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Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion
Nulägesbeskrivning för mål och indikatorer i ungdomsstrategin
vid årsskiftet 2017/2018

Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma
sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.
Det övergripande målet för Sveriges ungdomspolitik

Inledning
Hur mår de unga i Dalarna 2017? Hur många klarar av skolan? Hur går det för dem som
vare sig arbetar eller studerar? Det är några av de frågor som den här nulägesbeskrivningen
tar avstamp i. Nulägesbeskrivningen är framtagen av Region Dalarnas ungdomsstrateg
Johanna Tangnäs och analytiker Peter Möller. Vi baserar huvudsakligen beskrivningen på
en granskning av indikatorerna i strategin Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion.

Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion?
Strategin Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion togs fram 2015, och alla 15
kommuner, Landstinget Dalarna och Region Dalarna har antagit strategin och skrivit under
dess avsiktsförklaring.
Ungdomsstrategin tar avstamp i den nationella ungdomspolitiken samt Dalastrategin och
har tre övergripande mål:
▪

Unga i Dalarna ska känna att tillvaron är meningsfull och att de blir sedda.

▪

Unga i Dalarna ska känna att de kan påverka såväl sina egna liv som länets
utveckling.

▪

Unga ska känna att de har goda möjligheter att skaffa sig utbildning och arbete i
Dalarna.

Varje övergripande mål följs av minst en indikator för att utvecklingen ska kunna följas
upp. I strategin slås fast att aktörerna som står bakom strategin ska arbeta kunskapsbaserat,
och att en av vägarna till detta är att alla kommuner i Dalarna regelbundet genomför Luppenkäten. Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, och är ett verktyg för att ta
reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Enkäten är framtagen av Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och genomförs i alla Dalarnas kommuner vart
tredje år. Senast Lupp-enkäten genomfördes samtidigt i alla Dalarnas kommuner var 2015,
och nästa tillfälle för enkäten att genomföras i samtliga kommuner är hösten 2018. Flera av
indikatorerna i ungdomsstrategin baseras på Lupp-enkäten som genomfördes 2015, andra
indikatorer kommer ifrån Folkhälsomyndigheten, Skolverket, Arbetsförmedlingen och
Statistiska centralbyrån (SCB). Sedan 2016 arbetar Region Dalarna med databasen
Supercross, vilket möjliggör djupare analyser inom flera områden samt underlättar
jämförande studier mellan kommunerna i Dalarna.
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Syftet med nulägesbeskrivningen
I årsskiftet 2015/2016 presentades den förra nulägesbeskrivningen i form av en kortfattad
nulägesbild som trycktes upp och delades ut till politiker och tjänstepersoner i länet. Det
finns nu en hel del nya och intressanta data om unga i Dalarna och deras verklighet. Både
för att följa upp hur det går med de utvalda målen och indikatorerna, samt för att kunna
arbeta kunskapsbaserat med ungdomsstrategiska frågor, är det nu dags att ta fram en ny
nulägesbeskrivning.
Syftet med den här nulägesbeskrivningen är att följa upp indikatorerna och fånga
utvecklingen – hur ser det ut med de ungas sysselsättning, utbildning, delaktighet och hälsa?
Detta för att aktörerna som står bakom strategin och arbetar med implementeringen av den
ska ha en god kunskap om ungas villkor generellt och det aktuella läget i Dalarna i
synnerhet, för att kunna göra välinformerade val och prioriteringar inom de områden som
valts ut som viktiga för unga i den regionala strategin såväl som i kommunernas egna
styrdokument.

Några ord om begräsningar
Förutom indikatorerna i ungdomsstrategin kommer den här nulägesbeskrivningen även att
inkludera några ytterligare nedslag om skolavbrott samt om ungas psykiska ohälsa. Detta
för att dessa områden är av stor vikt för hur övriga mål ska kunna uppnås, men även för att
Region Dalarna driver projekt inom området och därför har tillgång till aktuella och
relevanta data som vi kan använda oss av i nulägesbeskrivningen.
Detta är en nulägesbeskrivning med fokus på målen i ungdomsstrategin och de tillhörande
indikatorerna. Det är ingen fullödig analys av unga i Dalarnas verklighet, det finns
ytterligare en mängd data att inkludera för en fullständig bild av livsvillkoren. Till exempel
så skulle mer data om unga nyanländas hälsa och livsvillkor behöva ingå, detta kommer
dock att lyftas mer i en kommande rapport från Länsstyrelsen som produceras inom den
regionala överenskommelsen Vägen in. Dessutom har tilläggsstudien av unga vuxna till
Lupp-enkäten som genomfördes 2015 valts bort, då den svarsfrekvensen är så pass mycket
lägre än övriga Lupp-enkäters. Lupp-resultaten som används här har däremot mycket hög
svarsfrekvens och är baserade på högstadie- och gymnasieelevers svar från Dalarnas alla
kommuner.

