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Varbergs unga kommer till tals 

Hur ser livet ut för unga i Varberg? Vad hoppas unga Varbergare på och hur ser de 
på sin framtid? Det är frågor vi nu har fått svar på i Lupp-enkäten som är 
genomförd under hösten 2018. 

För att uppfylla Varbergs vision 2025 om att vara västkustens kreativa mittpunkt 
krävs en medveten och kunskapsbaserad barn- och ungdomspolitik. Barn och 
ungdomar ska få utöva sina mänskliga rättigheter och betraktas som en mångfald av 
individer. De ska stödjas i att bli självständiga och ta ansvar samt ges möjlighet att 
vara delaktiga och ha inflytande i frågor som rör dem själva på alla nivåer. 

Lupp är en enkätundersökning för unga som under hösten 2018 har erbjudits alla 
elever i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet i både kommunala skolor 
och friskolor i Varbergs kommun. Undersökningen är genomförd på uppdrag av 
Folkhälso- och trygghetsrådet.1 och kommer att genomföras vart fjärde år för att vi i 
Varbergs kommun ska kunna följa utvecklingen.  

Att arbeta med ungas delaktighet är grundläggande i all form av offentlig verksamhet 
och utveckling, och för att kunna göra det krävs kunskap om hur unga själva ser på 
sin livssituation. Resultatet kommer också att användas som grund för dialog och 
diskussion tillsammans med unga i vidare arbete för ökat ungdomsinflytande.   

Vi vill vara en kommun där unga inspireras att uppnå sina drömmar. Nu när vi 
genomför enkätundersökningen Lupp regelbundet ger det oss en bild av vilka behov 
och drömmar unga har.   

Ann-Charlotte Stenkil 
Kommunstyrelsens ordförande 
Varbergs kommun 

                                                   
1 Samverkansgrupp kring frågor som rör folkhälsa samt trygghetsfrämjande och brottsförebyggande verksamhet i Varberg. I 
rådet ingår ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, 
socialnämnden, hamn- och gatunämnden och Varbergsnämnden/Region Halland samt närpolischefen i Varberg och en 
representant från kommunalförbundet Räddningstjänst Väst. Tjänstemän från motsvarande förvaltningar medverkar också vid 
rådets sammanträden. 
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Sammanfattning 
Under hösten 2018 genomfördes Lupp i Varbergs skolor. Lupp står för ”lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken” och är en enkät som riktar sig till unga i syfte att ta 
reda på hur deras livssituation ser ut i kommunen. Frågorna i enkäten ger svar på hur 
unga ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin 
egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid. Lupp 
tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

Svaren från enkäten redovisas i denna rapport. Nedan följer en sammanfattning av 
rapportens sex kapitel. 

Fritid 
I Varberg kommuns kultur- och fritidspolitiska program ”I Varberg får alla växa” 
anges att kultur- och fritidsverksamheterna i Varbergs kommun ska utformas med 
medborgarna och deras behov i centrum. De ska ge möjlighet till samvaro, 
sammanhang och utveckling. Alla människor är lika mycket värda och ska ha samma 
möjligheter till utveckling och självförverkligande oavsett förutsättningar. Fritid är en 
betydelsefull del av ungdomars liv. Den är på flera sätt viktig för ungas personliga 
välmående, utveckling och deras psykiska hälsa. Fritiden är viktig också ur ett 
demokrati- och inflytandeperspektiv – den kan ge ungdomar möjlighet att se hur 
samhället fungerar, uppleva att de kan påverka, tränas i att uttrycka sina åsikter och 
slussas in i en större gemenskap. Många fritidssysselsättningar bidrar dessutom till 
en god fysisk hälsa.2 

I Lupp-enkäten framkommer att de allra flesta unga är nöjda med sin fritid. Det 
framkommer dock att det finns skillnader i hur unga upplever sin fritid, vad de gör 
och var de umgås med vänner beroende på vilken bakgrund de har. Det finns också 
skillnader mellan kön. Enkäten visar att unga med funktionsnedsättning, unga som 
är oroliga för sin familjs ekonomi, hbtq-personer och utrikes födda är mindre nöjda 
med sin fritid än övriga ungdomar.  

Det är ingen större skillnad mellan killar och tjejer i hur nöjda de är med sin fritid 
men tjejer tycks i lägre utsträckning tycka att utbudet är tillräckligt stort. Det som 
framträder som störst hinder för en aktiv fritid uppges vara att det inte finns något att 
göra som är tillräckligt intressant, att det kostar för mycket och att det är svårt att ta 
sig till och från aktiviteten. 

Då det framkommer att det finns hinder för en tillgänglig och meningsfull fritid för 
vissa grupper är det viktigt att ha med det perspektivet i verksamhetsplaneringen. För 
att kunna erbjuda en tillgänglig och meningsfull fritid för alla är det viktigt att 
fortsätta jobba med att finna och prova nya arbetssätt och metoder för att inkludera 
de grupper som har störst behov.  

 

 

                                                   
2 Ungdomar, fritid och hälsa - Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:13 
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Skola 
Skolan har en central roll i ungdomars liv då den är huvudsysselsättningen i 
vardagen. Det är viktigt att unga fullföljer sin skolgång och går ur skolan med 
godkända resultat. Det är den absolut viktigaste skyddsfaktorn för ett gott liv. Det ger 
bättre hälsa och vägen in till vidare studier och arbetsmarknaden ger sedan i sin tur 
den unga vuxna en känsla av meningsfullhet, tillit till sin egen förmåga och med det 
förutsättningen för en god hälsa. Goda cirklar är då i rörelse. 

På frågan hur nöjda ungdomarna är med sitt liv när det gäller skolan svarar cirka 80 
procent i båda årskurserna att det är nöjda eller mycket nöjda. 

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. I Lupp identifieras tre grupper av unga som 
inte upplever skolan lika positivt som övriga. Det är unga som är utlandsfödda, unga 
som har oro för familjens ekonomi och de unga som har en funktionsnedsättning. 
Med denna rapporten som underlag kan skolan fortsätta kartläggningen kring 
frågorna om just sin skola och vad eleverna har svarat där. Då kan eleverna vidare 
berätta hur de upplever sin skolmiljö och vara delaktiga i åtgärder. Frågorna är 
många och har en bredd inom skolan.  

De unga önskar mer inflytande i skolan. Tjejerna önskar det i högre utsträckning än 
killarna. Det finns dock en osäkerhet kring vad man önskar ha mer inflytande i.  

Eleverna upplever i stor utsträckning att lärarna behandlar tjejer och killar olika. 
Skolan ska bidra till att elever interagerar med varandra oberoende av 
könstillhörighet och verksamheten ska präglas av jämställdhet och solidaritet mellan 
människor. Verksamheten ska även belysa hur könsmönster kan begränsa individer 
och bidra till samma möjligheter och lika villkor för alla individer. Var och en ska 
med uppmuntran från alla verksamma i skolan få utveckla sin unika egenart. På så 
sätt ökar mångfalden i vårt samhälle vilket alla vinner på, såväl hon som han och hen.  

  

Hälsa och trygghet 
Barn och ungas framtida hälsa påverkas till stor del av deras uppväxtvillkor. Trygga 
uppväxtvillkor skapar förutsättningar för barn och unga att skapa goda sociala 
relationer, utveckla en god fysisk och psykisk hälsa och tillgodogöra sig utbildning. 
Uppväxtvillkoren skiljer sig dock åt mellan olika grupper i samhället, vilket också 
tydligt framkommer i Varbergs Lupp-resultat. 

Resultaten från Lupp-enkäten visar att de allra flesta unga är nöjda med livet och sina 
sociala relationer och de skattar sin hälsa som bra eller till och med mycket bra. Det 
är dock viktigt att poängtera att tydliga skillnader syns i samtliga tre ovan nämnda 
aspekter utifrån olika faktorer som exempelvis funktionsnedsättning eller oro för 
familjens ekonomi. 

Lupp-resultaten visar att psykisk ohälsa, i enkäten mätt som psykosomatiska besvär, 
är en utmaning i Varberg, så väl som i landet i övrigt. Självrapporterade 
psykosomatiska besvär rapporteras mer frekvent bland tjejer än bland killar och flera 
av besvären förekommer i högre utsträckning i de grupper som kan vara särskilt 
sårbara.  
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Att vara fysiskt aktiv och ha goda matvanor under ungdomsåren påverkar såväl 
hälsan här och nu, som hälsa och hälsorelaterade beteenden senare i livet. Resultaten 
visar att en högre andel killar uppger att de tränar i stort sett varje dag, jämfört med 
tjejer i motsvarande årskurs, samt att träningsfrekvensen minskar med stigande 
ålder. Nästan 1 av 3 uppger att de regelbundet hoppar över frukosten. Skillnader i 
både fysisk aktivitet och matvanor kan tydligt ses i olika grupper. 

Utsatthet för mobbning, kränkningar, trakasserier och våld påverkar hälsan och 
känslan av trygghet hos unga. En av de faktorer som påverkar ungas hälsa i störst 
utsträckning är om man under den senaste tiden har blivit utsatt för någon form av 
mobbning, men även andra former av utsatthet påverkar (hot, misshandel och 
utnyttjande). Otrygghet och utsatthet kan även påverka den utsattes 
kunskapsutveckling i skolan och således potentiellt påverka möjligheterna för 
individen i framtiden.  

I Lupp framkommer att en större andel killar än tjejer har blivit utsatta för hot, stöld 
och misshandel medan det är en större andel tjejer som uppger att de blivit utsatta 
för sexuellt våld/utnyttjande. Det framkommer även att exempelvis gruppen som 
angett funktionsnedsättning eller identifierar sig som hbtq-person är extra utsatta.  

Vad gäller frågorna som rör trygghet framgår av resultatet att en hög andel av 
ungdomarna i Varberg känner sig trygga hemma, i bostadsområdet, på väg till och 
från och i skolan. Det framgår att andelen unga som känner sig trygga på stan och i 
kollektivtrafiken är något lägre – speciellt är det tjejer som upplever större otrygghet 
på de platserna. 

Precis som nationellt är skolan den absolut vanligaste plats (båda årskurser) där 
mobbning, trakasserier och eller utfrysning förekommer. Den näst vanligaste platsen 
är på nätet och därefter ”på stan eller i centrum”. Utsatthet för mobbning är något 
som tydligt påverkar hälsan.  

Att jobba med generella insatser för att främja hälsan och skapa förutsättningar för 
en trygg uppväxt är viktigt för att möjliggöra för alla ungdomar i Varberg att uppnå 
en god hälsa, både psykiskt och fysiskt. Lupp-resultaten visar att insatserna även 
måste anpassas utifrån behov för att skillnaderna i förutsättningar för en god hälsa 
och trygga uppväxtvillkor ska minska.  

 

Alkohol, narkotika, dopning och tobak 
En hög eller frekvent alkoholkonsumtion bland unga har ett samband med olika 
negativa konsekvenser, däribland sämre impulskontroll, sämre skolprestationer samt 
en hög alkoholkonsumtion i vuxen ålder. Alkoholbruk är även den riskfaktor som 
bidrar mest till sjukdomsbördan bland ungdomar i Sverige. Det är även 
väldokumenterat att tobaksrökning ökar risken för flera olika sjukdomar, däribland 
cancer, hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och sjukdomar och infektioner i 
andningsorganen. De flesta som börjar röka gör det före 18 års ålder.  
 
Resultatet av Lupp-undersökningen visar att några grupper av ungdomar i Varbergs 
kommun är mer utsatta än andra för alkohol, narkotika, dopning och tobak. 
Ungdomar med funktionsnedsättning, ungdomar som är oroliga för familjens 
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ekonomi samt ungdomar som identifierar sig som hbtq-person har överlag högre 
bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. Totalt sett bland ungdomarna i 
årskurs 8 och årskurs 2 i Varbergs kommun känner fler än 8 av 10 till att de kan få 
hjälp på ungdomsrådgivningen vid alkohol- och drogproblematik. 

Tobak 
Det är lika stor andel ungdomar i Varbergs kommun som i övriga kommuner som 
genomfört Lupp 2018 som röker cigaretter. Totalt sett röker 14 % av ungdomarna 
minst en gång i månaden. I årskurs 2 i Varbergs kommun röker lite mer än dubbelt så 
många ungdomar som i årskurs 8. Det är inga skillnader mellan tjejer och killar i hur 
stor andel som röker. 

När det gäller snusning är det något färre ungdomar i Varbergs kommun som snusar 
i jämförelse med övriga kommuner som genomfört Lupp 2018. Totalt sett snusar 9 % 
av ungdomarna i Varbergs kommun minst en gång i månaden. I årskurs 2 snusar 
dubbelt så många ungdomar som i årskurs 8. Upp till fem gånger så många killar som 
tjejer snusar. 

Alkohol 
Det är något fler ungdomar i Varbergs kommun som dricker alkohol (folköl, starköl, 
starkcider, alkoläsk, vin eller sprit) jämfört med övriga kommuner som genomfört 
Lupp 2018. Totalt sett dricker 30 % av ungdomarna i Varbergs kommun alkohol 
minst en gång i månaden. Det är betydligt fler ungdomar i årskurs 2 som i årskurs 8 
som dricker alkohol. Något fler än hälften av alla ungdomar som dricker alkohol 
minst en gång i månaden dricker sig berusade.  

Ungdomarna får främst tag på alkoholen genom kompisar. Var femte ungdom vet 
inte om hen får dricka alkohol för sina föräldrar. I Lupp ställs frågor om hur ofta 
ungdomarna dricker folköl respektive starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit. Det 
är betydligt fler ungdomar som dricker folköl i årskurs 2 som i årskurs 8. Det är en 
högre andel killar som dricker folköl. När det gäller starköl och de övriga 
starkdryckerna är det i Varbergs kommun fyra gånger så många ungdomar som 
dricker starkdrycker i årskurs 2 som i årskurs 8. Det är något fler tjejer än killar som 
dricker starkdrycker i årskurs 2. Detta är det enda av de fyra ANDT-områdena där 
tjejerna har en högre konsumtion än killarna. 

