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Sammanfattning

Vad som framkommit i lupp-resultatet för Gävle är att majoriteten av ungdomarna ser positivt på sitt liv och 
sin framtid, att de mår bra, är nöjda med skolan och allt som oftast känner sig trygga. Däremot ser det inte 
lika positivt ut för alla ungdomar. Det framgår att vissa grupper ungdomar har sämre villkor och är mer 
utsatta i olika avseenden än andra. I vissa fall handlar det om unga med funktionsnedsättning, i andra fall om 
unga med sämre ekonomiska förutsättningar eller unga vars föräldrar står utanför arbetsmarknaden. Ibland 
handlar det om skillnader beroende på vilken bakgrund de unga själva eller deras föräldrar har, och i en del 
fall finns tydliga skillnader utifrån kön. I ett delbetänkande av kommissionen för jämlik hälsa konstateras att: 

”Olika former av ojämlikhet är en av de 

  centrala utmaningarna i dagens Sverige.” 

Det handlar alltså inte endast jämlik hälsa, utan om människors lika rätt till inflytande och delaktighet, rätten 
till trygghet, villkor och icke-diskriminering. I detta är ungas förutsättningar och rättigheter viktiga att beakta 
och utveckla. Några korta slutsatser med tonvikt på utmaningar presenteras nedan:

Jämlik och jämställd hälsa
Det finns tydliga könsskillnader vad gäller hälsa. Tjejers självskattade hälsa och andelen som upplever 
regelbunden stress har dessutom gått i en negativ riktning jämfört med tidigare lupp-undersökningar i Gävle. 
Unga som oroar sig för familjens ekonomi och unga med funktionsnedsättning mår också tydligt sämre än 
övriga ungdomar.

Utmaning: Att jämna ut hälsoskillnader och minska andelen unga som regelbundet är 
stressade och nedstämda

Nollvision för mobbning, utsatthet, otrygghet
Cirka 1 av 5 killar har utsatts för hot och stölder under det senaste halvåret, och totalt 1 av 4 tjejer har under 
det senaste halvåret utsatts för mobbning. Många som utsatts för orättvis behandling, mobbning eller trakas-
serier svarar att det skett i skolan. Unga som lever i socialt eller ekonomiska utsatta familjer har sämre hälsa, 
är mer utsatta för mobbning och olika otrygga situationer.  Alla former av utsatthet påverkar dels hälsan, men 
det finns även stor risk att det påverkar både skolnärvaro och skolprestationer negativt. Om utsattheten 
minskar kommer tryggheten öka. 

Utmaning: Minska mobbning (framför allt på skolorna), minska utsatthet av olika slag och 
arbeta för alla ungas rätt till trygghet 

Öka ungas inflytande
Många unga i Gävle är intresserade av samhällsfrågor och skulle vilja påverka i högre grad än de anser sig 
få. Dessutom upplever färre ungdomar nu, jämfört med tidigare lupp-undersökningar, att de får påverka om 
olika saker i skolan. Vad gäller skolan finns det forskning som visar att ju mer en elev anser att den får vara 
med och bestämma om en aspekt i skolan, desto nöjdare är eleven med den aspekten. Att öka nöjdheten i 
skolan är  dessutom viktigt i Gävle med tanke på utmaningarna vad gäller utbildningsnivå och senare 
etablering på arbetsmarknaden. 

Utmaning: Att öka ungas inflytande och delaktighet i skolan och i kommunen

Ungas etablering på arbetsmarknaden
En utmaning som Gävle står inför är att höja utbildningsnivån och minska arbetslösheten bland unga. Bland 
annat tar vi i rapporten upp att fullföljda gymnasiestudier är en viktig del i detta. Det finns också hinder för 
ungas etablering på arbetsmarknaden, bland annat ohälsa och olika former utsatthet. Det vill säga många 
punkter hänger ihop med de utmaningar som nämnts tidigare. Det som också kan vara viktigt är att motverka 
könssegregeringen vad gäller gymnasievalen samt att arbeta mot att få fler unga intresserade av att 
vidareutbilda sig efter gymnasiet. 

Utmaning: Öka ungas möjligheter till och intresse för vidareutbildning



5

Bakgrund och syfte

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF:s Lupp-undersökning har 2016 genomförts i Gävle 
kommun på högstadiet i årskurs 8 samt på gymnasiet i årskurs 2. Det är 3:e gången som denna Lupp-
undersökning genomförs i kommunen. 

Undersökningen genomfördes under hösten 2016 och insamlingen gjordes genom en webbenkät på 
skolorna. Insamlingen har skötts av kommunen med hjälp av MUCF och analys samt sammanställning har 
gjorts av Enkätfabriken på uppdrag av Gävle kommun. 

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och startades av MUCF år 2001. Lupp är en enkät som 
ska ge kommuner, stadsdelar eller regioner kunskap om ungas situation. MUCF erbjuder enkäten för att 
stötta kommuner i utvecklingen av ungdomspolitiken. Meningen är att beslut som berör unga i kommuner 
ska bygga på aktuell kunskap om ungas situation, erfarenheter och åsikter. Lupp-enkäten erbjuds inom tre 
åldersgrupper: högstadiet 13-16 år, gymnasiet 16-19 år och unga vuxna 19-25 år. 

Svarsfrekvens

Totalt har 690 av 1142 elever svarat på undersökningen på högstadiet i årskurs 8. Svarsfrekvensen på 
högstadiet är således 60 %. Observera att inte alla friskolor som bedriver grundskola deltog. 

På gymnasiet har 571 av 882 elever i årskurs 2 svarat på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens om 65 %. 
Observera att endast kommunala gymnasieskolor deltog och att det därmed inte är alla ungdomar i årskurs 2 
i Gävle kommun som fått möjlighet att svara på enkäten. 

Svarsfrekvensen är tillräckligt hög för att underlaget ska bedömas som representativt. I den här typen av 
skolundersökningar beror bortfallet på att hela klasser inte har haft möjlighet att delta i enkäten eller att 
elever varit sjuka. 

Grundskolorna som deltagit är; Internationella engelska skolan, Lillhagsskolan, Prolympia, Friskolan lyftet, 
Sofiedalskolan, Solängsskolan, Stora Sätraskolan, Vallbackskolan och Trädgårdsskolan. Gymnasieskolor 
som deltagit är; Vasaskolan, Polhemsskolan inklusive gymnasiesärskolan och Borgarskolan. 

Bortfallsanalys

För vissa frågor finns det internt bortfall, det vill säga att ungdomar på grund av olika anledningar valt att inte 
besvara en viss fråga i enkäten. Det rör sig oftast om några få procent, men varierar något mellan frågorna. 
Det kan exempelvis bero på att elever bedömt en fråga som irrelevant eller att det rört sig om känsliga frågor. 
Detta är dock vanligt förekommande i undersökningar likt denna.

Analys 

Enkätfabriken har analyserat och sammanställt resultaten för att i denna rapport ge en bild av Gävle-
ungdomars upplevelser. Rapporten innefattar först och främst statistik uppdelat på ålder (högstadiet årskurs 
8 och gymnasiet årskurs 2) samt kön. Jämförelser, inte bara för kön utan även avseende andra faktorer, 
möjliggör en större förståelse för huruvida alla ungdomar har lika villkor och möjligheter i samhället. Denna 
kunskap är viktig för att kunna arbeta vidare med förändring och för att anpassa insatserna. 

I enkäten finns en fråga om respondenternas könsidentitet. Utöver kille och tjej fanns även alternativet 
”annan könsidentitet”. Att vi endast redovisar skillnader mellan de som identifierar sig som killar eller tjejer 
beror på att de som svarat ”annan könsidentitet” är väldigt få. 
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Jämförelser görs även med Lupp-resultaten i Gävle  från tidigare år. Detta för att kunna mäta utvecklingen 
över tid. Dessa värden redovisas i diagram på utvalda ställen i rapporten. Avseende jämförelser till tidigare år 
bör även noteras att en mer omfattande omarbetning av Lupp-enkäten gjorts av MUCF under 2015, vilket 
innebär att jämförelser till tidigare mätningar inte är möjligt vad gäller relativt många frågor.  

Statistisk sambandsanalys

Vissa områden i rapporten innehåller statistisk sambandsanalys. Ett statistiskt samband anger att två eller 
flera variabler samvarierar. Något orsaksförhållande behöver dock inte råda. Det är alltså svårt att bevisa att 
en variabel orsakar en annan, utan endast att variablerna samvarierar. 

Läsanvisningar

Utifrån socialt hållbarhetsprogram i Gävle (SHP), som i skrivande stund är under framtagande, är rapporten 
tematiskt indelad i fyra områden utifrån programmets övergripande mål. Dessa områden är: 1) Hälsa och 
stress, 2) Trygghet och utsatthet 3) Demokrati och inflytande 4) Utbildning och framtid. Observera att dessa 
områden inte motsvarar de områden som finns i SHP. Fokusområdena i denna analys har dock satts utifrån 
inriktningen på SHP.

För att göra materialet mer överskådligt tas de mest relevanta jämförelserna och nedbrytningarna fram. Vad 
som även kan vara viktigt att uppmärksamma är att en del svarsalternativ uteslutits i redovisningen. Detta 
har gjorts för att göra resultatet mer överskådligt. För fullständig redovisning av alla frågor och svarsalternativ 
hänvisar vi till MUCF:s Lupp-portal. Observera också att vissa diagram redovisar resultatet per kön totalt. 
Diagrammen över tid redovisas oftast ”endast” per kön. Det vill säga att linjen för tjej inkluderar både tjej 
årskurs 8 samt tjej årskurs 2 sammanslaget.

Notera även att maskinella avrundningar kan förekomma i rapporten. Det handlar då om enstaka procent.
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1 1. Hälsa och stress

En god start i livet är en av de allra viktigaste faktorerna för ett långt liv med god hälsa och välbefinnande. En 
god hälsa tidigt i livet leder till att unga kan skapa goda sociala relationer och tillgodogöra sig utbildning. 
Detta påverkar i sin tur bland annat möjligheterna till trygghet, arbete och inkomst1. Ungas hälsa är därför 
avgörande för flertalet andra aspekter senare livet. Idag finns det stora skillnader i ungas hälsa, bland annat 
utifrån om man är kille eller tjej, vilken bakgrund man har och familjens ekonomiska situation. Det finns också 
hälsoskillnader mellan personer i särskilt utsatta situationer och den övriga befolkningen. Särskilt tydliga är 
dessa skillnader för personer med funktionsnedsättning, hbtq-personer och vissa nationella minoriteter2.

