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En beskrivning av ungdomars villkor

Utbildning och lärande
Tema

Nr

Indikator

Variabler

Relation
Tjejer

Tendens

Killar

Uppgiftslämnare

1

Elever som uppnår målen för
årskurs 9, 2011/12.

Ingen förändring sedan 2007/08.

2

Behörighet till gymnasieskolan,
2011/12.

Inför hösten 2011 infördes nya
behörighetskrav till gymnasieskolan
vilket försvårar jämförelser.

3

Behörighet till högskolestudier,
2011/12.

Nivån är relativt konstant sedan 2009/10.

4

Svenska, kunskapsläge i
årskurs 9, 2012.

Nivån är relativt konstant sedan 2007.

5

Matematik, kunskapsläge i
årskurs 9, 2012.

Negativ utveckling sedan 2007

6

Svenska som andraspråk,
kunskapsläge i årskurs 9,
2012.

Nivån är relativt konstant sedan 2007.

7

Engelska, kunskapsläge i
årskurs 9, 2012.

Nivån är relativt konstant sedan 2007.

8

Lägst treårig gymnasieutbildning, 2011.

Nivån är relativt konstant sedan 2007.

9

Börjat på högskola inom tre år
efter gymnasiet, 2008/09.

Positiv utveckling sedan 2004/05.

10

Unga i högskoleutbildning på
grund- och avancerad nivå vid
universitet/högskola 2011.

Positiv utveckling sedan 1990.

11

Andel unga som påbörjat
högskolestudier vid 21 och 24
års ålder, 2011.

Ökning av andel som påbörjat högskolestudier vid 21 års ålder, för de som
påbörjat högskolestudier vid 24 års ålder
är nivån relativt konstant sedan 2008.

Utbildningskvalitet

12

Lärartäthet och andel behöriga
lärare i gymnasiet, 2011/12.

Nivån är relativt konstant sedan 2007/08.

Vuxenutbildning

13

Tillgång till vuxenutbildning
samt sfi, 2011.

Nivån är relativt konstant sedan 2007/08.

Modersmålsundervisning

14

Deltar i modersmålsundervisning i grundskolan, 2011/12.

Nivån är relativt konstant sedan 2007/08.

Behörighet och
måluppfyllelse

Politikområde

Skolverket

Utbildningspolitik

Utbildingsnivå och
högskolestudier

Kön

Funktionsnedsättning

Bakgrund

Sexuell läggning

Region

Äldre jämförelsegrupp

Socioekonomi

Tjejers situation
bättre än killars

Killars situation
bättre än tjejers

Ingen eller liten skillnad
mellan tjejer och killar

Positiv
tendens

Oförändrad
tendens

Negativ
tendens

Högskoleverket

Skolverket

Hälsa och utsatthet
Tema

Förhållanden
i skolan

Brott

Folkhälsa

Nr

Indikator

Variabler

Relation
Tjejer

Killar

Tendens

15

Arbete mot mobbning och
kränkande behandling, 2009.

Positiv utveckling under perioden
1993–2006, den senaste mätningen 2009
visade ingen förändring.

16

Elever som mobbas och
trakasseras av andra elever,
2009.

Andelen var relativt konstant under
perioden 1993–2009.

17

Elever som känner sig
mobbade eller trakasserade av
sina lärare, 2009.

Andelen var relativt konstant under
perioden 1997–2009.

18

Elever som anser att lärarna
behandlar tjejer och killar
rättvist, 2009.

Andelen var relativt konstant under
perioden 2000–2009.

19

Elever som känner sig trygga i
skolan, 2009.

Andelen var konstant vid de två
mätningarna, 2006 och 2009.

20

Dödligt våld, 2011.

21

Uppgiftslämnare

Politikområde

Skolverket

Utbildningspolitik

Andelen är relativt stabil sedan början av
2000-talet, men tenderar att minska.

Brottsförebyggande
rådet

Rättsväsendet

Vård på sjukhus på grund av
våldsrelaterade skador, 2011.

Andelen minskar sedan 2008, men 2011
har en ökning skett i vissa åldersgrupper
av unga.

Socialstyrelsen

Hälso- och
sjukvårdspolitik

22

Niondeklassares utsatthet för
brott, 2011.

Andelen minskar sedan mitten av
2000-talet.

23

16–24-åringars utsatthet för
brott, 2011.

Andelen 16–19-åringar minskar sedan
2005. Trenden är relativt konstant för
gruppen 20–24 år.

Brottsförebyggande
rådet

Rättsväsendet

24

Deltagande i brott, 2011.

Trenden är relativt konstant mellan 2000
och 2011, med en svag minskning bland
yngre ungdomar, 15–17 år.

25

Andel unga som uppger att
de blivit kränkta, 2012.

Andelen minskar svagt sedan 2005.

26

Andel med stillasittande
fritid, 2012.