Narkotika 
Det är ungefär lika många ungdomar i Varbergs kommun som i övriga kommuner 
som genomfört Lupp 2018 som någon gång har använt narkotika. I årskurs 8 uppger 
5 % av ungdomarna och 10 % i årskurs 2 att de någon gång använt narkotika. Det är 
dubbelt så många killar som tjejer i årskurs 2 som någon gång har använt narkotika. 
De typer av narkotika som ungdomarna i Varbergs kommun främst använder är 
cannabis och hasch. Ungdomarna får främst tag på narkotikan från någon person på 
orten, detta gäller för båda årskurserna. 

Dopning 
Det är lika stor andel av ungdomarna i Varbergs kommun som det är i övriga 
kommuner som genomfört Lupp 2018 som någon gång använt anabola steroider eller 
motsvarande prestationshöjande medel, även kallat dopningsmedel. Totalt sett har 4 
% av ungdomarna i Varbergs kommun någon gång använt dopningsmedel. Tvärtom 
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mot de andra ANDT-områdena där användningen ökar på gymnasiet har 
användningen av dopningsmedel bland ungdomar i Varbergs kommun halverats i 
årkurs 2 i jämförelse med i årskurs 8. Mönstret att det är högre andel killar som 
använder ANDT-preparat gäller även för dopningsmedel.  

Delaktighet och inflytande 
Behovet av delaktighet är grundläggande för människors välbefinnande och 
livskvalitet och därmed även för människors hälsa. Att vara del i ett socialt 
sammanhang, ingå i sociala nätverk, att känna delaktighet och bli sedd och hörd är 
centrala skyddsfaktorer för hälsan.  

Generellt sett visar Lupp-resultaten att ungdomar i Varberg är intresserade av 
samhällsfrågor och en majoritet uppger att de vill vara med och påverka i frågor som 
rör kommunen. Det är dock en relativt liten andel som upplever att de faktiskt har 
möjlighet att påverka. Andelen är lägre bland tjejer än bland killar och bland dem 
som har en funktionsnedsättning eller är oroliga för familjens ekonomi. Två av 
anledningarna till att ungdomar svarar att de inte vill vara med och påverka är att de 
inte vet hur eller att de inte tror att det spelar någon roll. 

Omkring hälften av ungdomarna uppger att de har ganska eller mycket stort 
förtroende för politiker och cirka 7 av 10 har förtroende för vuxna i allmänhet. 
Förtroendet för vuxna är generellt sett lägre hos ungdomar med 
funktionsnedsättning, de som är oroliga för familjens ekonomi, ungdomar födda 
utanför Sverige och ungdomar som identifierar sig som hbtq-personer. I dessa 
grupper är det också en högre andel som uppger att de har mycket litet förtroende för 
politiker. Att lita på människor i allmänhet är det mått som oftast används för att 
mäta nivån av tillit i samhället. Tillit, eller brist på tillit, genomsyrar all interaktion 
människor emellan och är i grunden en förutsättning för att vårt samhälle ska kunna 
fungera. 

Det behövs ett medvetet arbete för att fler, oavsett bakgrund, inte bara ska känna att 
de har möjlighet att påverka, utan också att de har inflytande i frågor som berör dem. 
Det engagemang och den vilja att påverka som ungdomar ger uttryck för i 
luppenkäten ger bra förutsättningar för att utveckla ett sådant arbete tillsammans 
med ungdomarna själva. 

Utbildning, arbete och framtid 
Många unga ser ljust på sin framtid, mer än varannan ung svensk är positiv. I 
Varberg är det en hög andel tjejer som vill läsa vidare efter gymnasiet. Det bästa med 
att bo i Varberg är att här finns familj, släkt, vänner och kompisar. Närheten till 
naturen är också viktig. Mellan 85 och 90% av de unga ser ljust på sin framtid. 

Det är glädjande med höga siffror och resultat inom flera områden i rapporten, men 
som nämnt är det ett genomsnitt och det gäller inte alla unga i Varberg. Utifrån den 
aspekten finns det behov av vidare arbete utifrån att jobba för alla ungas rätt till goda 
livsvillkor.  
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Genomförande av Lupp-enkäten 

Författarna av denna rapport är Tina Wallin, kultur- och fritidsförvaltningen, 
Martina Wetterstrand, förskole- och grundskoleförvaltningen, Susanne Bergenheim, 
socialförvaltningen, Sophia Croona, Varbergsnämnden Region Halland, Karin 
Nilsson, Räddningstjänsten Väst samt Daniella Norrgård, Räddningstjänsten Väst. 
Representanterna ingår i samverkansnätverket Trygg i Varberg3 och arbetar på 
uppdrag av Folkhälso- och trygghetsrådet i Varbergs kommun. Uppdraget att 
genomföra Lupp, är en gemensam insats i Handlingsplan 2018 – 2021. Framöver 
kommer Lupp att genomföras vart fjärde år. Lupp ger en bild av hur ungdomar 
uppfattar sin livssituation och sina livsvillkor. Resultaten i denna rapport kan ligga 
till grund för planering och genomförande av insatser för att förbättra arbetet med 
och för unga.  

Målgrupp 
Målgruppen är alla elever i årskurs 8 och årskurs 2 i gymnasiet, i både kommunala 
skolor och friskolor. Enkäten har gått ut till elever genom respektive skola och den 
genomfördes under lektionstid. Enkäten fanns tillgänglig på webben under två 
månaders tid på fem olika språk.  

Svarsfrekvens 
Totalt har 904 elever, av totalt 1374 elever i båda årskurserna, svarat på Lupp-
enkäten. Av dessa går 5784 i grundskolans årskurs 8 vilket ger en svarsfrekvens på 87 
%. På gymnasiet har totalt 326 elever svarat och det är en svarsfrekvens på cirka 50 
%.   

Svarsfrekvensen är mycket god i årskurs 8 där resultatet gott och väl är 
representativt. I gymnasiets årskurs 2 tolkas resultatet som representativt utifrån en 
generell nivå men med medvetenhet om att nära hälften av eleverna inte har svarat. 

Både kommunala och fristående skolor har deltagit i undersökningen och deltagande 
skolor är: 

Årskurs 8 – Väröbackaskolan, Vidhögeskolan, Lindbergs skola, Trönninge skola, 
Rolfstorps skola, Hagaskolan, Håstensskolan, Almers skola, Påskbergsskolan, 
Ankarskolan, Bosgårdsskolan, Nyhemsskolan – Varbergs kristna skola, 
Kunskapsskolan 

Årskurs 2 – Peder Skrivares skola, Drottning Blankagymnasiet, Sveriges 
ridgymnasium, Ljud- och Bildgymnasiet 

 

                                                   
3 Trygg i Varberg – ett nätverk för folkhälsofrågor och brottsförebyggande/trygghetsfrämjande arbete bestående 
av representanter från Varbergs kommun, Räddningstjänsten Väst, Polisen och Varbergsnämnden region 
Halland. 
 
4 Ett fåtal gymnasieelever har svarat på enkäten för grundskolan, då den enkäten felaktigt gick ut. Det rättades 
snabbt till och bedöms inte påverka det sammanlagda resultatet. 
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Bortfallsanalys 
Bortfallet beror på att hela klasser inte haft möjlighet att svara på enkäten av olika 
anledningar eller att enstaka elever varit sjuka eller borta från skolan. På vissa frågor 
finns det bortfall av svar på grund av att elever valt att hoppa över den frågan.  

På gymnasiet är det framförallt bortfall av hela klasser som inte fått möjligheten att 
svara på lektionen, orsaken tycks vara hög arbetsbelastning och i övrigt många olika 
enkäter under hösten.  

Analys 
Rapporten innehåller i första hand statistik uppdelat på ålder och kön men också 
utifrån andra bakgrundsfaktorer som funktionsnedsättning, utrikes födda, unga som 
är oroliga för sin familjs ekonomi och hbtq-personer. Dessa jämförelser görs 
framförallt för att få en större förståelse för hur barn och ungas livsvillkor skiljer sig 
åt och hur de påverkar deras möjligheter. Denna kunskap är viktig för det fortsatta 
arbetet med att stärka barn och ungas livsvillkor och för att kunna anpassa insatser. I 
vissa frågor görs även en jämförelse med snittet för alla de kommuner som genomfört 
och svarat på Lupp under 2018.5 

I enkäten finns en fråga om ungdomarnas könsidentitet, utöver alternativet tjej eller 
kille finns även ”annan könsidentitet” som svarsalternativ. 1% av de svarande har 
angett ”annan könsidentitet” vilket är ett för litet underlag för att redovisa separat 
utan att riskera de svarandes anonymitet. Svar från dessa individer återfinns därmed 
endast i de resultat där svaren inte är könsuppdelade. 

I enkäten ställs även frågan ”Vilken är din sexuella läggning?”. Svarsalternativen är 
heterosexuell, homosexuell, bisexuell, osäker på min sexuella läggning/vet ej, annat 
samt vill inte definiera. I rapporten används begreppet hbtq-person6 som ett 
samlingsnamn för de som svarat ett annat alternativ än heterosexuell. Detta görs med 
anledning av att det är ett välanvänt begrepp som samlar flera olika perspektiv av 
sexuell läggning och könsidentitet. Hbtq-perspektivet redovisas enbart för svaranden 
i årskurs 8 på grund av för få svaranden i en av svarskategorierna i årskurs 2. 

Läsanvisningar och användningsområde 
Rapporten är uppbyggd efter de frågeområden som finns i enkäten, där svaren på 
samtliga frågor redovisas. De flesta frågor redovisas i tabell- eller diagramform för att 
ge en snabbt överskådlig bild av resultatet. Denna rapport är en övergripande 
sammanställning av resultaten på kommunnivå. Det går att få fram mer specifika 
resultat utifrån geografiskt område, per skola, ämnesområde eller utifrån önskemål 
om fördjupning i vissa frågor.  

I redovisningen av resultatet görs avrundningar till heltal. I vissa fall har 
avrundningar inneburit att värdet blivit noll, detta är då markerat med en punkt. 

                                                   
5 Lupp-snittet – ett genomsnitt av samtliga kommuners resultat under 2018. 49 kommuner 
genomförde Lupp 2018. 
 
6 Hbtq – är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera 
uttryck och identiteter. RFSL: https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/ 
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Resultaten ska framförallt öka kunskapen kring unga, underlätta samarbete mellan 
förvaltningar och verksamheter, fungera som underlag i beslutsprocesser och vara ett 
uppföljningsverktyg i arbetet med och för unga. Men, självklart är det huvudsakliga 
syftet att förbättra ungas levnadsvillkor i Varberg. 

Bakgrundsfrågor  
Frågor om bakgrund och familj 
I den första delen av enkäten ställs frågor om ungdomarna och deras familjer. Bilden 
nedan sammanfattar vilka som har svarat på enkäten. Som framgår av bilden är 
könsfördelningen jämn bland de som svarat på enkäten. Eftersom få angett ”annan 
könstillhörighet” kommer denna grupp inte att redovisas nedbrutet i rapporten. På 
kommande sidor redovisas fler siffror över olika bakgrundsfrågor. 

 

 

Tabell 1. Var är du och dina föräldrar födda? 

 Sverige Norden Europa Utanför 
Europa 

Du själv 93 % .* 3 % 4 % 
Förälder a 84 % 1 % 9 % 6 % 
Förälder b 81 % 2 % 9 % 8 % 
*andelen födda i Norden understiger 0,5 %, vid avrundning blir det noll i tabellen. 
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Tabell 2. Vad gör din/dina föräldrar huvudsakligen? 

 Förälder a Förälder b 
Arbetar 94 % 89 %  
Studerar 2 %  2 %  
Föräldraledig .* 1 % 
Arbetslös 1 % 2 % 
Långtidssjukskriven/sjukpensionär 1 %  2 %  
Ålderspensionär 1 %  1 %  
Annat 1 %  1 %  
Vet ej .*  2 %  
Total 100 % 100 % 
* andelen föräldralediga och vet ej (förälder a) understiger 0,5 %, vid avrundning blir det noll i 
tabellen. 

 
Ekonomi  
I diagram 1 nedan redovisas svaren på frågan ”I vilken grad är du orolig för dina 
föräldrars ekonomi?”. Det framgår att ungefär 8 % av ungdomarna i årkurs 8 svarat 
att de är ganska eller mycket oroliga för sina föräldrars ekonomi, siffran för årkurs 2 
är 10 %. Motsvarande siffra för samtliga kommuner som genomfört lupp-enkäten i 
Sverige 2018 är 9 % för årskurs 8 samt 14 % i årskurs 2 på gymnasiet.  

 

Diagram 1. I vilken grad är du orolig över dina föräldrars ekonomi? 

 

 

Det ställdes också en fråga om det under de senaste sex månaderna hänt att 
ungdomarna inte kunnat köpa eller göra något som många andra i deras ålder gör på 
grund av att familjen inte haft råd. Totalt svarade 6 % av ungdomarna i årskurs 8 och 
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7 % av ungdomarna i årskurs 2 att det hänt flera gånger under de senaste sex 
månaderna. Motsvarande siffror för Luppsnittet är 8 % i årskurs 8 och 11 % i årskurs 
2.  Det är alltså en lägre andel av Varbergs unga som är oroliga för familjens ekonomi 
och som fått avstå från att köpa något för att familjen inte haft råd.  

 

Diagram 2. Under de senaste sex månaderna, har det hänt att du inte kunnat göra 
något eller inte kunnat köpa något som många andra i din ålder gör eller köper för att 
din familj inte haft råd? 

 

 
Hur nöjda är Varbergs kommuns unga med sin tillvaro? 
Överlag tycks Varbergs unga vara nöjda med sin tillvaro i jämförelse med rikssnittet. 7 
Framförallt tycks tjejerna vara nöjda och särskilt gymnasietjejerna. Det som Varbergs 
unga är mest nöjda med är fritiden och sin ekonomi, men även nöjdhet med skolan 
ligger över Luppsnittet. Det som sticker ut negativt är att Varbergs unga uppger ett 
lägre resultat än Luppsnittet på frågan om ”livet i sin helhet”, bortsett från tjejer i 
årskurs 2 som uppger ett högre resultat.  

