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Inledning 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har sammanställt en redogörelse av 
väsentliga förändringar i ungas levnadsvillkor utifrån den prioritering som 
Utbildningsdepartementet har gett oss. Underlaget, i form av statistik och analyser, är hämtat från 
de redovisningar som berörda myndigheter har lämnat till oss.  

Vi har också kompletterat redovisningen av ungas hälsa med indikatorn för psykisk ohälsa samt 
redovisningen av mediantid i arbetslöshet med indikatorn som visar utvecklingen av inskrivna 
arbetslösa. 

För de indikatorer där det är möjligt beskriver vi utvecklingen efter bakgrundsvariablerna kön, 
ålder, inrikes eller utrikes född och svensk eller utländsk bakgrund. Även skillnader mellan olika 
kommuner beskrivs när data finns tillgängligt. 
 

Sammanfattning 
Våra tidsserier är ännu relativt korta och visar inte några större förändringar. Till exempel är 
andelen behöriga till gymnasiet oförändrad under den aktuella perioden, liksom andelen unga som 
varken arbetar eller studerar och andelen unga som bor kvar i föräldrahemmet.  

Vi ser dock att andelen arbetslösa unga har minskat de senaste tre åren, från 18,1 procent 2011 
till 14,9 procent 2014. Arbetslösheten har minskat för både tjejer och killar. Minskningen har 
dock endast skett hos de inrikes födda, andelen arbetslösa under perioden är oförändrad hos de 
utrikes födda.  

Under samma period har mediantiden i arbetslöshet ökat något, från 134 dagar 2011 till 137 
dagar 2014. Nivån har endast ökat hos tjejer, hos killar är nivån oförändrad. Därtill har ökningen 
endast skett hos unga som är utrikes födda, för de inrikes födda har mediantiden blivit något 
kortare.  

Andelen som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra har minskat från 85 
procent 2010 till 81 procent 2014. Störst minskning har skett bland killar och särskilt hos de 
utrikes födda killarna. Den självskattade psykiska hälsan är däremot oförändrad under perioden.   

Skillnaderna mellan könen ser ut så här: 
 
• behöriga till gymnasiet: en högre andel tjejer än killar, 88 respektive 86 procent  
• varken arbetar eller studerar: i stort sätt lika, 6,7 procent tjejer och 6,8 procent killar 
• inskrivna arbetslösa: en högre andel killar än tjejer, 17,1 respektive 12,4 procent  
• mediantid i arbetslöshet: i stort sätt lika, 137 dagar för tjejerna och 136 dagar för killarna 
• bor kvar i föräldrahemmet: en högre andel killar än tjejer, 43 procent respektive 33 procent 
• mår bra: en högre andel killar än tjejer, 84 respektive 79 procent  
• psykosomatiska symtom: en högre andel tjejer än killar, 63 respektive 45 procent  
• psykiska symtom: en högre andel tjejer än killar, 27 respektive 15 procent. 
 
 
 
 

De två indikatorerna som har data även på kommunnivå visar stora skillnader mellan olika 
kommuner. Det skiljer 36 procentenheter mellan kommunen med lägst och kommunen med högst 
andelar behöriga till gymnasiet och 26 procentenheter mellan kommunen med lägst och 
kommunen med högst andelar arbetslösa unga. 
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Utvecklingsarbete kring webbportalen Ung idag 
Både figurerna och de beskrivande texterna är hämtade från webbportalen Ung idag som 
fortfarande är under utveckling. Lanseringen är planerad till senare delen av 2015. Därför är inte 
de bifogade figurerna helt optimala i alla detaljer, till exempel avseende enhetliga värdeskalor för 
y-axeln. I webbportalen kommer användaren att kunna välja tidsseriedata med fler jämförelser 
efter ålder (oftast 16–19 år, 20–24 år, 25–29 år och 30–64 år). 

 

Begreppsdefinitioner 
Vi använder samma definition som inom Sveriges officiella statistik för svensk respektive 
utländsk bakgrund, där utländsk bakgrund omfattar personer som är utrikes födda eller inrikes 
födda med två utrikes födda föräldrar. 

Uppgifterna som baseras på Statistiska centralbyråns Barn-ULF eller Undersökningarna av 
levnadsförhållanden (ULF/SILC) redovisas med sammanslagen data från två undersökningar, det 
vill säga att statistiken som redovisas för 2013 är en sammanslagning av 2012 och 2013 års 
undersökningar. 