Andelen är relativt konstant sedan 2005.

27

Andel med övervikt, 2012.

Negativ utveckling sedan 2005.

28

Andel med fetma, 2012.

Negativ utveckling sedan 2005.

29

Andel som röker dagligen,
2012.

Andelen minskar svagt sedan 2005.

Statens
folkhälsoinstitut

Folkhälsopolitik

30

Andel som snusar dagligen,
2012.

Andelen minskar sedan 2005.

31

Andel med riskabel
alkoholkonsumtion, 2012.

Andelen är relativt konstant sedan 2005.

32

Andel i gymnasiets år 2 som
uppger att de använder
narkotika, 2012.

Andelen är relativt konstant sedan 2005.

33

Andel som uppger riskabelt
spelande, 2012.

Andelen är relativt konstant sedan 2005.

Tema

Nr

Vård

Indikator

Variabler

Relation
Tjejer

Kön

Unga med psykiska och
psykosomatiska symptom
2011.

Andelen tjejer ökar sedan 2006, medan
andelen killar ligger relativt konstant.

35

Vård på sjukhus med
anledning av självmordsförsök,
psykos, narkotikakonsumtion
eller alkoholkonsumtion, 2011.

Sjukhusvård till följd av psykos,
narkotika- och alkoholkonsumtion ökar
bland unga sedan 2009. Andelen som
vårdas för självmordsförsök minskar svagt.

36

Avlidit till följd av självmord,
narkotikamissbruk och
trafikolyckor, 2011.

Fordonsolyckor med dödlig utgång
minskade under perioden 2005–2011.
Dödlighet på grund av självmord och
narkotikamissbruk ligger konstant.

37

Verkställda aborter, 2011.

Aborter bland tonåringar har minskat
sedan 2007 och bland 20–24-åringar
sedan 2008.

38

Antal klamydiainfektioner, 2012.

Andelen klamydiainfektioner har legat på
ungefär samma nivå sedan 2009.

39

Andel som inte besökt
tandläkare under de senaste
två åren, 2011.

Andelen 16-24-åringar som inte har besökt
tandläkaren har minskat något sedan 2007.

40

Unga som dygnsvårdats enligt
SoL och LVU, 2011.

Negativ utveckling sedan 2006.

41

Unga som fått antidepressiva
läkemedel på recept, 2012.

Negativ utveckling sedan 2007.

42

Arbetssjukdomar, 2012.

Andelen anmälda arbetssjukdomar bland
unga minskade stadigt mellan 2003 och
2009. Därefter har det varit små
förändringar.

43

Arbetsolyckor, 2012.

Andelen anmälda arbetsolyckor bland
16–25-åringar har ökat sedan 2009.

44

Andel som trivs i bostadsområdet, 2006–2007.

Inte möjligt med jämförelser över tid på
grund av ändringar i datainsamlingen.

45

Andel med eget rum,
2010–2011.

Andelen är relativt konstant sedan
2006–2007.

46

Andel med möjlighet att sova
ostört, 2006–2007.

Inte möjligt med jämförelser över tid på
grund av ändringar i datainsamlingen.

Funktionsnedsättning

Bakgrund

Sexuell läggning

Region

Äldre jämförelsegrupp

Socioekonomi

Uppgiftslämnare

34

Förhållanden
i arbetslivet

Bostadsförhållanden

Tendens

Killar

Tjejers situation
bättre än killars

Killars situation
bättre än tjejers

Ingen eller liten skillnad
mellan tjejer och killar

Positiv
tendens

Oförändrad
tendens

Negativ
tendens

Politikområde

Socialstyrelsen

Hälso- och
sjukvårdspolitik

Arbetsmiljöverket

Arbetslivspolitik

Boverket

Bostadspolitik

Inflytande och representation
Tema

Nr

Variabler

Relation
Tjejer

Tendens

Killar

Uppgiftslämnare

Deltagande i allmänna val,
2010.

Ungas valdeltagande i allmänna val
ökade 2010 för andra gången i rad.
Ungas valdeltagande ökade även vid
Europaparlamentsvalet 2009.

48

Nominerade och valda
ledamöter i allmänna val, 2010.

Såväl nominerade som invalda
18–25-åringar ökade vid valet 2010
jämfört med vid valet 2006.

49

Avgångna ledamöter i riksdag,
kommun- och landstingsfullmäktige, 2013.

Andelen avgångna unga i kommun- och
landstingsfullmäktige är på liknande nivå
mellan 2009 och 2013.

50

Medlemskap och deltagande i
partipolitiska organisationer,
2010/11.

Andelen unga medlemmar i politiska
organisationer har sjunkit sedan början av
1990-talet, men ligger sedan drygt tio år
relativt stabilt.

51

Deltagande i politiska
aktiviteter, 2012.

En samlad bild över ungas politiska
deltagande är svår att ge över tid på
grund av ändringar i datainsamlingen.