På riksnivå går det att läsa ut resultatet för de unga som anger ”annan 
könstillhörighet” och resultatet visar att de är betydligt mindre nöjda med sin tillvaro 
under alla punkter.  Samma tendens syns bland unga som uppger 
funktionsnedsättning. 

 

 

                                                   
7 Luppsnittet – en beräkning av snittet av alla svar i årets Lupp-enkät som gått ut till 49 kommuner, 
med totalt 26 821 svarande. 
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Diagram 3. Hur nöjd är du med ditt liv när det handlar om följande, andel som 
svarat "mycket nöjd" och "nöjd". 

 

  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Skolan

Utbildningen

Fritiden

Dina pengar

Familjen

Kompisar

Livet i sin helhet

Kille åk 2 Tjej åk 2 Kille åk 8 Tjej åk 8



 

16 
 

Fritid 
De unga i Varberg är mycket betydelsefulla för Varbergs utveckling och framtid. 
Därför är det viktigt att erbjuda ett brett utbud av meningsfulla kultur- och 
fritidsaktiviteter. Om ungdomar har en meningsfull fritid så påverkas deras hälsa, 
personliga utveckling och förståelse för omvärlden på ett positivt sätt. Aktiviteterna 
bidrar också till värdefulla möten mellan olika generationer, mellan unga från olika 
miljöer och från olika sociala grupper. Givande aktiviteter och positiva möten mellan 
unga och vuxna skapar en kreativ miljö där unga stärker sin framtidstro och 
möjlighet att förverkliga sina drömmar. Det är viktigt att fritidsaktiviteter är 
tillgängliga och inkluderande för alla. Forskning visar också att en fysiskt aktiv fritid 
är tydligt korrelerad med bättre hälsa och högre livskvalitet. Även graden av nöjdhet 
med fritidssituationen har ett samband med hälsa och livskvalitet.8  

Hur många är nöjda med sin fritid? 
I Lupp-enkäten ställs frågan om hur många som är nöjda med sin fritid. Svaren visar 
att cirka 85 % av alla unga i både årskurs 8 och gymnasiets årskurs 2 är ganska nöjda 
eller mycket nöjda. Andelen som är mycket missnöjda uppgår till 3 % årskurs 8 och 2 
%  i gymnasiets årskurs 2. Vid en jämförelse med Luppsnittet är Varbergs unga mer 
nöjda med sin fritid. Det gäller för både tjejer och killar. 

Diagram 4. Hur nöjd är du med ditt liv när det kommer till din fritid? Andel som 
svarat "mycket nöjd" eller "ganska nöjd"

 

 

Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden?  
Ungdomarna får svara på en fråga om hur mycket eller lite de tycker att det finns att 
göra på fritiden. Totalt svarar 64 % av tjejerna och 77 % av killarna att det finns 

                                                   
8 Blomdahl, U och Elofsson, S (2017). Jämställd och jämlik! – hälsa och offentligt resursutnyttjande på 
fritidsområdet bland barn och ungdomar 
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väldigt mycket eller ganska mycket att göra. Mest nöjda är högstadiekillarna.  
Killarna tycks också vara mer nöjda än tjejerna med utbudet. 

Diagram 5. Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden?  

 

 

 
Vad finns det för hinder för en aktiv fritid? 
Ungdomarna fick ta ställning till några påståenden om fritidsutbudet. Resultatet 
visar att det finns hinder som begränsar ungas fritid, det som verkar vara största 
hindret är att det inte finns ett utbud som intresserar i tillräcklig grad, det gäller både 
i årskurs 8 och i årskurs 2. Det visar sig också finnas ekonomiska hinder liksom 
problemet att ta sig till och från aktiviteterna. Unga som är oroliga för familjens 
ekonomi uppger i högre grad att det finns saker att göra men att det kostar för mycket 
liksom att unga med funktionsnedsättning i högre grad än andra uppger att de inte 
får delta i fritidsaktiviteter för sin familj. 
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Diagram 6. Hur stämmer dessa påståenden in på dig? Det finns saker att göra 
men…

 

 
Vad ungdomar gör på sin fritid och hur ofta 
Diagrammet visar vad ungdomarna gör på sin fritid och hur ofta, resultatet är en 
sammanslagning av båda årskurserna. Det som dominerar ungas vardag är 
träning/idrott, onlinespel av något slag och att vara ute i naturen. Det syns en tydlig 
könsskillnad i den aktivitet som handlar om onlinespel där det är övervägande del 
killar som ägnar sig åt det. Det ses en tydlig skillnad i spelande online mellan tjejer i 
årskurs 8 där nästan hälften spelar och en tydlig nedgång i årskurs 2 där endast 15 % 
av tjejerna anger att de spelar. Tjejer ägnar sig i högre grad åt att läsa böcker, 
tidningar, artiklar, bloggar eller liknande än vad killar gör. Det är inte helt tydligt om 
sociala medier ingår under den punkten, varför den siffran uppskattningsvis kan vara 
större än den redovisade. 

Nära hälften av alla unga anger att de gör ”annat” på sin fritid. Här nämns framför 
allt umgås med vänner och familj, kolla film och serier, rida samt spela fotboll med 
kompisar. I den äldre åldersgruppen anges även jobb som sysselsättning på fritiden. 
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Diagram 7. Hur ofta gör du följande saker på din fritid? Andel som svarat ”en gång i 
veckan” eller oftare. 

 

I tabell 3 nedan redovisas samma fråga som i diagrammet ovan, men här redovisas 
andel som svarat att de aldrig gör de listade aktiviteterna. Även här ses 
könsskillnader. Killar svarar i högre grad än tjejer att de aldrig gör kulturrelaterade 
aktiviteter som att gå på teater/musikal eller dansuppvisning eller spela teater, göra 
musik eller dansa men även andra kreativa aktiviteter som foto, film, teckna och måla 
etcetera. 

Tabell 3. Andel som svarat att de ”aldrig” gör följande aktiviteter 

Aktivitet Tjejer Killar 
Tränar/idrottar 6 % 6 % 
Spelar teater, gör musik eller dansar 43 % 58 % 
Håller på med foto, film, tecknar, målar, skriver, pysslar, syr eller liknande 23 % 46 % 
Spela online-, data eller tv-spel 35 % 3 % 
Läser böcker, tidningar, artiklar, bloggar eller liknande 12 % 18 % 
Besöker bibliotek  30 % 30 % 
Är ute i naturen 5 % 6 % 
Går på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande 82 % 80 % 
Går på konsert 33 % 50 % 
Går på teater, musikal eller dansuppvisning 44 % 67 % 
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Går på museum eller utställning 49 % 43 % 
Går på match eller annat idrottsevenemang 26 % 31 % 
Annat 30 % 41 % 
 
En relativt låg andel ungdomar anger att de går på ungdomens hus, fritidsgård eller 
liknande, något fler killar än tjejer väljer det. Vid en jämförelse med rikssnittet så går 
betydligt färre ungdomar i Varberg till ungdomens hus, fritidsgård eller liknande. 
Vad gäller ungdomsgårdsverksamheten i Varberg är den mest riktad till ungdomar 
från årskurs 5 till och med årskurs 7, vilket utgör en del av förklaringen till ett lågt 
resultat. 

Var träffas ungdomarna? 
En fråga handlade om var ungdomarna träffar sina kompisar. En stor andel uppger 
att de träffar sina kompisar hemma hos varandra. Tjejer träffar kompisar hemma, i 
centrum/på stan, i galleria och köpcentrum och café i högre utsträckning än killar. 
Killar träffar däremot kompisarna i högre grad än tjejerna utomhus, i en 
idrottshall/sporthall och på sociala medier.  
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Diagram 8. När du träffar dina kompisar på fritiden, var brukar ni vara?

 

 

Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter där du bor? 
Totalt svarar 28 % av ungdomarna i årskurs 8 och 32 % av ungdomarna på gymnasiet 
att det saknas fritidsaktiviteter där de bor. Ungdomar i årkurs 2 svarar alltså i något 
högre grad än unga i årskurs 8 att det saknas aktiviteter. 
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Diagram 9. Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter där du bor? 

 

Ungdomarna fick också möjlighet att svara i fritext vad för fritidsaktiviteter de 
saknar. Det som tas upp handlar om mötesplatser där man kan träffa kompisar, men 
också andra typer av mötesplatser där man kan prova nya saker och aktivera sig 
tillsammans med vänner. De nämner också vikten av att det inte ska kosta något. 
Flera nämner också önskemål om fler ungdomsgårdar och att det finns aktiviteter för 
dem som inte gillar idrott. 

Här redovisas ett urval av citat från ungdomarna: 

”Större evenemang som t ex fester där många människor i samma ålder kan träffas 
och träffa nya vänner. Kanske en gång i månaden.” 
 
”Kanske lite fler aktiviteter som inte är så påfrestande eller jobbiga inte heller 
aktiviteter som syns att dom är gjorda av vuxna som tror att dom vet bäst.” 
 
”Bara någonting, just nu finns det ingenting att göra när man går ut.” 
 
”Jag vet inte, men det borde finnas mer aktiviteter som man kan testa på. Inte en 
idrott eller sport man behöver gå i.” 
 
”Tänk på en fritidsaktivitet. Så kan jag garantera att vi inte har den. Den enda 
aktivitet som vi har är kobingo.” 
 
”Saker att göra som är gratis, lite mer utomhusbio.” 

 
Medlemskap i föreningar 
Många ungdomar deltar i föreningsliv där de får möjlighet att utvecklas, bygga 
självkänsla och få ökad tro på den egna förmågan. Ungas deltagande i organiserade 
fritidsaktiviteter, påverkas av familjens socioekonomiska situation. Unga i mindre 
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resursstarka familjer, unga som inte är födda i Sverige och personer med 
funktionsnedsättning deltar inte i föreningslivet i samma utsträckning som andra.  

Benägenheten att delta i föreningslivet minskar något från grundskolan till gymnasiet 
och tjejer deltar i något mindre grad än killar. Kultur- och fritidsförvaltningens 
statistik visar också att det totala föreningsdeltagandet minskar något i Varberg sett 
över en femårsperiod, vilket inte är unikt för Varberg utan sker i hela landet.  

Diagram 10. Är du medlem i någon förening?  

 

 

 

Mötesplatser utomhus 
I Lupp finns det möjlighet för kommunerna att välja tre egna frågor, en av de frågor 
som valdes i Varberg var om det finns tillräckligt med mötesplatser utomhus. Svaren 
visar att killar i högre grad önskar mötesplatser utomhus, vilket också stärks av att 
killar i högre grad umgås med kompisar utomhus. Det går inte att utläsa av svaren i 
enkäten vilken typ av mötesplatser eller var ungdomarna önskar fler mötesplatser.  

Diagram 11. Finns det tillräckligt med mötesplatser utomhus för ungdomar i 
Varberg (parker, badplatser, aktivitetsplatser, kulturplatser med mera?) 
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Några slutsatser kring ungas syn på sin fritid 
I kultur- och fritidsnämndens kultur- och fritidspolitiska strategi ”I Varberg får alla 
växa” anges att barn och ungas fritid ska prioriteras, då goda vanor ofta grundläggs i 
unga år och tenderar att prägla oss genom hela livet.  

”Alla barn och ungdomar ska, oavsett bakgrund och förutsättningar, ha tillträde till 
fritidsaktiviteter” 

I Luppresultatet kan ses att majoriteten av ungdomarna är nöjda med sin fritid och 
de förutsättningar som finns. Men, det går också att utläsa att grupper av unga inte 
har samma förutsättningar som andra för deltagande i fritidslivet. Det blir synligt att 
unga som är oroliga för sin familjs ekonomi, unga med funktionsnedsättning och 
utlandsfödda sticker ut negativt i resultatet.  

Det ses ingen större skillnad mellan hur nöjda tjejer och killar är med sin fritid, 
däremot ses skillnad i vad man gör på sin fritid utifrån kön.  

 

 Fler unga som är oroliga för familjens ekonomi besöker 
ungdomens hus eller ungdomsgård. I årskurs 2 uppger 10 % av de unga 
som är oroliga för familjens ekonomi att de besöker ungdomens hus, 
fritidsgård eller liknande jämfört med 2 % av övriga. Bland unga som inte är 
födda i Sverige besöker 8 % ungdomens hus, fritidsgård eller liknande jämfört 
med 2 % bland unga födda i Sverige. 
 

 Unga i årskurs 8 som är oroliga för familjens ekonomi eller där 
ingen förälder förvärvsarbetar uppger att det finns saker att göra 
på fritiden men att det kostar för mycket. 31 % av dessa säger det att 
jämföra med övriga där endast 5 % uppger att det kostar för mycket. Detta 
syns inte lika väl i årkurs 2. 
 

 Färre av de unga som uppger en funktionsnedsättning eller är 
oroliga för sin familjs ekonomi idrottar, I jämförelse med övriga 
respondenter. 
 

 67 % av de med funktionsnedsättning är ganska eller mycket nöjda 
med sin fritid. Andelen unga som uppger att de har någon 
funktionsnedsättning är mindre nöjda med sin fritid, bland de unga som inte 
anger att de har någon funktionsnedsättning är 88 % ganska eller mycket 
nöjda med sin fritid.    
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Skola 
Lära och hälsa går hand i hand. Skolan har därför en stor betydelse i barn och ungas 
liv och hälsa. En av de viktigaste skyddsfaktorerna för god hälsa och framtid är att 
klara av skolan och därför behövs ett hälsofrämjande perspektiv i det dagliga arbetet. 

I Lupp-enkäten ställs frågor om hur ungdomarna ser på sin skola, hur de trivs, hur de 
ser på undervisningen, skolmiljön och andra aspekter. På frågan hur nöjda 
ungdomarna är med sitt liv när det gäller skolan svarar cirka 80 % i båda årskurserna 
att det är nöjda eller mycket nöjda. Nöjdheten är inte lika hög bland de ungdomar 
som anger att de har en funktionsnedsättning. På grundskolan skiljer det cirka 30 
procentenheter mellan de ungdomar som har respektive inte har någon 
funktionsnedsättning och på gymnasiet skiljer det cirka 20 procentenheter. 

