande spelandet i samhället och 
i vilken omfattning de själva blir en del av detta. Vilka konsekven-
ser kan uppstå genom de ungas spelande? Hur kommer det sig att 

Pojkar Flickor
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ungdomar, och då främst pojkar och unga män, löper mångdubbelt 
större risk att utveckla spelproblem än vuxna? Detta är viktiga 
frågor som skyndsamt behöver belysas och åtgärdas.
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den nationella folkhälsoenkäten 2004. Stockholm: Statens
folkhälsoinstitut 2004.

Svensson O. Ungdomars spel om pengar. Avhandling. Lunds
Universitet 2005.
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10. Psykisk ohälsa
Den psykiska ohälsan ses som ett av de största folkhälsoproblemen 
idag. Hur omfattande den psykiska ohälsan är bland ungdomar är 
inte så väl belyst. Man vet att ungefär 10-15 % av alla barn söker 
på barnpsykiatriska mottagningar under uppväxttiden. Man har 
också sett att försäljningen av antidepressiva läkemedel fördubblats 
bland 15-19-åringar från 1999 till 2003. 

Ett vanligt sätt att skatta ohälsa är att mäta förekomst av olika
besvär/symtom. Symtom kan spegla en ohälsa som har sitt ur-
sprung i såväl kroppsliga, själsliga som sociala missförhållanden. 
Alla människor har olika motståndskraft för olika besvär, därför 
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kan en ohälsa manifestera sig via olika symtom hos olika människor. 
De symtom som tagits med i enkäten är vanliga hos ungdomar och 
de är förknippade med ohälsa. Symtomen kan delas in i kroppsliga 
och psykiska symtom.

Resultat ”kroppsliga symtom”
”Hur ofta har du under de senaste 6 månaderna haft huvud-
värk?”

Av pojkarna i Halland var det 12 % som hade huvudvärk mer än en 
gång per vecka och av fl ickorna var det 25 %.
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Figur 29a. Andel (%) ungdomar i Halland som haft huvudvärk mer än en 
gång per vecka under de senaste sex månaderna. 

Hos fl ickorna ökade huvudvärksbesvären med åldern, medan dessa 
besvär minskade hos pojkarna. Jämfört med undersökningen 2001 
hade huvudvärk ökat från 11 % till 16 % hos pojkar i årskurs 7 och 
från 24 % till 29 % hos fl ickor på gymnasiet, se fi gur 29a.
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Figur 29b. Andel (%) ungdomar i Hallands kommuner som haft huvud-
värk mer än en gång per vecka under de senaste sex månaderna. 

Huvudvärk var vanligare hos fl ickor i Hylte och Laholm och hos 
pojkar i Kungsbacka och Varberg än i övriga kommuner, se fi gur 
29b.

Pojkar Flickor
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”Hur ofta har du under de senaste 6 månaderna haft ont i 
magen?”
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Figur 30a. Andel (%) ungdomar i Halland som haft ont i magen mer än 
en gång per vecka under de senaste sex månaderna.

Även magont var vanligare hos fl ickor. Symtomet hade ökat sedan 
2001 i alla grupperna. Den största ökningen noterades hos fl ickor 
på gymnasiet, från 14 % till 23 %, se fi gur 30a. 



UNG I HALLAND

98

0 5 10 15 20 25

Laholm

Hylte

Falkenberg

Varberg

Kungsbacka

%

Flickor Pojkar

Figur 30b. Andel (%) ungdomar i Hallands kommuner som haft ont i
magen mer än en gång per vecka under de senaste sex månaderna.

Magont var vanligast hos fl ickor i Laholm och bland pojkar i 
Hylte, se fi gur 30b.

”Andel som haft ont i ryggen mer än en gång per vecka under 
de senaste 6 månaderna”

Ryggont var vanligare hos fl ickor. Vid jämförelse mellan de olika 
kommunerna visade det sig att fl ickorna i Kungsbacka, 32 % och 
Laholm, 31 % hade mest ryggont. Bland pojkar var högsta siffran i 
Hylte, 14 %.

