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Innehåll

Inledning
Under 2018/2019 genomfördes studien Ung 
livsstil på Värmdö med syfte att undersöka 
ungas fritids- och kulturvanor, fysisk och psykisk 
hälsa samt trygghet och inflytande. I studien 
deltog 541 elever i årskurs 7 och 9 och svars-
frekvensen var totalt 85 procent. Denna rapport 
ger en sammanfattning av resultatet och skapar 
förutsättningar att göra Värmdö till en ännu 
bättre plats för unga att växa upp på. 

Ung livsstil är en forskningsstudie som har 
bedrivits sedan 1984 och som studerar ungas 
kultur- och fritidsvanor, preferenser och trender. 
Idag görs studien i 20 kommuner med olika 
storlek och befolkningssammansättning.  
Värmdö kommun genomförde sin första under-
sökning 1998.
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Resultatet visar att både tjejer och killar i störst 
utsträckning umgås med sina kompisar på fritiden. 
Tjejer deltar i större utsträckning i olika communi-
ties som Snapchat, Instagram och Facebook samt 

lyssnar på musik på sin fritid. Killar spelar mer 
onlinespel och TV-spel än vad tjejer gör. Att idrotta 
och motionera är ett utbrett intresse oavsett kön. 

En betydelsefull fritid är på flera sätt viktig för ungas personliga väl
mående och utveckling och därmed deras psykiska hälsa. Fritiden är vik-
tig för ungas utveckling av en egen identitet, de kan träffa likasinnade, 
uppleva gemenskap och pröva olika aktiviteter. I detta avsnitt redovisas 
vad Värmdös ungdomar gör på sin fritid. 

Vad gör unga på fritiden? 
Umgicks med kompisar 9,9 9,0

Deltog i olika communities som Snap chat/Instagram/Facebook 9,0 4,9 

Lyssnade på musik 8,2 5,6

”Hängde” eller ”tog det lugnt” 7,5 6,1

Spelade/pratade i mobilen eller messade 5,9 4,0

Tittade på film/TV/serier 5,7 3,8

Idrottade eller motionerade 4,9 5,2

Gjorde läxor 3,3 2,8

Hjälpte till hemma 2,9 2,6

Spelade onlinespel/Playstation/Wii 0,7 6,8

Läste böcker 1,2 0,7

Besökt fritidsgårdar 1,0 1,0

Spelade musikinstrument 0,5 0,7

Sysslade med E-sport 0,1 2,8

Vad gör ungdomar på sin fritid? Värmdö. Högstadiet

Tjejer KillarAntal timmar (medelvärde) de senaste 7 dagarna. 2018/2019

Tjejer mycket mer: Lyssna på musik, olika communities, mobil/messade, film/serier 
Killar mycket mer: Onlinespel/Playstation/Wii, E-sport. 



UNG LIVSSTIL 2018/2019   VÄRMDÖ KOMMUN UNG LIVSSTIL 2018/2019   VÄRMDÖ KOMMUN6 7

Med bakgrund i barnkonventionen ska alla 
barn ges förutsättningar att uttrycka sina åsikter i 
frågor som rör dem. Unga på Värmdö har därför 
fått svara på frågan om vilket område inom kultur- 
och fritid de helst vill att kommunen ska satsa 
på. Killar har angett idrott som det område som 
kommunen borde satsa mest på. Tjejer har angett 

I undersökningen har ungdomarna också fått 
svara på frågan vad de tycker att kommunen ska 
satsa på inom idrott och kultur. Ungdomarna har 
fått prioritera en rad olika idrottsanläggningar och 
kulturaktiviteter. De har kunnat kryssa i maximalt 
fyra alternativ som de vill att Värmdö ska satsa 

att kommunen borde satsa på fritidsgårdar/mötes-
platser i första hand. Kommunens natur områden 
anses också vara ett högt prioriterat område för 
tjejer. Sedan 2014/2015 har intresset för idrott 
minskat bland tjejer och intresset för fritidsgårdar 
och natur ökat.

på. Tabellen nedan visar att inomhusgym är den 
idrottsanläggning som unga helst vill prioritera 
oavsett kön. En stor andel tjejer vill att kommunen 
ska satsa mer på friluftslivet så som badplatser och 
utegym medan killarna i större utsträckning tycker 
att kommunen ska satsa mer på fotbollsplaner. 

