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Kort sammanfattning 
NSPH Halland har under vecka 12 haft två prao-elever från årskurs 9. De genomförde 16-19 

mars en enkätundersökning riktad till unga mellan 13-18 år i Kungsbacka kommun. 

Gensvaret var väldigt stort, totalt inkom 82 svar. 10 av dessa har svarat att de ej bor i 

Kungsbacka kommun. Deras svar är medräknade i totalen.  
Sara Niklasson, samordnare (H)järnkoll – Mary-Anne Jakobsson, ordförande NSPH Halland 

Nedan anges en sammanfattning av enkätresultaten: 

• 63% av de som har svarat är tjejer, 34% är killar och 2% är annat.

• 57% av de är 15-16 år, 17% är 13-14 år och 26% är 17-18 år.

• 89% säger att de känt av antingen stress, ångest, oro, huvudvärk, magont eller
halsont under de tre senaste månaderna.

• 23% säger att de har haft självmordstankar under de tre senaste månaderna.

• 21% vet inte vart de kan vända sig om de behöver hjälp med sitt mående.

• De främsta anledningarna till att unga stannar hemma från skolan är stressig
skolmiljö, psykisk ohälsa, höga krav, de lär sig inget och får inte tillräckligt med stöd
från skolan.

• 71% säger att skolan inte reagerat på deras frånvaro eller gjort något för att hjälpa
dem komma tillbaka.

• 56% säger att det inte finns någon plats i Kungsbacka kommun där ungdomar kan
träffas.

• Hälften av de svarande säger att de använt sig av någon form av droger eller alkohol
de senaste tre månaderna.

• 96% säger att de känner sig trygga i hemmet.

NSPH Hallands kommentar: 

Resultatet på enkäten visar en skrämmande verklighet, där unga i Kungsbacka anger att dom 

mår väldigt dåligt. En oroande stor del av de unga har de senaste tre månaderna haft tankar 

på att avsluta sitt liv. Många anger också stressig skolmiljö som främsta orsak till 

skolfrånvaro. Viktigt att notera när vi benämner hemmasittare är att endast drygt 3% anger 

att de är hemma varje dag. Benämningen av hemmasittare gäller även de som är hemma 

regelbundet, där hela 53% angett att de är hemma ibland, ofta eller väldigt ofta. 
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Bakgrund 
Den psykiska ohälsan hos unga har ökat och fortsätter att öka, framförallt hos tjejer visar en 

undersökning som gjorts av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. (Fransson, 

2019) Vi ville undersöka hur ungdomar i Kungsbacka kommun upplever sin skola, fritid och 

hemsituation. 

Om NSPH Halland 
Vi är en samarbetsorganisation för patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det 

psykiatriska området. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs i 

samhället och i utvecklingen av vård, stöd och behandling. 

Nätverket har funnits sedan april 2016 och är idag sex medlemsorganisationer i samverkan. 

NSPH Hallands grundläggande värderingar utgår från FN-deklarationen om alla människors 

lika rätt och värde oavsett ålder, kön, etniskt ursprung eller funktionsnedsättning eller 

sexuell läggning, samt från Salamanca +10-deklarationen om principer, inriktning och praxis 

vid undervisning av elever med behov av särskilt stöd. 

I vårt arbete träffar vi på många, unga som gamla som uttrycker ökade stressymptom, 

ångest och oro. Många upplever att de är svårt att få hjälp både av vården, skolan och 

socialtjänsten. 

Vårt arbete sträcker sig över hela region Halland, där vi sitter med i en mängd olika 

arbetsgrupper 

Sara Niklasson, samordnare Hjärnkoll – Mary-Anne Jakobsson, ordförande NSPH Halland 

Vår prao på NSPH 
Vi heter Stella och Tindra. Under vecka 12 praoade vi på NSPH Halland. Vi vill vara med och 

påverka samhället och då tänkte vi att denna arbetsplatsen var den bästa. Vi fick en uppgift 

om att hålla i en undersökning om hur det är att vara ung i Kungsbacka. Vi började med att 

göra ett frågeformulär som vi la ut och spred på sociala medier. Under tisdagen gick vi också 

ut i Kungsbacka och frågade unga om de ville vara med och svara på frågorna. Vi gick också 

till Norra Halland och berättade om våran undersökning, och de blev väldigt intresserade. Vi 

planerade att boka in ett möte på fredagen när rapporten ska vara klar. 