Att arbeta för alla ungas rätt till en god hälsa är därför en central aspekt, speciellt utifrån ett socialt 
hållbarhetsperspektiv.

Ungas hälsa, och framförallt psykiska hälsa, har uppmärksammats i ett flertal rapporter under 2000-talet. Det 
konstateras att de flesta ungdomar i Sverige mår bra, men att psykisk ohälsa och psykosomatiska besvär 
har ökat betydligt de senast årtiondena, för att under den senaste åren ha stannat på en relativt konstant och 
hög nivå i jämförelse med resten av befolkningen3. Ungas psykiska hälsa är därför även ett av de prioriterade 
områdena i den nationella ungdomspolitiken. 

Forskning visar att det är vanligare att tjejer och unga kvinnor upplever ohälsa och psykosomatiska besvär 
än att killar eller unga män gör det. Psykiska och psykosomatiska symptom är dubbelt så vanliga hos unga 
kvinnor som hos unga män. 

Föräldrarnas socioekonomiska status (inkomst och utbildningsnivå) ger också upphov till stora skillnader i 
barns hälsa. Barn och unga till föräldrar med svag anknytning till arbetsmarknaden, barn till ensamstående 
föräldrar samt barn där båda föräldrar är utrikesfödda konstateras särskilt hårt drabbade när det gäller 
ohälsa4. 

1.1. Självskattad hälsa

Självskattad hälsa innebär att individer ombeds att själva skatta sitt allmänna hälsotillstånd på en skala. Den 
självskattade hälsan är med andra ord ett subjektivt mått. Resultat av detta slag ifrågasätts ibland på grund 
av det subjektiva inslaget, men har dock visat sig stämma väl överens med mer objektiva och medicinska 
mått på hälsa5. 

I Gävle framkommer det att majoriteten av ungdomarna som svarat på enkäten skattar sin hälsa som ganska 
bra eller mycket bra, se diagram 1a på följande sida. Däremot finns det tydliga könsskillnader. Tjejer, och 
speciellt tjejer på gymnasiet, skattar hälsan sämre än jämnåriga killar. 18 % av gymnasietjejerna och 13 % 
av högstadietjejerna svarar att deras hälsa är ganska dålig eller mycket dålig.

1  SOU 2016:55
2  SOU 2016:55
3  Regeringens proposition 2013/14:191
4  Mörk, Sjögren & Svaleryd 2014: Hellre rik och frisk – om familjebakgrund och barns hälsa
5  Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013-2014
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1b. Andel som svarat att de har en ”mycket bra” eller ”ganska bra” hälsa 
(Utveckling över tid)
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årskurs 8 + årskurs 2. Med 
”kille totalt” menas kille 
årskurs 8 + årskurs 2. Detta 
gäller löpande i rapporten!

I diagram 1b nedan redovisas utvecklingen över tid per kön. Vad som framgår är att det självskattade 
hälsotillståndet gått i negativ riktning bland tjejer. Färre tjejer svarar i senaste lupp-enkäten att de anser sig 
må ganska eller mycket bra. Bland killarna i Gävle är andelen som mår bra på en relativt jämn nivå över tid. 

1a. Under de senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller känner dig?
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Utöver kön, som är ett av de     

tydliga sambanden vad gäller 

ungas självskattade hälsotillstånd, 

finns det några andra 
bakgrundsvariabler som 

samvarierar:

48 % av unga som är oroliga för sina föräldrars ekonomi 
 
svarar att de har en ganska eller mycket bra hälsa. Motsvarande andel bland unga som 
inte oroar sig för familjens ekonomi är 74 %. Att de med sämre ekonomiska förutsättningar 
även har en sämre hälsa är således tydligt. 

52 %   av unga med en funktionsnedsättning 

svarar att deras hälsa är mycket eller ganska bra. Motsvarande siffra bland unga som inte 
har en funktionsnedsättning är 75 %. Unga med en funktionsnedsättning mår således 
sämre än övriga ungdomar. 

52 %   av unga som utsatts för mobbning 

(enstaka gånger eller en längre period under det senaste halvåret) svarar att de har en 
ganska eller mycket bra hälsa. Andelen som mår bra, bland unga som inte utsatts för 
mobbning, är 77 %. Detta stämmer överens med flertalet forskningsrapporter som 
konstaterar att mobbning och utsatthet av olika slag är en av de faktorer som påverkar 
hälsan hos unga allra mest.

64 %  av unga med utomeuropeisk bakgrund

(minst en förälder född utanför Europa) svarar att de har en ganska eller mycket bra hälsa. 
Motsvarande siffra bland unga med svensk, nordisk eller europeisk bakgrund är 74 %. 
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1.2. Livet i sin helhet och familjerelationer

Hur individen ser på livet som helhet är en fråga som ofta, med lite olika formuleringar, även används för att 
avspegla psykisk hälsa1. Majoriteten av ungdomarna är ganska eller mycket nöjda med livet i sin helhet. 
Killar är nöjdare med livet totalt än vad tjejer är. Vad gäller familjerelationer är en hög andel, 92-94 %, ganska 
eller mycket nöjda. 

Även när det kommer till synen på livet i sin helhet och familjen finns det skillnader beroende på ett antal 
bakgrundsfaktorer. Bland unga med funktionsnedsättning svarar 68 % att de är ganska eller mycket nöjda 
med livet, medan motsvarande siffra för övriga är tydligt högre, 86 %. De som oroar sig för föräldrarnas 
ekonomi är också mindre nöjda med livet i sin helhet, 61% nöjda jämfört med 85 % bland övriga. Samma 
samband ses vad gäller ekonomisk oro och nöjdhet med familjen, men inte riktigt lika tydligt.

1.3. Psykiska och somatiska besvär

Ungdomarna fick svara på frågor om hur ofta de upplever olika psykiska och somatiska besvär så som 
stress, värk, sömnsvårigheter och nedstämdhet. Enligt MUCF indikerar besvär ohälsa om de förekommer 
flera gånger i veckan eller oftare under en längre period. Liknande kategorisering görs i 
Folkhälsomyndighetens undersökning ”Hälsa på lika villkor”. I diagrammet 1d på följande sida redovisas 
andelen ungdomar som har de listade besvären regelbundet, det vill säga flera gånger i veckan eller oftare. 
En relativt stor andel av både tjejer och killar uppger att de har problem med stress och sömnsvårigheter. 30 
% av killarna och 59 % av tjejerna är regelbundet stressade. Det finns dock tydliga könsskillnader vad gäller 
flera aspekter. Det som framgår är att tjejer i högre grad än killar har problem med regelbunden stress, 
nedstämdhet, huvudvärk och ont i magen. Tjejer har även mer sömnsvårigheter, men här är skillnaden inte 
riktigt lika stor. 

Hela 67 % av tjejerna i årskurs 2 och 53 % av tjejerna i årskurs 8 är stressade flera gånger i veckan eller 
oftare. Vidare svarar en hög andel av gymnasietjejerna, 42 %, att de känner sig nedstämda eller deppiga 
flera gånger i veckan eller oftare. Motsvarande siffra bland tjejer i årskurs 8 är 30 %.  Andelen killar som 
regelbundet är nedstämda är också relativt hög i årskurs 2, 22 %. 

1   Forte 2015: Begrepp, mätmetoder och förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och unga
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Som det framgår i diagram 1e nedan är andelen killar som stressar regelbundet på en relativt jämn nivå åren 
2010-2013, men något högre i årets resultat. Andelen tjejer som regelbundet stressar har dock ökat från 50 
% till 59 % under dessa sex år. Vad som även är viktigt att väga in är att könsnormer och könsmönster 
påverkar hur vi uttrycker och hanterar psykisk ohälsa. Därav kan det finnas ett mörkertal vad gäller killars 
psykiska ohälsa1.

Psykiska besvär, som till exempel nedstämdhet, kan vara normala reaktioner på en påfrestande livssituation 
och är ofta övergående. Dock är det även viktigt att de ungdomar som behöver hjälp, får den hjälpen snabbt. 
Psykisk ohälsa kan bland annat ha stora negativa konsekvenser för skolresultat och framgång på 
arbetsmarknaden senare i livet2.

 1   MUCF 2015: När livet känns fel
 2   Mörk, Sjögren & Svaleryd 2014: Hellre rik och frisk – om familjebakgrund och barns hälsa
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1.4. Träning och motion

Fysisk aktivitet är relaterat både till fysisk och psykisk hälsa. Andelen skolbarn som uppnår den 
rekommenderade mängden fysisk aktivitet (1 timmer per dag enligt WHO) är fortsatt låg i Sverige. Det är en 
levnadsvana som inte har förbättrats över tid, konstaterar Folkhälsomyndigheten3. 

I Gävle svarar 87 % totalt av killarna och 82 % av tjejerna att de regelbundet (minst en gång i veckan) tränar/
motionerar så att de blir andfådda och svettas.

Andelen tjejer som tränar regelbundet har ökat något sedan år 2010, då 76 % svarade att de tränade minst 
en gång i veckan. Andelen år 2016 är 82 %. Bland killarna är andelen som regelbundet tränar relativt jämn,   
87 % i 2016 års resultat.

3  Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor 2013-2014
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1.5. Alkohol och tobaksanvändning

I Sverige generellt har andelen alkoholkonsumenter i årskurs 9 sjunkit under 2000-talet. Andelen hög-, 
risk- och intensivkonsumenter av alkohol följer samma nedåtgående trend. Vidare pekas det på en kraftigt 
minskad tobakskonsumtion bland niondeklassare under 2000-talet. I gymnasiet har pojkarnas totala 
tobakskonsumtion varierat, medan flickornas minskat.4 I tabellen nedan redovisas andelen som aldrig röker 
och snusar samt andelen som gör det regelbundet (minst en gång i veckan). Bland gymnasieungdomarna 
röker 9 % av tjejerna och 7 % av killarna regelbundet, andelen är tydligt lägre bland högstadieungdomarna 
(0-1%). I tabellen redovisas även andelen som aldrig respektive minst en gång i månaden dricker folköl, 
starkare alkohol (öl/vin/sprit). Vad som framgår är att strax under hälften av gymnasieungdomarna som 
svarat på enkäten dricker starkare alkohol minst en gång per månad. 