52

Intresse för politik,
samhällsfrågor och vad som
händer i andra länder, 2012.

Ungas intresse för politik och
samhällsfrågor har legat relativt konstant
medan andelen intresserade av vad som
händer i andra länder har minskat något
under perioden 2004–2012.

53

Vilja att vara med och påverka
lokalt, 2012.

Andelen har legat på ungefär samma nivå
sedan 2007, men minskat sedan 2004.

54

Upplevd möjlighet att föra fram
idéer till beslutsfattare i
kommunen, 2012.

Andelen har ökat under perioden
2004–2012.

55

Andel elever som anser sig
kunna vara med och bestämma
om vad de får lära sig i olika
ämnen, 2009.

Andelen har stigit stadigt under perioden
1993–2009.

56

Inflytande i arbetet, 2011.

Den negativa utvecklingen för tjejer har
brutits, medan läget för unga killar
tenderar att gå åt motsatt håll.

57

Andel som upplever höga krav
på arbetet, 2011.

Andelen som upplever höga krav har
minskat något för unga.

58

Möjlighet att utvecklas i yrket,
2011.

Andelen som upplever att de kan lära nytt
och utvecklas i arbetet har ökat bland
unga tjejer sedan 2009.

47

Politiskt intresse
och aktivitet

Indikator

Politikområde

Ungdomsstyrelsen

Valmyndigheten

Demokratipolitik

Möjlighet till
inflytande

Inflytande i skola
och arbetsliv

Kön

Funktionsnedsättning

Bakgrund

Sexuell läggning

Region

Äldre jämförelsegrupp

Socioekonomi

Tjejers situation
bättre än killars

Killars situation
bättre än tjejers

Ingen eller liten skillnad
mellan tjejer och killar

Positiv
tendens

Oförändrad
tendens

Negativ
tendens

Ungdomsstyrelsen

Skolverket

Utbildningspolitik

Arbetsmiljöverket

Arbetslivspolitik

Arbete och försörjning
Tema

Relation

Tendens

Indikator

59

Antal som betalat inkomstskatt,
2011.

Antalet som betalat inkomstskatt ökade
mellan taxeringsåren 2010 och 2012.

60

Antal med pensionsgrundande
inkomster och betald
kommunalskatt, 2011.

Antalet med inkomst av anställning och
antalet med inkomst av näringsverksamhet
ökade mellan taxeringsåren 2009 och 2012.

61

Studiemedelsbudget, 2012.

62

63

Tjejer

Killar

Uppgiftslämnare

Politikområde

Skatteverket

Skattepolitik

De beräknade levnadsomkostnaderna
täcktes av studiestödet under perioden
1980–2012.

Centrala studiestödsnämnden

Utbildningspolitik

Ekonomiskt bistånd, 2011.

Andelen med ekonomiskt bistånd
minskade mellan 2004 och 2011.

Socialstyrelsen

Ersättning för nedsatt
arbetsförmåga, 2012.

Antal per 1 000 försäkrade som fått
sjukpenning har legat relativt konstant de
senaste tre åren.

Arbete och
försörjning

Arbetslöshet
och åtgärder

Variabler

Nr

Socialpolitk
Försäkringskassan

64

Ekonomisk standard bland
unga med och utan barn, 2012.

Andelen med låg ekonomisk standard var
i stort sett oförändrad 2012 jämfört med
2007. Medianen av den reala ekonomiska
standarden har dock ökat bland barn,
unga och äldre.

65

Inkomna ansökningar om
betalningsföreläggande, 2012.

Mellan 2008 och 2012 ökade antalet
ansökningar om betalningsföreläggande i
åldersgruppen 18–25 år, medan den
minskade i åldersgruppen 13–17 år.

66

Antal med skulder som är
föremål för indrivning hos
Kronofogdemyndigheten, 2012.

Mellan 2006 och 2012 ökade antalet
gäldenärer i åldersgruppen 18–25 år,
medan andelen har legat stabilt kring
4 procent under samma period.

67

Ansökan om och verkställande
av vräkning, 2012.

Antalet inlämnade ansökningar om
vräkning och antalet verkställda
vräkningar per 1 000 unga i åldern 18–25
år har minskat mellan 2006 och 2012.

68

Antal i arbetslöshet, deltidsarbetslöshet, timanställning
och program, 2012.

Antalet arbetslösa minskade mellan 2009
och 2011 men har ökat något under 2012.

69

Antal långtidsarbetslösa, 2011.

Antalet långtidsarbetslösa har minskat
sedan 2009.

70

Mediantid i arbetslöshet, 2012.

Mediantiden i arbetslöshet minskade
mellan 2009 och 2012.

71

Långtidsinskrivna arbetslösa,
2012.

Antalet har legat på en stabil nivå mellan
2011 och 2012.