Tanken var från början att vi skulle gå till skolorna i kommunen och intervjua elever om 

ämnet, men pga corona-viruset ville vi inte riskera något.  

Det var en lugn och bekväm arbetsplats. Det var jobbigt att höra hur ungdomar känner och 

se resultaten av enkäten eftersom det fanns känsliga frågor. Vi har lärt oss mycket nytt 

denna veckan. Vi vet nu hur man gör en enkät och skriver en rapport, vilket vi aldrig fått lära 

oss i skolan. Vi har fått använda våra mattekunskaper till något viktigt då vi fått räkna ut 

procent av de olika resultaten. Vi fick även rita framsidan till rapporten. 
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Resultat av enkäten 
Genomförande och antal svarande 

Den 16-19 mars 2020 genomförde vi, Stella och Tindra, praoelever på NSPH Halland en 

webbenkät riktad till ungdomar mellan 13-18 i Kungsbacka kommun. Syftet med enkäten var 

att mäta hur ungdomar i kommunen upplever sin situation med skola, fritid och hem under 

de senaste tre månaderna. 

Det inkom 82 svar från ungdomar, varav 10 angav att de inte bor i Kungsbacka. Vi har tagit 
med dessa svaren. Dom kanske också känner att dom har liknande problem och vill vara 

med i undersökningen. De kan också vara så att de går i skolan i kommunen.  

Enkäten skickades ut på sociala medier på måndagen. Facebook, Instagram och Snapchat. 

Vår handledare skickade också ut den till medlemmar i föreningen Attention Kungsbacka. På 

tisdagen gick vi runt i Kungsbacka och frågade unga om de ville vara med och svara på 

enkäten. Det var kul att skriva rapporten men väldigt jobbigt, för det var mycket att göra. 

Vilka har svarat på enkäten 

Kön 

1. Ange ditt kön

Totalt svarande 

Vad vi tror kan vara en anledning till att det är fler tjejer än killar som har svarat på enkäten 

är att det är mer tabubelagt med psykisk ohälsa hos killar. Eller så är det bara fler tjejer som 

sett den. 
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Ålder 
 

2. Hur gammal är du? 
 

Totalt svarande 

 
 
 
Det är fler 15-16 åringar som sett enkäten. 
 
 

Var bor de svarande 
Vi har valt att slå att slå ihop de kringliggande orterna i Kungsbacka kommun, eftersom det i 

vissa orter har varit få svarande och det är för att ingen ska kunna bli igenkänd. De orter där 

vi hade med i enkäten, Kungsbacka tätort, Onsala, Vallda, Anneberg, Åsa, Fjärås, Frillesås, 

Släp och Särö. 
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3. Vart bor du? 

 
Totalt svarande 

 
 
 

 

Hur mår de unga i Kungsbacka 
Det ser oroväckande ut, många ungdomar känner av stress och oro vilket man inte borde 

göra i den åldern.  

Av de som svarat stress har även 36 % angett att de även har andra symtom på psykisk  

ohälsa. 

Vi fick veta att många föräldrar beskriver att deras barn har klagat på ont i halsen när dom 

mår psykiskt dåligt, därför har vi med den frågan. Det kan vara så att fler har angett att de 

har ont i halsen pga corona. Man kanske just nu förknippar halsont med corona, men det 

kan också bero på att man känner en större oro när man redan lider av psykisk ohälsa. 

Vi tror att det kanske hade blivit färre svar på frågan om halsont om inte corona varit i fokus. 

Det är svårt att veta. 
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4. Har du känt av något av nedanstående de tre senaste månaderna? 