Vad vill unga satsa på inom 
kultur och fritid?

Stora förändringar bland tjejer. Stödet för Idrott minskar drastiskt och stödet för 
Fritidsgårdar och Natur ökar. Satsa på fritidsgårdar i topp bland tjejer på Värmdö.

Idrott 
(t.ex idrottsanläggningar och idrottsföreningar)

Fritidsgårdar/mötesplatser 
(för ungdomar)

Natur 
(t.ex skötsel och underhåll av sjöar, naturområden och parkområden)

Kultur 
(t.ex bibliotek, dans, kulturskola, kulturhus, replokaler, teater och utställningar)

Föreningsverksamhet - inte idrott
(t.ex. scoutkårer, frikyrkor och kulturella föreningar)

Vad tycker du att Värmdö kommun i första hand ska satsa på inom 
kultur- och fritidssektorn?

2014/2015 2018/2019 

Tjejer   Tjejer   Killar   Killar   

Rangordna 1-5. Rangordning 1. % Högstadiet

42

19

19

19

3

27

30

27

15

2

53

15

22

9

2

53

20

18

6

2

Gym (inomhus) 40

Badplatser (utomhus) 33

Motionsspår 27

Ridanläggning 25

Simhallar 22

Tjejer  2014/2015  %

Gym (inomhus) 34

Fotbollsplaner 29

Badplatser (utomhus) 25

Sporthallar/gymnastiksalar 17

Killar 2014/2015  %

Gym (inomhus) 34

Badplatser (utomhus) 32

Utegym 21

Ridanläggning 19

Tjejer  2018/2019  %

Gym (inomhus) 30

Fotbollsplaner 26

Badplatser (utomhus) 23

Killar 2018/2019  %

Vilka idrotts- och fritidsanläggningar tycker du Värmdö kommun 
ska satsa på? Högstadiet.Ungdomarna har kunnat kryssa högst 4 alternativ

Gym är 
i topp!
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Frilufts- och idrottsanläggningar 
som fi nns på Värmdö idag

· 7 stycken större fotbollsplaner

· 1 ishall, 1 uterink och 1 bandybana

· 7 gymnastiksalar

· 3 stycken motionsspår

· 6 stycken ridskolor/ridanläggningar

· 14 friluftsbad

· Simhall, Gustavsbergsbadet

· 6 stycken utegym

· 3 stycken spontanmötesplatser

Gällande kulturaktiviteter ligger bio/� lmklubb 
som den mest prioriterade aktiviteten bland både 
tjejer och killar. Fler killar vill satsa på lokaler för 
LAN medan tjejer i större utsträckning vill satsa på 
festivaler för musik, � lm, teater och dans. 

19 % av tjejerna uppger även att de vill att 
kommunen ska satsa på stöd till ungdomar så att 
de själva kan förverkliga sina idéer inom kultur-
området.

Bio / fi lmklubb  57

Festivaler för musik, fi lm, teater och dans 43

Konserter, rock pop, hip-hop 33

Stöd så att ungdomar själva ska kunna  26
förverkliga sida idéer inom kulturområdet

Tjejer 2014/2015  %

Bio / fi lmklubb  56

Lokaler för LAN 42

Konserter, rock pop, hip-hop 20

Festivaler för musik, fi lm, teater och dans 24 

Killar 2014/2015  %

Bio / fi lmklubb  46

Lokaler för LAN 32

Festivaler för musik, fi lm, teater och dans 19

Konserter, rock pop, hip-hop 17 

Killar 2018/2019  %

Bio / fi lmklubb  49

Festivaler för musik, fi lm, teater och dans 38

Stöd så att ungdomar själva ska kunna  26
förverkliga sida idéer inom kulturområdet