4  CAN: Skolelevers drogvanor 2015

Hur ofta brukar du... tjej åk 8 kille åk 8 tjej åk 2 kille åk 2

röka cigaretter?
Aldrig 95% 97% 80% 80%

Minst en gång per vecka 1% 0% 9% 7%

snusa?
Aldrig 100% 97% 96% 80%

Minst en gång per vecka 0% 1% 1% 17%

dricka folköl?
Aldrig 98% 97% 92% 75%

Minst en gång per månad 2% 3% 8% 25%

dricka starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit?
Aldrig 92% 95% 55% 54%

Minst en gång per månad 8% 5% 45% 46%

Hur ofta dricker du så mycket alkohol att du känner dig full?*
Aldrig 64%* 76%* 30%* 31%*

Minst en gång per månad 36%* 24%* 70%* 69%*

*av de som vid något tillfälle druckit alkohol
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1h. Får du dricka alkohol för din/dina föräldrar?
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1.6. Narkotika

I lupp-enkäten ställs även några frågor om narkotikaanvändning. Vad som framgår är att 11 % av 
ungdomarna i årskurs 2 på gymnasiet någon gång använt narkotika. Av dessa har 3 % använt det flera 
gånger. 

Majoriteten av de som använt narkotika har använt marijuana eller hasch. 19 % av de som någon gång 
använt narkotika svarar att de använt sömmedel eller lugnande läkemedel. 65 % av de som svarat att de 
använt narkotika får tag i det av någon på orten de bor i.
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* Flervalsfråga
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1.7. Fritid och hälsa

Den fria tidens betydelse för hälsan är stor. Tillgången till meningsfulla kultur- och fritidssysselsättningar har 
stor betydelse för ungdomars sociala utveckling, psykiska hälsa och informella lärande. I forskning 
konstateras det att strukturerade fritidsaktiviteter har flera positiva effekter, som exempelvis sociala 
kompetenser, bättre självförtroende och problemlösningsförmåga1. Det finns forskning som visar att barn och 
unga till föräldrar med begränsade ekonomiska resurser, unga med funktionsnedsättning, flickor till 
utrikesfödda föräldrar samt unga hbtq-personer idrottar i betydligt mindre omfattning än andra barn2. Om alla 
barn och unga har tillgång till en fritid där de kan utvecklas, få nya erfarenheter och kompetenser kan fritiden 
fungera som utjämnande mellan olika grupper och minska konsekvenserna av social och ekonomisk 
utsatthet hos barn och unga. Kommunens eller samhällets ansvar handlar dels om att erbjuda ett utbud med 
många olika möjligheter för olika åldrar och intresseinriktningar, dels att bevaka tillgängligheten och se till att 
ingen utestängs från en stimulerande och meningsfull fritid.

Totalt svarar 76 % av killarna och 68 % av tjejerna att det finns ganska eller väldigt mycket att göra på fritiden 
i Gävle. Gymnasieungdomarna svarar  i högre grad än högstadieungdomarna att det finns ”ganska lite” att 
göra. Som det framgår i diagrammet längst ned på sidan är andelen tjejer som anser att det finns väldigt 
mycket eller ganska mycket att göra på fritiden lite lägre i årets resultat . Killarnas resultat är på en liknande 
nivå som år 2013. 

1  Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor 2013-2014 
2  Mucf 2014: Ungas fritid och organisering, MUCF 2007: Ungdomar, fritid, hälsa
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På kartan nedan redovisas andelen ungdomar som anser att det finns mycket eller ganska mycket att göra 
på fritiden per bostadsrområde. Som det framgår finns det en del skillnader. Bland unga som bor i 
Villastaden-Fridhem anser en väldigt hög andel, 90 %, att det finns saker att göra på fritiden. Motsvarande 
andel bland unga som bor i Söder-Hemsta och Brynäs är klart lägre, 55 % respektive 58 %. 

Genom sambandsanalyser kan vi se att unga med funktionsnedsättning, unga som oroar sig för sin familjs 
ekonomi, samt unga med utomeuropeisk bakgrund i lägre grad anser att det finns mycket att göra på fritiden 
i kommunen. Bland de unga som är oroliga för sina föräldrars ekonomi svarar 50 % att det finns mycket eller 
ganska mycket att göra, motsvarande andel bland övriga är 74 %. Bland unga med funktionsnedsättning 
svarar 57 % att det finns mycket eller ganska mycket att göra, jämfört med 74 % bland unga som inte har en 
funktionsnedsättning. 

Andel som svarat att det finns ”ganska mycket” eller ”väldigt mycket” att göra på fritiden 
(Per bostadsområde)
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I diagrammet nedan redovisas vilka aktiviteter ungdomarna regelbundet (minst en gång i veckan) 
sysselsätter sig med. En stor andel av ungdomarna tränar/idrottar, läser samt är ute i naturen. Några tydliga 
könsskillnader framgår och den största gäller spelandet av online-, data- eller tv-spel. 83 % av killarna spelar 
minst en gång i veckan, andelen tjejer som spelar lika ofta är endast 22 %. Tjejer svarar i sin tur i högre 
utsträckning att de håller på med foto/film/tecknar/målar/pysslar/syr samt spelar teater/musik eller dansar. De 
som svarade ”annat” kunde även i fritext specifiera vad de gör. Här nämner många att de brukar umgås med 
vänner/familj, se på serier/film, cykla eller laga mat/baka. 

Unga som oroar sig för föräldrarnas ekonomi tränar/idrottar i klart lägre grad än övriga.

1.8. Övrigt om ungas fritid

31 % av ungdomarna i årskurs 2 saknar fritidsaktiviteter där de bor. 

Motsvarande andel bland ungdomarna i årskurs 8 är 24 %.Bland unga som oroar sig för föräldrarnas 
ekonomi saknar 41 % fritidsaktiviteter där de bor (motsvarande andel bland övriga är 26 %). De som oroar 
sig för familjens ekonomi svarar också i klart högre grad än andra att de fritidsaktiviteter som finns i 
kommunen kostar för mycket.

66 % av högstadieungdomarna och 56 % av gymnasieungdomarna är 
medlemmar i någon form av förening. 

Det är en ungefärlig liknande nivå som år 2013 då 69 % av högstadieungdomarna och 56 % av 
gymnasieungdomarna svarade att de var medlemmar i någon förening. Unga med utomeuropeisk bakgrund 
(minst en förälder född utanför EU) är föreningsmedlemmar i lägre grad än övriga (49 % är medlemmar 
jämfört med 65 %)
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Går på match eller annat idrottsevenemang 

Annat killar 

tjejer 

1m. Hur ofta gör du följande saker på din fritid?
Andel som svarat minst en gång i veckan:
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1.9. Sammanfattning om hälsa och stress

Orsakerna till ökningen av psykisk ohälsa och psykosomatiska besvär bland unga i Sverige förklaras ofta, 
åtminstone till viss del, av den ökade individualiseringen i samhället. I takt med den moderna utvecklingen 
har unga idag fler val än tidigare, vilket kan göra att livet känns mer oförutsägbart. Det förklaras vidare även 
som något positivt. Vi har idag många möjligheter, men samtidigt ställs det krav på att vi måste välja hur vi 
vill leva vårt liv. Det påpekas att förmågan att hantera dessa val kanske inte har utvecklats i samma takt som 
möjligheterna1 En annan förklaringsfaktor är ökad skolstress. Bland annat nämns att effekter från den 
reformerade grundskolan med tidigare nationella prov och betyg kan ha betydelse för utvecklingen. 
Skolverket konstaterar att psykosomatiska besvär är vanligare bland de ungdomar som är stressade över 
skolarbetet2. 

Den tekniska utvecklingen tas upp som ytterligare en potentiell orsak till ökningen av psykosomatiska 
symptom. Här förklaras det att utvecklingen har förändrat vardagen och att detta sannolikt har en betydelse 
för den psykiska hälsan hos unga3. Övriga saker som ofta omnämns i forskning som orsaker till psykiska 
ohälsan bland unga är sociala normer och att unga har höga ambitioner och krav på sig själva. 

En stor andel av unga i Gävle mår bra. Samtidigt är det stor skillnad i ungas hälsa utifrån ett antal 
bakgrundsfaktorer. Dels framgår det att tjejer mår klart sämre än killar. Dels framgår det att olika former av 
utsatthet (för mobbning, trakasserier, otrygga situationer som hot och våld samt kontroll/våld av 
familjemedlem eller släkting) i stor utsträckning påverkar ungas hälsa. Det framgår också att synen på 
familjens ekonomi korrelerar med hälsan. De unga som är oroliga för familjens ekonomi eller som har minst 
en förälder som står utanför arbetsmarknaden (arbetslös eller långtidssjukriven) mår sämre och har mer 
problem med stress och nedstämdhet. Att utjämna dessa skillnader kommer att vara en utmaning för Gävle i 
arbetet för en jämställd och jämlik hälsa. 

I statens offentliga utredningar ”Det 

handlar om jämlik hälsa” konstateras 

det att ojämlikhet i hälsa inte enbart 

kan lösas genom insatser för bättre 

levnadsvanor eller inom hälso- och 

sjukvården. Problem i skolan eller 

avhopp liksom arbetslöshet handlar i 

många fall om olika typer av 

ojämlikhet i förutsättningar, resurser 

och möjligheter. Att arbeta mot 

jämlika förutsättningar inom 

exempelvis skola/utbildning, fritid, 

boende och inom arbetsmarknaden är 

således även centralt i arbetet för en 

jämlik hälsa. 

 

 1  SOU 2010:80
 2  Folkhälsomyndigheten: Skolprestationer, skolstress och psykisk ohälsa bland tonåringar
 3  Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013/2014
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2 2. Trygghet och utsatthet

Trygga levnadsförhållanden och ett samhälle med låg kriminalitet är en grundsten i ett socialt hållbart 
samhälle. Trygga levnadsförhållanden är även en stark tillväxtfaktor1. 

Att så många unga som möjligt får trygga uppväxtvillkor möjliggör en bra start i livet och goda möjligheter att 
utvecklas. Utsatthet för mobbning, kränkningar, trakasserier och våld påverkar hälsan och känslan av 
trygghet hos unga. MUCF konstaterar att en av de faktorer som påverkar ungas hälsa i störst utsträckning är 
om man under den senaste tiden har blivit utsatt för någon form av mobbning, men även andra former av 
utsatthet tas upp (hot, misshandel, utnyttjande)2. Olika typer av utsatthet är därmed ett hinder för att nå en 
jämställd och jämlik hälsa. Otrygghet och utsatthet kan även påverka den utsattes möjligheter 
kunskapsutveckling i skolan (och således potentiellt påverka möjligheterna för individen i framtiden). Att få 
bukt med denna typ av problem är därmed väldigt viktigt ur flera perspektiv. 