Pojkar Flickor
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Resultat ”psykiska symtom”

”Hur ofta har du under de senaste 6 månaderna känt dig
nervös?”

Att känna sig nervös mer än en gång per vecka var vanligare bland 
fl ickor och det ökade med åldern. Jämfört med undersökningen 
2001 hade det ökat mycket hos pojkar i årskurs 7 (från 8 till 14 %) 
och hos fl ickor i alla tre årskurser (årskurs 7, från 12 till 19 %, 
årskurs 9, från 15 till 20 % och årskurs 2 på gymnasiet från 16 till 
22 %). 

Att ofta känna sig nervös var vanligare bland fl ickor i Hylte, 26 % 
och Laholm, 23 %. Bland pojkarna var det ganska jämnt fördelat 
över länet.

”Hur ofta har du under de senaste 6 månaderna haft svårt att 
somna?”

Av pojkarna i Halland hade 24 % svårt att somna mer än en gång 
per vecka, motsvarande siffra för fl ickorna var 31 %. 
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Figur 31a. Andel (%) ungdomar i Halland som haft svårt att somna mer 
än en gång per vecka under de senaste sex månaderna.
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Insomningssvårigheter var vanligare hos fl ickor. Andelen som hade 
svårt att somna ökade med åldern, särskilt hos fl ickorna, se fi gur 
31a. Besvären hade sedan 2001 ökat mycket hos både pojkar och 
fl ickor i alla tre årskurser.
 
De som uppgav svårigheter att somna i stort sett varje kväll var
9 % bland pojkarna och 12 % bland fl ickorna. 
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Figur 31b. Andel (%) ungdomar i Hallands kommuner som haft svårt att 
somna mer än en gång per vecka under de senaste 6 månaderna.

Flickorna i Falkenberg och pojkarna i Varberg och Laholm var de 
som hade mest insomningssvårigheter, se fi gur 31b.

Pojkar Flickor
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”Hur ofta har du under de senaste 6 månaderna känt dig 
nere?”

Av pojkarna uppgav 12 % och av fl ickorna 30 % att de kände sig 
nere mer än en gång per vecka.
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Figur 32. Andel (%) ungdomar i Halland som känt sig nere mer än en 
gång per vecka under de senaste 6 månaderna.

Besvären med att känna sig nere hade ökat mycket inom alla
åldersgrupper 2006 jämfört med 2001 för fl ickor (årskurs 7 från 15 
till 25 %, årskurs 9 från 24 till 34 % och årskurs 2 på gymnasiet 
från 24 till 32 %), se fi gur 32.

Flickor som kände sig nere var jämnt fördelat över länet. Fler
pojkar i Kungsbacka och Falkenberg kände sig oftare nere än
övriga.
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”Hur ofta har du under de senaste 6 månaderna varit irriterad 
eller på dåligt humör?”

Det var 37 % av fl ickorna i Halland och 22 % av pojkarna som ofta 
var irriterade eller på dåligt humör.
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Figur 33. Andel (%) ungdomar i Halland som varit irriterade och på dåligt 
humör mer än en gång per vecka under de senaste 6 månaderna.

Att vara irriterad och på dåligt humör hade ökat hos alla grupper, 
men mest hos fl ickorna i årskurs 9 (från 29 till 40 %), se fi gur 33.

Det var vanligare bland fl ickorna i Hylte, 45 % och bland pojkarna 
i Kungsbacka, 29 % att ofta vara irriterad eller på dåligt humör, 
jämfört med övriga kommuner.
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”Har du stannat hemma från skolan på grund av oro, ängslan 
eller nedstämdhet under senaste månaden?”

Av fl ickorna uppgav 24 % och av pojkarna 12 % att de stannat 
hemma från skolan på grund av oro, ängslan eller nedstämdhet.
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Figur 34a. Andel (%) ungdomar i Halland som svarat att de stannat 
hemma från skolan (vid något tillfälle eller oftare) p g a oro, ängslan eller 
nedstämdhet under senaste månaden. 