Konserter, rock pop, hip-hop 18

Tjejer 2018/2019  %

Vilka kulturverksamheter tycker du Värmdö kommun i första 
hand ska satsa på? Högstadiet.Ungdomarna har kunnat kryssa högst 4 alternativ

Bio / 
� lmklubb 

i topp!
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Vad gör ungdomar på bibliotek?
Studien visar att tjejer besöker bibliotek mer än 
killar. Andelen som besökt skolbibliotek under de 
senaste 4 veckorna har minskat från 27 % 2014 
till 21 % 2018/19. Andelen som läst böcker har 

minskat bland både tjejer och killar, men mest 
bland tjejer. I tabellen nedan visas vad unga gör när 
de besöker ett bibliotek. Låna böcker/tidskrifter 
och pluggade är det som ungdomar gör mest på 
bibliotek.

Värmdö har tre bibliotek som du kan besöka i Gustavsberg, Hemmesta 
och på Djurö. Biblioteken erbjuder möjligheten att låna och läsa böcker, 
fi lmer, musik och tidskrifter. Det fi nns också tillgång till wifi  och lugna 
platser för studier eller möten. Biblioteken erbjuder även många olika 
sorters program och aktiviteter som anpassas efter olika åldrar och 
behov. Nytt för sommaren 2020 är att Värmdö bibliotek även har en läs- 
och skaparbuss som åker runt på olika platser på Värmdö för att till-
gängliggöra böcker, tidskrifter och skapande.

Bibliotek och läsvanor 

Lånade böcker / tidskrifter 46 50

Pluggade 51 37 

Träffade kompisar 37 29

Läste i böcker och tidskrifter 25 24

Använde dator / scanner / skrivare 2 8

Var på författarbesök 7 8

Lånade fi lmer / musik 7 5

Lånade tv-spel 2 3

Vad gör ungdomar på bibliotek? 

Tjejer KillarI % av dem som besökt bibliotek. Högstadiet

Låna böcker, 

tidskrifter och 

att plugga

ligger i topp!

UNG LIVSSTIL 2018/2019   VÄRMDÖ KOMMUN
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Mötesplatserna erbjuder aktiviteter inom olika 
estetiska konstformer, musikproduktion i studio 
och evenemang så som öppen scen och jam-kvällar 
på de kommunala mötesplatserna. I lokalerna � nns 
det café och tillgång till en mängd olika aktiviteter 
som till exempel spel, pingis, � lm, replokal och 
hantverksmaterial. På fritidsgårdarna uppmuntrats 
unga till att skapa egna projekt eller event med 
stöttning från fritidsledarna. Besökande ungdomar 
tillsammans med ledare planerar projekt samt 
olika aktiviteter och platser att mötas på även 
utanför lokalerna.

Ung livsstilsundersökningen undersöker bland 
annat hur många som besökt en fritidsgård under 

de senaste fyra veckorna. Resultatet visar att 29 % 
av killarna och 25 % av tjejerna hade besökt en 
fritidsgård och inga större förändringar har skett 
över tid. Studien visar också att � er unga skulle 
vilja besöka fritidsgårdarna, de ställer dock krav 
på innehåll och trygghet. Gällande innehållet visar 
nedanstående tabell att unga vill träffa sina van-
liga kompisar i störst utsträckning oavsett kön. 
Fler tjejer anger att de tycker att det är viktigt att 
lokalerna är mysiga och anpassade för ungdomar. 
Resultatet visar också att ungdomarna tycker att 
det är viktigt att mötesplatserna riktar sig till både 
tjejer och killar.

I Värmdö fi nns tre kommunala mötesplatser för unga mellan 1317 år. 
Det är Brunnen, Tomtebo och HUB plan 4 som drivs av Ung i Värmdö, 
dessutom fi nns Fyrhuset som drivs av en ideell förening. På Tomtebo 
bedrivs även LSS-verksamhet för unga som går i grundsärskola.

Mötesplatser för unga

Flickor

Pojkar

Andel som besökt fritidsgård de senaste 4 veckorna.