Skolverkets uppgifter om behöriga till gymnasieskolan redovisas efter läsår, till exempel för 
läsåret 2013/14. 
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Behöriga till gymnasiet 

Uppgiftslämnare: Skolverket, Skolverkets officiella statistik 

Läsåret 2013/14 nådde 87 procent av eleverna i årskurs 9 målen i minst 8 ämnen och 
var därmed behöriga till ett yrkesprogram på gymnasiet. Andelen var högre bland 
tjejerna än bland killarna, 88 procent jämfört med 86 procent.   

 

Definition 
Inför hösten 2011 infördes olika behörighetskrav för att påbörja en gymnasieutbildning, beroende på 
om man väljer ett yrkesförberedande eller ett högskoleförberedande program. För att ha 
gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som 
andraspråk, engelska och matematik samt i minst fem andra ämnen från grundskolan. För att ha 
behörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg från minst nio andra ämnen 
utöver svenska, engelska och matematik. 

 

Utveckling över tid 
Andelen behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram var 87 procent läsåret 2013/14, vilket motsvarar 
nivån för läsåret 2011/12 som var 88 procent.  

 

Skillnader utifrån kön  
En något högre andel bland tjejerna, 88 procent, var behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram 
läsåret 2013/14, jämfört med bland killarna, 86 procent. Andelarna har legat på motsvarande nivå 
sedan läsåret 2011/12.  

 

Skillnader utifrån bakgrund  
En högre andel elever födda i Sverige, 90 procent, än utrikes födda elever, 63 procent, var behöriga till 
gymnasieskolans yrkesprogram läsåret 2013/14. I båda grupperna var andelen behöriga högre bland 
tjejerna jämfört med bland killarna. Skillnaden mellan utrikes födda tjejer och utrikes födda killar har 
ökat något de senaste åren, från 65 respektive 61 procent behöriga läsåret 2011/12 till 67 respektive 60 
procent behöriga läsåret 2013/14. 

En högre andel var behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram bland elever som har svensk 
bakgrund, 91 procent, jämfört med bland elever som har utländsk bakgrund, 73 procent. I båda 
grupperna var andelen behöriga högre bland tjejerna jämfört med bland killarna. Bland tjejer med 
utländsk bakgrund var andelen behöriga 76 procent och bland killar med utländsk bakgrund 71 
procent. Nivåerna var stabila under den undersökta perioden. 

 
Skillnader mellan olika kommuner 
Andelen behöriga skiljer sig åt mellan landets kommuner. Det skiljer 36 procentenheter mellan 
kommunen med lägst respektive kommunen med högst andelar behöriga läsåret 2013/14. De högsta 
andelarna behöriga fanns i Vellinge (99 procent), Danderyd (98 procent) och Lidingö (98 procent). De 
lägsta andelarna fanns i Vingåker (63 procent), Sorsele (65 procent) och Tibro (67 procent). 
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Figur 1. Behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, efter kön, läsåren 2011/12 och 
2013/14. Procent. 
 
 
 
 
 

 
Figur 2. Behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, efter kön och födelseland, 
läsåren 2011/12 och 2013/14. Procent. 
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Utan gymnasieutbildning 

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån, Utbildningsregistret (UREG) och 
Registret personer i utbildning (RPU). 

Andelen som inte studerade och inte hade fullföljt en utbildning motsvarande minst 2-årig 
gymnasieutbildning bland unga i åldern 16–24 år var 7,0 procent 2013. Andelen var 
högre bland killarna än bland tjejerna, 8,0 procent jämfört med 5,9 procent. 

 

Definition 
Indikatorn omfattar unga i åldern 16–24 år som inte studerar och inte har fullföljt en utbildning 
motsvarande minst 2-årig gymnasieutbildning.  

 

Utveckling över tid 
Andelen unga i åldern 16–24 år som inte studerade och inte hade fullföljt en utbildning 
motsvarande minst 2-årig gymnasieutbildning var 7,3 procent 2011 och 7,0 procent 2013.  