Frånvaro p g a oro, ängslan och nedstämdhet hade sedan 2001 ökat 
hos fl ickor i alla åldersgrupper och hos pojkar på gymnasiet, se 
fi gur 34a.
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Figur 34b. Andel (%) ungdomar i Hallands kommuner som stannat 
hemma från skolan senaste månaden (vid något tillfälle eller oftare) p g a 
oro, ängslan eller nedstämdhet.

Det var mindre vanligt bland fl ickor i Hylte och mer vanligt bland 
pojkar i Laholm att stanna hemma p g a oro, ängslan eller ned-
stämdhet, se fi gur 34b.

”Har du under sista 12 månaderna haft så mycket besvär av 
oro, ängslan eller nedstämdhet att du eller någon annan i om-
givningen ansett att du skulle behöva söka hjälp?”

Det var nästan tre gånger så vanligt att fl ickor ansetts behöva söka 
hjälp för psykiska besvär än pojkar (17 % jämfört med 6 %). Den 
största ökningen jämfört med 2001 var hos fl ickorna i årskurs 9 
(från 15 till 21 %).

Störst andel fl ickor i Varberg, 18 % och minst andel pojkar i
Laholm, 4 % ansågs behöva söka hjälp för psykiska besvär.

Pojkar Flickor
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”Har du under de senaste 12 månaderna sökt hjälp för oro, 
ängslan eller nedstämdhet?”
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Figur 35. Andel (%) ungdomar i Halland som de senaste 12 månaderna 
sökt hjälp för oro, ängslan och nedstämdhet.

Flickorna sökte oftare hjälp för psykiska besvär än pojkarna. Detta 
hjälpsökande ökade med åldern. Att söka hjälp för psykiska besvär 
ökade från 2001 till 2006 för alla åldersgrupper utom för pojkar i 
årskurs 9. Störst ökning sågs bland gymnasiefl ickor, se fi gur 35.
 
I Laholm fanns lägst andel fl ickor, 8 % och pojkar, 0 % som hade 
sökt hjälp för psykiska besvär.
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”Har du under de senaste 12 månaderna mått så dåligt att 
du medvetet skadat dig själv, t ex genom att skära dig eller ta 
tabletter?”

Självskadande beteende var vanligare hos fl ickor i Halland, 14 % 
jämfört med pojkar 4 %.
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Figur 36. Andel (%) ungdomar i Halland som medvetet skadat sig själv 
de senaste 12 månaderna.
 
I jämförelse med 2001 hade det självskadande beteendet ökat bland 
alla grupper utom hos pojkar i årskurs 9, se fi gur 36. 

Totalt 9 % av ungdomarna uppgav att de medvetet hade skadat sig 
själva, vilket innebar ett totalt antal av 224 ungdomar. 
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Jämförelse mellan självskadegruppen och övriga
ungdomar

Tabell 10. Hur ungdomar i självskadegruppen svarat på olika enkätfrågor 
i jämförelse med hur övriga ungdomar svarat. 

Enkätfrågor Självskade-
grupp
(n=224)
(%)

Övriga
ungdomar
(n=2381)
(%)

Andel flickor 77 46
Trivs i stort sett bra/mkt bra med livet 60 95
Har det sällan/aldrig bra hemma 11 1
Bor med båda föräldrarna 59 73
Litar inte på någon vuxen 18 3
Känner sig alltid/ofta ensam 40 9
Känner sig alltid/ofta hjälplös 27 2
Har ingen riktig vän 6 1
Äter daglig frukost 49 73
Är nöjd med sin vikt 27 56
Minst en gång/vecka känt sig nere 85 34
Stannat hemma från skolan p g a
oro/ängslan/nedstämdhet

50 15

Sökt för oro/ängslan/nedstämdhet 27 5
Omgivningen ansett att de behövt söka
hjälp p g a oro/ängslan/nedstämdhet

55 8

Blivit mobbad i skolan minst en
gång/vecka detta läsåret

10 2

Är rökare 20 5
Använt läkemedel + alkohol i
berusningssyfte

22 3

Sniffar ibland eller dagligen 5 1
Använt narkotika någon gång 16 6

Självskadegruppen eller de som uppgivit att de skadat sig själv 
medvetet utgjordes till hög andel av fl ickor. Inom gruppen var det 
avsevärt färre som trivdes bra eller mycket bra med livet jämfört 
med de som inte självskadat sig. Många fl er inom självskadegrup-
pen hade det inte bra hemma och färre bodde med båda föräldrar-
na. Det var sex gånger vanligare inom självskadegruppen att inte 
lita på någon vuxen. Fem gånger fl er var utsatta för mobbing och 
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användandet av tobak, droger och narkotika var vanligare inom 
självskadegruppen, se tabell 10.