72

Andel i arbete eller utbildning
efter arbetsmarknadspolitiskt
program, 2012.

Andelen unga som fått arbete minskade
något mellan 2010 och 2012.

73

Andel företagare, 2012.

Andelen företagare i åldersgruppen
18–30 år låg konstant på 4 procent
mellan 2002 och 2012.

Tillväxtverket

74

Nystartade företag, 2011.

Antalet nystartade företag i åldersgruppen 16–25 år ökade under
perioden 2001–2011.

Tillväxtsanalys

75

Syn på företagande, 2012.

Andelen unga i åldern 18–30 år som kan
tänka sig att bli företagare har minskat
mellan 2004 och 2012.

76

Andel som genom skolan fått
en uppfattning om och uppmuntrats att driva företag,
2012.

Andelen ökade under perioden
2003–2012.

77

Andel som känner till vad som
krävs/skulle klara av att starta
företag, 2012.

Andelen som känner till vad som krävs för
att starta företag har ökat något medan
andelen som angett att de skulle klara av
att starta företag har legat konstant under

Företagande

Kronofogdemyndigheten

Skattepolitik

Arbetsförmedlingen

Arbetsmarknadspolitik

Näringspolitik

Tillväxtverket

Tema

Boende

Kön

Nr

Indikator

Relation
Tjejer

Tendens

Killar

Uppgiftslämnare

78

Unga kvarboende i
föräldrahemmet, 2010-2011.

Det har skett en svag ökning mellan 1998
och 2011 av andelen unga i åldern 20–25
år som bor kvar i föräldrahemmet.

79

Andel med förstahandskontrakt, 2011.

Mellan 1999 och 2003 sjönk andelen
ungdomar i hyresrätt med förstahandskontrakt, därefter har det inte skett några stora
förändringar.

80

Ungas boendeutgifter, 2011.

Boendeutgifternas andel av den disponibla
inkomsten har ökat mellan 2008 och 2011.

81

Kommuner med brist på
bostäder för unga, 2013.

Antalet kommuner som uppger att de har
brist på bostäder för unga har ökat
kontinuerligt under perioden 1999–2013.

82

Ungas boende efter
boendeform, 2011.

Ungdomar som har flyttat hemifrån bor i
stor utsträckning i hyresrätt. Däremot har
andelen som har en hyresrätt i första hand
minskat sedan 2009.

Funktionsnedsättning

Bakgrund

Sexuell läggning

Region

Äldre jämförelsegrupp

Socioekonomi

Variabler

Tjejers situation
bättre än killars

Killars situation
bättre än tjejers

Ingen eller liten skillnad
mellan tjejer och killar

Positiv
tendens

Oförändrad
tendens

Negativ
tendens

Boverket

Politikområde

Bostadspolitik

Kultur och fritid
Indikator

Variabler

Relation

Tema

Nr

Föreningsliv

83

Deltagande i folkrörelser och
föreningar, 2010/11.

Deltagande i föreningsmöten har sjunkit
markant sedan 1994/95.

84

Andel motionsutövare, 2012.

Sedan 2000 har andelen unga i åldern
7–14 år och 20–29 år som motionerar
varit relativt konstant medan andelen
minskat bland de som är 15–19 år.

Tjejer

Idrottsutövare

Tendens

Killar

Uppgiftslämnare

85

Andel som tränar eller tävlar i
idrott, 2012.

Negativ utveckling sedan 2000.

86

Besöks- och läsvanor, 2006/07.

Negativ utveckling sedan 1982/83 förutom
för besök på konstmuseum, konstutställning och konsert.

Eget kulturutövande, 2006/07.

Samtliga former av utövande har minskat
sedan 1982/83.

Kulturvanor
87

Kön

Funktionsnedsättning

Bakgrund

Sexuell läggning

Region

Äldre jämförelsegrupp

Socioekonomi

Tjejers situation
bättre än killars

Killars situation
bättre än tjejers

Ingen eller liten skillnad
mellan tjejer och killar

Positiv
tendens

Oförändrad
tendens

Negativ
tendens

Politikområde

Ungdomsstyrelsen

Politik för det
civila samhället

Riksidrottsförbundet

Idrottspolitik

Kulturrådet

Kulturpolitik

Sammanfattning
Regeringen har gett Ungdomsstyrelsen i uppdrag att belysa utvecklingen av ungas
levnadsvillkor genom att sammanställa olika myndigheters uppföljning av indikatorer.
Detta är en sammanfattning av de redovisade indikatorerna. De årtal som uppges avser de
senast uppdaterade siffrorna för respektive indikator. Ungdomspolitikens huvudsakliga
målgrupp är unga i åldern 13–25 år. Rapporten utgår från ungdomspolitikens fem
huvudområden: utbildning och lärande, hälsa och utsatthet, inflytande och representation,
arbete och försörjning samt kultur och fritid och består av totalt 87 indikatorer.