 

Skillnader utifrån kön  
Andelen unga i åldern 16–24 år som inte studerade och som var utan gymnasieutbildning var 8,0 
procent bland killarna och 5,9 procent bland tjejerna 2013. Andelen bland killarna har minskat 
något, från 8,5 procent 2011 till 8,0 procent 2013. Bland tjejerna är andelen i princip oförändrad, 
6,0 procent 2011 jämfört med 5,9 procent 2013. 

 

Skillnader utifrån ålder 
Det är en större andel unga i åldern 20–24 år som inte studerar och som är utan 
gymnasieutbildning jämfört med andel unga i åldern 16–19 år. Andelen var 3,6 procent bland 
unga i åldern 16–19 år och 9,2 procent bland unga i åldern 20–24 år. I den yngre åldersgruppen 
var det 3,3 procent bland tjejerna respektive 3,8 procent bland killarna, och i den äldre 
åldersgruppen 7,5 procent bland tjejerna respektive 11,0 procent bland killarna, som inte 
studerade och inte hade fullföljt en gymnasieutbildning 2013. Minskningen jämfört med 2011 har 
skett i den äldre åldersgruppen. 

 

Skillnader utifrån bakgrund 
En högre andel utrikes födda unga, 11,0 procent, än unga födda i Sverige, 6,4 procent, var utan 
gymnasieutbildning 2013. I båda grupperna var andelen högre bland killarna jämfört med bland 
tjejerna. Skillnaden mellan utrikes födda tjejer och utrikes födda killar har minskat något de 
senaste åren, från 13,0 respektive 10,0 procent 2011 till 12,0 respektive 9,7 procent 2013. Bland 
inrikes födda har andelen utan gymnasieutbildning minskat i ungefär samma omfattning bland 
tjejer som bland killar. 

En högre andel unga med utländsk bakgrund var utan gymnasieutbildning 2013 jämfört med 
unga med svensk bakgrund, 9,6 respektive 6,3 procent. I båda grupperna var andelen högre bland 
killarna jämfört med bland tjejerna. Bland killar med utländsk bakgrund var andelen utan 
gymnasieutbildning 11,0 procent och bland tjejer med utländsk bakgrund 8,3 procent. Bland killar 
med svensk bakgrund var andelen utan gymnasieutbildning 7,2 procent och bland tjejer med 
svensk bakgrund 5,2 procent. 
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Skillnader mellan olika kommuner 
Andelen unga som inte studerar och som är utan gymnasieutbildning skiljer sig åt mellan landets 
kommuner. Det skiljer drygt 11 procentenheter mellan kommunen med lägst respektive 
kommunen med högst andelar unga utan gymnasieutbildning 2013. De högsta andelarna utan 
gymnasieutbildning fanns i Skinnskatteberg (14,0 procent), Arjeplog (13,0 procent) och Gnesta 
(13,0 procent). De lägsta andelarna fanns i Lund (2,6 procent), Storuman (2,8 procent) och 
Hammarö (3,3 procent). 
 

 

Figur 3. Unga som inte studerar och inte har fullföljt en utbildning motsvarande 
minst 2-årig gymnasieutbildning, efter kön, 16–24 år, 2011–2013. Procent. 
 

 
 
Figur 4. Unga som inte studerar och inte har fullföljt en utbildning motsvarande 
minst 2-årig gymnasieutbildning, efter kön samt svensk och utländsk bakgrund, 16–
24 år, 2011–2013. Procent. 
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Varken arbetar eller studerar  

Uppgiftslämnare: MUCF och Statistiska centralbyrån (som sammanställt olika 
register) 

Bland unga i åldern 16–24 år var det 6,7 procent som varken arbetade eller studerade 
2012. Andelen var högre bland killarna än bland tjejerna, 6,8 procent jämfört med 6,7 
procent. 

 

Definition 
Indikatorn omfattar unga som under ett helt kalenderår inte haft inkomster över ett basbelopp 
(44 000 kronor 2012) eller haft studiemedel, inte har varit utbildningsregistrerad eller studerat 
svenska för invandrare, sfi, mer än 60 timmar och inte arbetspendlat till Norge eller Danmark. En 
förändring från och med 2010 är att individer som fått barnbidrag eller aktivitetsersättning för 
förlängd skolgång exkluderas, det vill säga att de betraktas som sysselsatta.  