2014/2015 1998 2018/2019 

Andel i % Högstadiet

42 22 25

36 30 29

Att jag kan träffa mina vanliga kompisar  80

Att lokalerna är mysiga och anpassade för ungdomar  80 

Att både tjejer och killar är där  74

Att jag själv kan välja om jag vill vara med på aktiviteter  71

Att jag kan vara där och ”bara vara”  71

Att jag kan träffa mina vanliga kompisar  70

Att både tjejer och killar är där  67

Att fritidsgården är absolut alkohol- och drogfri  67

Att lokalerna är mysiga och anpassade för ungdomar  64 

Att jag själv kan välja om jag vill vara med på aktiviteter  59

Att jag kan vara där och ”bara vara”  54

Vad tycker du är viktigt med/på en fritidsgård/mötesplats för unga? 

 %

I %. Stämmer precis. Skala: Stämmer precis, Stämmer ganska bra, Stämmer inte särskillt bra, Stämmer inte alls 
Högstadiet. 2018 / 2019

TJEJER

KILLAR

Inga stora 

förändringar 

sedan 2014 på 

Värmdö
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Värmdö kulturskola är en frivillig kommunal verksamhet för elever mel-
lan 6–20 år som är folkbokförda i Värmdö kommun. Kulturskolan erbjuder 
kurser inom bild och form, dans, musik och teater. All verksamhet har 
utgångspunkt i kreativitet, lust och engagemang för att skapa en god 
lärandemiljö. Undervisningen anpassas i enlighet med individens och 
gruppens önskemål och förutsättningar.

Kulturskolor
Viktigast att 

ha kul och att 

lära sig mer.

Nacka (musikskolor + kulturkurser)  2016 / 2017  16

Täby 2018 / 2019  14

Jönköping 2018   14

Värmdö 2018 / 2019  12

Knivsta 2019  10

Askersund 2019  10

Sävsjö 2018  10

Helsingborg 2018  7

Heby 2019  5

Deltagare i kulturskolan i olika kommuner.  

HögstadietI %. Högstadiet

Att ha kul  91

Att lära mig mer  80

Att lärarna är bra  79

Att må bra  78

Att träffa kompisar  76

At uppleva bra stämning  74

Att uppleva gemenskap  72

Att skapa något  53

Att träffa min lärare  46

Att uppträda  49

Att spela i orkester /  ensemble  27

Att åka på läger  26

Att delta i en orkester / ensemble / annan grupp  26

Att göra ”Stop motion” (animation / fi lm)  22

Hur viktigt tycker du att det är att få göra följande saker i kulturskolan?  

%I % av de som är med i kulturskolan. Värmdö 2018 / 2019.

I studien undersöktes andelen unga i högstadiet 
som är med i kulturskolan. Resultatet visar att 14 % 
av tjejerna och 10 % av killarna är deltagare i 
kultur skolan och inga större förändringar har skett 
sedan 2014. På frågan om vad som är orsaken till 
att unga inte går i kulturskolan visade det sig att 

en stor andel tyckte att de hade så mycket annat 
att göra och andra intressen. De ungdomar som 
deltar i kulturskolan tyckte att det viktigaste med 
kulturskolan är att ha kul och lära sig mer.
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Vilka är de största idrotterna bland unga?
De största idrotterna bland unga på Värmdö 
är fotboll, ridning, innebandy och ishockey. 
Fotbollen ökar bland killar men minskar bland 
tjejer. Innebandyn har däremot ökat bland tjejer 
sedan 2014.

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till lek, vila och fritid som är 
anpassad efter barnets ålder. Värmdö arbetar aktivt med att erbjuda goda 
möjligheter till fysisk aktivitet för barn och unga. Det finns ett brett ut-
bud av idrottsföreningar men också bland annat gym, skatepark, simhall, 
tennis hall och möjlighet till friluftsliv, så som motionsspår och utegym.