Utbildning och lärande

Det är 14 indikatorer som belyser området utbildning och lärande. År 2011/12 nådde 81,9
procent av eleverna i årskurs 9 målen i minst 16 ämnen. Andelen som når målen ligger på
ungefär samma nivå som 2007/08 och var högre bland tjejer och bland elever med svensk
bakgrund. Det var 87,5 procent av eleverna i årskurs 9 som var behöriga till ett
yrkesprogram på gymnasieskolan. Andelen var högre bland tjejer, elever med svensk
bakgrund och de med föräldrar som har en eftergymnasial utbildning. År 2011 infördes
nya behörighetskrav till gymnasieskolan. Detta försvårar jämförelser bakåt i tiden, men
utvecklingen verkar peka i negativ riktning. Av eleverna med slutbetyg från
gymnasieskolan var 86,7 procent behöriga till högskolestudier. Andelen var högre bland
tjejer och elever med svensk bakgrund. Behörighetsreglerna ändrades 2009/10, vilket
försvårar jämförelser längre bakåt i tiden men andelen behöriga har legat på ungefär
samma nivå sedan 2009/10.
Bland de redovisade indikatorerna som handlar om kunskapsläget i olika ämnen syns en
negativ trend för andelen godkända i ämnesprovet i matematik. Utvecklingen av andelen
elever med lägst betyget godkänt i de nationella ämnesproven svenska som andraspråk,
engelska och svenska ger en blandad bild, men den negativa trenden verkar ha avstannat.
Generellt är andelen godkända högre bland tjejer men med små skillnader i matematik
och engelska.
År 2011 hade 78,7 procent av 20–25-åringarna lägst treårig gymnasieutbildning. Andelen
tjejer var högre än andelen killar. Sedan 2007 har andelen med lägst treårig
gymnasieutbildning ökat något.
Läsåret 2008/09 gick 44,7 procent av dem som avslutat sin gymnasieutbildning över till
högskolan inom tre år efter gymnasiet. Andelen var högst bland tjejer och bland unga
med utländsk bakgrund. Jämfört med läsåret 2004/05 har andelen ökat.
Andelen behöriga lärare var 74,9 procent och antalet lärare per 100 elever var 8,1 läsåret
2011/12. Av landets 290 kommuner erbjöd 246 grundläggande utbildning inom komvux
och 262 kommuner erbjöd gymnasial utbildning inom komvux. Särskild utbildning för
vuxna erbjöds i 211 och sfi i 260 kommuner. Sedan 2007/08 har antalet kommuner som
erbjuder kommunal vuxenutbildning och sfi varit relativt konstant. Läsåret 2011/12
deltog 54,7 procent av de berättigade i modersmålsundervisning. Andelen tjejer som
deltog var något större än andelen killar.

12 (309)