Stämning och trivsel i skolan 
Hur elever trivs i skolan har ett nära samband med hur de upplever skolmiljön, men 
det har också ett samband med deras allmänna välbefinnande samt deras 
psykosomatiska hälsa och vice versa. Här finns könsskillnader där killar anger högre 
värde i många fall kring skolmiljön. Skolan har ett viktigt uppdrag i att arbeta med 
jämställdhet och att behandla killar och tjejer likvärdigt. Resultatet visar att det finns 
utvecklingspotential i detta uppdrag. 

 Killar i årskurs 2 sticker ut positivt i att det trivs med stämningen i skolan 
 50 % i årskurs 8 med funktionsnedsättning trivs med stämningen i skolan, 

vilket är lägre än vad den sammantagna gruppen anger 
 Tjejer i årskurs 2 uppger i lägre grad att skolan agerar om en elev mobbar en 

annan elev 
 75% av ungdomarna i årskurs 2 tycker att lärarna behandlar killar och tjejer 

lika medan 62% i årskurs 8 tycker att lärarna behandlar killar och tjejer lika 

Diagram 12. Här följer några påståenden om skolan. Hur tycker du följande 
stämmer in hur det är på din skola? Andel som svarat ”stämmer helt” eller ”stämmer 
till stor del”. 
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Problem i skolan 
Trygghet är en förutsättning för att lära. En förutsättning för ett gott lärande är en 
trygg miljö där alla barn och ungdomar får känna bekräftelse och uppmuntran för 
den man är. Ungdomarna fick ta ställning till huruvida våld, sexuella trakasserier, 
rasism och mobbing förekommer på skolan.  

Var tredje ung person som inte är född i Sverige uppger att rasism förkommer. 

Killar uppger i högre grad att våld och mobbning förekommer.  I riksgenomsnittet 
uppger hbtq-personer att de också upplever detta. Unga med funktionsnedsättning 
uppger också att mobbning förekommer i högre grad (31 %). 

Det har inte skett någon förändring i den nationella mätning i andelen flickor i 13- 
och 15-årsåldern som uppger att de blivit mobbade minst 2–3 gånger i månaden 
under de senaste månaderna. Vid den senaste mätningen var andelen drygt 4 %. 
Andelen pojkar i samma åldrar som uppger att de blivit mobbade sjönk något 2001–
2014, från drygt 5 till knappt 4 %. Studien Skolbarns hälsovanor 
(Folkhälsomyndigheten 2018) visar också på ett samband mellan att sakna gott 
kamratstöd och psykosomatiska symtom.  

 

Diagram 13. Hur tycker du följande stämmer in hur det är på din skola? Andel som 
svarat ”stämmer helt” eller ”stämmer till stor del”. 

 

 

Omdöme skola 
Ungdomarna har svarat på frågor kring skolsituationen som skolmaten, elevhälsan, 
möjlighet att få extra stöd av lärarna och hur de uppfattar undervisningen. 
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Gymnasieeleverna är mer nöjda än grundskoleeleverna. Killar är generellt mer nöjda. 
Unga med funktionsnedsättning uppger sig vara mindre nöjda med möjligheten att få 
extra hjälp och stöd av lärare vid behov, gäller främst årskurs 8. Samma upplevelse 
har unga som anger att de är oroliga för familjens ekonomi vilket också gäller främst 
årskurs 8.  Unga med funktionsnedsättning och de som är oroliga för familjens 
ekonomi är generellt mindre nöjda med stödet de får från elevhälsan, gäller främst 
årskurs 8. 

Diagram 14. Frågor om din skola. Vad tycker du om …? Andel som svarat ”ganska 
bra” eller ”mycket bra”. 

 

 
Inflytande i skolan  
Drygt 65 % av ungdomarna i årskurs 8 uppger att de vill vara med och påverka vad de 
får lära sig i undervisningen. Motsvarande siffra är något högre i gymnasiet årskurs 2. 
Värt att uppmärksamma är att tjejer uppger att de i högre grad än killar vill vara med 
och påverka men uppger att de i lägre grad än killar får vara med och påverka. 

Diagram 15. Hur mycket vill respektive får du som elev vara med och bestämma om 
följande? Andel i årskurs 8 som svarat ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket”. 
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Diagram 16. Hur mycket vill respektive får du som elev vara med och bestämma om 
följande? Andel i årskurs 2 som svarat ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket”. 
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Några slutsatser kring ungas syn på skolan 
 80 % av ungdomarna i båda årskurserna svarar att de är nöjda eller 

mycket nöjda med sitt liv när det gäller skolan. Pojkar anger generellt 
högre värden än tjejer i frågor som rör skolmiljön. 
 

 25 procent av elever i årskurs 2 och 38 procent av eleverna i årkurs 
8 upplever att lärare behandlar killar och tjejer olika. Unga med 
funktionsnedsättning uppger sig vara mindre nöjda med möjligheten att få 
extra hjälp och stöd av lärare vid behov. 
 

 Tjejer uppger att de i högre grad än killar vill vara med och påverka 
men uppger att de i lägre grad än killar får vara med och påverka. 
 

 Elever i årkurs 8 uppger att våld, rasism och mobbning 
förekommer i skolan i högre utsträckning än elever i årskurs 2 på 
gymnasiet. Killar anger detta i högre utsträckning än tjejer och killar med 
funktionsnedsättning uppger i högst grad att mobbning förkommer. För 
förekomst av rasism graderar killar som är utlandsfödda högst värde. 

 

 

Hälsa och trygghet 
Barn och ungas framtida hälsa påverkas till stor del av deras uppväxtvillkor. Trygga 
uppväxtvillkor skapar förutsättningar för barn och unga att skapa goda sociala 
relationer, utveckla en god fysisk och psykisk hälsa och tillgodogöra sig utbildning. 
Dessa faktorer påverkar i sin tur möjligheten till arbete och inkomst samt en god 
hälsa senare i livet.9 

Uppväxtvillkoren, och därmed förutsättningarna för en god hälsa, skiljer sig dock åt 
mellan olika grupper i samhället, vilket medför att vissa grupper har sämre chanser 
än andra till utveckling, lärande och välmående. Exempelvis är barn och unga som 
växer upp i familjer med lägre socioekonomisk status en sårbar grupp.10 

Det finns också hälsoskillnader mellan barn och unga beroende på vilket kön de 
identifierar sig som, men också mellan barn och unga i särskilt utsatta situationer och 
den övriga befolkningen. Detta gäller särskilt barn och unga med 
funktionsnedsättning, unga hbtq-personer samt barn och unga som nyligen kommit 
till Sverige.11  

                                                   
9 Sveriges kommuner och landsting, 2017. Barns och ungas hälsa i Sverige – En beskrivning av 
nuläget.  
10 Forte, 2018. Ungdomars och unga vuxnas levnadsvillkor i Sverige – En kunskapsöversikt med 
fokus på ojämlikhet. 
11 Se Fotnot 10. 
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Nöjd med livet och sociala relationer 
Hur nöjda vi är med livet har visat sig ha samband med goda familjerelationer och 
skolfaktorer. Sociala relationer spelar en viktig roll för hälsan, bland annat genom det 
stöd som det kan innebära. Socialt stöd har länge ansetts vara en skyddsfaktor mot 
psykisk ohälsa.12 

De allra flesta ungdomar i Varberg uppger att de är nöjda med livet i sin helhet, 
familjen och kompisarna. Det finns dock skillnader i samtliga tre aspekter utifrån 
olika faktorer som funktionsnedsättning, oro för familjens ekonomi eller hbtq-
perspektiv. I dessa grupper uppger en lägre andel att de är nöjda. 

 

Diagram 17. Hur nöjd är du med ditt liv när det handlar om följande…? Andel som 
svarat ”mycket nöjd” och ”nöjd”. 

 

Självskattad hälsa 
Att själv skatta sin hälsa är ett subjektivt mått som har visat sig stämma väl överens 
med mer objektiva medicinska mått på hälsa. Höga skattningar av den egna hälsan 
har visat sig ha ett positivt samband med andra självskattade faktorer exempelvis 
skolrelaterat välbefinnande, skolprestationer, familjeekonomi och känsla av trygghet 
i grannskapet.13 

I Varbergs kommun skattar 63 % av tjejerna och 76 % av killarna sin hälsa som 
mycket eller ganska bra. Siffrorna följer i stort det nationella Lupp-snittet 2018, med 
undantag av killar i årskurs 2 i Varberg som sticker ut positivt.  

Lupp-resultaten visar att ungdomar med funktionsnedsättning, ungdomar som är 
oroliga för familjens ekonomi och ungdomar som identifierar sig som hbtq-person 
                                                   
12 Folkhälsomyndigheten, 2018. Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/2018. 
13 Folkhälsomyndigheten, 2018. Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/2018. 
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skattar sin hälsa lägre än andra. Detta gäller även för ungdomar födda utanför 
Sverige i årskurs 2.  

 

Diagram 18. Under de senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa, hur du 
mår eller känner dig? 

 

 

Psykiska och somatiska besvär 
Psykosomatiska besvär räknas in i begreppet psykisk ohälsa14 där även mer allvarliga 
problem som psykiatriska diagnoser eller psykiatriska tillstånd räknas in15.  

Studier har visat att självrapporterade psykiska besvär i unga år (16 - 29 år) ökar 
risken för psykisk sjukdom, självmordsförsök eller andra skador och olyckor senare i 
livet. Även somatiska besvär under ungdomsåren kan medföra ökad risk för allvarlig 
psykisk ohälsa i vuxen ålder.16 Den psykiska hälsan har också stor betydelse för 
skolprestationer och det finns även ett omvänt samband mellan skolprestationer och 
psykisk hälsa. Sambanden följer individen från tidiga skolår och upp i 
ungdomsåren.17 

                                                   
14 Folkhälsomyndigheten, 2018. Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/2018. 
15 Socialstyrelsen, 2017. Utvecklingen av psykisk ohälsa hos barn och unga vuxna – Till och med 
2016. 
16 Se Fotnot 16. 
17 Se Fotnot 17. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Mycket bra, ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt, mycket dåligt

Tjej åk 8 Kille åk 8 Tjej åk 2 Kille åk 2



 

32 
 

Kön har visat sig vara en viktig markör för hur unga uttrycker, förstår och förhåller 
sig till psykisk ohälsa, vilket kan innebära att det finns ett större mörkertal kring 
killars psykiska ohälsa.18  

Lupp-resultaten visar att självrapporterade psykosomatiska besvär rapporteras mer 
frekvent bland tjejer än bland killar, undantaget ”sovit dåligt på natten”. Det finns 
dock skillnader även mellan andra grupper. Nedstämdhet flera gånger i veckan eller 
oftare och sömnsvårigheter (svårt att somna, sovit dåligt) är besvär där både 
ungdomar med funktionsnedsättning, ungdomar som är oroliga för familjens 
ekonomi, ungdomar som identifierar sig som hbtq-person och ungdomar födda 
utanför Sverige i betydligt högre grad uppger besvär än andra. 

Diagram 19. Hur ofta har du haft följande besvär under de senaste sex månaderna? 
Andel som svarat ”flera gånger i veckan” eller ”oftare”. 

 

 
Socialt stöd – någon att prata med 
I Lupp finns det möjlighet för kommunerna att välja tre egna frågor, en av de frågor 
som valdes i Varberg var om ungdomarna upplever att de har någon att prata med 
om det som de tycker är viktigt eller när de behöver stöd. Socialt stöd är viktiga delar 
för den självskattade hälsan och det psykiska välbefinnandet och utgör en 
skyddsfaktor mot sjukdom.19 

De allra flesta ungdomarna uppger att de har någon att prata med om det som de 
tycker är viktigt eller när de behöver stöd. Vissa skillnader syns dock utifrån kön när 
det gäller vem en vänder sig till.  

                                                   
18 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2015. När livet känns fel – Ungas upplevelses 
kring psykisk ohälsa.  
19 SOU 2016:55. Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för kommissionens vidare arbete. 
Delbetänkande av kommissionen för jämlik hälsa. 
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En lägre andel av de som uppgett att de har en funktionsnedsättning, är oroliga för 
familjens ekonomi, är född utanför Sverige eller identifierar sig som hbtq-person 
uppger att de pratar med föräldrar/vårdnadshavare eller syskon.  

 

Diagram 20. Har du någon du kan prata med om det som du tycker är viktigt eller 
när du behöver stöd? 

 
 

Fysisk aktivitet och matvanor 
Levnadsvanor grundläggs redan tidigt i livet och påverkar både hälsa och 
hälsorelaterade beteenden senare i livet. Fysisk inaktivitet och matvanor som leder 
till övervikt och fetma under ungdomsåren kan exempelvis bidra till hjärt- och 
kärlsjukdom, cancer och typ 2-diabetes senare i livet.  

Fysisk aktivitet har en mängd positiva fysiska effekter för barn och unga men bidrar 
även till både livskvalitet och psykisk hälsa och kan påverka utvecklingen av kognitiva 
funktioner positivt. Likaså har goda matvanor positiva effekter för barn och ungas 
tillväxt, utveckling och hälsa.20 

Fysisk aktivitet 
Enligt Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer bör barn och unga 
vara fysiskt aktiva minst en timma om dagen.  

Resultaten från Lupp visar att en högre andel killar i både årskurs 8 och 2 uppger att 
de tränar i stort sett varje dag, jämfört med tjejer i motsvarande årskurs. 
Träningsfrekvensen minskar från årskurs 8 till årskurs 2. 

                                                   
20 Folkhälsomyndigheten, 2018. Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/2018. 
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Ungdomar med funktionsnedsättning, ungdomar som är oroliga för familjens 
ekonomi, ungdomar som identifierar sig som hbtq-person och ungdomar födda 
utanför Sverige uppger i högre utsträckning att de endast tränar någon gång i 
månaden eller mer sällan.  Precis som i årskurs 8 och årskurs 2 i helhet minskar 
träningsfrekvensen även i dessa grupper med stigande ålder. 

Diagram 21. Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas? 