2.1. Utsatthet för brott och otrygga situationer

Som det framgår i diagrammet nedan är det en låg andel totalt sett som svarar att de blivit utsatta för 
misshandel och sexuellt våld eller utnyttjande. Att ha blivit utsatt för hot eller stöld är klart vanligare, speciellt 
bland killarna. Runt 20 % totalt av killarna har blivit utsatta för hot eller stölder det senaste halvåret. Vad som 
även framkommer är att en relativt hög andel av högstadietjejerna, 9 %, uppger att de blivit utsatta för 
sexuellt våld eller utnyttjande. Motsvarande andel bland tjejer i årskurs 2 är 5 % och totalt 2 % bland killarna. 
I diagrammet 2b redovisas andelen unga (per kön och ålder) som blivit utsatta för minst en otrygg situation 
det senaste halvåret. Med otrygg situation menas de listade alternativen: hot, stöld, våld samt sexuellt våld/
utnyttjande. Killarna i årskurs 2 är den mest utsatta gruppen vad gäller denna typ av situationer, där 35 % 
svarar att minst en av dessa saker hänt.   

Om man ser på resultatet per bostadsområde framgår det att Andersberg och Sörby sticker ut med större 
andel unga som utsatts för minst en otrygg situation. Utav de unga som bor i Andersberg svarar 41 % att de 
utsatts för en otrygg situation det senaste halvåret. Motsvarande siffra i Sörby är 36%. I övriga 
bostadsområden i Gävle ligger andelen på runt 20-30 %. Observera att detta inte redovisas i något diagram. 

Vad som också framkommer genom sambandsanalyser är att unga som utsatts för mobbning (se mer om 
mobbning på sida 20-21) även i högre grad svarar att de utsatts för hot, stöld, misshandel. Usattheten för 
otrygga situationer hänger således samman med andra former av utsatthet. 

1  SOU 2016:55
2  MUCF 2007: Fokus 07: En analys av ungas hälsa och utsatthet
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2.2. Trygghet

Ungdomarna fick ange hur trygga de upplever att de är på olika fysiska platser i kommunen. 
Svarsalternativet ”alltid” innefattar inga tvivel, medan svarsalternativen ofta och sällan innefattar olika mån av 
tvivel kring den upplevda tryggheten. 

En klar majoritet är alltid eller oftast trygga i hemmet och i bostadsområdet samt i/påväg till skolan, se 
diagrammet nedan. Däremot är det mellan 2-4 % som inte känner sig trygga hemma. Det är totalt sett, 
oavsett kön eller ålder, 38 ungdomar som svarar att de sällan eller aldrig känner sig trygga hemma. 
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Det framgår vidare att var tionde tjej i årskurs 8 att de sällan eller aldrig känner sig trygga i skolan.

Vad som även framgår i diagram 2c är att andelen som oftast eller alltid känner sig trygga på stan, på 
fritidsgårdar samt i kollektivtrafiken är lägre än övriga tillfrågade platser. Tjejer känner sig i något lägre 
utsträckning trygga än vad killar gör. Exempelvis svarar 80 % av högstadietjejerna att de alltid eller oftast 
känner sig trygga på bussar/tåg medan motsvarande andel bland killarna är 92 %. 

2.3. Upplevd trygghet i bostadsområdena

På bilden nedan redovisas resultatet på frågan ”Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen: I mitt 
bostadsområde”. Vad som framgår är att det finns en del skillnader mellan kommunens olika områden. I 
Villastaden-Fridhem svarar 100 % av ungdomarna att de alltid eller oftast känner sig trygga. I Andersberg 
och Brynäs är andelen som oftast eller alltid känner sig trygga lägst, i Andersberg är 86 % trygga och i 
Brynäs är andelen 87 %.  
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2.4. Mobbning och trakasserier

I denna del redovisas frågor som rör utsatthet för mobbning och trakasserier. Som tidigare nämnt är utsatthet 
för mobbning något som tydligt påverkar hälsan. Vad som framgår är att 24 % av tjejerna och 15 % av 
killarna har blivit mobbade eller trakasserade enstaka gånger eller en längre period det senaste halvåret. Det 
framgår således att det finns könsskillnader i denna fråga. Det finns studier som visar att pojkar generellt blir 
mobbade av pojkar och flickor av flickor. De visar även att det i större utsträckning är så att flickor blir 
mobbade av pojkar än tvärtom. Pojkar är dessutom mer utsatta för direkt mobbning (exempelvis våld, ta 
saker från offret), medan flickor är mer utsatta för indirekt mobbning (exempelvis skvaller, ryktesspridning)1. 
Utsatthet för verbal mobbning konstateras dock i studier vara ungefär lika stor i båda grupperna.

I diagram 2e på nästa sida framgår det även att det inte finns några stora skillnader beroende på ålder. 
Utsatthet för mobbning/trakasserier är ungefär lika stor i årskurs 2 som i årskurs 8. Det framgår också att de 
som utsatts under en längre period det senaste halvåret är högst bland gymnasietjejer (5%). 

Friends konstaterar i en rapport att var 5:e elev i årskurs 6-9 har blivit utsatta för mobbning/kränkningar av 
andra elever på skolan under det senaste halvåret. Könsskillnaderna, det vill säga att tjejer är mer utsatta i 
skolan, uppmärksammas också i denna rapport2.  

1  SOU 2009:64: Flickor och pojkar i skolan - Hur jämställt är det?
2  Friendsrapporten 22017
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Vad som vidare framgår är att en stor andel av de utsatta uppger att det skett på skolan, se diagram 2f. Av 
de som svarat att de är utsatta för mobbning har hela 65 % av killarna och 74 % av tjejerna angett att det 
skett på skolan. Därför behöver skolorna fortsatt ha en central roll i det förebyggande och aktiva arbetet mot 
mobbning och trakasserier. 
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2g. Under de senaste sex månaderna, har du blivit mobbad, trakasserad eller utfryst?

I diagrammet nedan redovisas andelen som svarat att de utsatts för mobbning enstaka eller längre period 
under de senaste hallvåret, men här nedbrutet per skola. Observera att skolor med få svar inte redovisas.

Vad som framgår är att det finns relativt stora skillnader vad gäller andelen som utsatts för mobbning. På 
Sofiedalskolan är andelen som utsatts lägre, runt 10 %. På Bergby Centralskola och Internationella engelska 
skolan är andelen dock högre, närmare 30 %.

Ett bra skolklimat är en viktig bidragande orsak till ett framgångsrikt arbete mot mobbning, samtidigt som ett 
framgångsrikt arbete kan bidra till ett bra skolklimat. Skolklimatet påverkas av flera faktorer kopplade till 
situationen i skolan såväl som utanför skolan. Det kan till exempel handla om organisatoriska realiteter, 
sociala relationer, engagemang, attityder, normer och värderingar. Både diskrimineringslagen och 6:e kapitlet 
i skollagen har till syfte att skydda elever mot kränkningar av deras värdighet, som inkluderar mobbning och 
trakasserier. Skolverket har i en utvärdering vid namn ”Utvärdering av metoder mot mobbning”1 sammanställt 
några effektiva insatser för att motverka mobbning, som kan vara värdefulla i arbetet mot kränkningar i 
skolan. Dessa insatser omfattar bland annat en ”hela-skolan-ansats” dvs. att elever också ska vara 
delaktiga, noggranna rutiner, personalutbildning, kooperativa lag samt utvärderingar och uppföljningar av 
elevernas situation. 

En viktig slutsats enligt Skolverket är att det 

förebyggande, upptäckande och åtgärdande insatser mot 

mobbning måste vila på forskningsrön om vad som fak-

tiskt ger effekt. Det poängteras även att en hela-

skolan-ansats är viktig, dvs. att all personal och alla elever 

är medvetna om hur man agerar vid kränkningar och 

mobbning, alla är delaktiga och arbetssättet är förankrat i 

hela personalgruppen och bland eleverna

1  Skolverket 2011: Utvärdering av metoder mot mobbning
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2.5. Problem som förekommer i skolan

Skolan är en stor del av ungas liv. Hur stämningen är i skolan samt om olika former av problem förekommer, 
påverkar såklart ungas känsla av trygghet. Ungdomarna som deltog i enkäten fick även ta ställning till ett 
antal påståenden om huruvida våld, sexuella trakasserier, rasism och mobbning förekommer på skolan. Våld 
anses som ett problem på skolan bland 19 % av högstadiekillarna. 16 % av gymnasiekillarna anger vidare att 
rasism förekommer. Vad gäller mobbning är det en relativt jämn andel utifrån ålder och kön, då mellan 7-10% 
av ungdomarna i Gävle, som anser att det förekommer på skolan. Runt 10 % anser vidare att sexuella 
trakasserier förekommer på skolan, undantaget killar i årskurs 8 där något färre (6 %) anser att det 
förekommer. 

2.6. Behandling i skolan

Ungdomarna som svarade på enkäten fick ta ställning till några påståenden som rör stämning och 
likabehandling i skolan. Vad gäller påståendet om lärare behandlar killar och tjejer lika är andelen som 
instämmer högre på gymnasiet än på högstadiet. Vad gäller övriga påståenden är instämmandegraden mer 
jämn.

9% 

10% 

10% 

13% 

10% 

11% 

6% 

19% 

7% 

8% 

8% 

4% 

9% 

16% 

9% 

12% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Mobbning förekommer i min skola 

Rasism förekommer i min skola 

Sexuella trakasserier förekommer i 
min skola 

Våld förekommer i min skola 

kille åk 2 

tjej åk 2 

kille åk 8 

tjej åk 8 

2h. Här följer några påståenden om skolan. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på 
din skola?

73% 

67% 

69% 

68% 

65% 

77% 

70% 

72% 

67% 

59% 

80% 

68% 

77% 

65% 

73% 

86% 

69% 

83% 

73% 

72% 

0% 25% 50% 75% 100% 

Jag trivs med stämningen i min skola 

Min skola agerar om en elev mobbar 
en annan elev 

Elever och lärare bemöter varandra 
med respekt i min skola 

Min skola agerar om en lärare kränker 
en elev 

Mina lärare behandlar killar och tjejer 
lika 

kille åk 2 

tjej åk 2 

kille åk 8 

tjej åk 8 

2i. Här följer några påståenden om skolan. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din 
skola?*
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2i. Har du de senaste sex månaderna, har du upplevt att du har blivit orättvist behandlad på ett 
sätt så att du har mått dåligt?
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2k. Vem eller vilka har du känt dig orättvist behandlad av?*

2.7. Orättvis behandling

Ungdomarna fick ange om de blivit orättvist behandlade på ett sätt som gjort att de mått dåligt. En relativt 
stor andel anger även att de blivit utsatta enstaka gånger. Det framgår vidare att tjejer i högre grad än killar 
uppger att de utsatts för orättvis behandling det senaste halvåret. 