Hälsa och utsatthet

Detta område består av 32 indikatorer. Omkring 78 procent av eleverna i högstadiet och
gymnasiet angav 2009 att deras skola gör mycket för att förhindra mobbning och
kränkande behandling. Det var omkring 4 procent av eleverna som angav att de mobbats
eller trakasserats av andra elever och 3 procent som angav att de mobbats eller
trakasserats av sina lärare. Omkring 82 procent ansåg att lärarna behandlar tjejer och
killar rättvist och cirka 95 procent av eleverna kände sig alltid eller oftast trygga i skolan.
Andelarna har legat relativt konstant under de senaste mätningarna.
Under 2011 bedömdes 13 personer i åldern 10–24 år ha avlidit till följd av våld. Det är
färre jämfört med närmast föregående år, men innebär inte någon egentlig avvikelse från
genomsnittet under den redovisade perioden 1997–2011. Killar är i högre grad utsatta för
dödligt våld än tjejer. Under de senaste åren har andelen som vårdas inneliggande på
sjukhus för våldsrelaterade skador minskat bland unga. Killar sjukhusvårdas i större
utsträckning för den här typen av skador än vad tjejer gör.
År 2011 hade 26 procent av niondeklassarna, enligt vad de själva angav, utsatts för stöld,
17 procent för lindrigare våld, 9 procent för hot och 5 procent för grövre våld. Utsattheten
för våld var högre bland niondeklassare med utländsk bakgrund än bland de med svensk
bakgrund. Av 16‒19-åringarna angav 6,6 procent att de hade utsatts för misshandel 2011,
vilket är en ökning med två procentenheter sedan 2010, men sett till hela perioden 2005–
2011 har utsattheten tenderat att minska, för såväl misshandel som bedrägeri och
personrån. Utsattheten för brott är högre för killar än för tjejer.
År 2011 lagfördes sammantaget drygt 45 000 personer i åldern 15–24 år. Antalet lagförda
unga per 1 000 var 2011 fortfarande färre än i slutet av 1990-talet.
År 2012 angav 35 procent av tjejerna och 24 procent av killarna i åldern 16–24 år att de
hade blivit kränkta. I samma åldersgrupp angav 10 procent av tjejerna och 14 procent av
killarna att de hade en stillasittande fritid. Det var alltså en något högre andel killar med
en stillasittande fritid 2012 jämfört med andelen tjejer.
Övervikten ökar bland unga. Andelen överviktiga unga i Sverige har under perioden
2005‒2012 ökat, från 13 till 18 procent i åldern 16‒24 år. Andelen unga, 16‒24 år, med
fetma har ökat från 4 procent 2005 till 6 procent 2012. Ökningen ligger huvudsakligen
hos killarna.
Unga med funktionsnedsättning har sämre levnadsvillkor än unga utan
funktionsnedsättning, vilket medför hälsorisker. Detsamma gäller unga homo- och
bisexuella i jämförelse med unga heterosexuella.
Psykosomatiska symptom som huvudvärk, ont i magen samt nedstämdhet var dubbelt så
vanliga bland tjejer som bland killar 2010/2011. Bland tjejer i åldern 16–24 år angav 32
procent att de regelbundet har besvär av ängslan, oro eller ångest, bland killarna var
andelen 14 procent. Nivåerna har varit relativt stabila i de senaste mätningarna. Det var
också en större andel tjejer än killar som fick antidepressiva medel på recept 2012.
Från andra halvan av 1990-talet fram till 2007 ökade andelen unga som slutenvårdats till
följd av självmordsförsök. Därefter har andelen vårdade minskat, med undantag för det
senaste årets ökning. Det är således ännu för tidigt att prata om en positiv trend. Vård för
självmordsförsök är dubbelt så vanligt bland tjejer som bland killar. Nära 40 procent av
dödsfallen i åldersgruppen 15–19 år och nära 30 procent av dödsfallen i åldersgruppen
20–24 år orsakades av självmord 2011. Självmord är vanligare bland killar än bland tjejer
medan det omvända gäller för självmordsförsök.
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Andelen 13–17-åringar som någon gång varit placerade i vård utom hemmet var 3
procent (både bland tjejer och bland killar) 2011. Andelen har ökat stadigt mellan 2006
och 2011.
Mellan 2008 och 2011 minskade antalet aborter bland tjejer medan antalet
klamydiainfektioner låg på ungefär samma nivå. I åldern 15–24 år är klamydia nästan
dubbelt så vanligt bland tjejer som bland killar, knappt 3 procent av tjejerna smittas
jämfört med omkring 1,5 procent av killarna.
I stort sett samtliga 16–19-åringar går regelbundet till tandläkaren, medan ungefär 14
procent av de i åldern 20–24 år inte hade besökt tandläkaren de två senaste åren vid
2010‒2011 års undersökningar. I socioekonomiskt svaga grupper, bland personer med
utländsk bakgrund och i storstadsområdena är tandhälsan sämre än i den övriga
befolkningen.
Antalet anmälda arbetssjukdomar bland unga minskade stadigt mellan 2003 och 2009.
Därefter har det varit små förändringar. Tjejer har en högre andel anmälda
arbetssjukdomar. Den tidigare trenden av stadigt minskande antal anmälda arbetsolyckor
med sjukfrånvaro som följd bland unga har avbrutits. Andelen anmälda arbetsolyckor
med sjukfrånvaro är högre bland killar än bland tjejer.
Åren 2010/2011 hade 96 procent av ungdomarna i åldern 16–18 år eget rum. Unga med
svensk bakgrund har eget rum i betydligt större utsträckning än unga med utländsk
bakgrund. Andelen unga som trivdes i sitt bostadsområde var 61 procent bland 16–19åringarna och 56 procent bland 20–25-åringarna vid mätningar 2006–2007. Killar trivdes
i större utsträckning bra än tjejer och unga med svensk bakgrund trivdes i större
utsträckning bra än de med utländsk bakgrund.
Andelen 16–19-åringar som angav att de inte kunde sova ostört på grund av yttre
störningar var 17 procent bland tjejerna och 8 procent bland killarna. Andelen 20–25åringar som angav att de inte kunde sova ostört var 23 procent bland tjejerna och 10
procent bland killarna. Unga med utländsk bakgrund uppger i högre grad än unga med
svensk bakgrund att de har svårt att sova på grund av yttre störningar.