 

 
Matvanor - Hoppa över måltider 
Enligt livsmedelsverket äter ungdomar för lite frukt och grönsaker och för mycket 
godis, läsk och andra saker med för mycket socker och tomma kalorier.21 Studier visar 
att regelbundna frukostvanor kan vara en indikator på ett högt intag av så kallade 
mikronäringsämnen och goda matvanor i övrigt.22 

Resultaten visar att en något högre andel i årskurs 2 än årskurs 8 hoppar över 
frukosten samt att tjejer i årskurs 8 och årskurs 2 uppger att de i högre grad än killar 
regelbundet hoppar över lunchen.  

Hur ofta ungdomarna hoppar över måltider skiljer sig mellan olika grupper. 
Exempelvis är det omkring 1 av 2 ungdomar som har en funktionsnedsättning som 
hoppar över frukosten flera gånger i veckan eller oftare. Motsvarande siffra för 
ungdomar utan funktionsnedsättning är drygt 1 av 4. Snarlika skillnader syns även 
utifrån oro för familjens ekonomi, födelseland och hbtq-perspektiv. I dessa grupper 
är det även en högre andel som hoppar över både lunch och middag.  

 

                                                   
21 Livsmedelsverket, 2018. Riksmaten Ungdom del 1 – Livsmedelskonsumtion. 
22 Se Fotnot 16. 
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Diagram 22. Hur ofta händer det att du hoppar över följande måltider? Andel som 
svarat ”flera gånger i veckan” eller ”i stort sett varje dag”. 

 

 

Några slutsatser kring ungas syn på sin hälsa 
De allra flesta ungdomar i Varbergs kommun är nöjda med livet och skattar sin hälsa 
som bra eller till och med mycket bra, men inte alla. Tydliga skillnader i hälsa mellan 
olika grupper framträder i de allra flesta frågorna som rör hälsa.  

 

 Ungdomar som är oroliga för familjens ekonomi, har en 
funktionsnedsättning eller identifierar sig som hbtq-person uppger 
i lägre grad att de är nöjda med livet i sin helhet.  
64 % av de som är oroliga för familjens ekonomi uppger att de är ganska eller 
mycket nöjda med livet i sin helhet medan 19 % uppger att de är missnöjda. 
Jämförande siffror för de som inte är oroliga för familjens ekonomi är 84 % 
nöjda och 4 % missnöjda. Resultaten är liknande för ungdomar med 
funktionsnedsättning och unga som identifierar sig som hbtq-person.  

 

 Stora skillnader i den självskattade hälsan syns i flera grupper.  
4 av 10 ungdomar med funktionsnedsättning skattar sin hälsa som bra eller 
mycket bra, jämfört med 7 av 10 av de utan funktionsnedsättning. Liknande 
skillnader syns utifrån oro för familjens ekonomi. Motsvarande siffror för 
ungdomar som identifierar sig som hbtq-person är 5 av 10 jämfört med nästan 
8 av 10 av de som identifierar sig som heterosexuella. 42 % av ungdomarna i 
årskurs 2 som är födda utanför Sverige skattar sin hälsa som ganska eller 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Middag/kvällsmat

Lunch

Frukost

Kille åk 2 Tjej åk 2 Kille åk 8 Tjej åk 8



 

36 
 

mycket bra, vilket kan jämföras med 65 % av de personer som är födda i 
Sverige.  

 

 Nästan samtliga psykosomatiska besvär är vanligare hos unga som 
identifierar sig som tjej, har en funktionsnedsättning, känner oro 
för familjens ekonomi, identifierar sig som hbtq-person eller är 
född utanför Sverige.  
Exempelvis uppger nästan 6 av 10 tjejer att de känner sig stressade flera 
gånger i veckan eller oftare, jämfört med 3 av 10 killar. Drygt 5 av 10 som har 
en funktionsnedsättning och 6 av 10 av de som är oroliga för familjens 
ekonomi uppger att de känner sig nedstämda flera gånger i veckan eller oftare, 
vilket kan jämföras med drygt 2 av 10 bland de som inte har en 
funktionsnedsättning eller känner oro för familjens ekonomi.  
 

 En lägre andel i flera sårbara grupper är tillräckligt fysiskt aktiva.  
27 % av de ungdomar som uppger att de har en funktionsnedsättning tränar 
endast någon gång i månaden eller mer sällan, vilket kan jämföras med 11 % av 
de ungdomar som inte har en funktionsnedsättning. Snarlika skillnader syns 
även utifrån oro för familjens ekonomi, hbtq-perspektiv och födelseland.  

 

Utsatthet för brott och otrygga situationer  
Det är viktigt att så många unga som möjligt får växa upp under trygga förhållanden. 
En bra start i livet ger goda möjligheter att utvecklas. Utsatthet för mobbning, 
kränkningar, trakasserier och våld påverkar hälsan och känslan av trygghet hos unga. 
MUCF konstaterar att en av de faktorer som påverkar ungas hälsa i störst 
utsträckning är om man under den senaste tiden har blivit utsatt för någon form av 
mobbning. Även andra former av utsatthet påverkar (hot, misshandel, utnyttjande).23 
Otrygghet och utsatthet kan även påverka den unges möjligheter till 
kunskapsutveckling i skolan och därmed potentiellt påverka möjligheterna för 
individen i framtiden.  

I Lupp-enkäten ställdes en fråga om ungdomarna blivit utsatta för hot, stöld, 
misshandel eller sexuellt våld/utnyttjande de senaste sex månaderna. Andelen unga 
som varit utsatta enligt Varberg lupp-undersökning överensstämmer ungefärligt med 
siffror för Lupp nationellt förutom gällande stöld där Varbergs ungdomar anger i 
lägre grad att de blivit utsatta. 

Som det framgår i diagram 22 är det totalt sett en större andel killar än tjejer som 
blivit utsatta för hot, stöld och misshandel medan det är en större andel tjejer som 
uppger att de blivit utsatta för sexuellt våld/utnyttjande. 

 

                                                   
23 MUCF 2007: Fokus 07 - En analys av ungas hälsa och utsatthet 
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Hot 
När det gäller hot de senaste sex månaderna har i snitt 20 % av de unga utsatts för 
hot i årskurs 8.  I årskurs 8 ses ingen större könsskillnad, däremot är det fler pojkar 
(24 %) än flickor (9 %) som har blivit hotade i gymnasiet åk 2. Det är närmare 4 % av 
samtliga ungdomar som inte vill svara på frågan om hot.  

När olika grupper jämförs framkommer det exempelvis att det är en högre andel i 
gruppen med funktionsnedsättning (31% i åk 8) som uppger att de blivit hotade, 
jämfört dem som inte angett funktionsnedsättning (19% i åk 8). I årskurs 8 framgår 
även skillnader mellan gruppen som identifierar sig som heterosexuella (20 % utsatt 
för hot) jämfört med personer som identifierar sig som hbtq-person (37 % utsatt för 
hot). 

Stöld 
Totalt sett är det 10 % (15 % nationellt) i årskurs 8 som varit utsatta för stöld. I 
gymnasiet är motsvarande siffra 11 % (14 % nationellt). Jämfört med Luppsnittet sker 
det något färre stölder i Varberg enligt ungdomarnas enkätsvar. I undersökningen 
framträder skillnader mellan kön vad gäller stöld, det är fler killar som utsatts för 
stöld än tjejer. 

Misshandel 
Det är totalt sett en relativt låg andel av de unga som blivit utsatta för misshandel, i 
snitt är det 4 % i årskurs 8 och 3 % i gymnasiet åk 2. Dessa siffror ligger strax under 
Lupp-snittet totalt av alla kommuner som genomfört undersökningen. 

När olika grupper jämförs framkommer det att det är en högre andel i gruppen med 
funktionsnedsättning (10 % i åk 8) som uppger att de blivit utsatta för misshandel, 
jämfört dem som inte angett funktionsnedsättning (3 % i åk 8).  

Sexuellt våld eller utnyttjande 
5 % av de unga i grundskolans åk 8 har blivit utsatta för sexuellt våld eller 
utnyttjande, vilket ligger på samma nivå som Luppsnittet. Det är fler tjejer (8 %) som 
blivit utsatta än killar (1 %). När olika grupper jämförs framkommer det även att det 
är en högre andel i gruppen med funktionsnedsättning (12 % i åk 8) som uppger att 
de blivit utsatta för sexuellt våld eller utnyttjande, jämfört dem som inte angett 
funktionsnedsättning (4 % i åk 8).  
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Diagram 23: Nu vill vi att du tänker tillbaka på de senaste sex månaderna. Har 
något av detta hänt dig? Andel som svarat ”ja”. 

 

 

Trygghet på olika platser  
Nationellt sett är skolan den vanligaste brottsplatsen för misshandel, hot och sexuella 
kränkningar för elever i årskurs 9. Många elever undviker vissa personer, platser och 
aktiviteter av oro för brott. Det visar Skolundersökningen om brott 2017, som 
Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade i december 2018. 

Begreppet trygghet är ett komplext begrepp som beskriver en känsla som kan knytas 
till olika situationer och har två olika dimensioner: “riskbedömningen” och den 
känsla som uppstår till följd av riskbedömningen. Säkerhet däremot är den faktiska 
risken att utsättas för brott och ordningsstörningar. Individens upplevelse av sin egen 
säkerhet beror bland annat på rädslan och oron att utsättas för brott och 
ordningsstörningar. Den rädslan och oron bygger på en svag känsla av kontroll, svag 
tillit till samhället och andra människor, låg säkerhet hos närstående och andra samt 
en svag tro på sin och andras förmåga att förhindra brott och hantera 
konsekvenserna av att utsättas. Trygghet är alltså en sammansatt företeelse vilken 
avspeglas i individens egen upplevelse av säkerhet.24  

Vad gäller frågorna som rör trygghet framgår av resultatet att en hög andel av 
ungdomarna i Varberg känner sig trygga hemma, i bostadsområdet, på väg till och 
från och i skolan. Det framgår att andelen unga som känner sig trygga på stan och i 
kollektivtrafiken är något lägre – speciellt är det tjejer som upplever större otrygghet 
på de platserna. 

                                                   
24 Tryggare Sverige, Rapport 2018:1. Trygghet i samhället. 
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När grupper jämförs framkommer skillnader. Killar känner sig alltså generellt mer 
trygga än tjejer på offentliga platser, i kollektivtrafiken och på internet. Elever med 
funktionsnedsättning (åk 8) som uppger att de sällan är trygga på skolan uppgår till 
21 % jämfört med 6 % bland övriga elever. Exempelvis är det drygt 9 av 10 unga i 
gymnasiet som känner sig trygga i hemmet medan exempelvis bland de som är 
oroliga för familjens ekonomi är 7 av 10 trygga i hemmet.  

 

Diagram 24. Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen? Andel som svarat att 
de ”alltid” eller ”oftast” är trygga.  

 

* Observera att alternativet ”ej aktuellt” varit möjligt att svara när det gäller alternativen ”på väg 
till eller från skolan”, ”i skolan”, ”på träningen eller annan organiserad fritidsaktivitet” samt ”på 
ungdomens hus, fritidsgård eller liknande”, vilket påverkar siffrorna.  

 

Mobbning, trakasserier och utfrysning  
Utsatthet för mobbning är något som tydligt påverkar hälsan. Nationella resultat 
visar på en tydlig koppling mellan utsatthet för mobbning och utsatthet för brott, då 
misshandel, hot, rån, våld och sexualbrott är betydligt vanligare bland de elever som 
upplevt mobbning, oavsett om det skett sällan, ibland eller ofta. Mönstret ser likadant 
ut för både tjejer och killar, och framkom även 2015.25  

Det framgår att 32 % av tjejerna i årskurs 8 och 19 % av tjejerna i gymnasiet årskurs 2 
har blivit mobbade eller trakasserade enstaka gånger eller en längre period det 
senaste halvåret. Andelen killar som svarar på samma fråga är 23 % i årskurs 8 och 15 
% i gymnasiet årskurs 2. Det finns således en könsskillnad i denna fråga. Fler tjejer 

                                                   
25 Brå Rapport 2018:15 
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än killar uppger att de blivit mobbade, trakasserade eller utfrysta enstaka gånger 
medan fler killar uppger under en längre period. 

I enkäten framkommer det att unga med någon form av funktionsnedsättning i högre 
grad anger att de utsatts för mobbning, trakasserier och/eller utfrysning. Precis som 
nationellt är skolan den absolut vanligaste plats (båda årskurser) där mobbning, 
trakasserier och eller utfrysning förekommer. Den näst vanligaste platsen är på nätet 
och därefter ”på stan eller i centrum”.  

 
 
Diagram 25. Under de senaste sex månaderna, har du blivit mobbad, trakasserad 
eller utfryst?  
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Diagram 26. Var blev du mobbad, trakasserad eller utfryst?  

Besvarades endast av dem som svarat att de utsatts för mobbning, trakasserier eller 
utfrysning. 

 

 
Orättvis behandling 
Ungdomarna fick ange om de blivit orättvist behandlade på ett sätt som gjort att de 
mått dåligt.  Totalt av alla svar har 47 % i årskurs 8 och 40 % i årskurs 2 svarat att de 
blivit orättvist behandlade någon eller flera gånger under det senaste halvåret. Det är 
en större andel tjejer än killar som svarat att de blivit orättvist behandlade. Det 
vanligaste är att andra elever eller ungdomar behandlar varandra orättvist, därefter 
anges personal inom skolan vara de som behandlar unga orättvist. Det är många som 
uppger att de inte vet orsaken till att de blivit orättvist behandlade. Ungdomarna 
anger främst ”annan orsak” följt av utseende, ålder och kön. 

I snitt är det 80 % av ungdomarna som vet vart de vänder sig för att få stöd. 20 % vet 
inte vart de skulle vända sig för att få stöd om de mår dåligt. 
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Diagram 27. Har du de senaste sex månaderna upplevt att du har blivit orättvist 
behandlad på ett sätt så att du har mått dåligt? 

 

 

 

Diagram 28. Vem eller vilka har du känt dig orättvist behandlad av? 
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Diagram 29. Av vilken eller vilka orsaker tror du att du blev orättvist behandlad? 