 
Totalt svarande 

 
 
 
 
 

5. Har du någon gång under de tre senaste månaderna funderat på att ta 

ditt liv? 
 
Vi tycker att det borde vara 0% som svarar ja på denna fråga, men det är hela 23% som 

svarat ja. Dom har ju precis börjat leva, och sådana tankar borde inte finnas. Kommunen 

borde uppmärksamma och lyssna mer, ha föreläsningar i skolan om viktiga saker. Man får 

inte heller någon hjälp på Bup. Skolorna borde ha elevskyddsombud, en elev i varje klass 

som man kan prata med om det är något. De skulle ha tystnadsplikt.  
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Totalt svarande 

 
 
 
 
 

6. Vet du vart eller till vem du kan vända dig om du behöver hjälp med 

ditt mående? 
Det är inte alls bra att 21% inte vet vart eller till vem de kan vända sig till om man behöver 

hjälp med sitt mående. Det kan ju vara en väldigt bra sak att lära ungdomarna och barnen i 

skolan. Istället för en massa skit som t.e.x att sjunga för hela klassen. Skolan borde lära ut 

mer om psykisk ohälsa och hur man ska ta sig ur de, och vilken hjälp man kan få. 
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Totalt svarande 

 
 
 
 
 

Skolfrånvaro, annan orsak än sjukdom 
 

7. Har det hänt att du under de tre senaste månaderna stannat hemma 

från skolan pga annan orsak än sjukdom? 
 
Hemmasittare tycker vi benämns på fel sätt. Det är inte många elever som är hemma varje 

dag, från vår enkät t. ex var det bara 3% som hade svarat att de stannar hemma varje dag. 

34% svarade att de stannar hemma från skolan ibland, hur kan inte skolorna tycka att det är 

ett lika stort problem? Kommunen ska dessutom spara 20 miljoner på skolan. Hur ska de då 

blir för dessa eleverna som redan nu inte orkar vara i skolan? 
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Totalt svarande 

 
 
 
 
 

Orsak till skolfrånvaro 
 

8. Vad är orsaken till att du stannat hemma från skolan? 
 
Eftersom att det är så många som svarar att de stannar hemma från skolan p.ga stressig 

skolmiljö så är det uppenbarligen något fel hos skolan. Det också är en stor del av de 

svarande som säger att de inte lär sig något och det kan vara så att dom inte blir tillräckligt 

stimulerade i skolan. Lärarna gillar ju att skylla på eleverna när det uppstår ett problem men 

det är ju bara det att de har så dålig självinsikt att de inte fattar att de själva är problemet. 

ELEVEN ÄR ALDRIG PROBLEMET! Men det är inget skolorna och lärarna förstår. 

Av de som svarat anger hela 80% flera orsaker. 
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Totalt svarande 

 
 
 

9. Om du svarade annat, uppge gärna orsak. Inget måste. 
 

“mår psykiskt dåligt” 
“alldeles för trött och sömnig” 

“gymnasieval” 
“energin tar slut” 

 

10.Vad skulle göra det lättare för dig att gå till skolan? 
 

“andra lärare” 
“att lärare anpassar sig efter elevens behov, mer inflytande på upplägg i skolan” 

“att lärarna förstod att jag inte mår bra. Att få frågan om hur man mår” 
“mer stöd från lärarna” 

“ifall skolan lär sig mer om psykisk ohälsa och frågar eleverna vad dom kan göra bättre” 
“tillräckligt mycket sömn” 

“mindre läxor” 
 

11.Har skolan agerat på din frånvaro? 
 
Det är uppenbarligen något som är fel med skolan. Lärarna behöver utbildning i bemötande 

och lära sig mer hur man bygger upp olika strategier för att hjälpa barn med olika 

funktionsnedsättningar. 
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Totalt svarande 

 
 
 
 

12.Vet du vart eller till vem du kan vända dig om du behöver/skulle 

behöva hjälp med din skolsituation? 
 