Inflytande och representation

Detta område innehåller 12 olika indikatorer. Valdeltagandet bland förstagångsväljare i
åldern 18–21 år i riksdagsvalet 2010 var 79 procent, vilket var en ökning med 3
procentenheter jämfört med i riksdagsvalet 2006. Andelen tjejer som röstade var större än
andelen killar vid samtliga val. Valet 2010 innebar en kraftig ökning av både nominerade
och invalda 18–25-åringar jämfört med 2006. En större andel killar än tjejer nominerades
och blev valda. I både kommun- och landstingsfullmäktige har ledamöter i gruppen 18–
25 år avgått i betydligt högre grad än i totalpopulationen 2013. I samtliga åldersgrupper i
både landstings- och kommunfullmäktige har kvinnor avgått i högre grad än män.
Av unga i åldern 16–25 år var 3,9 procent medlemmar i en politisk organisation
2010/2011, vilket är samma nivå som de senaste 10 åren. Andelen var 3,7 procent bland
killar och 4,2 procent bland tjejer.
Andelen unga i åldern 16–25 år som deltog i politiska aktiviteter under 2012 var 71
procent. Att stötta en åsikt i en samhällsfråga på internet var 2012 den vanligaste politiska
aktiviteten, 50 procent av unga i åldern 16–25 år angav att de gjort det. En större andel
killar angav att de chattar, debatterar eller kommenterar politik på internet jämfört med
tjejer, medan en större andel tjejer än killar angav att de köper vissa produkter av
politiska, etiska eller miljömässiga skäl. Ungas intresse för politik och samhällsfrågor var
relativt stabilt under perioden 2004–2012. En viss minskning av intresset för vad som
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händer i andra länder tycks dock ha ägt rum mellan 2007 och 2012. Killar visade i större
utsträckning än tjejer intresse för politik. Det var 40 procent av de unga som angav att de
var intresserade av att påverka lokalt och 17 procent upplevde att de har stora möjligheter
att föra fram idéer till beslutsfattare. Det var små skillnader mellan olika grupper av unga
när det gällde att vilja vara med och påverka lokalt. Detsamma gäller upplevd möjlighet
att föra fram idéer till beslutsfattare.
Mer än hälften av unga i åldern 16–25 år uppgav 2011 lågt inflytande i arbetet. Den
negativa utvecklingen för tjejerna har brutits, medan läget för killarna tenderar att gå åt
motsatt håll. Andelen som upplever höga krav i arbetet har minskat något för unga. Av
tjejerna var det en större andel, 41 procent, som uppgav höga krav i arbetet jämfört med
36 procent av killarna. Ungefär hälften av unga i åldern 16–25 år, uppgav 2011 att de
hade möjlighet att lära sig nya saker och utvecklas i yrket. Andelen har ökat för tjejer
jämfört med 2009.

Arbete och försörjning

Det är 24 indikatorer som berör området arbete och försörjning. Andelen unga i åldern 18–25 år
som betalar kommunal inkomstskatt ökade mellan taxeringsåren 2010 och 2012, från 67 procent
till 72 procent. Killar betalade i genomsnitt mer skatt än tjejer. Den genomsnittliga inbetalda
inkomstskatten har dock ökat både för tjejer och för killar. Även genomsnittet för ungas
inkomster ökade mellan 2011 och 2012. Killarnas medelinkomst var högre än tjejernas.
Studiestödet täckte studenternas beräknade kostnader under hela perioden 1980–2011 enligt en
beräkningsmodell från Centrala studiestödsnämnden, CSN. År 2011 fick 8 procent av unga i
åldern 19–25 år ekonomiskt bistånd. Andelen var något högre bland tjejer än bland killar. Under
2012 fick drygt 20 100 tjejer och närmare 21 400 killar i åldern 16–24 år sjukpenning och/eller
aktivitetsersättning någon gång under året. Den genomsnittliga ersättningen per dag för personer
med sjukpenning var 2012 lägst för personer i åldern 16‒19 år.