Diskussion
Man ser en klar trend att andelen ungdomar som har mycket 
fysiska och psykiska besvär har ökat sedan föregående undersök-
ning 2001. I rapporten ”Hälsa på lika villkor” fi nner man att ande-
len med nedsatt psykiskt välbefi nnande är störst i den yngre delen 
av befolkningen (18-29 år). 

Kroppsliga besvär
Kroppsliga besvär som huvudvärk, magont och ryggont är vanligt 
förekommande i en befolkning. Även hos ungdomar är dessa 
besvär vanliga. Besvären har ofta en underliggande psykosocial 
orsak t ex stress av någon anledning eller oro. Även rent kroppsliga 
orsaker som dålig syn, mens eller växtvärk kan ligga bakom besvä-
ren. Flickor uppger nästan dubbelt så mycket besvär som pojkar. 

Nedstämdhet, depression
En vuxen som är deprimerad blir ofta nedstämd, hos ungdomar kan 
irritation förekomma istället. Hos ungdomar med depression räknar 
man med att cirka 60-70 % uppvisar fysiska symtom, vanligtvis 
magont, huvudvärk och muskel-/skelettsmärtor. Ett observandum 
är därvid att de fysiska symtomen har ökat hos de halländska 
fl ickorna under perioden 2001-2006. Man har noterat en sjunkande 
debutålder för depressioner. I en undersökning bland 16-åringar i 
Uppsala ses att 18 % av fl ickorna har medelsvår depression och
9 % svår depression. Hos pojkar är motsvarande siffror 6 %
respektive 2 %.

Ett besvär som blivit mer uppmärksammat de senaste åren är sömn-
svårigheter. Sömnen utgör en kraftfull återhämtningsmekanism 
för både kropp och själ. Brist på sömn verkar vara en betydelsefull 
komponent vid depression och utmattningstillstånd. Vad som är 
oroande är den klara ökningen av besvär jämfört med 2001. 
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Flickor mår sämre än pojkar
Flickorna har genomgående uppgett mer besvär och symtom än 
pojkarna. Man ser också att fl ickor jämfört med pojkar: trivs sämre 
med livet, har svårare för att prata med sina föräldrar, oroar sig mer 
för föräldrar och syskon, känner sig mer ensamma/utanför/hjälp-
lösa, har högre förväntningar på sig själva och upplever mer stress 
i skolarbetet. Att fl ickorna upplever sin situation så annorlunda 
jämfört med pojkarna kan vara en förklaring till att de mår sämre 
och har mer symtom och besvär. Frågor man bör ställa sig är varför 
fl ickor upplever sin situation så annorlunda än pojkar? Är pressen 
större på fl ickor? Far de mer illa av det rådande samhällsklimatet?

Självskadande beteende
Självskadande beteende har ökat hos fl ickor i alla tre årskurserna. 
I en nyligen publicerad nationell rapport bekräftas att avsiktlig 
självdestruktiv handling har ökat hos yngre kvinnor under perioden 
1998-2003 (SOS rapport 2006). Ungdomar som skadar sig genom 
att skära sig avser vanligen inte att ta sitt liv utan vill uppnå snabb, 
tillfällig lättnad i ett svåruthärdligt tillstånd. I denna halländska 
undersökning är det drygt 220 ungdomar (9 %), som uppgett att de 
skadat sig själva, vilket skulle motsvara cirka 1100 ungdomar totalt 
i dessa åldersgrupper i hela Halland. I andra nationella och inter-
nationella studier har man fått fram att 5-7 % av ungdomarna har 
ett självskadebeteende. Att andelen självskadade ungdomar är 
högre i denna studie kan förklaras med att beteendet ökat och de 
andra studierna är fl era år äldre.