 

 

 

Diagram 30. Vet du vart du kan vända dig för att få stöd om du skulle bli illa 
behandlad eller må dåligt?  
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Några slutsatser kring ungas syn på trygghet  
 

 Hot är det vanligaste brottet bland unga. På frågan om utsatthet för 
olika typer av brott framkommer att hot är vanligast (20 % i årskurs 8 och 16 
% i gymnasiet år 2), därefter stöld (11 % i båda årskurserna), sexuellt våld eller 
utnyttjande (5 % i båda årskurserna) och misshandel (4 % i årskurs 8 och 3 % i 
gymnasiet år 2).  
 

 Fler killar än tjejer har blivit utsatta för hot, stöld och misshandel 
medan det är en större andel tjejer som uppger att de blivit utsatta 
för sexuellt våld/utnyttjande. Det framkommer även att exempelvis 
gruppen som angett funktionsnedsättning eller identifierar sig som hbtq-
person är mer utsatta.  
 

 Hög andel unga är trygga i sitt hem, i bostadsområdet, på väg till 
och från och i skolan. Ungdomarna känner sig mindre trygga på stan och i 
kollektivtrafiken – speciellt upplever tjejer större otrygghet på de platserna. 
 

 Skolan den plats (båda årskurser) där mobbning, trakasserier och 
eller utfrysning främst förekommer. Den näst vanligaste platsen är på 
nätet och därefter ”på stan eller i centrum”. Utsatthet för mobbning är något 
som tydligt påverkar hälsan. Det framgår att 32 % av tjejerna i årskurs 8 och 
19% av tjejerna i gymnasiet årskurs 2 har blivit mobbade eller trakasserade 
enstaka gånger eller en längre period det senaste halvåret. Andelen killar som 
svarar på samma fråga är 23 % i årskurs 8 och 15 % i gymnasiet årskurs 2. 
 

 De flesta vet vart de ska vända sig om de mår dåligt. I grundskolans 
årskurs 8 vet 80 % vart de kan vända sig för att få stöd om de skulle bli illa 
behandlade eller må dåligt. Motsvarande siffra för gymnasiet är 86 %. 

 

Att vara utsatt har stor påverkan på ungas hälsa varför det är viktigt att arbeta med 
att förebygga ungas utsatthet. Då skolan är den absolut vanligaste arena för 
mobbning och trakassering är det viktigt att skolan har en central roll i det arbetet. 
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Alkohol, narkotika, dopning och tobak 
I detta kapitel presenteras först en jämförande bild av totala antalet elever i Varbergs 
kommun i jämförelse med övriga kommuner som genomfört Lupp. Därefter 
presenteras lokala resultat för Varbergs kommun genom att elevernas svar delas upp 
på kön och årskurs.  

Vid vissa tillfällen görs jämförelser med resultatet ur rapporten ”Skolelevers 
drogvanor 2016”.26 Eftersom frågorna och de tillhörande svarsalternativen samt 
årskurs i grundskolan skiljer sig åt mellan Skolelevers drogvanor och Lupp är det inte 
möjligt att göra exakta jämförelser av resultaten. 

Tobak 
Detta avsnitt beskriver hur stor andel av ungdomarna som anger att de röker 
cigaretter och snusar. Ungdomarnas tobaksbruk redovisas i tre kategorier: andelen 
ungdomar som sällan eller aldrig använt, som använt någon eller några gånger i 
månaden samt använt minst en gång i veckan. 

I Lupp ställs inga frågor om e-cigaretter. Nationellt svarar 23 % av tjejerna och 32 % 
av killarna i årskurs 9 att de har använt e-cigaretter någon gång.27 

Cigarrettrökning 
Totalt sett bland ungdomarna i årskurs 8 och årskurs 2 gymnasiet i Varbergs 
kommun röker 14 % cigaretter minst en gång i månaden. Det är exakt lika stor andel 
som i övriga kommuner som genomfört Lupp 2018. 

Diagram 31. Hur ofta brukar du röka cigaretter? (alla ungdomar, i jämförelse med 
övriga kommuner) 

 

                                                   
26 Varbergs skolelevers drogvanor 2016, en enkätundersökning genomförd i årskurs 9 och årskurs 2 på 
gymnasier i Varbergs kommun. 
27 Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/2018, Folkhälsomyndigheten 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/skolbarns-
halsovanor-i-sverige-201718---grundrapport/  
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I årskurs 8 i Varbergs kommun röker 8 % av ungdomarna cigaretter minst en gång i 
månaden. Det är ungefär lika många tjejer som killar som röker i årskurs 8. I årskurs 
2 i Varbergs kommun röker 20 % av ungdomarna cigaretter minst en gång i 
månaden. Det är ungefär lika många tjejer som killar som röker i årskurs 2. 

 

Diagram 32. Hur ofta brukar du röka cigaretter? 

 

 

I Skolelevers drogvanor som har genomförts tidigare år i Varbergs kommun ställdes 
frågan: ”Röker du?”. Svarsalternativen var: ”ja”, ”ibland” och ”nej”. Eftersom 
frågorna om rökning skiljer sig åt mellan Skolelevers drogvanor och Lupp kan vi inte 
göra en direkt jämförelse av resultaten. I Skolelevers drogvanor var det i årskurs 2 33 
% år 2016 och 35 % år 2014 av ungdomarna som svarade ja eller ibland på frågan om 
de röker. I årskurs 9 var det 14 % år 2016 och 15 % år 2014 av ungdomarna som 
svarade ja eller ibland på frågan om de röker. Detta innebär att totalt sett, bland både 
årskurs 9 och årskurs 2, var det 24 % av ungdomarna som rökte 2016 och 25 % år 
2014. 

Snus 
Totalt sett bland ungdomarna i årskurs 8 och årskurs 2 i Varbergs kommun snusar 9 
% minst en gång i månaden. Det är något lägre än i övriga kommuner som genomfört 
Lupp 2018, där det i snitt är 12 % av ungdomarna som snusar minst en gång i 
månaden. 
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Diagram 33. Hur ofta brukar du snusa? (alla ungdomar, i jämförelse med övriga 
kommuner) 

 

I årskurs 8 snusar 6 % av ungdomarna minst en gång i månaden. Bland tjejerna 
snusar 2 % minst en gång i månaden. Bland killarna snusar 9 % minst en gång i 
månaden. 

I årskurs 2 snusar 12 % av ungdomarna minst en gång i månaden. Bland tjejerna 
snusar 5 % minst en gång i månaden. Bland killarna snusar 18 % minst en gång i 
månaden. 

Diagram 34. Hur ofta brukar du snusa? 
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I Skolelevers drogvanor som har genomförts tidigare år ställdes frågan: ”Snusar du?”. 
Svarsalternativen var fyra varianter av ”ja” med olika omfattning av snusning samt 
”nej”. Eftersom frågorna om snusning skiljer sig åt mellan Skolelevers drogvanor och 
Lupp kan vi inte göra en direkt jämförelse av resultaten. I Skolelevers drogvanor var 
det, i årskurs 2, 15 % år 2016 och 13 % år 2014 av ungdomarna som svarade ja på 
frågan om de snusar. I årskurs 9 var det 5 % år 2016 och 4 % år 2014 av ungdomarna 
som svarade ja på frågan om de snusar. Detta innebär att totalt sett, bland både åk 9 
och åk 2 gy, var det 10 % som snusade 2016 och 9 % år 2014. 

 

Alkohol 
Nationella undersökningar visar att ungdomars alkoholkonsumtion är på historiskt 
låga nivåer.28 29 

Detta avsnitt beskriver hur stor andel av ungdomarna som anger att de dricker folköl 
respektive starköl samt hur stor andel av ungdomarna som dricker sig berusade. 
Ungdomarnas alkoholvanor redovisas i tre kategorier: andelen ungdomar som sällan 
eller aldrig använt, som använt någon eller några gånger i månaden samt använt 
minst en gång i veckan. I texten beskrivs hur många ungdomar som druckit alkohol 
minst en gång i månaden. Det är en summering av andelen som svarat någon eller 
några gånger i månaden och oftare. 

Totalt sett bland ungdomarna i årskurs 8 och årskurs 2 i Varbergs kommun dricker 
30 % alkohol (folköl, starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit) minst en gång i 
månaden. Det är något högre än i övriga kommuner som genomfört Lupp, där det i 
snitt är 28 % av ungdomarna som dricker alkohol minst en gång i månaden. 

Folköl 
Totalt sett bland ungdomarna i årskurs 8 och årskurs 2 i Varbergs kommun dricker 
12 % folköl minst en gång i månaden. Det är exakt lika stor andel som i övriga 
kommuner som genomfört Lupp 2018. 

I årskurs 8 i Varbergs kommun dricker 6 % av ungdomarna folköl minst en gång i 
månaden. Bland tjejerna dricker 4 % folköl minst en gång i månaden. Bland killarna 
dricker 7 % folköl minst en gång i månaden. 

I årskurs 2 i Varbergs kommun dricker 18 % av ungdomarna folköl minst en gång i 
månaden. Bland tjejerna dricker 11 % folköl minst en gång i månaden. Bland killarna 
dricker 25 % folköl minst en gång i månaden. 

 

                                                   
28 Skolelevers drogvanor 2018, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 
https://www.can.se/contentassets/e2d48881b4f54dc9aae5e6c41d90afc9/sammanfattning.pdf 
 
29 Skolbarns hälsovanor 2017/2018, Folkhälsomyndigheten 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/skolbarns-
halsovanor-i-sverige-201718---grundrapport/#issuu  
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Diagram 35. Hur ofta brukar du dricka folköl? 

 

 

Starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit 
Totalt sett bland ungdomarna i årskurs 8 och årskurs 2 gymnasiet i Varbergs 
kommun dricker 30 % starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit minst en gång i 
månaden. Det är något högre än i övriga kommuner som genomfört Lupp 2018, där 
det i snitt är 28 % av ungdomarna som dricker starköl minst en gång i månaden. 

I årskurs 8 i Varbergs kommun dricker 12 % av ungdomarna starköl minst en gång i 
månaden. Det är ungefär lika många tjejer som killar som dricker starköl minst en 
gång i månaden. 

I årskurs 2 i Varbergs kommun dricker 48 % av ungdomarna starköl minst en gång i 
månaden. Bland tjejerna dricker 53 % starköl minst en gång i månaden. Bland 
killarna dricker 42 % starköl minst en gång i månaden. 
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Diagram 36. Hur ofta brukar du dricka starköl, starkcider, alkoläsk, vin 
eller sprit? 

 

Berusning 
Av de ungdomar, totalt sett i årskurs 8 och årskurs 2 gymnasiet i Varbergs kommun, 
som någon gång har druckit alkohol är det 59 % som har druckit sig fulla minst en 
gång i månaden. Det är en något lägre andel än övriga kommuner som genomfört 
Lupp 2018, där det i snitt är 63 % av ungdomarna som någon gång druckit alkohol, 
som dricker sig berusade minst en gång i månaden. 

Diagram 37. Hur ofta dricker du så mycket alkohol att du känner dig full? 
(alla ungdomar, i jämförelse med övriga kommuner, andel av de elever som vid något 
tillfälle druckit alkohol) 
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Som framkom i föregående avsnitt dricker 12 % av ungdomarna i årskurs 8 i Varbergs 
kommun alkohol minst en gång i månaden. Hälften (53%) av dessa ungdomar dricker 
sig fulla minst en gång i månaden. Det innebär att det är 6 % av det totala antalet 
ungdomar i årskurs 8 som dricker sig fulla minst en gång i månaden. Det är ungefär 
lika många tjejer som killar som dricker sig fulla minst en gång i månaden. 

Föregående avsnitt visade även att 48 % av ungdomarna i årskurs 2 i Varbergs 
kommun dricker alkohol minst en gång i månaden. Något mer än hälften (63%) av 
dessa ungdomar dricker sig fulla minst en gång i månaden. Det innebär att det är 30 
% av totala antalet ungdomar i årskurs 2 som dricker sig fulla minst en gång i 
månaden. Bland tjejerna dricker 33 % sig fulla minst en gång i månaden. Bland 
killarna dricker 27 % sig fulla minst en gång i månaden. 

I Skolelevers drogvanor som har genomförts tidigare år ställdes frågan ”Har du någon 
gång under de senaste 12 månaderna druckit alkohol?”. Svarsalternativen var: ”ja, 
flera gånger”, ”ja, någon enstaka gång (max 5 ggr)” samt ”nej”. En summering av de 
båda ja-svaren resulterar i att totalt sett har 43 % av ungdomarna i åk 9 druckit 
alkohol någon gång. I åk 2 är motsvarande siffra 77 %. 

 

Diagram 38. Hur ofta dricker du så mycket alkohol att du känner dig full? (andel av 
de elever som vid något tillfälle druckit alkohol) 

 

I Skolelevers drogvanor som har genomförts tidigare år ställdes frågan: ”Har du 
någonsin druckit så mycket alkohol att du känt dig berusad/full?”. Eftersom frågorna 
om berusning skiljer sig åt mellan Skolelevers drogvanor och Lupp kan det inte göras 
en direkt jämförelse av resultaten. I Skolelevers drogvanor var det, i årskurs 2, 66 % 
år 2016 och 73 % år 2014 av ungdomarna som svarade ja på frågan om de druckit sig 
fulla. I årskurs 9 var det 24 % år 2016 och 30 % år 2014 av ungdomarna som svarade 
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ja på frågan om de druckit sig fulla. Observera att det inte framgår av rapporten 
Skolelevers drogvanor om frågan om berusning har ställts till alla respondenter eller 
om den endast har ställts till de respondenter som svarat att de dricker alkohol. 

Ungdomarna får tag på alkoholen genom kompisarna 
Det är främst genom kompisar som ungdomarna får tag på alkoholen. Detta gäller för 
både årskurs 8 och årskurs 2. 

I årskurs 8 får majoriteten (64 %) av ungdomarna tag på alkoholen genom kompisar, 
kompisars syskon och sin partner. Knappt var tredje (30 %) ungdom i årskurs 8 tar 
alkohol från sina föräldrar utan att föräldrarna vet om det. Var femte (21 %) ungdom 
i årskurs 8 får tag på alkoholen från annan vuxen.  