Andelen unga i åldern 18‒25 år med låg ekonomisk standard beräknas ha varit i stort sett
oförändrad 2012 jämfört med 2007 medan andelen ökat något i övriga grupper (13‒17 år och
26‒24 år). Samtidigt har medianen av den reala ekonomiska standarden ökat såväl bland barn
och unga som bland äldre under perioden 2007‒2012. Andelen med låg ekonomisk standard är
betydligt högre bland unga födda utrikes jämfört med bland unga födda i Sverige. Den mest
ekonomiskt utsatta gruppen är ensamstående unga i åldern 18–25 år som bor i egna hushåll och
har barn.
Mellan 2011 och 2012 ökade antalet ansökningar om betalningsföreläggande i åldersgruppen
18–25 år, medan den minskade i åldersgruppen 13–17 år. I åldersgruppen 18–25 år minskade
tjejernas andel av antalet ansökningar något mellan 2011 och 2012, sett över en femårsperiod
har dock tjejernas andel ökat. Killar står fortfarande för mer än hälften av ansökningarna.
Andelen unga, 18–25 år, med skulder hos Kronofogden var 4 procent 2012. Andelen killar som
hade skulder var högre än andelen tjejer. Antalet vräkningar var 0,28 per 1 000 unga i åldern
18–25 år 2012. Det är en minskning jämfört med 2006. Det är en högre andel killar än tjejer
som drabbas av avhysningarna.
Under 2012 uppgick antalet arbetslösa unga i åldern 18–24 år till 39 612 i genomsnitt. Antalet
unga arbetslösa var högre 2012 än 2011. Det var ett högre antal både bland killar och bland tjejer
men ökningen mellan åren var större för killarna. Unga under 25 år räknas som långtidsarbetslösa
efter 100 dagars arbetslöshet. Fler killar än tjejer var långtidsarbetslösa 2012. Jämfört med 2009
har det skett en minskning med drygt 1 000 personer. Medianen för arbetslöshetstiden bland
18–24-åringar var under 2011 i genomsnitt 46 dagar, men minskade under 2012 till 45 dagar.
Mediantiden i arbetslöshet skiljde sig inte mellan killar och tjejer.
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Antalet långtidsinskrivna arbetslösa unga minskade knappt mellan 2011 och 2012. Med
långtidsinskrivna arbetslösa menas de som varit arbetslösa, eller i program med aktivitetsstöd, i
minst två år. Fler killar än tjejer var långtidsinskrivna arbetslösa 2012. Andelen unga som fick
arbete efter ett arbetsmarknadspolitiskt program minskade något mellan 2011 och 2012. Andelen
som fick arbete var betydligt lägre bland unga födda utrikes än bland unga födda i Sverige.
Andelen företagare av de sysselsatta i åldersgruppen 18–30 år var 4 procent 2012. En
större andel killar än tjejer är företagare. Andelen företagare av de sysselsatta unga var
oförändrad under hela perioden 2002–2012. Bland nya företag 2011 startades 10 procent
av personer i åldern 16–25 år, vilket kan jämföras med 2001 då andelen personer i åldern
16–25 år som startade nya företag var 7 procent. Av unga i åldern 18‒30 år kunde 68
procent tänka sig att bli företagare 2012. Det är en minskning sedan 2003 då 71 procent
av de unga kunde tänka sig att bli företagare. Det är en större andel unga killar än unga
tjejer som kan tänka sig att bli företagare. Andelen unga som angett att de helst vill vara
företagare var 35 procent 2012, vilket är en ökning sedan 2004 då 29 procent helst ville
vara företagare.
År 2010–2011 bodde 34 procent av unga i åldern 20–25 år kvar i föräldrahemmet. Killar bor
hemma i betydligt större utsträckning än tjejer. Totalt sett har det skett en svag ökning av
andelen unga i åldern 20–25 år som bor kvar i föräldrahemmet under perioden 1998–2011.
Variationerna är stora beroende på om de unga har svensk eller utländsk bakgrund. Drygt nio
av tio, 91 procent, av alla unga som bor i hyresrätt har ett eget förstahandskontrakt. Andelen
är oförändrad jämfört med 2010. För unga mellan 20 och 25 år som flyttat hemifrån gick i
genomsnitt 31 procent av den disponibla inkomsten till boende 2011. Boendeutgiftens andel
av den disponibla inkomsten har stigit sedan 2008. Antalet kommuner som uppger att de har
brist på bostäder för unga var 158 under 2013, vilket innebär en ökning under perioden
1999–2013.

Kultur och fritid

Kultur- och fritidsområdet innehåller 5 indikatorer. Av unga i åldern 16–25 år uppgav
32,1 procent att de under de senaste 12 månaderna varit på möte i en förening (exklusive
politiska partier och fackliga möten) 2010/2011. En större andel av de unga med svensk
bakgrund var aktiva än av de unga med utländsk bakgrund, men det var små skillnader i
aktivitet mellan killar och tjejer.
Sedan 2000 har andelen unga i åldern 7–14 år och 20‒29 år som motionerar varit relativt
konstant medan andelen minskat bland de som är 15–19 år. För de som är yngre än 20 år
är skillnaderna små mellan tjejer och killar. Däremot är andelen tjejer i åldern 20–29 år
som motionerar större än andelen killar. Andelen unga som tränar eller tävlar i idrott har
också minskat sedan 2000. År 2012 tävlade eller tränade 54 procent av 7–14-åringarna,
39 procent av 15–19-åringarna och 18 procent av 20–29-åringarna. Det är vanligare att
killar uppger att de tränar än att tjejer gör det.
En knapp tredjedel av 16–23-åringarna hade under 2006/07 gått på teater och
konstmuseum, drygt hälften hade gått på konsert och till ett bibliotek, tre fjärdedelar hade
läst böcker och 90 procent hade gått på bio minst en gång under de senaste 12 månaderna.
Av de som under 2006/07 angett eget kulturutövande bland 16–23-åringarna angav cirka
30 procent att de hade målat/ritat/tecknat och skrivit dagbok, ungefär en femtedel att de
hade spelat musikinstrument och deltagit i studiecirklar och drygt 5 procent att de hade
sjungit i kör minst en gång under de senaste 12 månaderna.
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