De som medvetet skadar sig tycks må avsevärt mycket sämre än 
övriga i de fl esta avseenden. Man har i en tidigare svensk studie 
funnit att sociala och psykiska problem i familjerna spelar stor roll, 
och att många av de självskadande fl ickorna varit utsatta för någon 
form av kränkning. Drygt hälften av dem har ansetts behöva söka 
hjälp för sin oro, ängslan och nedstämdhet men endast cirka en 
fjärdedel har sökt hjälp. Varför har detta självskadande beteendet 
ökat? Varför är det så få av dem som söker hjälp? 
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Många söker inte hjälp
Totalt sett är det 7 % av ungdomarna som söker hjälp medan 12 % 
av dem har ansetts behöva söka hjälp. Således är det nästan dubbelt 
så många som behöver hjälp än de som söker. Söker man inte
p g a att det inte fi nns plats för dem? Är rätt resurser avsatta för de 
ungdomar som är i behov av hjälp? Detta är viktiga frågor för alla 
instanser i samhället att ta ställning till.
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11. Skador och olycksfall
Skador p g a olycksfall är vanligt bland barn och ungdomar.
Uppskattningsvis skadar sig årligen en femtedel av alla unga så 
allvarligt att de behöver uppsöka sjukvården. Olycksfall är den 
vanligaste dödsorsaken bland barn och ungdomar i Sverige och i 
hela västvärlden. 

Det har i Sverige liksom i Halland bedrivits ett systematiskt
säkerhetsarbete för att skapa säkrare miljöer och produkter och i 
Halland ingår också målet ”Bättre livsmiljöer” i Folkhälsopolicyn. 
Detta har lett till att dödligheten till följd av skador minskat sedan 
1950-talet. Idag har Sverige den lägsta barndödligheten
p g a skador i hela världen. Varje år dör dock cirka 100 barn p g a 
olycksfallsskador i åldrarna 0-17 år i Sverige. Trafi kolyckor orsakar 
hälften av dödsfallen och självmorden står för drygt 10 %.
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Resultat
”Har du under de senaste 12 månaderna råkat ut för en olycks-
händelse som lett till att du blivit behandlad av en läkare eller 
sjuksköterska?”

Av pojkar hade 34 % skadat sig så illa att de behövde få professio-
nell hjälp, motsvarande andel av fl ickor var 29 %.
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Figur 37a. Andel (%) ungdomar i Halland som senaste året skadat sig så 
illa att de behövt få behandling av sjukvården. 

Jämfört med 2001 hade det skett en minskning i alla grupper av 
andelen skadade. Störst var minskningen bland pojkar i gymnasiet, 
från 42 % till 31 % och i årskurs 7, från 35 % till 30 % samt bland 
fl ickor i årskurs 9, från 36 till 31 %, se fi gur 37a.
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Figur 37b. Andel (%) ungdomar i Hallands kommuner som senaste året 
skadat sig så illa att de behövt få behandling av sjukvården.

Färre fl ickor i Falkenberg skadade sig jämför med de i övriga
kommuner. Bland pojkarna var det betydligt större andel som
skadade sig i Hylte, se fi gur 37b. 

”Var befann du dig när du skadade dig?”

Skador inom idrottsanläggningar var vanligast i de undersökta 
åldersgrupperna. Jämfört med undersökningen 2001 hade färre 
skadat sig inom idrottsanläggningar 2006 (pojkar från 36 till 26 %, 
fl ickor från 31 till 25 %). Även hemolycksfallen hade minskat hos 
pojkar (från 19 till 16 %). 

Pojkar Flickor
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Figur 38a. Pojkars skadeplatser uppdelade kommunvis (%).