Idrott- och föreningslivet

Studien har undersökt hur många av ungdomar-
na som är fysiskt aktiva, det vill säga med i en 
idrottsförening, gruppträning, gym eller sponta-
nidrott minst 2 gånger i veckan. Gemensamt för 
alla undersökningskommuner är att den fysiska 
inaktiviteten ökar med ålder från mellanstadiet 
till gymnasiet. Resultatet visar även att tjejer är 
mer fysiskt inaktiva än killar på Värmdö. Andelen 
fysiskt inaktiva har däremot inte ökat sedan 2014.

Medlem i idrottsförening = bra hälsa?
Resultatet visar att de ungdomar som är medlem-
mar i idrottsföreningar skattar sin hälsa högre än 
de som inte är med. De fysiskt aktiva ungdomarna 
har alltså bättre hälsa än de som inte är fysiskt 
aktiva.

29%

19%

TJEJER

57%

37%

KILLAR

Medlem i idrottsförening.  
Andel % som anger bra hälsa.  
Värmdö 2018 / 2019

Medlem i idrottsförening

Ej medlem i idrottsförening

De som är med i idrottsförening 
skattar sin hälsa högre än de 
som inte är med. Detta gäller även 
efter kontroll för socioekonomisk 
bakgrund. Gäller alla kommuner. 
De fysiskt aktiva har bättre hälsa 
än de som inte är fysiskt aktiva. 
De som är utomstående (deltar 
ej i förening, kulturskola, går på 
bibliotek, går på gård eller besöker 
simhall) har sämre hälsa än de 
som deltar.
Kliniska studier visar att de som 
börjar motionera förbättrar sin 
hälsa.

Skala hälsa: Bra, ganska bra, 
varken bra eller dålig, ganska dålig, 
dålig.

Ridning 14

Fotboll 13

Handboll 7

Innebandy 5

Gymnastik 3

Tennis 3

Fotboll 22

Innebandy 16

Golf 5

Ishockey 5

Isbandy 4

Fotboll 27

Innebandy 8

Ishockey 6

Isbandy 4

Badminton 4

Ridning 14

Innebandy 9

Fotboll 6

Gymnastik 5

Handboll 5

Tjejer 2014/2015  %

Killar 2014/2015  % Killar 2018/2019  %

Tjejer 2018/2019  %

Största RF-idrotterna på Värmdö.  
I %. Högstadiet.
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Anledningen till att unga slutar
Bland de unga som angivit att de slutat i en fören-
ing under de senaste 12 månaderna uppgav störst 
andel att de tröttnat eller hade andra intressen. 
Ungdomar anger även att må bra, ha kul och 
ha bra tränare/ledare är mycket viktigt när man 
idrottar/motionerar på fritiden. Det som ung-
domarna prioriterat lägst är att spela i det bästa 
laget, att elitsatsa och att bli bäst.

Jag tröttnade  56

Andra intressen  38 

Jag kände att jag inte platsade längre  29

Läxorna tog för lång tid  38

Kompisar slutade  21

Jag tröttnade  50

Andra intressen  38

Jag kände att jag inte platsade längre  29

Jag bytte till en bättre klubb  21 

Läxorna tog för lång tid  21

Slutat i förening under de senaste 12 månaderna.

 %

Värmdö 2018/19. Fem viktigaste orsakerna.

TJEJER

KILLAR

Att må bra  86

Att ha kul  83 

Att ha bra tränare/ledare  71

Att träna  59

Att träffa kompisar  49

Att få bra kondition  48

Att lära mig nya saker  48

Att uppleva gemenskap  48

Att uppleva att kroppen är i rörelse/fartkänsla  39

Att förändra min kropp  25

Att påverka hur träningen bedrivs  21

Att ha serier med tabeller  20

Att röra mig till musik  19

Att åka på läger och cuper  18

Att vinna  17

Att tävla  17

Att ha cuper och turneringar med vinnare  16

Att bli bäst  16

Att elitsatsa  11

Att alltid spela med i bästa laget  7

Hur viktigt tycker du det är att få göra följande när du idrottar/motionerar 
på fritiden? 