I årskurs 2 får majoriteten (59 %) av ungdomarna tag på alkoholen genom kompisar, 
kompisars syskon och sin partner. Var fjärde (25 %) ungdom i årskurs 2 får tag på 
alkoholen från annan vuxen. Knappt var femte (18 %) ungdom i årskurs 2 får tag på 
alkoholen från sina föräldrar. 

 

Diagram 39. Hur får du oftast tag på alkoholen? 

 

 

I Skolelever drogvanor som genomfördes år 2016 fick eleverna möjlighet att markera 
högst två alternativ på frågan ”Hur får du vanligen tag på öl, vin och sprit?”. Både i 
årskurs 9 och i årskurs 2 svarade de flesta ungdomarna ”från mina kompisar och 
deras syskon” samt ”mina föräldrar skaffar”. År 2014 fördelade sig svaren på samma 
sätt i både årskurs 9 och i årskurs 2. 

I årskurs 2 vet i snitt var fjärde elev inte om de får dricka alkohol för sina föräldrar 
(28% av killarna respektive 22% av tjejerna). I årskurs 8 är det drygt var sjätte elev 
som inte vet om de får dricka alkohol för sina föräldrar (18%). 
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Diagram 40. Får du dricka alkohol för dina föräldrar? 

 

I Skolelevers drogvanor ställdes frågan ”Är det OK för dina föräldrar att du dricker 
alkohol?”. Svarsalternativen var nej eller olika varianter av ja. I årskurs 2 svarade 
21 % av ungdomarna nej år 2016 och 17 % svarade nej år 2014. I årskurs 9 svarade 
60% nej på frågan år 2016 och 52% svarade nej år 2014. 

Narkotika 
Totalt sett bland ungdomarna i årskurs 8 och årskurs 2 i Varbergs kommun har 8 % 
någon gång använt narkotika, vilket kan jämföras med 7 % i övriga kommuner som 
genomfört Lupp 2018. 

Diagram 41. Har du någon gång använt narkotika? 
(alla elever, jämförelse med övriga kommuner) 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ja Nej Vet ej

Tjej åk 8 Kille åk 8 Tjej åk 2 Kille åk 2

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Nej Ja, flera gånger Ja, ett fåtal gånger Ja, en gång

Varberg åk 8 och åk 2 Genomsnitt Lupp 2018 åk 8 och åk 2



 

54 
 

 

I årskurs 8 är det 5 % av ungdomarna som någon gång har använt narkotika. Det är 
ungefär lika många tjejer som killar som någon gång har använt narkotika. 

I årskurs 2 gymnasiet har totalt sett 10 % av ungdomarna i Varbergs kommun någon 
gång använt narkotika. Bland tjejerna har 7 % någon gång använt narkotika. Bland 
killarna har 14 % någon gång använt narkotika. 

Diagram 42. Har du någon gång använt narkotika? 

 

 

I undersökningen Skolelevers drogvanor som har genomförts tidigare år 
formulerades frågan på samma sätt som i Lupp. Enligt Skolelevernas drogvanor hade 
15 % år 2016 och 16 % år 2014 av ungdomarna i årskurs 2 någon gång använt 
narkotika. Bland ungdomarna i årskurs 9 hade 3 % någon gång använt narkotika 
både år 2014 och 2016. Det innebär att totalt sett, bland både årskurs 9 och årskurs 2, 
var det 9 % som någon gång hade använt narkotika 2016 och 10 % år 2014. 

Eftersom frågan var ställd på exakt samma sätt i de båda undersökningarna 
(Skolelevers drogvanor och Lupp) kan vi jämföra siffrorna, se diagrammet nedan. I 
Skolelevers drogvanor kunde ungdomarna svara ja eller nej. I Lupp kunde eleverna 
svara ”nej”, ”ja, en gång”, ”ja, ett fåtal gånger” samt ”ja, flera gånger”. De tre 
svarsalternativ i Lupp som inleds med ”ja” har summerats och redovisats som ”ja” i 
diagrammet. 
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Diagram 43. Har du någon gång använt narkotika? 
(årskurs 2, andel som svarat ja, resultat från Skolelevers drogvanor 2016 samt Lupp 
2018) 

 
 

De typer av narkotika som både tjejerna och killarna i årskurs 8 främst använder är 
hasch, cannabis och ecstacy/LSD. I årskurs 2 använder både tjejerna och killarna 
främst cannabis och hasch. 

 

Diagram 44. Vilken eller vilka typer av narkotika har du använt? 
(besvarades endast av dem som angett att de någon gång använt narkotika) 
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I undersökningen Skolelevers drogvanor som genomfördes i Varbergs kommun 2014 
och 2016 formulerades frågan snarlikt som i Lupp, men svarsalternativen var något 
annorlunda. Ungdomarna kunde då svara Amfetamin, Ecstacy, LSD, GHB, heroin, 
kokain, cannabis, spice, bensodiazepiner och liknande, andra nätdroger samt annat. 
Både år 2014 och 2016 svarade eleverna att det främst var cannabis som var den typ 
av narkotika som de hade använt. Detta gällde både för årskurs 9 och årskurs 2.  

Ungdomarna i både årskurs 8 och årskurs 2 får främst tag på narkotika från någon 
person på orten. 

 

Diagram 45. Hur fick/får du tag på narkotika? (besvarades endast av dem som 
angett att de någon gång använt narkotika) 

 

 

I undersökningen Skolelevers drogvanor som genomfördes i Varbergs kommun 2016 
ställdes frågan om hur ungdomarna fick tag på narkotika genom två andra frågor: 
”Var har du fått tag på narkotika?” (svarsalternativ: på fest, på skolan, på restaurang 
eller liknande, internet, säljer själv, utomlands) samt ”Av vem har du fått tag på 
narkotika?” (svarsalternativ: kamrater, okänd, pojk- eller flickvän). Ungdomarna i 
både årskurs 9 och årskurs 2 svarade att de främst hade fått tag på narkotika på fest 
och på skolan samt av kamrater. 

 
Dopning 
Totalt sett bland ungdomarna i årskurs 8 och årskurs 2 i Varbergs kommun har 4 % 
någon gång eller flera använt anabola steroider eller motsvarande prestationshöjande 
medel. Det är exakt lika stor andel som i övriga kommuner som genomfört Lupp 
2018. 
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Diagram 46. Har du någon gång använt anabola steroider eller motsvarande 
prestationshöjande medel? (alla elever, jämförelse med övriga kommuner) 

 

I årskurs 8 har 4 % av ungdomarna någon gång eller flera har använt anabola 
steroider eller motsvarande prestationshöjande medel. Siffran gäller för alla elever, 
det vill säga både tjejer, killar och de ungdomar som har en annan könsidentitet. Av 
tjejerna har 1 % och av killarna har 5 % använt dopningsmedel. 

I årskurs 2 har 2 % av ungdomarna någon gång eller flera har använt anabola 
steroider eller motsvarande prestationshöjande medel. Av tjejerna har 1 % och av 
killarna har 5 % använt dopningsmedel. 

Diagram 47. Har du någon gång använt anabola steroider eller motsvarande 
prestationshöjande medel? 
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I undersökningen Skolelevers drogvanor som har genomförts tidigare år ställdes år 
2016 frågan ”Har du någon gång använt dopningsmedel?”. Bland ungdomarna i 
årskurs 2 hade 1 % någon gång använt dopningsmedel. Av eleverna i årskurs 9 hade 
ingen använt dopningsmedel. 

 

Ungdomar extra utsatta för alkohol, narkotika, dopning och tobak 
Resultatet av Lupp-undersökningen visar att några grupper av ungdomar är mer 
frekventa användare, än andra ungdomar, av alkohol, narkotika, dopning och tobak. 
Ungdomar med funktionsnedsättning, ungdomar som är oroliga för familjens 
ekonomi samt ungdomar som identifierar sig som hbtq-person har överlag högre 
bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. Till exempel är det bland 
ungdomar i årskurs 8 som har funktionsnedsättning mer än dubbelt så många som 
röker cigaretter minst en gång i månaden, än bland ungdomar som inte har 
funktionsnedsättning (14 % jämfört med 6 %). 

Bland ungdomar som är oroliga för familjens ekonomi är det i årskurs 8 nästan tre 
gånger så många som dricker starköl minst en gång i månaden, som det är bland 
ungdomar som inte är oroliga för familjens ekonomi (29 % jämfört med 11 %). Bland 
ungdomar som är oroliga för familjens ekonomi är det i årskurs 2 fyra gånger så 
många som har använt narkotika och det är dubbelt så många ungdomar som röker 
cigaretter minst en gång i månaden, än bland ungdomar som inte är oroliga för 
familjens ekonomi (33 % jämfört med 8 % respektive 33 % jämfört med 18 %). 

Bland ungdomar som identifierar sig som hbtq-personer är det väldigt många fler 
som har använt anabola steroider eller andra prestationshöjande medel, än bland 
ungdomar som identifierar sig som heterosexuella (11 % jämfört med 2 %). Det är 
dubbelt så många ungdomar som röker cigaretter minst en gång i månaden och det är 
tre gånger så många ungdomar som har använt narkotika, än bland ungdomar som 
identifierar sig som heterosexuella (12 % jämfört med 7 % respektive 11 % jämfört 
med 4 %). 

 

Råd och stöd vid alkohol- och drogproblematik 
I Lupp-enkäten har Varbergs kommun fått möjlighet att lägga till egna frågor. Inom 
området alkohol, narkotika, dopning och tobak valde kommunen att ställa frågan om 
eleverna känner till att det går att få hjälp på ungdomsrådgivningen vid alkohol- och 
drogproblematik. 

Totalt sett bland ungdomarna i årskurs 8 och årskurs 2 i Varbergs kommun känner 
fler än 8 av 10 till att de kan få hjälp på ungdomsrådgivningen vid alkohol- och 
drogproblematik. 
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Diagram 48. Känner du till att det går att få hjälp på ungdomsrådgivningen vid 
alkohol- och drogproblematik? 

 

 

Några slutsatser kring alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobaksanvändande 
Lupp-undersökningen 2018 i Varbergs kommun visar att ungdomarnas användning 
av cigaretter, snus och narkotika dubbleras mellan årkurs 8 och årskurs 2 i 
gymnasiet. När det gäller alkoholkonsumtionen fyrdubblas den mellan årskurs 8 och 
årkurs 2. Dopningsanvändningen bryter mönstret av dubblering och halveras istället, 
mellan årkurs 8 och årkurs 2. 

Sett ur ett könsperspektiv är det lika många tjejer som killar i Varbergs kommun som 
röker cigaretter. Det är dubbelt så många killar som tjejer som dricker folköl, som har 
använt narkotika och som har använt dopningsmedel. Det enda ANDT-område där 
tjejerna har en högre konsumtion än killarna är att dricka starköl, starkcider, 
alkoläsk, vin eller sprit. 
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Delaktighet och inflytande 
Enligt FN:s konvention om barns rättigheter har varje barn (0 - 18 år) rätt till 
yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter och deras åsikter ska 
tillskrivas betydelse.30  

Behovet av delaktighet är grundläggande för människors välbefinnande och 
livskvalitet och därmed även för människors hälsa. Att vara del i ett socialt 
sammanhang, ingå i sociala nätverk, att känna delaktighet och bli sedd och hörd är 
centrala skyddsfaktorer för hälsan.31  

Intresse för samhällsfrågor 
Resultaten visar att intresset för politik, samhällsfrågor i allmänhet och intresset för 
vad som händer i andra länder ökar något med stigande ålder samt att killar i årskurs 
2 generellt uppger ett större intresse än tjejer i samma ålder. 

Diagram 49. Hur intresserad är du av följande…? Andel som svarat ”mycket 
intresserad” eller ”ganska intresserad”. 

 

 

Aktivt samhällsengagemang 
Det finns många sätt att visa sitt samhällsengagemang på. Vad gäller ungas 
engagemang verkar det inte minskat över tid utan snarare förändrats i hur det 
uttrycks, där sociala medier spelar en betydande roll32.  

                                                   
30 FN:s konvention om barns rättigheter, artikel 12. https://unicef.se/barnkonventionen 
31 SOU 2016:55. Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för kommissionens vidare arbete. 
Stockholm 2016 
32 SOU 2016:5. Låt fler forma framtiden – del A. Betänkande av 2014 års Demokratiutredning – 
Delaktighet och jämlikt inflytande. 
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Resultaten visar att det vanligaste sättet att engagera sig är genom att gilla eller dela 
inlägg om samhällsfrågor eller politik på nätet. När det gäller att ta kontakt med 
politiker, tjänsteperson eller beslutsfattare i kommunen är det cirka 1 av 10 
ungdomar som gjort det de senaste 12 månaderna.  

I de flesta delar av det aktiva samhällsengagemanget går det inte att urskilja några 
nämnvärda skillnader mellan olika grupper. En grupp som utmärker sig är dock unga 
i årskurs 2 som är födda utanför Sverige som i betydligt högre grad uppger att de tagit 
kontakt med en politiker, tjänsteperson eller beslutsfattare, än ungdomar födda i 
Sverige. 

Diagram 50. Under de senaste 12 månaderna har du gjort något av följande? Andel 
som svarat ”Ja”. 

 

 
Synen på möjligheten att påverka 
Det finns faktorer som påverkar i vilken grad unga upplever sig kunna påverka 
politiska beslut och känslan av att vara delaktig, exempelvis föräldrars 
utbildningsnivå men även hälsa och självkänsla33. 

Resultaten visar att en högre andel killar än tjejer anser att de har ganska stora eller 
mycket stora möjlighet att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i 
kommunen. Värt att notera är att fler än 4 av 10 i samtliga årskurser svarar att de inte 
vet vilka möjligheter de har. I årskurs 2 på gymnasiet är siffran 6 av 10 bland tjejerna. 

