
1. Mer än var femte av de unga i åldern 
13–18 år i Sverige bor i Stockholms län.

 Sant  Falskt

2. Cirka 80 % av de unga i åldern 13–18 år 
i Sverige bor tillsammans med båda sina 
föräldrar.

 Sant  Falskt

3. Mer än hälften av ung  domarna i åldern 
13–18 år i Sverige bor i lägenhet.

 Sant  Falskt

4. Knappt hälften av pojkarna i åldern 
16–18 år i Sverige uppger att de känner 
sig stressade för att de har höga krav på 
sig själva.

 Sant  Falskt

5. Ungefär tre av tio unga i åldern 16–18 år i 
Sverige arbetar minst en gång i månaden 
för att tjäna extra pengar.

 Sant  Falskt

6. Fler flickor än pojkar i åldern 16–18 år i 
Sverige har under det senaste halvåret 
varit med om att de inte har råd att följa 
med kompisar på aktiviteter.

 Sant  Falskt

7. Bland unga i åldern 16–18 år är det fler 
som kommer överens med en pappa än 
med en mamma.

 Sant  Falskt

8. Ungefär hälften av de unga i Sverige 
16–18 år har pojk- eller flickvän.

 Sant  Falskt



1. Sant – Ungefär 22 % av de unga i 
åldern 13–18 år bor, precis som resten 
av befolkningen, i Stockholms län.

2. Falskt – Det är lite fler än hälften 
(59 %) av de unga som bor med sina 
båda föräldrar, drygt en tredjedel (cirka 
36 %) har föräldrar som inte bor ihop.

3. Falskt – Cirka en tredjedel av ungdo-
marna i åldern 13–18 år bor i lägenhet, 
däremot är det över hälften av ungdo-
marna som bor i hus (62 %).

4. Sant – Cirka 44 % av pojkarna i åldern 
16–18 år i Sverige uppger att de 
känner sig stressade för att de har höga 
krav på sig själva jämfört med cirka 
70 % av flickorna i samma ålder.

5. Sant – I åldersguppen 13–15 år är det 
ungefär var tionde som jobbar minst 
en gång i månaden.

6. Sant – Ungefär 30 % av flickorna och 
20 % av pojkarna har under det senaste 
halvåret varit med om att de inte råd 
att följa med kompisar på aktiviteter. I 
åldersgruppen 13–15 år är det 12 % av 
pojkarna och cirka 23 % av flickorna.

7. Falskt – I åldersgruppen 16–18 år 
kommer 93 % överens med en mamma 
och 84 % med en pappa.

8. Falskt – I åldersgruppen 16–18 år har 
cirka 24 % av pojkarna och 32 % av 
flickorna pojk- eller flickvän.

Läs mer om unga i Sverige på