 

Utveckling över tid 
Eftersom vi ännu inte har fått in redovisningen för 2007–2009 enligt den nya definitionen så 
redovisar vi utvecklingen över tid separat för de två perioderna. 

Andelen unga i åldern 16–24 år som varken arbetar eller studerar var 6,9 procent 2010 och 6,7 
procent 2012.  

Andelen unga i åldern 16–24 år som varken arbetar eller studerar var 6,5 procent 2007 och 8,1 
procent 2009.  

 
Skillnader utifrån kön  
Andelen unga i åldern 16–24 år som varken arbetar eller studerar var 6,7 procent bland tjejerna 
och 6,8 procent bland killarna 2012. Skillnaden mellan könen är alltså liten och har varit det under 
större delen av den studerade perioden. 

 

Skillnader utifrån ålder 
Det är en större andel unga i åldern 25–29 år som varken arbetar eller studerar jämfört med andel 
unga i åldern 16–24 år. Bland unga i åldern 16–24 år var det 6,7 procent som varken arbetade 
eller studerade 2012, medan motsvarande andel bland unga i åldern 25–29 år var 11,0 procent. I 
den äldre åldersgruppen var det 12,0 procent bland kvinnorna respektive 11,0 procent bland 
männen som varken arbetade eller studerade 2012. Nivåerna är i stort sätt likadana som de för 
2010. 

 

Skillnader utifrån bakgrund 
Data har inte levererats än. 

 

Skillnader mellan olika kommuner 
Data har inte levererats än. 
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Figur 5. Andel unga som varken arbetar eller studerar, efter kön, 16–24 år, 2007–2012. 
Procent. 

 

 

 

  

Killar 

Tjejer 

11 (21) 



Inskrivna arbetslösa 

Uppgiftslämnare: Arbetsförmedlingen 

Andelen unga i åldern 16–24 år som är öppet arbetslösa och sökande i program med 
aktivitetsstöd var 14,9 procent 2014. Andelen var högre bland killarna än bland tjejerna, 
17,1 procent jämfört med 12,4 procent. 

 

Definition 
Indikatorn visar öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd som andel av 
registerbaserad arbetskraft. Den registerbaserade arbetskraften räknas fram på följande sätt: 
antalet yrkesverksamma plus summan av öppet arbetslösa och personer som får aktivitetsstöd. 
Öppet arbetslösa är de som aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete och som inte deltar i 
ett arbetsmarknadspolitiskt program. 

 
Utveckling över tid 
Arbetslösheten för inskrivna arbetslösa unga i åldern 16–24 år har successivt minskat de senaste 
tre åren. År 2011 uppgick arbetslösheten till 18,1 procent av den registerbaserade arbetskraften, 
att jämföra med 2014 då arbetslösheten uppgick till 14,9 procent. 

 
Skillnader utifrån kön  
Arbetslösheten i gruppen 16–24 år har minskat för både tjejer och killar sedan 2011. Den har dock 
genomgående varit högre för killar än för tjejer. År 2014 uppgick arbetslösheten bland killarna till 
17,1 procent och bland tjejerna till 12,4 procent. 

 
Skillnader utifrån ålder 
Arbetslösheten för gruppen inskrivna arbetslösa i åldern 16–19 år uppgick under 2014 till 16,0 
procent, att jämföra med 14,6 procent för motsvarande grupp i åldern 20–24 år. Arbetslösheten 
var högre bland killarna än bland tjejerna i båda dessa åldersgrupper. 

Arbetslösheten för gruppen inskrivna arbetslösa i åldern 25–29 år uppgick 2014 till 10,1 
procent. Det motsvarar 4,8 procentenheter lägre arbetslöshet än för gruppen inskrivna arbetslösa i 
åldern 16–24 år. Arbetslösheten var lägre för tjejerna i båda grupperna (16–24 år och 25–29 år). 
Skillnaden i arbetslöshetsnivå mellan könen var dock mindre i gruppen 25–29 år. 