Ungdomar som har en funktionsnedsättning eller är oroliga för familjens ekonomi 
uppger i lägre grad att de har möjlighet att påverka, medan personer i årskurs 2 som 
är födda utanför Sverige i högre grad än de som är födda i Sverige uppger att de har 
möjlighet att påverka.  

                                                   
33 Se Fotnot 30. 
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Diagram 51. Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till dem som 
bestämmer i kommunen? 

 

Vilja att påverka 
Resultaten visar att en högre andel vill vara med och påverka frågor som rör den egna 
kommunen jämfört med andelen som faktiskt ser att de har möjlighet. En något 
högre andel tjejer än killar uppger att de vill vara med och påverka.  

Det går inte att se några entydiga skillnader mellan olika grupper när det gäller viljan 
att påverka.  

Diagram 52. Vill du vara med och påverka i frågor som rör din kommun? 
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De som svarat att de vill vara med och påverka frågor som rör kommunen fick 
följdfrågan ”Till vem eller vart vänder du dig om du vill påverka något i din 
kommun?”.  

Diagram 53. Till vem eller vart vänder du dig om du vill påverka något i din 
kommun? 

 

 

Ungdomarna som svarade att de vill påverka kunde även i fritext ta upp vad för typ av 
frågor de skulle vilja påverka. Flera svar handlade om skolan och skolmaten, fritiden 
och aktiviteter för ungdomar, miljön, jämställdhet och människors lika värde, 
kollektivtrafik, fördelning av kommunens resurser och samhällsplanering. Nedan är 
några av de svar som ungdomarna gett.  

”Vad vi ungdomar kan göra för att vi ska trivas eftersom det inte alltid är lätt för 
vuxna att veta”  - Tjej årskurs 8 

”Samhället, bostäder, skolor, parker och badställen”  - Kille årskurs 8 

”Att skolan ska bli bättre och börja lyssna på elever och ta del av deras hälsa och 
fritid. Inte lägga in massa prov och inlämningar på samma vecka som gör en 
sönder stressad som leder till att man kan få sämre betyg!” - Tjej årskurs 2 

”Samhällets tolerans för kontroversiella samtalsämnen som sex, HBTQ, mental 
hälsa, våld etc.” -  Kille årskurs 2 

 
De som svarade att de inte vill vara med och påverka frågor som rör kommunen fick 
följdfrågan ”Vilken eller vilka är anledningarna till att du inte vill vara med och 
påverka?” 
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3 av 10 killar och knappa 4 av 10 tjejer svarar att de kan för lite om hur de ska göra. 3 
av 10 killar och 2 av 10 tjejer uppger att det beror på att de inte tror att det spelar 
någon roll.  

Ungdomar som är oroliga för familjens ekonomi, födda utanför Sverige eller 
identifierar sig som hbtq-person svarar i högre utsträckning att det inte spelar någon 
roll.  

Diagram 54. Vilken eller vilka är anledningarna till att du inte vill vara med och 
påverka? 

 

Förtroende för politiker och vuxna 
Att lita på människor i allmänhet är det mått som oftast används för att mäta nivån 
av tillit i samhället. Tillit, eller brist på tillit, genomsyrar all interaktion människor 
emellan och är i grunden en förutsättning för att vårt samhälle ska kunna fungera34. 

I Lupp-enkäten ställs frågan om förtroende för politiker och vuxna. Resultaten visar 
att killar i årskurs 2 i lägre utsträckning uppger att de har mycket stort eller ganska 
stort förtroende för politiker. När det gäller förtroende för vuxna är skillnaderna 
marginella.  

Generellt sett uppger ungdomar med funktionsnedsättning, de som är oroliga för 
familjens ekonomi, ungdomar födda utanför Sverige och ungdomar som identifierar 
sig som hbtq-personer i lägre utsträckning att de litar på vuxna i allmänhet.  

Diagram 55. Hur stort eller litet förtroende har du för följande vuxna personer? 
Andel som svarat ”mycket stort” eller ”ganska stort”. 

                                                   
34 Grosse, J. (2012). Kommer tid kommer tillit? Unga vuxnas och medelålders erfarenheter. Rapport 
i socialt arbete nr. 139, 2012. Stockholms universitet. 
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Fri att gifta sig med vem man vill 
I enkäten ställs frågan om ungdomen får gifta sig med vem hen vill. Att få gifta sig 
med vem man vill är en mänsklig rättighet.35 

 

Diagram 56. Får du gifta dig med vem du vill? Siffrorna gäller både årskurs 8 och 
årskurs 2. 

 

 

                                                   
35 Förenta Nationerna, 2008. Allmän förklaring av de mänskliga rättigheterna. 
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Några slutsatser kring ungas syn på delaktighet och 
inflytande 
Lupp-resultaten visar att ungdomars vilja att delta inte stämmer överens med deras 
syn på vilka möjligheter de har, samt att flera aspekter av delaktighet och inflytande 
skiljer sig mellan olika grupper. 

 Skillnader mellan grupper syns i andel som uppger att de har 
möjlighet att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i 
kommunen. 14 % av tjejerna uppger att de har ganska eller mycket stora 
möjligheter att föra fram sina åsikter, jämfört med 22 % av killarna. 
Motsvarande siffra för ungdomar med funktionsnedsättning och ungdomar 
som är oroliga för familjens ekonomi är cirka 10 %. Ungdomar i årskurs 2 som 
är födda utanför Sverige sticker ut positivt. 25 % uppger att de har ganska eller 
mycket stora möjligheter att föra fram sina åsikter.  
 

 Ungdomar vill vara med och påverka frågor som rör den egna 
kommunen i högre utsträckning än de uppger att de har möjlighet, 
men flera svarar att de inte vet vart eller vem de ska vända sig. 61 % 
av tjejerna och 51 % av killarna svarar att de vill vara med och påverka, vilket 
kan jämföras med att 14 % av tjejerna och 22 % av killarna uppger att de har 
möjlighet att föra fram sina åsikter. 40 % av ungdomarna svarar att de inte vet 
vart eller vem de ska vända sig till. 
 

 Många av ungdomarna som inte vill vara med och påverka frågor 
som rör kommunen vet inte hur de ska göra eller tror inte det 
spelar någon roll. Knappa 4 av 10 tjejer och 3 av 10 killar uppger att de inte 
vill vara med och påverka för att de kan för lite om hur de ska göra. 2 av 10 
tjejer och 3 av 10 killar uppger att det beror på att de inte tror att det spelar 
någon roll. I grupperna ungdomar som är oroliga för familjens ekonomi och 
ungdomar som identifierar sig som hbtq-personer är det 4 av 10 som uppger 
att de inte tror att det spelar någon roll.  
 

 Tydliga skillnader syns mellan grupper när det gäller förtroendet 
för vuxna. 53 % av de ungdomar som är oroliga för familjens ekonomi, 
jämfört med 75 % av de som inte är oroliga, uppger att de har ganska eller 
mycket stort förtroende för vuxna. Snarlika skillnader syns även om 
ungdomen uppgett en funktionsnedsättning, att de identifierar sig som hbtq-
person eller är född utanför Sverige.  
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Arbete, utbildning och framtid 
I detta avsnitt redovisas de frågor som ställts kring ungas arbete, utbildning och syn 
på framtiden. 

Extra arbete och sommarjobb 
Att arbeta vid sidan av studierna ger extra inkomst och värdefull arbetslivserfarenhet. 
Ungas arbetslivserfarenhet under gymnasietiden visar sig ha en positiv verkan på 
möjligheten till vidare jobbmöjligheter.36 Jämfört med övriga kommuner som 
genomfört Lupp 2018 så har fler Varbergsungdomar i grundskolan ett extra arbete, 
samma förhållande gäller på gymnasiet. I årskurs 8 har cirka 20 % av ungdomarna 
ett arbete att jämföra med drygt 12 % i övriga kommuner. I årskurs 2 har cirka 45 % 
av ungdomarna arbete och i övriga kommuner ligger siffran på 32 %. 

 

Diagram 57. Har du något extrajobb just nu? 

 

 

Sommarjobb 
85 % av samtliga gymnasieelever i åk 2 uppger att de hade sommarjobb, att jämföra 
med riket där 72 % har det. 29 % av samtliga årskurs 8 i Varbergs kommun hade 
sommarjobb vilket är betydligt mer än rikssnittet som var knappt 20 %.  

Bland ungdomar som inte är födda i Sverige är det en betydligt lägre andel som hade 
sommarjobb jämfört med elever födda i Sverige. Det var också en högre andel som 
sökte men inte fick sommarjobb (årskurs 8 35 % och årskurs 2 29 % jämfört med de 
födda i Sverige årskurs 8 13% och årskurs 2 8 %). Uppgifterna gäller både årskurs 8 
och årskurs 2. 

                                                   
36 Utbildning nyckeln till arbete – SKL publikation 2016 
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Det vanligaste sättet för gymnasieungdomarna att få ett sommarjobb i Varberg är att 
själv kontakta arbetsplatsen, medan det i rikssnittet främst är via kommunen 
ungdomar får jobb. Resultatet visar att det är vanligt att få jobb genom sitt sociala 
nätverk så som familj, vänner eller släkting, en av tre får sitt jobb på det sättet.  

 

Diagram 58. Hade du ett sommarjobb i somras? 

 
 

Skulle du kunna tänka dig att starta eget företag i framtiden? 
Gymnasieungdomarna fick svara på en fråga om deras inställning till att starta eget 
företag. 10 % av killarna svarar att de redan har startat ett företag och drygt 50 % av 
både killarna och tjejerna säger sig kunna tänka sig att starta företag i framtiden. 

Diagram 59. Skulle du kunna tänka dig att starta eget företag i framtiden? 
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Framtid 
Hur ser ungdomarna på framtiden, vad vill de göra och vill de bo kvar i Varbergs 
kommun? Ungdomsbarometern37 visar att unga svenskar har fått en mer positiv syn 
på sin framtid jämfört med tidigare. Mer än varannan ung ser nu positivt på sin 
framtid. 

Ungdomar i årskurs 8 – vad vill de göra efter grundskolan? 
I detta avsnittet redovisas vad grundskoleungdomarna vill göra direkt efter årskurs 9 
och efter gymnasiet. 85 % av tjejerna och 74 % av killarna i årskurs 8 vill gå en 
gymnasieutbildning efter grundskolan. Majoriteten vill gå på ett gymnasium i 
Varberg. 

Diagram 60. Vad skulle du helst vilja göra efter grundskolan? 

 

 

Ungdomar i årskurs 2 
På frågan vad ungdomar i årskurs 2 vill göra direkt efter gymnasiet svarar flest att det 
vill resa, över hälften av alla tjejer vill göra det och ungefär var fjärde kille. 15 % av 
tjejerna och 23 % av killarna vill gå vidare till högskolestudier direkt efter gymnasiet. 
Drygt 10 % av ungdomarna vill börja jobba direkt. 

 

 

 

 

                                                   
37 Ungdomsbarometern – en årlig studie sedan 1991 riktat till unga mellan 15 och 24 år. Senaste 
studien genomfördes i oktober-november 2017 och bygger på 23 132 intervjuer 
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Diagram 61. Vad skulle du helst göra direkt efter gymnasiet? 

 

 

På frågan ”tror du att du kommer att läsa vidare efter gymnasiet direkt eller senare”? 
svarar 72 % av tjejerna ja och 64 % av killarna ja. Knappt 10 % av ungdomarna säger 
att de inte kommer att läsa vidare och drygt 20 % har ännu inte bestämt sig.  En 
högre andel av de unga som inte är födda i Sverige uppger att de kommer att läsa 
vidare vid universitet/högskola, Komvux, folkhögskola eller motsvarande än unga 
födda i Sverige.  

Flytta eller stanna i kommunen 
På frågan om ungdomarna tror att de kommer att flytta från Varberg svarar ungefär 
70 % av ungdomarna i årskurs 2 att de tänker göra det. Bland ungdomarna i årskurs 
2 är andelen som säger att de ska flytta högre än ungdomarna i årskurs 8. 
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Diagram 62. Tror du att du kommer att flytta från kommunen där du bor?

 

De ungdomar som uppgett att de tror att de kommer att flytta från kommunen fick 
också svara på en fråga kring vad anledningen är. De främsta orsakerna som 
ungdomarna ger till att de skulle flytta från kommunen är fortsatta studier, önskan 
om att ha närmre till en större ort eller stad och fritidsintressen.  
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Diagram 63. Av vilken anledning tror du att du kommer flytta från kommunen?

 

 

Det bästa med Varberg 
Vad tycker ungdomarna om att bo i Varberg och vad är det bästa med att bo i 
kommunen? De anger att det bästa är familj och släkt och kompisar men även 
närheten till naturen och att det är en bra miljö för barn att växa upp i. 
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Diagram 64. När du tänker på hur det är att bo i din kommun, markera det eller de 
alternativ som du tycker är det bästa med att bo i din kommun. 

 

Hur ser du på framtiden? 
På frågan hur ungdomarna ser på framtiden så svarar mellan 85 och 90 % att de ser 
mycket eller ganska positivt på framtiden. Unga som är oroliga för familjens ekonomi 
och unga som identifierar sig som hbtq-person (riksnivå) ser inte lika ljust på 
framtiden som övriga. 

Diagram 65. Hur ser du på framtiden? 
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Vad vill unga påverka  
i Varbergs kommun?

”T.ex. om man skulle bygga massa nya saker i år och isåfall vart dom skulle ligga eftersom det är ungdomarna som ska använda det.”  
Elev årskurs 8

”Saker så att ungdomar har saker att göra på fritiden utan att det kostar pengar. Kostar det pengar är det svårt för en del ungdomar att kunna göra det. Jag vill även att priset på kollektivtrafiken ska sänkas, speciellt för ungdomar.”  Elev årskurs 8

”Miljöpolitiken och 
förstörelse av 

natur. Specifikt kring 
Himleån.”  

Elev årskurs 2 gymnasiet

”För tillfället upplever jag 

inte att jag är tillräckligt 

insatt för att konkret vilja 

förändra något. Jag vill 

dock som medborgare i 

kommunen ha möjlighet att 

yttra min röst och påverka.”  

Elev årskurs 2 gymnasiet 
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