Många upplever att lärarna inte förstår och då vet man kanske inte hur man gör för att få 

rätt hjälp. Lärarna behöver bygga mer på relationer med eleverna. De borde kanske sitta och 

äta lunch med eleverna istället för att sitta i lärarrummet.  

 
 

Totalt svarande 
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13.Känner du dig trygg i skolan? 
 
Det är ett problem att så många som 20% känner sig otrygga i skolan. Det kan vara att man 

inte känner att man kan vara sig själv. Man vill inte bli mobbad och ibland kanske det kan 

vara så att man inte vågar ha de kläderna man vill för man är rädd för att bli mobbad. 

 
 
 

Totalt svarande 

 
 
 
 

Ungdomars fritid i Kungsbacka 
 

14.Känner du att du har någonting att göra på din fritid? 
 
 
Många kanske inte har råd med olika sporter och har därför inte har något att göra. Det är 

viktigt att unga har en meningsfull fritid. ”Vikten av ungas tillgång till en meningsfull fritid 

förstärks ytterligare av att FN:s konvention om barnets rättigheter är lag, där barns rätt till 

fritid, lek och rekreation tydliggörs”. (Thornström, et al., 2020) 
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Totalt svarande 

 
 
 
 

15.Känner du att du har för mycket att göra på din fritid? 
 
Det kan bli väldigt stressigt om man har många sporter man ska vara med på. Det skapar 

också stress i skolan för man kanske inte hinner med riktigt. Många skolor ger jättemycket 

läxor. Vi tror att många föräldrar pressar sina barn med plugg och sporter. Man ska vara 

jätteduktig på allt, både i skolan och i idrotten. 

 
 

Totalt svarande 
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16.Finns de någon plats i Kungsbacka kommun där ungdomarna kan 

träffas? 
 
 
Många kanske träffas hemma hos sina kompisar. Vi kanske formulerade frågan lite otydligt. 

Vi menade om det finns någon samlingsplats för ungdomar som t.ex. fritidsgård. Vi skulle ha 

formulerat frågan lite annorlunda. Men 56% svarar ändå att det inte finns någonstans att 

träffas. 

 
 

Totalt svarande 

 
 
 
 

17.Ifall du svarade “nej” vad skulle du önska? 
 

“som ett greenroom, en lokal” 
“något som inte kostar halva ens jävla CSN, och något som man bara kan softa på” 

“olika aktiviteter tex att man bara kan umgås och tex bara spela kort” 
“fritidsgård” 

“jag svarade ja men jag tycker ändå att det borde finnas lite mer fotbollsplaner för spontant 
lir” 

“parker och fler ridvägar” 
“fritidsgård i kungsbacka centrum” 

“fritidsgård” 
“nånstans att hänga och spela kort och softa” 

“fritidsgård” 
“diskotek” 
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18.Vet du hur du kan påverka kommunens aktiviteter? 
 
 
 
Kommunen kanske behöver informera ungdomar mer om hur de kan påverka. T.ex. som 

“Barbro betalar”. Det är dåligt att kommunen inte har nått ut till ungdomarna då 83% svarar 

att dom inte vet hur man påverkar. Om fler ungdomar visste hur man påverkar kanske det 

skulle finnas fritidsgårdar. Vi kanske skulle vilja ha några fritidsgårdar istället för ett nytt 

badhus. Det är viktigt med inflytande står det i en rapport som MUCF har gjort. (Anon., 

2019) 

 
 

Totalt svarande 

 
 
 
 
 

19.Trivs du med din fritid? 
 
 
Det är väldigt många som bara ligger hemma för att det inte finns något att göra. Om det 

fanns en fritidsgård skulle många kunna skaffa vänner. Det finns många som kanske vill hålla 

i fritidsaktiviteter och kommunen behöver stötta dessa. 
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Totalt svarande 

 
 
 

Droganvändning 
 

20.Har du under de tre senaste månaderna använt dig av något/några av 

de nedanstående alternativen? 
 