 Totalt

(i förening, på egen hand och med kompisar)

MYCKET VIKTIGT Må bra, 

ha kul och ha 

bra ledare är 

mycket viktigt
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På Värmdö görs ett fl ertal insatser för att skapa trygghet för Värmdöborna. 
I kommunen fi nns både kommunal fältverksamhet och ideell nattvandring. 
Fältverksamheten är ute bland ungdomar för att fi nnas till hands för att 
samtala med och hjälpa ungdomar. Polarna är kommunens egen fältverk-
samhet som anställer andra unga för att fi nnas ute bland ungdomar under 
eftermiddagar, kvällstid och helger. Polarna Värmdö är även en del i ett 
unikt nätverk bestående av skola, polis, nattvandrande föräldrar, fritidsgårdar, 
Maria ungdomsenhet och andra aktörer i kommunen som kommer i kontakt 
med ungdomar.

Trygghet och upplevd rädsla

På frågan om man känner sig rädd ute på kväl-
larna under fredagar och lördagar är det � er tjejer 
än killar som angivit att de alltid eller ganska ofta 
känner sig rädda. Rädslan har även ökat bland 

både tjejer och killar sedan 2014. Tjejer anger att 
de känner sig räddast på andra platser på Värmdö 
än i området där de bor eller på bussen.

I området där du bor

På bussar

På andra platser  på Värmdö kommun

Är du rädd när du är ute på kvällarna under fredagar och lördagar? (efter kl. 19)

2013/2014 2018/2019 

Tjejer   Tjejer   Killar   Killar   

Högstadiet. Värmdö. Ja alltid, ja ganska ofta. %.

6

19

28

14

24

33

2

3

6

5

6

13

Något större rädsla nu vilket gäller i alla kommuner.

Fler tjejer än 

killar anger att de 

känner sig rädda 

när de är ute på 

kvällarna
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Ungas upplevda besvär
Enligt tabellen nedan kan vi se att ungas besvär 
ökat sedan 2014. Vi kan även se att unga tjejer som 
upplever besvär i stort sett varje dag är betydligt 

större än för killar. Tjejer anger att de i större ut-
sträckning än killar upplever stress, trötthet, dåligt 
humör, sömnsvårigheter och oro/ångest.

De levnadsvanor och den hälsa som grundläggs under barn- och ungdoms-
åren påverkar även individens framtida hälsa och hälsorelaterade beteenden. 
Goda matvanor och fysisk aktivitet har visat sig bidra till livskvalitet och 
god psykisk hälsa. I detta avsnittet visar vi på ungas matvanor, deras själv-
skattade hälsa och vilka besvär de rapporterar.

Hälsa, livsstil och matvanor

I tabellen nedan ser vi hur killar och tjejer på 
högstadiet skattar sin hälsa över tid. Resultatet 
visar att färre skattar sin hälsa som bra än tidigare. 
Bland killar från 57 % till 48 % och bland tjejer 
från 37 % till 24 %. En generell tendens som vi 
kan se även på andra platser i landet där undersök-
ningen har gjorts är att allt färre tjejer skattar sin 
hälsa som bra. Däremot visar resultatet också att 

väldigt få uppger att deras hälsa är ganska dålig 
eller dålig, detta har heller inte visat sig öka något 
betydande sedan 2014.

Bra

Ganska bra

Varken bra eller dålig

Ganska dålig

Dålig

Hur tycker du din hälsa är? 

2014/15   2014/15   2018/19   2018/19   

 Högstadiet. %.

37

41

17

4

2

57

31

9

2

1

24

51

19

5

1

48

38

11

3

0

Tjejer   Killar  

Stress

Varit jättetrött

Irritation eller dåligt humör

Svårt att somna eller sova

Oro/ångest

Känt dig deppig, nedstämd, ledsen

Huvudvärk

Ont i axlar, nacke eller rygg

Ont i armar eller ben

Ont i magen (inte mensvärk)

Pip eller tjut i öronen

Idrottsskada

Har du under de senaste 12 månaderna haft följande besvär? 