En stor andel, runt hälften av de som blivit utsatta för orättvis behandling, anger att de utsatts av andra 
elever eller ungdomar. 32 % av killarna och 35 % av tjejerna anger att de blivit utsatta av personal inom 
skolan.

* Flervalsfråga
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De som utsatts för orättvis behandling kunde även ange vilka orsakerna var till detta. Många svarar ”annan 
orsak” eller ”vet inte”. 18 % av tjejerna och 12 % av killarna anger kön. 17 % av tjejerna och 13 % av killarna 
anger att de blev orättvist behandlade på grund av sitt utseeende. 

2.8. Vet vart de kan vända sig

85 % av ungdomarna i årskurs 8 och 80 % av ungdomarna i årskurs 2 svarar att de vet vart de kan vända sig 
om de skulle bli illa behandlade eller må dåligt. 
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* Flervalsfråga
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2.9. Hedersrelaterade frågor

Frågor som rör hedersrelaterat våld har under den senaste tioårsperioden blivit uppmärksammade i Sverige 
såväl som internationellt. 2015 antogs en nationella strategi fram för att uppnå det jämställdhetspolitiska 
delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra, där även hedersrelaterat våld och förtryck inkluderas. Det 
som även behöver uppmärksammas är att killar och unga män också utsätts för hedersrelaterat våld och 
förtryck från familj/släkt. I en studie från år 2009 uppskattar MUCF att runt 70 000 individer i åldern 16-25 år i 
Sverige upplever begränsningar i förhållande till äktenskap och/eller att familjen ställer krav på val av partner. 
Detta motsvarar 6,6 % av unga kvinnor och 3,8 % av unga män1. 

Andelen unga i Gävle som upplever någon form av 

begränsning i förhållande till äktenskap/val av partner 

är totalt 7 % av tjejerna och 7 % av killarna, 

se diagrammet nedanför. 

I Gävle finns en nollvision för våld. I arbetet mot nollvisionen för våld är hedersrelaterad våld och förtryck ett 
av de prioriterade områdena. I Lupp-enkäten 2016 valde Gävle kommun att lägga till två egna frågor som rör 
just hedersproblematiken2. I Lupp-enkäten finns en fråga om man anser att man får gifta sig med vem man 
vill. 82 % av killarna och 87 % av tjejerna svarar att de får gifta sig med vem de vill. Totalt 6 % svarar att de 
inte vet, 2 % svarar att de får gifta sig med vem de vill bara personer är av ett annat kön. 4 % svarar att de 
får gifta sig med vem de vill bara personen har samma bakgrund som familjen. 2 % av ungdomarna svarar 
att de inte får gifta sig med vem de vill. 

Vad som vidare framgår är att en klar majoritet inte utsatts för att bli kontrollerad, hotad eller våldsutsatt av 
familjemedlem eller släkting, se diagram 2o på följande sida. 74 % av killarna och 78 % tjejerna svarar ”inget 
av detta har hänt mig”. Det som flest ungaoutsatts för är att familj/släkt kollat mobil, e-post, dagbok, väska 
eller rum mot deras vilja. 5 % av killarna och 6 % tjejerna uppger att detta hänt. Detta alternativ behöver dock 
inte vara hedersrelaterat. 5 % av tjejerna svarar vidare att de utsatts för kontroll genom att ha fått syskon 
skickade efter sig, eller att ständigt bli kontaktade på mobilen. Motsvarande andel killar som uppgett att detta 
hänt är 2 %. 

Som det framgår i diagram 2p på följande sida svarar de flesta som blivit utsatta för denna typ av kontroll/
hot/våld att orsaken är ”De vill kontrollera mig”.  15 % av tjejerna och 10 % av killarna anger att det är på 
grund av att de tycker att de kan få ett dåligt rykte. 

1  SOU 2015:55
2  Kommuner har numera möjlighet att i lupp-enkäten lägga till egna frågor. 
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Genom sambandsanalyser kan vi se att gruppen som utsatts för en eller flera av dessa* företeelser i högre 
grad är nedstämda och deppiga samt mår sämre (självskattad hälsa). I den utsatta gruppen anger 48 % att de 
har en ganska eller mycket bra hälsa, motsvarande andel bland unga som inte utsatts är 75 %.  Att vara utsatt  
tenderar således tydligt påverka hälsan negativt. 
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* Flervalsfråga
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Bakgrundsvariabler som 

samvarierar med utsatthet

32 % av unga med funktionsnedsättning 

har blivit utsatta för mobbning eller trakasserier. Andelen utsatta bland de som inte har en 
funktionsnedsättning är 18 %.

36 %  av unga som är oroliga för sina föräldrars ekonomi 

svarar att de under det senaste halvåret utsatts för mobbning eller trakasserier. 
Motsvarande andel bland övriga (som inte oroar sig för familjens ekonomi) är 18 %.  

52 %  av unga som utsatts för kontroll/hot/våld av familjemedlem  

eller av en släkting, svarar att de har en mycket dålig, ganska dålig eller varken bra eller 
dålig hälsa. Andelen som svarar att de har en sämre hälsa i gruppen som inte utsatts för 
denna typ av kontroll eller våld är 25 %. Att denna form av utsatthet påverkar hälsan är 
således väldigt tydligt. 

”En av de främsta orsakerna

till trakasserier är begränsande 

normer, till exempel heterosexualitet 

och svenskhet som norm, och 

att både vuxna och barn är 

delaktiga i normskapandet”

 

2.10. Sammanfattning trygghet och utsatthet

Vad som framkom i första avsnittet om hälsa, men som även framkommit i detta avsnitt är att hälsa och 
otrygghet samt utsatthet samvarierar i stor grad. De som är otrygga och som har blivit utsatta på olika sätt 
svarar också i högre grad att de har en sämre hälsa. En stor andel av unga i Gävle känner sig alltid eller 
oftast trygga på de flesta platser i kommunen. Tjejer känner sig dock något mindre trygga än killar på 
allmänna platser. Vi har även sett att tryggheten i vissa bostadsområden är lägre än i andra. 

Vad som också framkommit är att tjejer i högre grad än killar är utsatta för mobbning/trakasserier/utfrysning 
samt orättvis behandling. Som tidigare nämnt visar studier att tjejer i högre grad än killar utsätts för indirekt 
mobbning. Om indirekt mobbning (som tjejer i högre grad utsätts för) förekommer i högre grad än direkt 
mobbning, är det en möjlig förklaring till könsskillnaderna som framträder i frågan. Killar är däremot i högre 
än tjejer utsatta för hot och stölder. Killar svarar också i högre grad att våld förekommer på skolan. 

Vad som även framkommit är att unga med funktionsnedsättning och unga som oroar sig för sina föräldrars 
ekonomi i högre grad än övriga ungdomar svarar att de utsatts för mobbning och trakasserier. 

Skolverket 2011: Utvärdering av metoder mot 
mobbning
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3 3. Demokrati och inflytande

Att mobilisera människors engagemang och delaktighet för att skapa en bra framtid är en av de viktigaste 
framgångsfaktorerna för ett socialt hållbart samhälle. Ett hållbart samhälle förutsätter att hela befolkningens 
kunskaper och kompetens tillvaratas – oavsett bakgrund, ålder, kön, ekonomiska resurser med mera1. 
Hälsoklyftorna som idag finns hänger dessutom nära samman med människors position i samhället och 
möjligheter till delaktighet och inflytande. Känslan av samhörighet och möjligheter att påverka sin situation 
och samhället är grundläggande för människors hälsa och välbefinnande.

Ungdomars inflytande är även ett av de tre prioriterade områdena i Sveriges ungdomspolitiska 
handlingsprogram. Ungdomar ska inte enbart ha inflytande i frågor som omedelbart rör dem, utan de ska 
även ha möjlighet att vara delaktiga i politiska beslutsprocesser och ha inflytande i frågor som har betydelse 
för samhället i stort. I utredningen ”Låt fler forma samhället2” nämns att flera forskare har varnat för att stödet 
för demokratin och det politiska engagemanget bland unga i Sverige har sjunkit. Enligt vissa forskare har 
unga också lägre politisk kunskap, lägre politiskt intresse och mindre förtroende för de politiska 
institutionerna än tidigare generationer. I utredningen kommer man dock fram till att intresset och 
engagemanget hos unga har varit relativt stabilt över tid, liksom förtroendet för de politiska institutionerna 
och stödet för demokratins värdegrund. Det poängteras också att ungas avståndstagande från traditionella 
politiska arenor inte behöver vara någonting negativt. En del forskare menar att det kan vara tecken på en 
sund demokrati på grund av att man har ett kritiskt förhållningssätt. 

Forskning visar också att unga är lika samhällsintresserade som vuxna. Däremot är förutsättningarna för 
unga att delta och påverka ofta sämre på grund av bland annat ålder, utbildning och erfarenhet. Trösklarna 
för ett deltagande kan vara högre då unga ofta har ett svagare politiskt kapital jämfört med vuxna3.  Olika 
former av stöd och uppmuntran från vuxna är således väldigt viktigt när det kommer till insatser för att öka 
ungas delaktighet. 

Vad som konstateras i forskningen är att utbildningsnivå, socioekonomisk bakgrund och sociala nätverk 
påverkar graden av organisering. Exakt vilka faktorer som har en kausal påverkan är dock omtvistat 
eftersom det är svårt att särskilja en enskild faktor då de samvarierar. Att ha föräldrar som organiserar sig är 
dock en av de starkaste faktorer bakom att unga själva väljer att organisera sig. Andra vuxna personer som 
finns nära de unga i vardagen (exempelvis på skolan eller i föreningar) kan dock även spela en stor roll för 
ungas engagemang4.