Väldigt många mellan 15-16 svarar att dom har använt alkohol. Hela 12% svarar att de 

använt läkemedel som de inte fått utskrivet. Många tror kanske att läkemedel inte är en 

drog. Man kanske inte informerar ungdomar tillräckligt om beroendeframkallande 

läkemedel. Det är extremt mycket grupptryck och många vågar kanske inte säga nej om de 

blir erbjudna att ta någon drog eller liknande. Vården behöver ta mer drogtester på 

ungdomar. Vi upplever att killar testas mer än tjejer. Det kanske är fler tjejer som tar droger 

som inte uppmärksammas. 
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21.Om du svarade annat, vad i så fall? 
 
Här fick vi till svar, Nocco, benso, amfetamin. 
 

22.Vet du vart eller till vem du kan vända dig om du har problem med 

tobak, alkohol eller droger? 
 
 
Kommunen kanske inte vet att så många tar droger. Ungdomarna behöver få mer 

information om vart dom ska vända sig om de behöver hjälp. Skolan och kommunen 

behöver prata mer om droger och vart man kan vända sig innan man fastnar i beroende.  
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Totalt svarande 

 
 
 

23.Är du orolig för att någon kompis har problem med tobak, alkohol eller 

droger? 
 
Om man inte själv vet vart man ska vända sig så vet man inte heller hur man kan hjälpa en 

kompis man är orolig för. Kompisen kanske är rädd för att säga något till personens föräldrar 

för man vet inte hur dom ska reagera. 

 
Totalt svarande 
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Hemsituation 
 

24.Upplever du att du får det stöd du behöver hemifrån? 
 
Det är många som tycker dom inte får stöd hemifrån. Många föräldrar kanske jobbar mycket 

och har inte tid att se och stötta sina barn. Föräldrar är ofta uppe i sitt eget. Föräldrar kanske 

inte har kunskap att hjälpa sina barn med skolarbetet. Skolan kan inte förlita sig på att 

föräldrarna ska hjälpa eleverna med skoluppgifter. 

 
Totalt svarande 

 
 
 

25.Känner du dig trygg hemma? 
 
Många skolor skyller på hemsituationen när elever inte fungerar i skolan. Detta resultatet 

visar på att de flesta har en trygg hemsituation.  
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Totalt svarande 

 
 
 

26.Något annat du vill ta upp? Skriv gärna här. 
 
Här är några av de svar vi fick: 

“Tim är snygg” 
“Jag saknar basket” 

“Majs” 
“Jag känner mig inte säker med invandrarna” 

“Trappa ner på antal frågor” 
 

Kommunen kanske ska jobba med att både svenskar och invandrare ska känna sig trygga. De 

kanske behövs samlingsplatser där man kan lära känna varandra. 

 

Analys av NSPH Halland 
Trots att vi arbetar med psykisk ohälsa så blev vi förvånade över resultatet. Vi trodde inte att 

så många som 23% hade övervägt att ta sitt liv de senaste tre månaderna. 

 

Det är alarmerande att så många som 89% av de svarande upplever någon form av psykisk 

ohälsa. 

Det är en stor varningssignal som kommun, region och skolor behöver ta på allvar och börja 

arbeta förebyggande med. Anmärkningsvärt är också att så många som 37% är oroliga för en 

kompis som har problem med alkohol eller droger. Det är en hög andel av de som svarat 

som använder alkohol och/eller läkemedel som de inte fått utskrivet, främst i gruppen 15-16 

år. 
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Om vi inte börjar arbeta förebyggande kommer vi ha mycket större problem i kommunen 

om några år. 

 

Vi är imponerade över formuläret våra prao-elever tagit fram, intresset det har väckt och 

ungdomarnas fantastiska sammanställning av resultatet. 

 

Vi måste börja lyssna mer på ungdomarna! 

Våra förslag till kommun, region och skolor 
 

• Vi föreslår att region Halland lägger mer tid och pengar på BUP och andra 

ungdomsverksamheter, så att fler kan få den hjälp de behöver med deras psykiska 

hälsa. Vilket många inte får idag, eftersom att BUP nekar mångas önskemål i nuläget. 

