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Sveriges ungdomspolitik
Alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv 

och inflytande över samhällsutvecklingen.



Det ungdomspolitiska uppföljningssystemet

Fokus 22: Ungas ekonomiska 
levnadsvillkor

Fokus 21: Ungas 
samhällsengagemang

Fokus 20: Sexuella trakasserier i 
skolmiljö

Fokus 19: Ungas möjlighet till 
inflytande på lokal nivå

Fokus 18: Ungas sociala 
inkludering 
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Attityd- och 
värderingsstudie
• 2018
• 2013
• 2007



Utbildning

• Flera indikatorer utvecklas långsamt i positiv riktning

• Sämre situation för killar inom flera indikatorer för  
skolresultat: 

-saknar gymnasieutbildning            8 % killar       5 % tjejer
-behöriga till gymnasieskolan         85 % killar     87 % tjejer
-behöriga högre studier                   65 % killar     81 % tjejer

• Tydliga skillnader 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 utsatt 
grupp

Andel inskrivna hos Arbetsförmedlingen som arbetslösa eller i program med 
aktivitetsstöd 16-24 år



Antal unga 18-24 år som är hotade av vräkning, eller 
vräkta från sin bostad



Andel unga som utsatts för brott senaste året



Andel unga som avlidit till följd av dödligt våld, 13–
29 år, 2011-2021



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 symptom i form av ångest, ängslan eller oro.

6 av 10 tjejer 4 av 10 killar



Andel unga som vårdats inneliggande på sjukhus till följd av 
avsiktligt självdestruktiv handling, 13–24 år.



Fritid

• Pandemin påverkade ungas 
fritid

-Konsumerar kultur
-Idrottar i förening (20-25år)
-Besöker fritidsgård
-Besöker bibliotek
-Är ute i naturen (tjejer)

Tjejer
• Utövar kultur
• Besöker bibliotek
• Läser böcker
• Skriver
• Är ute i naturen

Killar
• Idrottar i förening
• Besöker fritidsgård



Inflytande i samhället

64 % 
intresserade 

av omvärlden

62 % 
intresserade 
av samhället

43 % 
intresserade 

av politik

43 % 
vill påverka i 

frågor som rör 
sin kommun

16 % 
upplever att de kan 
påverka i frågor som 

rör sin kommun



Sjukvård den 
viktigaste 
samhällsfrågan 
bland unga 2018

52 Sjukvård 

48 Skola och utbildning 

41 Migration och integration 

36 Klimatet 

21 Jämställdhet 

20 Trygghet, lag och ordning 
20 Arbete och sysselsättning 
17 Äldreomsorg 
13 Miljö och djur 
12 Bostadsbyggande 
12 Skatter 
09 Barnomsorg
08 Försvar 
07 Diskrimineringsfrågor 
04 Internationella frågor/bistånd 
02 Kultur 



Andel unga som deltagit i politiska 
handlingar, 16-25 år



Genom kunskap och stöd gör vi 
nytta för Sveriges unga och för 
det svenska civilsamhället

Emma Thornström
emma.thornstrom@mucf.se