I Kungsbacka och Varberg skadade sig pojkarna mest inom idrotts-
anläggningar. I Hylte dominerade skolan som olycksplats, se fi gur 
38a.
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Figur 38b. Flickors skadeplatser uppdelade kommunvis (%).
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Den vanligaste skadeplatsen för fl ickor i Kungsbacka var idrotts-
anläggningen. Hemmet som skadeplats var vanligast bland fl ickor 
i Varberg, Hylte och Laholm. I Falkenberg skadade sig fl ickorna 
mest inom skolan, se fi gur 38b. 

”Hur många gånger har du under de senaste 12 månaderna  
råkat ut för en olyckshändelse som lett till att du blivit behand-
lad av en läkare eller sjuksköterska?”

Tabell 11. Antalet gånger som ungdomar i Halland skadat sig så att de 
blivit behandlade av sjukvården, under ett år (%).

%
Inte blivit behandlad för skada 68
Behandlad 1 gång 19
Behandlad 2 gånger 7
Behandlad 3 gånger eller fler 6

Det fanns en liten grupp som skadat sig minst tre gånger under det  
senaste året. Denna högskadegrupp utgjorde 6 % av ungdomarna. 
Även vid undersökningen 2001 utgjorde denna grupp 6 % av ung-
domarna.
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Tabell 12. Karakteristik av högskadegruppen uppdelad i de som själv-
skadat sig respektive inte självskadat sig, jämfört med normalskade-
gruppen.

Högskadegrupp
(n=135)

Självskadat sig
(n=32)
(%)

Ej
självskadat sig
(n=103)
(%)

Normalskade-
grupp
(n=2476)

(%)
Andel flickor 70 39 48
Trivs bra/mycket bra med livet just nu 55 93 92
Mår allmänt bra/mycket bra 48 97 94
Bor med båda föräldrar 47 67 72
Finns ingen vuxen att lita på 33 3 4
Äter daglig frukost 50 66 72
Minst en gång/veckan ont i magen 83 36 27
Minst en gång/veckan svårt att somna 70 50 43
Stannat hemma från skolan p g a
oro/ängslan/nedstämdhet

67 20 17

Sökt för oro/ängslan/nedstämdhet senaste året 30 10 6
Känner sig ofta/alltid ensam 40 10 11
Känner sig ofta/alltid hjälplös 45 2 4
Känner sig sällan/aldrig trygg i skolan 37 12 8
Mobbad i skolan minst en gång/vecka 20 6 2
Känner sig ganska mycket/mycket stressad av
skolarbetet

83 42 36

Brukar skolka minst ett par gånger/vecka 27 6 4
Någon gång druckit alkohol 93 76 72
Är daglig rökare 31 9 5
Är daglig snusare 20 14 6
Sniffar ibland/ dagligen 13 3 1
Någon gång använt läkemedel + alkohol för
berusning

37 8 4

Någon gång använt narkotika 27 13 6
Spelat kort om pengar senaste året 70 58 38

 
Två grupper gick att urskilja i högskadegruppen, dels de som med-
vetet skadat sig själva (32 st) och dels de som inte medvetet skadat 
sig (103 st). De övriga, som inte skadat sig så ofta, kallades normal-
skadegrupp (2 476 st) och fi nns med som jämförelsegrupp. 
Högskadegruppen var som helhet en mycket riskutsatt grupp. Den 
kunde indelas i en pojkdominerad grupp som inte medvetet skadat 
sig själva och en fl ickdominerad som medvetet självskadat sig. 
Den fl ickdominerade högskadegruppen i jämförelse med övriga 
ungdomar trivdes sämre med livet och hade mer fysiska och
psykiska besvär. Exempelvis var det 10 gånger vanligare att bli 
mobbad och 7 gånger vanligare att skolka i gruppen som skadade 
sig själv i jämförelse med normalskadegruppen. 
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Diskussion
I en nationell rapport konstaterar man att transportolyckor har ökat 
under perioden 1998-2003. Många drabbade är yngre män i åldern 
15-24 år. Denna åldersgrupp samt åldersgruppen 5-14 år har ökat 
mest i statistiken över dem som skadat sig gällande båda könen. 
Man ser att cykel- och mopedolyckor är vanliga. Bland fl ickor ser 
man en ökning av avsiktlig självdestruktiv handling. 
 