 
Skillnader utifrån bakgrund 
År 2014 var arbetslösheten högre för utrikes födda än för inrikes födda i åldern 16–24 år. För 
utrikes födda uppgick arbetslösheten till 33,2 procent, att jämföra med 12,8 procent för inrikes 
födda. Högst var arbetslösheten i gruppen utrikes födda killar på 35,3 procent. Arbetslösheten för 
utrikes födda tjejer uppgick till 30,6 procent. Skillnaden i arbetslöshetsnivå mellan könen var 
större i gruppen inrikes födda än i gruppen utrikes födda. 
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Skillnader mellan olika kommuner 
Andelen arbetslösa skiljer sig med 26 procentenheter mellan kommunen med lägst och 
kommunen med högst andelar arbetslösa unga. De högsta andelarna fanns i Olofström (30 
procent), Storfors (30 procent) och Bromölla (29 procent). De lägsta andelarna fanns i Danderyd 
(3,4 procent), Täby (4,1 procent) och Lidingö (4,3 procent). 
 

 

 
Figur 6. Andel unga som är öppet arbetslösa, efter kön, 16–24 år, 2011–2014. 
Procent. 
 
 

 

 
Figur 7. Andel unga som är öppet arbetslösa, efter kön och födelseland, 16–24 år, 
2011–2014. Procent. 
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Mediantid i arbetslöshet  

Uppgiftslämnare: Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingens registerdatabas 

Mediantiden i arbetslöshet för inskrivna arbetslösa i åldern 16–24 år var 137 dagar 2014. 
Den var längre för tjejerna än för killarna, 137 dagar jämfört med 136 dagar.  

 

Definition 
Indikatorn omfattar inskrivna arbetslösa, det vill säga både öppet arbetslösa och deltagare i 
program med aktivitetsstöd. 

 
Utveckling över tid 
Mediantiden i arbetslöshet för inskrivna arbetslösa i åldern 16–24 år har sedan 2011 ökat något. 
År 2011 uppgick mediantiden till 134 dagar jämfört med 137 dagar 2014. 

 
Skillnader utifrån kön  
Mediantiden i arbetslöshet för inskrivna arbetslösa i åldern 16–24 år har sedan 2011 ökat från 133 
till 137 dagar för tjejerna, medan den ligger kvar på 136 dagar för killarna.  

 
Skillnader utifrån ålder 
(Indikatorn kan inte särredovisas för grupperna 16–19 år och 20–24 år.) 

Mediantiden i arbetslöshet för inskrivna arbetslösa i åldern 25–29 år har ökat med 14 dagar 
sedan 2011. Mediantiden har ökat för båda könen under denna period. År 2014 uppgick 
mediantiden för arbetslösa i åldern 25–29 år till 187 dagar för kvinnorna och 183 dagar för 
männen. För inskrivna arbetslösa i åldern 16–24 år har mediantiden ökat med 3 dagar under 
samma period. 

 
Skillnader utifrån bakgrund 
Mediantiden i arbetslöshet för inskrivna arbetslösa i åldern 16–24 år uppgick 2014 till 130 dagar 
för inrikes födda och 161 dagar för utrikes födda. Det innebär en ökning för utrikes födda (144 
dagar 2011). För inrikes födda har mediantiden däremot förkortats något (132 dagar 2011). 

 
Skillnader mellan olika kommuner 
Indikatorn saknar data på kommunnivå. 
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Figur 8. Mediantid i arbetslöshet bland unga, efter kön, 16–24 år, 2011–2014. Antal 
dagar. 
 
 
 

 
Kommentar: Inrikes och utrikes födda kan inte redovisas efter kön på grund av för lågt antal svarande. 
 
Figur 9. Mediantid i arbetslöshet bland unga, efter födelseland, 16–24 år, 2011–
2014. Antal dagar. 
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Bor kvar i föräldrahemmet 

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån, Undersökningarna av 
levnadsförhållanden (ULF/SILC). 

Åren 2012–2013 bodde 38 procent av unga i åldern 20–24 år kvar hos sina föräldrar. 
Andelen var högre bland killarna än bland tjejerna, 43 procent jämfört med 33 procent. 

 

Definition 
Indikatorn beskriver andelen unga som anger att de bor kvar hemma hos sina föräldrar. 

 
Utveckling över tid 
Andelen unga i åldern 20–24 år som bodde kvar hos sina föräldrar var 37 procent 2008–2009 
jämfört med 38 procent 2012–2013. Skillnaden är inte signifikant. 

 
Skillnader utifrån kön  
Åren 2012–2013 bodde 43 procent av killarna i åldern 20–24 år kvar hos sina föräldrar medan 
motsvarande andel bland tjejerna var 33 procent. Skillnaden mellan könen är statistiskt 
säkerställd.  

