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Minnesanteckningar av Lisa Engström 

Nätverksträff – Ett jämställt Värmland (Ungdomar och jämställdhet) 

Ungas levnadsvillkor i Sverige  

 

mucf – myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Emma Thornström) 

Sveriges ungdomspolitik 

Alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över 

samhällsutvecklingen. 

Fokusera på ungdomsgruppen – vilka utmaningar ser vi 

Det ungdomspolitiska uppföljningssystemet 

1. Webbplats – ung idag 

2. Rapport – fokusrapporten kommer en gång om året  

3. Attityd – och värderingsstudie - en enkät som görs 

Utbildning 

Flera indikationer utvecklas långsamt i positiv riktning 

Sämre situation för killar inom flera indikationer för skolresultat 

Tydlig skillnad mellan unga födda inrikes eller utrikes  

Arbetslöshet 

Covid-19 pandemin ledde till högre arbetslöshet. 

Högre andel arbetslösa killar, men störst skillnad mellan unga med olika födelseland  

Längre tider i arbetslöshet för unga långt ifrån arbetsmarknaden  

Unga som varken arbetar eller studerar särskilt utsatta grupper 

 

Hälsa  

80 procent bland unga 16–24 år bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra år 2021. 

(tjejer 76% killar 85%) 

Psykisk hälsa bland unga visar fortsatt negativ utveckling. 46 procent har psykiska symtom i form av 

ångest, ängslan eller oro.  

Fritid 

Pandemin påverkade ungas fritid 

- Konsumera kultur  

- Idrottar i förening (20–25 år) 

- Besöker fritidsgårdar 

- Besöker bibliotek  

- Är ute i naturen (tjejer) 
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Inflytande i samhället 

64% Intresserade av omvärlden  

43% Intresserade av politik 

62% Intresserade av samhället  

43% Vill påverka i frågor som rör sin kommun 

16% upplever att de kan påverka i frågor som rör sin kommun 

 

Sjukvård är den viktigaste samhällsfrågan bland unga 2018 

52 – Sjukvård  

48 – Skola och utbildning  

41 – Migration och integration  

36 – Klimatet 

21 – Jämställdhet  

 

Fråga från en av deltagarna: 

Hur har urvalet gått till i undersökningarna som gjordes och antal? 

- Har köpt ett representativt urval. Det var 50% svarande och antalet var runt 1000 unga 

 

Cecilia Nyberg, folkhälsoanalytiker, Region Värmland och Lisa Brunzell, utvecklingsledare 

Länsstyrelsen Värmland 

Utgår från två undersökningar som gjorts i Värmland  

ELSA – Elevhälsosamtal Sammanställt och Analyserat  

Ett samarbetsprojekt mellan kommunerna i Värmland  

- ELSA består av insamlade och avidentifierade data från hälsobesöket  

- Syftet är att följa och jämföra hälsoläget för elever på ett likvärdigt och kvalitetssäkert sätt i 

länet 

- Ger planeringsunderlag för hälsofrämjande och förebyggande insatser för barn och unga 

 

”Känner oro” 

- För tjejerna är det en gradvis ökning   

- För killarna går det lite upp och ner 

Undersökningen Elevers drogvanor bidrar med aktuell kunskap… 

Om elevers attityder till och vanor av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS) 
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- För planering, beslut och för att samla aktörer i det främjande och förebyggande insatser på 

läns-, kommun- och skolnivå 

- För att över tid kunna följa utvecklingen av ungas attityder till och användning av ANDTS 

- För jämförelsen av resultaten av ANDTS-indikatorer på nationell nivå 

- Kommuner, friskolor, Länsstyrelsen och Region Värmland samverkar i planering och 

genomförande av undersökningen 

 

År 2021 svarade 3 720 elever på enkäten 

- Webbenkäten till elever i årskurs 9 och gymnasiet år 2  

- Enkäten besvarades anonymt under lektionstid 

- 16 kommuner genomförde undersökningen och några friskolor deltog 

- Totalt 3 720 svar, 2 383 i årskurs 9 och 1 337 i gymnasiet år 2 

 

Sammanfattningsvis 

- Det finns skillnader i upplevd hälsa mellan flickor och pojkar, skillnader ökar med stigande 

ålder 

- De allra flesta flickor och pojkar känner sig trygga inför skoldagen, oavsett årskurs 

- Fler flickor än pojkar tycker att de får vara med och påverka det som berör dem i skolan 

 

Projektet ”Jämställt!” - Ett utvecklingsprojekt för ett mer jämställt Sverige 

Två delar: 

1. Skapa förutsättningar för att öka kunskapen om jämställdhet på ett enkelt och handgripligt 

sätt genom en digital utbildning  

2. Öka kunskapen om varför jämställda styrelser presenterar bättre med fokus på 

valberedningar i ideella föreningar 

Målsättning: skapa förutsättningar för 800 unga att genomgå digital utbildning 

 

De fem vanligaste felaktiga svaren 

11% Är det jämställt inom politiken i Sverige? 

10% Har/ska män och kvinnor ha lika lön för lika arbete? 

10% Är mammor bättre än pappor för barn? 

10% Varför är det bra att öka motivationen hos tjejer att bli chefer och ledare? 

7% Vad innebär ”könsneutrala ord”? 

 

Metod: Nudging genom film 
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Valberedningar  

Målsättning: Att nå 50 ideella föreningars styrelser och valberedning för att bidra till fler jämställda 

styrelser ideella föreningar. 

 

Snabbfakta om skolvalet, 2022. 

- 390 120 högstadie- och gymnasieelever röstade på de skolor som deltog. Det motsvarar ett 

valdeltagande på 77,9 procent. För Värmlands län hamnade valdeltagandet på 79 procent. 

2018 var valdeltagandet i riket 79,8 procent. 

- I områden med lågt deltagande i allmänna val och hög arbetslöshet, deltog 61,8 procent i år. 

2018 deltog 57,6 procent. 

- Färre kommunala skolor deltog 2022 (55 procent) jämfört med 2018 (63,8 procent). 

- Något fler friskolor deltog 2022 (45,5 procent) jämfört med 2018 (43,7 procent). 

- En större andel gymnasieskolor med yrkesprogram deltog 2022 (67,9 procent) jämfört med 

2018 (60,3 procent). 

- Få särskolor deltog i Skolval 2022. 269 särskolor (40,8 procent), jämfört med 44,7 procent 

2018. 

- I år deltog skolor från 258 av Sveriges 290 kommuner. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