3.1. Inflytande i skolan

Lupp-enkäten innehåller ett antal frågor som rör elevinflytande. Ungdomarna fick svara på frågor om hur 
mycket de skulle vilja vara med och bestämma om i skolan samt hur mycket de anser att de får bestämma i 
dagsläget. Skolverket påpekar att det finns ett tydligt samband mellan elevers möjlighet till delaktighet och 
inflytande samt kunskapsresultat och välmående. I en utredning från 2009 tar man upp att ju mer inflytande 
en elev upplever att den har om en aspekt, desto mer positivt ser eleven på den aspekten i skolan5. Med 
andra ord korrelerar möjligheter till inflytande med nöjdhet. 

I klassrummet är elevernas möjligheter att påverka beroende av lärarens inställning. Elevrådets möjlighet att 
påverka beslut som rör hela skolan beror på skolledningens inställning och vilka strukturer som finns för 
elevinflytande på skolan6. I diagram 3a redovisas andelen som svarat att de vill påverka om de olika sakerna 
i skolan och i diagram 3b redovisas andelen som i dagsläget anser sig få vara med och bestämma. Det är 
tydligt att eleverna vill påverka i klart högre grad än de anser sig få. Differensen mellan upplevt och önskat 
inflytande är störst vad gäller skolmaten. 

1  Jämlys 2008, Länsstyrelsen i Norrbotten och Västerbotten
2  SOU 2016:5 ”Låt fler forma framtiden” del A
3  SKL 2014: Ungas inflytande och delaktighet
4  SKL 2013: Ungas förhållande till demokratin, MUCF 2010: Fokus 10: En analys av ungas inflytande
5  SOU 2009:64 Flickor och pojkar i skolan - hur jämställd är det?
6  Rädda Barnen 2008: Vems röst väger mest? Barn och vuxna om elevinflytande i skolan
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3b. Årskurs 2: Hur mycket eller lite får du som elev vara med och bestämma om följande?

I en studie från MUCF diskuteras könsskillnaderna vad gäller inflytande i skolan. I intervjuer beskriver tjejer 
att de förväntas ta mer ansvar och ”ställa upp” i exempelvis elevråd i skolan, medan killar har större möjlighet 
att slippa ansvaret. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det dock centralt att försöka hitta inflytandeformer som 
fungerar för unga, både i skolan och i andra miljöer. Forskning om inflytande i skolan visar att många elever 
vill ha mer flexibla former för inflytande, det vill säga att de inte vill delta i färdigformulerade grupper utan vill 
engagera sig under en kortare tid i frågor som de ser som viktiga1. 

Med några undantag framgår det att tjejer i högre grad än killar svarar att de vill vara med och påverka om 
de olika sakerna, se diagram 3a och 3b nedan. Detta gäller både på högstadiet  årskurs 8 och gymnasiet 
årskurs 2. Att pojkar tenderar vara mer ointresserade av inflytande i skolan nämns i utredningen av 
Skolverket ”Flickor och pojkar i skolan - Hur jämställt är det?”. Killar anser dock i något högre grad än tjejer 
att de får vara med och påverka om de olika sakerna. Exempelvis anser 31 % av högstadiekillarna att de får 
påverka vad de får lära sig, medan motsvarande andel bland högstadietjejerna är 26 %. 

1  MUCF 2013: Fokus 13: Unga och jämställdhet
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3c. Tjejer totalt
Hur mycket eller lite får du som elev vara med och bestämma om följande?
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3d. Killar totalt
Hur mycket eller lite får du som elev vara med och bestämma om följande?
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Viljan att påverka om de olika aspekterna i skolan är i de flesta fall på en liknande nivå i årets resultat som i 
tidigare Lupp-mätningar i Gävle (observera att denna fråga inte redovisas över tid i rapporten). Däremot 
redovisas andelen ungdomar som svarat att de får vara med och bestämma om de olika sakerna i skolan –
per kön över tid – i spindeldiagrammen nedan. I diagram 3c redovisas tjejerna totalt och i diagram 3d 
redovisas svaren för killarna totalt.

Ungdomarna anser att de får vara med och påverka om de 

olika sakerna i skolan i lägre grad än tidigare år (2013, 2010) 

och att detta gäller både tjejer och killar. Andelen tjejer som 

anser att de får vara med och påverka om hur de ska arbeta 

har minskat mest. 
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3e. Här följer några påståenden om skolan. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på 
din skola?*
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I diagram 3e nedan redovisas andelen som svarat att det ”stämmer helt” eller ”stämmer till stor del” vad 
gäller några påståenden som rör elevinflytande i skolan. Runt 65 % av ungdomarna anser att de har fått 
veta vad eleverna ska ha inflytande över/ska kunna påverka i skolan.  

Bland elever i årskurs 2 anser cirka hälften att skolans personal lyssnar på elevrådet och tar dem på 
allvar. Motsvarande andel på högstadiet i årskurs 8 är högre, drygt 60 %. 

3.2. Intresse för politik och samhälle

Ungdomarna fick svara på frågor om hur intresserade de är av politik, samhällsfrågor i allmänhet och om 
vad som händer i andra länder, se diagram 3f. Det som flest unga i Gävle är intresserade av är vad som 
händer i andra länder, vilket 68 % av högstadieungdomarna och 70 % av gymnasieungdomarna anger 
som mycket eller ganska intressant. Intresset för politik är något lägre. 
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3f. Hur intresserad är du av följande? 

* För att ge en mer rättvis bild av instämmandegraden har de som svarat ”vet ej” uteslutits från redovisningen
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Som det framgår i diagram 3g har andelen som är intresserade av de olika frågorna ökat något från 
föregående Lupp-mätningar. Intresset för vad som händer i andra länder har ökat mest, från 55 % 
intresserade år 2010 till 69 % intresserade år 2016. Observera att diagram 3g redovisas på totalnivå. 

3.3. Samhällsengagemang

Det som flest ungdomar gjort de senaste året är att gilla/dela inlägg om samhällsfrågor eller politik på 
internet. 56 % av tjejerna och 37 % av killarna i årskurs 2 svarar att de gjort detta. I årskurs 8 svarar 29 % av 
tjejerna och 22 % av killarna att de gillat/delat inlägg om samhällsfrågor. 

Övriga former av samhällsengagemang är klart mindre vanligt. 
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3g. Andel som svarat att de är mycket eller ganska intresserade (Utveckling över tid)
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* Flervalsfråga
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3.4. Möjligheter att påverka

En viktig faktor för att öka ungas delaktighet i kommunen och samhället är att unga faktiskt ser att de har 
möjligheter att få sin röst hörd. I Gävle svarar 20 % av högstadieungdomarna och 18 % av 
gymnasieungdomarna att de ser att de har en ganska stor eller mycket stor möjlighet att framföra sina 
åsikter. Tjejer tror i lägre grad än killar att de har möjligheter att få sin röst hörd. 

Vad som framgår i diagram 3i nedan är att andelen killar som ser sig ha möjligheter varit ganska stabil över 
tid. Bland tjejerna har det däremot skett förändringar, 12 % svarade att de såg sig ha möjligheter år 2010, för 
att sedan öka till 22 % år 2013 för att sedan igen minska till 17 % år 2016. 
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3i. Andel som ser sig ha mycket eller ganska stora möjligheter att föra fram sina åsikter
(Utveckling över tid)

 Andel som ser sig ha mycket eller ganska stora möjligheter att föra fram sina åsikter
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3.5. Vill vara med och påverka

Ungdomarna fick svara på en fråga om de vill vara med och påverka i frågor som rör Gävle. Vad som 
framgår är att viljan inte direkt påverkas av synen på möjligheterna. En stor andel, runt hälften, svarar att de 
vill vara med och påverka. Vad som vidare framgår är att andelen tjejer som vill påverka har ökat sedan 
föregående lupp- mätningar, se diagram 3k nedan. Andelen tjejer som vill påverka har gått från 46 % år 2010 
till 54 % år 2016. Andelen killar som vill påverka har däremot varit på en jämn nivå mellan åren. I år svarar 
44 % av killarna att de skulle vilja vara med och påverka i frågor som rör kommunen. Killars och tjejers svar 
vad gäller denna fråga har tidigare år varit liknande, men i årets resultat syns en tydlig könsskillnad. 
 
Genom sambandsanalyser kan vi se att unga som utsatts för mobbning, unga som är oroliga för familjens 
ekonomi och unga som har minst en förälder utanför arbetsmarknaden i något högre grad än övriga vill vara 
med och påverka. Exempelvis svarar 60 % av unga som har en förälder utanför arbetsmarknaden att de vill 
påverka. Motsvarande andel bland övriga är 48 %. 

Som det framgår i diagram 3l på nästa sida svarar en stor andel, 42 % av killarna och 46 % av tjejerna att de 
inte vet vart de skulle vända sig om de vill påverka något i kommunen. Cirka 1 av 5 ungdomar svarar vidare 
att de hade vänt sig till sociala medier om de ville påverka något. 
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3l. Vem vänder du dig till om du vill påverka?

3.6. Vad ungdomar vill påverka

Ungdomarna som svarade att de ville påverka kunde även i fritext ta upp vad för typ av frågor de skulle vilja 
påverka. Många svarar att de vill påverka miljö & klimat, saker i skolan (exempelvis nämns skolmaten, 
regler/betyg i skolan samt skolbussar av flera). Kollektivtrafiken och invandringspolitiken tas också upp av 
flertalet ungdomar. Några nämner också att de hade velat påverka utbudet av fritidsaktiviteter och några 
nämner att de vill ha inflytande över kommunens ekonomi. Belysning vid gator på eftermiddagar och kvällar 
tas också upp av några. Ungdomar kommenterar alltså väldigt många olika typer av frågor, både saker som 
rör deras egna situation men även många frågor som rör samhället i stort.

Några citat från enkätkommentarerna redovisas nedan:

”Framförallt ungdomarnas rätt i samhället och 

ungdomarnas möjlighet att påverka politiken inom 

skolan, varför ska de äldre exempelvis få röst om hur 

pensionen ska se ut när elever inte får vara med och 

rösta om hur skolan ser ut, vi är framtiden!”

”Att satsa mer pengar på idrottsområden (olika 

sporter), så att ungdomarna ska ha chans att visa 

sina färdigheter och delta i olika matcher och spel. 

Att satsa på att skapa möjligheter för jobb både för 

vuxna och ungdomar.”

”Att det läggs mer resurser på skolan och att 

motivera eleverna för att kunna höja skolresultaten.”