Åren 2008–2009 bodde 46 procent av killarna och 29 procent av tjejerna kvar hos sina föräldrar. 
Skillnaderna över tid är inte statistiskt säkerställda för varken killar eller tjejer. 

 
Skillnader utifrån ålder 
Åren 2012–2013 bodde 7 procent av unga i åldern 25–29 år kvar hemma hos sina föräldrar, vilket 
var en betydligt lägre andel jämfört med andelen för dem i åldern 20–24 år som var 38 procent. 
Bland kvinnorna i åldern 25–29 år var andelen som bodde kvar 4 procent medan motsvarande 
andel för kvinnorna i åldern 20–24 år var 33 procent. Även bland männen var det en lägre andel 
som bodde kvar hemma i åldern 25–29 år, 10 procent. Skillnaderna mellan åldersgrupperna är 
statistiskt säkerställda både på totalnivå och för respektive kön. 

 
Skillnader utifrån bakgrund 
Åren 2012–2013 bodde 37 procent av unga med svensk bakgrund i åldern 20–24 år kvar hos sina 
föräldrar medan motsvarande andel bland unga med utländsk bakgrund i samma åldersgrupp var 
46 procent. Skillnaden mellan dessa två grupper är dock inte statistiskt säkerställd. Nivåerna är i 
stort sätt oförändrade jämfört med 2008–2009.  

Statistiken om kvinnor respektive män födda i ett annat land är alltför osäker  
för att redovisas på grund av för få svarande. 

 
Skillnader mellan olika kommuner 
Indikatorn saknar data på kommunnivå. 
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Figur 10. Andel unga som bor kvar hos sina föräldrar, efter kön, 20–24 år, 2009–
2013. Procent. 
 
 

 

 
Kommentar: Svensk och utländsk bakgrund kan inte redovisas efter kön på grund av för lågt antal svarande. 
 
Figur 11. Andel unga som bor kvar hos sina föräldrar, efter svensk och utländsk 
bakgrund, 20–24 år, 2009–2013. Procent. 
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Mår bra 

Uppgiftslämnare: Folkhälsomyndigheten, Nationella folkhälsoenkäten Hälsa på 
lika villkor – Nationella urvalet samt Landstingens tilläggsurval 

Andelen unga i åldern 16–24 år som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller 
mycket bra var 81 procent 2014. Andelen var högre bland killarna än bland tjejerna, 84 
procent jämfört med 79 procent. 

 
Definition 
Andelen 16–24-åringar som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra. 
 
Utveckling över tid 
Andelen 16–24-åringar som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra har minskat 
från 85 procent 2010 till 81 procent 2014.  

 
Skillnader utifrån kön  
Andelen 16–24-åringar som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra var högre 
bland killarna än bland tjejerna 2014 (84 respektive 79 procent). Bland killarna har andelen minskat 
från 89 procent 2010 till 84 procent 2014. Bland tjejerna har andelen minskat i något mindre 
omfattning, från 81 procent 2010 till 79 procent 2014 (ej signifikant).  

 
Skillnader utifrån ålder 
År 2014 visade andelen unga som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra ingen 
statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna 16–19 år och 20–24 år. I gruppen 16–19 år var andelen 
högre för killarna än för tjejerna 2014 (86 respektive 76 procent), medan andelen i gruppen 20–24 år 
inte visade någon statistiskt signifikant skillnad mellan könen. 

Andelen unga som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra visade 2014 ingen statistiskt 
signifikant skillnad mellan grupperna 16–24 år och 25–29 år (andelen var 81 procent i båda 
grupperna). Däremot var andelen högre för männen än för kvinnorna i båda grupperna (84 respektive 
79 procent i gruppen 16–24 år och 86 respektive 77 procent i gruppen 25–29 år). 

 
Skillnader utifrån bakgrund 
Andelen 16–24-åringar som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra visade ingen statistiskt 
signifikant skillnad mellan inrikes och utrikes födda 2014 (82 respektive 79 procent). Bland inrikes 
födda var andelen högre för killarna än för tjejerna 2014 (85 respektive 78 procent), medan det för 
utrikes födda inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan könen (82 procent för tjejerna och 
76 procent för killarna). Andelen som mår bra har minskat kraftig bland de utrikes födda killarna (från 
97 procent 2010 till 76 procent 2014). Bland de utrikes födda tjejerna finns däremot ingen förändring 
under samma tidsperiod. 