2014/15   2014/15   2018/19   2018/19   

I stort sett varje dag. Högstadiet. %. 

36

33

20

23

21

17

11

18

7

7

6

9

12

16

10

17

4

2

4

9

9

2

4

5

51

46

37

33

31

25

14

11

11

11

5

4

27

31

15

20

8

8

6

5

5

5

8

4

Tjejer   Killar  

Färre skattar sin hälsa som bra. Bland killar från 57% till 48%. Bland tjejer från 37% till 24%. 
Varför? Inte så i Täby, Jönköping m fl . från 2012/2015. Men…det är inte fl er som har dålig hälsa!

Färre skattar sin 

hälsa som bra. 

Men…det är inte 

� er som har dålig 

hälsa!
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Vilka ungdomar upplever att de har sämre hälsa 
och mer besvär?

• De som tillhör lägre socioekonomiska grupper har sämre 
hälsa

• Killar med höga betyg har bäst hälsa. Killar med låga betyg 
har sämre hälsa. Tjejer med höga betyg har i mindre ut-
sträckning dålig hälsa. Ingen skillnad oavsett antalet timmar 
med läxläsning

• De som upplever livet som helhet mindre bra har sämre 
hälsa

• De som upplever att de har mindre livschanser upplever 
också att de har sämre hälsa

• De som trivs dåligt i skolan har sämre hälsa

• De som trivs dåligt på fritiden sämre hälsa

• De som skolkar har sämre hälsa

• De som är rädda att vara ute på fredag och lördag kväll har 
sämre hälsa

• De som använt sömnmedel och lugnande har sämre hälsa

• De som hoppar över frukost och lunch har sämre hälsa

• De fysiskt inaktiva har sämre hälsa

• De som inte är med i en idrottsförening har sämre hälsa

• De som använt narkotika har sämst hälsa 

• De som röker har sämre hälsa

• De som bor på Djurö/Stavnäs (Rummarö) har sämre hälsa 

Ungas matvanor
Undersökningen visar att frukostvanorna bland 
högstadieelever har försämrats något sedan 2014. 
Det � nns däremot inga märkbara förändringar över 
tid när det gäller intag av läsk och godis.

2%

5%

4%

3%

TJEJER KILLAR

Dricker läsk varje dag.  

20
14

20
14

20
18

/1
9

20
18

/1
9

3% 3%

4%

5%

TJEJER KILLAR

Äter godis / chips /snacks 
varje dag.  

20
14

20
14

20
18

/1
9

20
18

/1
9
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Naturen och mina vänner är det som ungdomarna tycker är bäst med 
Värmdö. Sämst med Värmdö uppger ungdomarna är dåliga kommu-
nikationer och att vissa platser, okända personer och kollektivtrafi ken 
upplevs som otrygga. Resultatet visar däremot att det är fl er som har 
något positivt att säga om Värmdö än något negativt.

Bäst och sämst med Värmdö

Naturen (sjöar, skog, stränder)  16

Mina vänner  13 

Många aktiviteter/mycket att göra  7

Bra shopping  7

Helheten/allt  6

Trevligt / mysigt / fi nt  5

Bra gemenskap   5

Naturen (sjöar, skog, stränder)  17

Mina vänner  11

Många aktiviteter / mycket att göra  7

Lugnt / tryggt  6 

Bra föreningsliv / min förening  5

Bäst med värmdö 

 %

I %. Öppen fråga. 2018/219

TJEJER

KILLAR

Dåliga kommunikationer  12

Otryggt  9 

Dålig sammanhållning/drygt folk  7

Långt till Stockholm  5

Orten folk ( i första hand pojkgäng)  5
  
  

Otryggt  5

Dåliga skolor  4

Orten folk (i första hand pojkgäng)  4

För få anläggningar ute-idrott  4 

Sämst med värmdö 

 %

I %. Öppen fråga. 2018/219

TJEJER

KILLAR

Naturen i topp 

för  det bästa med 

Värmdö. Många 

hade inget att 

säga på sämst. 