* Flervalsfråga

Besvarades endast av 
de som vill vara 
med och påverka i 
kommunen
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3n. Hur stort eller litet förtroende har du för följande vuxna personer?
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3.7. De som inte vill påverka

De ungdomar som svarade att de inte vill vara med och påverka fick svara på en följdfråga om varför de inte 
vill det. Majoriteten, nära 60 %, svarar att de inte är tillräckligt intresserade. I utredningen ”Låt fler forma 
framtiden” konkluderas att det inte finns några signifikanta skillnader mellan unga män och kvinnor när det 
gäller upplevt inflytande och möjligheter att föra fram idéer till de som bestämmer. Däremot tas det upp att 
unga kvinnor uppger okunskap som anledning till uteblivet engagemang i större utsträckning än vad unga 
män gör1. Detta speglas också i Gävle, se diagrammet nedan. 

3.8. Förtroende för vuxna och politiker

Ungdomarna fick svara på en fråga om hur stort förtroende de har för vuxna i allmänhet respektive politiker. 
Vad som framgår är att 69 % av högstadieungdomarna och 66 % av gymnasieungdomarna har ett mycket 
eller ganska stort förtroende för vuxna. Förtroendet för politiker är klart lägre, speciellt bland 
gymnasiekillarna. 

1  SOU 2016:5 ”Låt fler forma framtiden” del A

* Flervalsfråga

Besvarades endast av de 
som inte vill vara med och 
påverka i kommunen
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Samband inflytande:

60 % av unga som har minst en förälder utanför arbetsmarknaden*

(*arbetslös eller långtidssjukskriven) svarar att de vill vara med och påverka i frågor som 
rör kommunen- motsvarande andel bland övriga är 48 %. Unga som oroat sig för familjens 
ekonomi samt unga som under det senaste halvåret utsatts för mobbning/trakasserier 
svarar också i högre grad än övriga att de vill vara med och påverka i kommunen. 

63 %  av ungdomar som tror de kommer flytta från kommunen 

vill vara med och påverka, medan intresset bland de som tror de kommer bo kvar i Gävle 
är lägre (48 % vill påverka). 

77%  av unga i årskurs 2, som tror att de kommer vidareutbilda sig

vill vara med och påverka i kommunen. Motsvarande andel bland unga som inte tror de 
kommer läsa vidare är 63 %. 

Vad som även framgår är att ungas vilja 

att påverka i kommunen inte korrelerar 

med synen på möjligheterna. Runt 50 % 

av ungdomarna, oavsett om de ser sig ha 

stora eller inga möjligheter att föra fram 

sina åsikter, svarar att de vill påverka. 

4.2. Sammanfattning inflytande och delaktighet

Vad som framgått i detta avsnitt är att intresset för politik och samhällsfrågor, i synnerhet för vad som händer 
i andra länder, har ökat i Gävle över tid. Andelen tjejer som svarar att de vill vara med och påverka i 
kommunen har också ökat.  Det har även framgått att det inte skett några stora förändringar i ungas syn på 
sina möjligheter att påverka. Andelen som ser sig har ganska eller mycket stora möjligheter har varit på en 
relativt konstant och låg nivå över tid. 

Att unga i vissa mer utsatta grupper (bland annat de som oroar sig för familjens ekonomi) vill vara med och 
påverka i kommunen i högre grad har också framkommit.  

Det som visats vad gäller frågorna om inflytande i skolan är att de flesta unga anser att de får vara med och 
påverka i lägre grad än vad de vill. Killar upplever i något högre grad än tjejer att de får vara med och 
påverka om olika saker i skolan. Tjejer vill däremot påverka i de olika frågorna i högre grad. Vidare har det 
skett en negativ utveckling vad gäller andelen som upplever att de får vara med och påverka om olika saker i 
skolan jämfört med tidigare Lupp-resultat. 



41

4 4. Utbildning och framtid

Fullföljd gymnasieutbildning  är väldigt viktigt för ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 
Enligt Skolverket var 75 procent av ungdomarna i Sverige, som fått slutbetyg med behörighet till högskolan, 
antingen etablerade på arbetsmarknaden  eller studerade vidare på högskola fem år efter att de lämnat 
gymnasieskolan. Bland ungdomar som hoppat av gymnasiet innan årskurs 3 var motsvarande andel 28 
procent1.

Att ha ett arbete är i sin tur en av de viktigaste faktorerna för en god livskvalitet. En fungerande utbildnings- 
och arbetsmarknad bidrar till välfärdens utveckling, till god folkhälsa och till att motverka utanförskap. Arbetet 
har även en stor betydelse för faktorer som inkomst, social förankring, struktur i vardagen, delaktighet och 
sociala relationer2. 

I Arbetsförmedlingens rapport om arbetsmarknadsutsikterna för Gävleborgs län3” konstateras att Gävleborg 
har en del utmaningar på arbetsmarknaden, vissa är samma som i resten av landet och vissa utmaningar är 
mer specifika för Gävleborgs län. Utomeuropeiskt föddas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden 
och matchning av arbetslösa och efterfrågan på arbetskraft hör till de utmaningar som Gävleborg delar med 
resten av landet. Utmaningar som är mer specifika för Gävleborg är åldersstrukturen hos befolkningen och 
utbildningsnivån. Utbildningsnivån är lägst i landet och skillnaden mellan kön är mycket stor. En tredjedel av 
de ungdomar som lämnar nionde klass saknar godkänt betyg i ett eller flera ämnen. 

4.1. Utbildning 

Som det framgår i diagram 4a är en hög andel av ungdomarna nöjda med undervisningen på sin skola. I 
diagram 4b på nästa sida redovisas andelen som är nöjda med skolan totalt sett. Genom sambandsanalyser 
framgår det att unga som oroar sig för sina föräldrars ekonomi i lägre grad är nöjda med skolan och 
undervisningen på skolan. Exempelvis svarar 79 % av de som är oroliga för familjens ekonomi att de är 
mycket eller ganska nöjda med undervisningen. Motsvarande ande bland övriga är 90 %. De som utsatts för 
mobbning eller trakasserier är även mindre nöjda med skolan och undervisningen. Bland de som utsatts för 
mobbning är 68 % totalt sett nöjda med skolan. Motsvarande andel bland icke-utsatta är 83 %. 

1 Skolverket 2014
2 SOU 2013:74
3  Arbetsförmedlingen 2017 - Arbetsmarknadsutsikterna våren 2017, Gävleborgs län

4a. Vad tycker du om undervisningen på din skola ?
Andel som svarat ”mycket bra” eller ”ganska bra”
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4.3. Inriktning gymnasieprogram

I diagram 4c framgår det att 17 % av tjejerna går på ett yrkesförberedande program, medan 82 % går på ett 
studieförberedande program. Bland killarna går 25 % på ett yrkesförberedande program, medan 75 % går 
studieförberedande.

En aspekt som inte undersöks i Lupp-enkäten, men som forskning i Sverige pekar på, är att valen av 
program är väldigt könsstereotypa, speciellt inom de yrkesförberedande programmen. Det är tydligt att unga 
kvinnor väljer program som är traditionellt kvinnligt kodade och männen program som är manligt kodade. 
Detta har konsekvenser för könsbalansen i olika sektorer i arbetslivet (matchning på arbetsmarknaden), men 
framför allt är det begränsande för unga. Därav är det viktigt att försöka bryta föreställningarna om hur pojkar 
och flickor ska vara, vad de är bra på med mera. Det finns ingen anledning att tro att flickor och pojkar skulle 
välja könssegregerat om inte det fanns föreställningar om vad flickor och pojkar ”borde” välja. Det som vidare 
konstateras i forskning idag är att ungdomar från lägre samhällsklasser i högre grad väljer yrkesprogram än 
de från högre samhällsklasser. Detta är också en faktor som påverkar hur statistiken ser ut. Kön och klass 
spelar alltså stor roll för utbildningsvalen, och utbildningsvalen spelar i sin tur såklart en väldigt stor roll för 
hur arbetsmarknaden kommer se ut1.

1  JämLYS 2016: JämLYS av arbetsmarknad och studieval i Norrbotten, Nationella Sekretariatet för genusforskning: 
Kunskapsöversikt om utbildningsval
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4.4. Gymnasieungdomarnas syn på vidareutbildning och framtidsplaner

75 % av gymnasietjejerna och 65 % av gymnasiekillarna tror att de kommer läsa vidare efter gymnasiet 
(direkt eller senare), se diagram 4d nedan. Det finns således en könsskillnad i denna fråga. Andelen som 
svarar nej är jämn mellan killar och tjejer, men killar är i högre grad osäkra och svarar ”vet ej”. Köns-
skilladerna vad gäller vidareutbildning, som även ses nationellt, förklaras i forskning bland annat genom att 
tjejer uppmanas att satsa på utbildning och anstränga sig medan det råder en mer förlåtande attityd mot 
killar i skolan. ”Antipluggkulturen” bland killar (som innebär att det är okej att vara bra i skolan men det ska 
vara utan anstränging) tas också ofta upp som en förklaring1. Här kan även nämnas att bland unga 
arbetslösa 18-24 år är killar överrepresenterade såväl nationellt som i Gävleborgs län2. 

58 %   av unga som regelbundet röker/snusar, dricker starkare alkohol eller 
unga som någon gång använt narkotika3 

svarar att de tror de kommer läsa vidare. Motsvarande andel bland övriga är 74 %. 

60 % av unga med funktionsnedsättning 

tror de kommer läsa vidare någon gång. Motsvarande andel bland unga som inte har 
någon nedsättning är 72 %.
 

66 % av unga som har minst en förälder som står utanför 
arbetsmarknaden* 

(*arbetslös eller långtidssjukskriven) tror att de kommer läsa vidare. Motsvarande andel 
bland övriga är 71 %. 

66 %  av unga som under det senaste året blivit utsatta för mobbning 

tror att de kommer läsa vidare. Motsvarande andel bland övriga är 71 %. 

1  Universitetskanslersämbetet 2015
2  Arbetsförmedlingens månadsstatistik 2017 
3  För att få fram denna siffra har en grupp har skapats av unga som antingen röker, snusar, eller dricker starkare 
    alkohol regelbundet ( minst en gång i veckan), eller som någon gång testat/använt narkotika
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4d. Tror du att du kommer läsa vidare efter gymnasiet (direkt eller senare)?
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Andelen som helst av allt skulle vilja studera direkt efter gymnasiet är däremot inte lika stor, se diagram 4e. 
Bland gymnasietjejerna svarar 31 % av de helst av allt vill studera, i Sverige eller utomlands. 42 % av 
tjejerna vill helst resa. Bland killarna svarar 14 % att de helst skulle vilja jobba i kommunen eller i närheten, 6 
% vill jobba annanstans. 27 % av killarna skulle helst av allt börja studera på högskola eller universitet efter 
gymnasiet. 

