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Mer än var femte av de unga i åldern 
12–18 år i Sverige bor i Stockholms län.

� Sant � Falskt

Cirka 80 procent av de unga i åldern 12–18 
år i Sverige bor tillsammans med båda sina 
föräldrar.

� Sant � Falskt

Mer än hälften av ungdomarna i åldern 
12–18 år i Sverige bor i lägenhet.

� Sant � Falskt

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
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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

Två av tio i åldern 16-18 år har upplevt att 
inte ha tillräckligt med pengar för att köpa 
något man vill ha, och som många andra i 
samma ålder har.

� Sant � Falskt

Bland de som går i gymnasiet är det 5 
procent som skolkar minst en gång per 
månad.

� Sant � Falskt

Yngre barn (12-15 år) läser mer böcker mer 
än äldre (16-18) på sin fritid.

� Sant � Falskt



Läs mer om unga i Sverige på
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Sant – Ungefär 23 procent av de unga i 
åldern 12–18 år bor i Stockholms län.

Falskt – Det är lite fler än hälften (62 
procent) av de unga som bor med sina 
båda föräldrar, drygt en tredjedel (cirka 35 
procent) har föräldrar som inte bor ihop.

Falskt – Cirka en tredjedel av ungdomarna 
i åldern 12–18 år bor i lägenhet, däremot 
är det över hälften av ungdomarna som 
bor i hus (66 procent).

Sant – Cirka 34 procent 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 69 
procent av flickorna i samma ålder.
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Sant – I åldersguppen 12–15 år är det 
ungefär var tionde som jobbar minst en 
gång i månaden.

Sant – 18 procent i åldersgruppen 16-18 år 
har upplevt att inte ha tillräckligt med 
pengar för att köpa något man vill ha, och 
som många andra i samma ålder har.

Falskt – Bland de som går i gymnasiet är 
det 13 procent som skolkar minst en gång 
per månad.

Sant – Fritidsläsning är vanligare bland de 
yngre – 59 procent av 12–15-åringarna 
jämfört med 35 procent bland 
16–18-åringarna gör det.