Och eftersom resultaten från enkäten visar på att det är såpas många som under de 

tre senaste månaderna funderat på att ta sitt liv så måste det ske en snabb 

förändring så att inte fler mister sitt liv pga. att skol och BUP personal inte gör sitt 

jobb. 

 

• Införa elevskyddsombud i skolorna. Så att eleverna kan ha någon i sin egen ålder 

istället för en vuxen. Eftersom det finns många vuxna som verkar tro att dem vet 

bättre hur eleven känner än eleven själv. 

 

• Vi tycker att man borde ha ett ämne i skolan där elever lär sig att bemöta andra 

elever.  

 

• Vi ser att lärarna behöver lära sig att bemöta eleverna på ett bättre sätt, då skulle bli 

skolmiljön bli tryggare. 

 

• Ha psykisk ohälsa på schemat i skolorna. 

 

• Kommunen behöver ge mer resurser till skolorna så att fler får möjlighet att kunna 

vara i skolan. T.ex. så drar kommunen ner på mobila teamen istället för att utöka det 

som dom borde. De som jobbar med dessa elever ska ha egen erfarenhet om hur det 

är att ha svårt i skolan. Det går inte att hjälpa en elev om man inte har förståelse. 

 

• Privata skolor ska också ha tillgång till resurser som kommunen har. 

 

• Kommunen borde ordna fler stödgrupper för unga som t.ex. har problem med droger 

och/eller alkohol, dit man kan komma utan att behöva anmäla sig. Då kanske fler 

skulle våga söka hjälp. Där ska det vara yngre som jobbar för man kanske lyssnar 
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bättre då. Det är lättare att relatera till någon som inte är så gammal. Det är bra om 

de som jobbar där har egen erfarenhet av missbruk. 

 

• Kommunen behöver också ordna så att unga som mår dåligt och behöver prata kan 

komma till en plats utan att behöva anmäla sig. Så att de kan träffa andra unga som 

också mår dåligt, och då få relatera till dem. 

 

• Skapa en mer avslappnad miljö, där man kan få lite lugn och ro, som Studieförbundet 

vuxenskolan har. (Se bilder) 

 

 
 
 
 
 

Vart vänder jag mig om jag behöver hjälp 
 
För unga som mår dåligt och behöver hjälp: 
 
Shedo 
Behöver du någon att prata med om självskadebeteende, ätstörningar eller andra 
självdestruktiva beteenden? Är du själv drabbad, eller behöver du som närstående få 
stöd? Länk till chatten  

https://sjalvskadechatten.shedo.se/
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Chatten har öppet måndag, tisdag, onsdag, torsdag, lördag och söndag klockan 20.00 – 
22.00 eller jour@shedo.se 
 
BUP – barn och ungdomspsykiatrin 
Ställ en fråga till BUP eller läs om vad andra tonåringar frågat. Du kan vara anonym.  
Där hittar du även din närmsta BUP-mottagning 
 
BRIS – ring 116 111 – telefonen är öppen 14.00 – 21.00 alla dagar 
Det är gratis och du är självklart anonym om du vill! 
www.bris.se/for-barn-och-unga 
BRIS – stöd för vuxna om barn 
 
Till dig som är anhörig: 
Har du oro kring dina egna eller någon annans barn upp till 18 år kan du ringa BRIS 
vuxentelefon om barn 077-150 50 50 
BRIS stödlinje för idrottsledare 077-440 00 42 
Vi har öppet vardagar 9.00 – 12.00 
www.bris.se/for-vuxna-om-barn 
 
MIND:s Föräldratelefon 
020-85 20 00 (vardagar mellan 10:00-15:00 samt torsdagar 19:00-21:00) 
https://mind.se/hitta-hjalp/foraldralinjen/ 
 

 

mailto:jour@shedo.se
http://www.bup.se/
http://www.bup.se/
https://www.bris.se/for-barn-och-unga/prata-med-en-kurator/ring-116-111/
https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/just-nu/
https://mind.se/hitta-hjalp/foraldralinjen/
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