 
Skillnader mellan olika kommuner 
Indikatorn saknar data på kommunnivå. 
 

 

18 (21) 

http://http/www.folkhalsomyndigheten.se/


 
Figur 12. Andel unga som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket 
bra, efter kön, 16–24 år, 2010–2014. Procent. 
 
 

 

 
Kommentar: Inrikes och utrikes födda kan inte redovisas efter kön för på grund av lågt antal svarande.  

 
Figur 13. Andel unga som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket 
bra, efter födelseland, 16–24 år, 2010–2014. Procent. 
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 Psykiska och psykosomatiska symtom 

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån, Barn-ULF samt Undersökningarna av 
levnadsförhållanden (ULF/SILC) 

Andelen unga, 13–18 år, med psykosomatiska symtom (huvudvärk, magont eller svårt 
att somna) minst en gång i veckan var 54 procent 2012–2013. Andelen var högre bland 
tjejerna än bland killarna, 63 procent jämfört med 45 procent. 

Andelen unga, 16–24 år, med psykiska symtom i form av ängslan, oro eller ångest var 
21 procent 2012–2013. Andelen var högre bland tjejerna än bland killarna, 27 procent 
jämfört med 15 procent. 

 

Definition 
Psykosomatiska symtom mäter andelen 13–18-åringar som har svarat att de har huvudvärk, ont i 
magen och/eller svårt att somna minst en gång i veckan.  
Besvär av ängslan, oro eller ångest mäter andelen 16–24-åringar som har svarat ja på frågan Har 
du besvär av ängslan, oro eller ångest? 

 

Utveckling över tid 
Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan 2008 och 2013 för vare sig andelen 13–18-
åringar med psykosomatiska symtom eller för andelen 16–24-åringar som har besvär av ängslan, 
oro eller ångest.  

 

Skillnader utifrån kön  
Andelen med psykosomatiska symtom var högre bland tjejerna, 63 procent, jämfört med bland 
killarna, 45 procent. Det finns ingen statistiskt säkerställd förändring för skillnaden mellan könen 
över tid. Det är också vanligare att tjejerna i åldern 16–24 år har besvär av ängslan, oro eller 
ångest än att killarna har det. Andelen i den senaste mätningen 2012–2013 visade att 27 procent 
av tjejerna och 15 procent av killarna led av något av dessa besvär minst en gång i veckan. 

 

Skillnader utifrån ålder 
Det är vanligare att unga i åldern 20–24 år har besvär av ängslan, oro eller ångest jämfört med 
unga i åldern 16–19 år, andelarna var 26 respektive 16 procent 2012–2013. I båda 
åldersgrupperna var det vanligare att tjejerna än att killarna hade besvär av ängslan, oro eller 
ångest. Motsvarande skillnad fanns inte mellan kvinnor och män i åldern 25–29 år. 

Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan grupperna 16–24 år och 25–29 år avseende 
andel som har besvär av ängslan, oro eller ångest 2012–2013. En jämförelse mellan könen visar 
dock att det är vanligare att män i åldern 25–29 år än att killar i åldern 16–24 år har dessa besvär, 
23 respektive 15 procent. 
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Skillnader utifrån bakgrund 
Det fanns inte någon statistiskt säkerställd skillnad mellan unga i åldern 13–18 år utifrån svensk 
respektive utländsk bakgrund avseende psykosomatiska besvär 2012–2013.   

Det fanns inte heller någon skillnad mellan unga i åldern 16–24 år utifrån svensk respektive 
utländsk bakgrund avseende besvär av ängslan, oro eller ångest 2012–2013.  

 
Skillnader mellan olika kommuner 
Indikatorn saknar data på kommunnivå. 
 

 
Figur 14. Andel unga med psykosomatiska symtom minst en gång i veckan, efter 
kön, 13–18 år, 2009–2013. Procent. 
 

 

 

 
Figur 15. Andel unga med besvär av ängslan, oro eller ångest minst en gång i 
veckan, efter kön, 16–24 år, 2009–2013. Procent. 
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