Omfattning av skador och skadeplatser
I vårt halländska material fi nns en tendens till minskning av 
olycksfallen för både pojkar och fl ickor sedan 2001. Den olycks-
plats som minskar mest är idrottsanläggningar. Eftersom andelen 
idrottsaktiva är större 2006 jämfört med 2001 så talar det för en 
verklig minskning.

Omfattning av skador och fördelning av skadeplatser skiljer sig åt 
mellan de olika kommunerna. Vilken skadeplats som dominerar 
inom kommunerna speglar, förutom säkerheten på platsen, även 
utbudet av t ex idrottsanläggningar, antalet individer som vistas på 
platsen och hur länge man vistas där. Att hemmet dominerar som 
skadeplats bland fl ickor i Hylte kan bero på att de vistas mer tid i 
hemmet och då hinner göra fl er aktiviteter och därmed utsätts för 
mer risk. Många har skadat sig på ”övrig” skadeplats, vilka platser 
som ligger bakom detta samlingsnamn är inte specifi cerat och kan 
därmed inte utläsas ur materialet.

Skadeförebyggande arbete är ett prioriterat område i den halländ-
ska folkhälsopolicyn. Flera lokala aktörer, som t ex vissa skolor 
och gatukontor, har ett strukturerat skadeförebyggande arbete. På 
vissa håll registreras skadorna i syfte att identifi era riskindivider, 
riskmiljöer och risksituationer. 

Högskadegruppen
Man har i andra studier sett att de som är socialt utsatta drabbas 
mer av bl a skador och förtida död. Faktorer som trygghet, tillit, att 
känna sig älskad och socialt stöd är viktiga för att en person ska må 
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bra och få en bra utveckling i livet. Flera av dessa faktorer verkar 
vara avsevärt svagare för högskadegruppen, vilket även visar sig 
i att de har mer fysiska och psykiska besvär, att de mår allmänt 
sämre och trivs sämre med livet. Denna högskadegrupp söker mer 
både för sina fysiska skador och sina psykiska problem, vilket gör 
den relativt lätt att identifi era. Att sätta in tillräckliga resurser för 
denna högriskgrupp borde vara ett starkt prioriterat område.
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12. Slutord
De främsta miljöerna där barn/ungdomar vistas är i hemmet,
skolan och fritiden. Dessa miljöer har därmed stor betydelse för 
ungdomars hälsa och välbefi nnande. Under sin uppväxt tillbringar 
t.ex. barn mer än 15 000 timmar i skolan!

Det är viktigt att ställa sig frågorna; Vad kan göras för att bevara, 
stärka och främja hälsan och välbefi nnandet för alla ungdomar? 
Vilka generella insatser har betydelse oavsett om det gäller i hem-
met, i skolan eller på fritidsarenan? Vad kan göras för att förebygga 
och komma tillrätta med den ohälsa som vi kan se drabbar ung-
domarna idag? Vilka specifi ka insatser har betydelse?

Det är viktigt med konkreta insatser i många fall omgående, men 
det är också viktigt att tänka långsiktigt, att våga satsa tidigt och 
tänka efter före. Att även satsa på forsknings- och utvecklings-
projekt behövs för att på ett vetenskapligt sätt kunna följa upp 
konsekvenserna av olika insatser för att insatserna i framtiden skall 
bli så rätta som möjligt. Detta behöver göras för både generella och 
specifi ka insatser. 

Hälsa och välbefi nnande är ett välfärdsmått och därmed en politisk 
fråga på alla plan, lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Barn och 
ungdomars hälsa och välbefi nnande är också en angelägenhet för 
alla, vår framtid, våga därför satsa nu!

Delaktighet och infl ytande har positiv effekt på både hälsa och 
välbefi nnande, låt därför barn och ungdomar i än större omfattning 
vara med och bestämma i de frågor som rör dem. Att utgå från 
Barnkonventionen ”att barns bästa ska sättas i främsta rummet 
samt att barn och unga har rätt till bästa uppnåeliga hälsa” i alla 
beslut som fattas är ett utmärkt utgångsläge – för framtiden!
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