I diagram 4f nedan redovisas andelen som vill studera (på folkhögskola, på komvux, på högskola/universitet, 
utomlands sammanslaget) respektive andelen som vill jobba (i kommunen eller annanstans i Sverige eller 
utomlands sammanslaget) över tid. Vad som framgår är att andelen tjejer, som helst vill jobba direkt efter 
gymnasiet, minskat över tid. Andelen killar som vill studera direkt har ökat från år 2010. Notera att ”resa”, 
”annat” eller ”vet inte” är exkluderat från diagrammet. 
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4e. Vad skulle du helst vilja göra direkt efter gymnasiet?
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4f. Andel som helst vill jobba och studera direkt efter gymnasiet (Utveckling över tid)
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4g. Vad tror du att du kommer göra direkt efter gymnasiet?
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4h. Andel med examen respektive grundläggande behörighet över tid (Skolverket, Siris)

Ungdomarna i årskurs 2 fick svara på en fråga gällande vad de tror de kommer göra direkt efter gymnasiet, 
se diagram 4g. 20 % av killarna och 18 % av tjejerna tror att de kommer jobba i kommunen eller i närheten. 
35 % av killarna och 33 % av tjejerna tror att de kommer börja studera på högskola/universitet. 

4.5. Examen och grundläggande behörighet

Att få examen eller grundläggande behörighet från gymnasiet är såklart en viktig faktor för att kunna 
vidareutbilda sig. I diagrammet 4h redovisas andelen med examen respektive andelen med grundläggande 
behörighet från gymnasiet över 3 läsår. Datan är hämtad från Skolverkets databas Siris. Det framgår att 
andelen med grundläggande behörighet för högskolestudier i Gävle är totalt 63 %, vilket är en lägre andel än 
för riket. 
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4.6. Högstadieungdomarnas syn på vidareutbildning och framtidsplaner

Högstadieungdomarna fick svara på frågor vad gäller deras planer efter grundskolan. 84 % av tjejerna och 
69 % av killarna vill gå en gymnasieutbildning (i kommunen eller annanstans). Killarna svarar i högre grad än 
tjejerna annat, att de inte vet eller att det vill börja jobba direkt efter grundskolan. 

I diagram 4j framgår det att 76 % av killarna och 85 % av tjejerna i årskurs 8 tror att de kommer läsa vidare 
efter grundskolan (direkt eller senare). Killarna svarar i högre grad att de är osäkra (vet inte). Något fler killar 
än tjejer svarar även att de inte kommer läsa vidare. 
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4j. Tror du att du kommer läsa vidare efter grundskolan (direkt eller senare)?
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4l. Andel som har ett extrajobb (Utveckling över tid)
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4k. Har du något extrajobb just nu?

4.8. Extrajobb och sommarjobb

I lupp-enkäten ställdes även en fråga om ungdomarna i nuläget har ett extrajobb. Forskning visar att 
arbetserfarenhet under gymnasietiden har en stark positiv effekt på på möjligheten att senare få ett arbete1. 
Vad som framgår är att 30 % av tjejerna i årskurs 2 har ett extrajobb. Motsvarande andel bland övriga 
grupper är lägre. Runt hälften av ungdomarna i Gävle svarar vidare att de skulle vilja ha ett extrajobb.

Som det framgår i diagram 4l har det inte skett särskilt stora förändringar i frågan som rör extrajobb över tid. 
Andelen ligger på omkring 15-20 %. Bland tjejerna ser det dock ut som en positiv trend, men med relativt 
små förändringar mellan åren. 

1   SKL 2015 Utbildning - Nyckeln till arbete
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4n. Andel med ett sommarjobb i somras (Utveckling över tid)
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4m. Hade du ett sommarjobb i somras?

Strax under hälften av gymnasieungdomarna och 12 % av högstadieungdomarna svarar att de hade ett 
sommarjobb i somras. Över tid kan vi se att det är något färre som hade ett sommarjobb i somras jämfört 
med tidigare år, men skillnaderna är överlag små. 

Unga med utomeuropeisk bakgrund (minst en förälder född utanför Europa) har i något lägre grad haft 
sommarjobb i somras eller ett extrajobb idag, även om skillnaderna inte är jättestora. Det framgår att 
andelen med sommarjobb bland unga med utomeuropeisk bakgrund är 24 %, medan den bland övriga är 
29 %. 
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4p. Andel som kan tänka sig att starta företag eller som redan har startat företag 
(Utveckling över tid)
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4o. Skulle du kunna tänka dig att starta eget företag i framtiden?

4.9. Eget företagande

I Lupp-enkäten 16-19 år ställdes även frågan om ungdomarna kan tänka sig att starta företag i framtiden. 
4 % av tjejerna och 6 % av killarna svarar att de redan har ett företag. Drygt hälften, 52 % av tjejer och 57 % 
av killarna, svarar vidare att de i framtiden skulle kunna tänka sig att starta företag. Många är således 
positiva till egenföretagande. 
 

Som det framgår i diagram 4p har andelen positiva till företagande ökat mellan åren 2010-2016. Observera 
att diagrammet visar andelen som är positiva samt andelen som redan har startat företag sammanslaget.
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4.7. Flytt från kommunen

En fråga ställdes om huruvida ungdomarna tror att de kommer flytta ifrån kommunen de bor i. 
77 % av ungdomarna i årskurs 2 och 37 % av ungdomarna i årskurs 8 tror att de kommer flytta. Andelen 
unga som tror att de kommer flytta är relativt jämn mellan åren, se diagram 4r nedan. 
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 4s. Av vilken anledning tror du att du kommer flytta från kommunen?*
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De ungdomar som tror att de kommer flytta fick även svara på en fråga om varför. Vad som framgår i 
diagrammet nedan är att många anger fortsatta studier eller arbete som orsak. Flera anger också att de vill 
ha närmare till en större ort eller stad. 

Endast de som tror de kommer 
flytta svarade på denna fråga

* Flervalsfråga
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4.10. Framtidssyn

90 % av tjejerna och 95 % av killarna i årskurs 8 ser mycket eller ganska positivt på framtiden. I årskurs 2 
svarar 90 % av tjejerna och 84 % av killarna att de har en positiv framtidssyn.

Vid en analys av övriga frågor och framtidssynen framkommer det att de ungdomar som är utsatta avseende 
hälsa (Svarar att det mår mycket eller ganska dåligt eller/och är nedstämda minst flera gånger i veckan) ser 
mindre positivt på framtiden. Bland de utsatta avseende hälsa svarar 75 % att de har en positiv framtidstro, 
motsvarande andel bland unga som mår bra är 96 %. 

Inga tydliga samband framträder mellan övriga bakgrundsfaktorer (så som funktionsnedsättning, bakgrund, 
ekonomi, föräldrars sysselsättning) och framtidssyn.
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4.11. Kompetensförsörjning och etablering på arbetsmarknaden

Ungas egen försörjning, som ger förutsättningar för ett ekonomiskt och socialt tryggt liv, är ett prioriterat 
område i den nationella ungdomspolitiken. 

Sveriges Kommuner och Landsting konstaterar i en rapport att utbildning är viktigt för att komma in på 
arbetsmarknaden, men också för att stanna kvar inom den. Att sakna en gymnasieutbildning innebär inte 
bara svårigheter att få ett arbete utan ökar också riskerna för att förlora ett arbete1. För att underlätta ungas 
övergång från skola till arbetsliv behöver kunskapen om de riskfaktorer som begränsar ungas 
etableringsmöjligheter öka. 

Utöver gymnasiebehörighet påverkar kön, födelseland och vistelsetid i Sverige, boendeort samt föräldrarnas 
utbildningsnivå ungas möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Unga som mår psykiskt dåligt 
riskerar att få svårigheter med utbildning som i sin tur påverkar etableringsmöjligheterna2. 

En utmaning för Gävleborgs län som konstateras av Arbetsförmedlingen är den låga utbildningsnivån. Att så 
många som möjligt påbörjar samt slutför gymnasiestudierna kommer att vara en viktig del i detta. 

”De långsiktiga konsekvenserna av att varken 

arbeta eller studera kan vara betydande både 

för individen och samhället. Att under ett år 

varken ha arbetat eller studerat ökar risken för 

att långvarigt hamna utanför arbets-     

marknaden, och risken förstärks ju längre 

tid situationen består”

Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet 2015 ” Vägar framåt – strategi för unga som 
varken arbetar eller studerar”

En annan utmaning för Gävle, som Arbetsförmedlingen poängterar, är matchningen på arbetsmarknaden. 
Denna utmaningen kräver troligtvis flera olika typer av insatser, men en faktor i detta, som även är en 
utmaning nationellt, är att gymnasieskolan är könssegregerad. Detta leder i sin tur  till att könssegregeringen 
på arbetsmarknaden upprätthålls och försvårar matchningen. Vad som kan vara viktigt att påpeka är att unga 
idag alltsomoftast anser att de gör ett självständigt och fritt val när det kommer till gymnasievalet. Däremot 
begränsas vi medvetet eller omedvetet av normer och föreställningar.3

4.12. Sammanfattning utbildning och framtid

Många ungdomar i Gävle har en positiv framtidssyn och är nöjda med sin utbildning och skola. Vidare är 
andelen gymnasieungdomar som är positiva till att starta företag på en högre nivå i denna mätning än i 
tidigare Lupp-resultat. Många tror också att de kommer läsa vidare efter grundskolan samt efter gymnasiet. 
Det är dock fler tjejer än killar som tror de kommer vidareutbilda sig. Utmaningarna i kommunen handlar som 
tidigare nämnt om att höja utbildningsnivån, men också om att etablera unga på arbetsmarknaden – två 
saker som på många sätt går hand i hand. Studier poängterar att en del av insatserna behöver vara 
förebyggande. Många faktorer som ökar risken för att unga senare hamnar utanför arbetsmarknaden (bland 
annat skolfrånvaro, ohälsa, ekonomisk och social utsatthet bland barn och unga) kan komma att bli viktiga 
att arbeta med utifrån det förebyggande perspektivet. 

1  SKL 2015: Utbildning – nyckeln till arbete
2  Mucf 2017 - Det stora steget
3  Nationella Sekretariatet för genusforskning: Kunskapsöversikt om utbildningsval
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