Unga i Sverige idag
På det nationella planet ser vi att de flesta unga i Sverige har en god hälsa, att arbetslösheten
är låg och att en stor majoritet av de unga känner sig trygga i skolan. Men vi ser också att
tjejer tenderar att skatta sin allmänna hälsa som sämre än vad killarna gör, och att unga bioch homosexuella samt unga med funktionsnedsättning mår sämre än vad heterosexuella
unga samt unga utan funktionsnedsättning gör. Vidare ser vi att de unga som hamnar i
arbetslöshet tenderar att hamna där längre, och att mediantiden för inskrivna arbetslösa
ökar över tid. Här är det inte så stor skillnad mellan könen, men utrikes födda tenderar att
vara arbetslösa under längre tid än vad inrikes födda är. (Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, 2017).
Flera av dessa tendenser ser vi även i Dalarna. När det gäller unga som varken arbetar eller
studerar så ligger andelen av de unga som befinner sig i den situationen ganska stabilt på
runt 10%. Siffrorna har alltså inte sjunkit trots att arbetslösheten har gått ned. Detta gäller
såväl Sverige som Dalarna. Till unga som varken arbetar eller studerar räknas enligt
Temagruppen Unga i arbetslivet en individ som under ett helt kalenderår 1) Inte haft
inkomster över ett basbelopp, 2) inte haft studiemedel, varit utbildningsregistrerad eller
studerat vid sfi i mer 60 timmar, och 3) inte arbetspendlat till Norge eller Danmark.
(Regeringens samordnare för unga som varken arbetar eller studerar, 2017).
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En annan nationell tendens är att det skiljer sig mycket mellan olika grupper av unga. När
det kommer till hälsa ser vi att killar skattar sin hälsa högre än vad tjejer gör, medan tjejerna
i sin tur har bättre studieresultat. Vi ser att unga utrikes födda har det tuffare med
behörigheten till gymnasiet, samtidigt som vi ser att unga som är födda utomlands men
varit i Sverige en längre period klarar sig väl så bra som de svenskfödda unga när det gäller
högre studier. Föräldrars utbildningsbakgrund och sysselsättningsgrad har också stor
betydelse för de unga. Denna nulägesbeskrivning visar att detta gäller Dalarna i högsta grad.
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Resultat
Mål: Unga i Dalarna ska känna att tillvaron är meningsfull och
att de blir sedda.
Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det handlar om kompisar? (Fråga i
Lupp-enkäten, 2015).
Det är 92 % av de unga som är ganska eller mycket nöjda med kompisrelationerna. Här
skiljer det sig inte så mycket mellan högstadiet och gymnasiet, och heller inte mellan tjejer
och killar i någon större utsträckning.
Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det handlar om familjen? (Lupp, 2015)
Det är 92 % av de unga som är ganska eller mycket nöjda med familjen. Inte heller här
skiljer det sig nämnvärt mellan könen, men svaren visar att högstadieeleverna generellt är
något mer nöjda än vad gymnasieeleverna är.
Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det handlar om livet som helhet?
(Lupp, 2015)
Det är 87% av de unga som uppger att de är ganska eller mycket nöjda med livet som
helhet. Här finns ingen större skillnad mellan högstadiet och gymnasiet, men däremot anger
något fler killar än tjejer att de är nöjda med livet som helhet.

Under de senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa? (Lupp, 2015)
Det är 76 % av de unga som bedömer att de har en ganska eller mycket bra hälsa. Här visar
det sig att högstadieeleverna bedömer sin hälsa som ganska eller mycket bra i högre
utsträckning än vad gymnasieeleverna gör. Andelen är 79 % på högstadiet, och 71 % på
gymnasiet. Här är det ännu större skillnad mellan tjejer och killar dessutom, 86 % av killarna
respektive 71 % av tjejerna på högstadiet anger att de har en ganska eller mycket bra hälsa.
På gymnasiet är det 80% av killarna, men bara 61% av tjejerna som anger att de har en
ganska eller mycket bra hälsa.
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Hur väl stämmer påståendet ”Elever och lärare bemöter varandra med respekt i min
skola?”. (Lupp, 2015)
Det är 71% av de unga som instämmer helt eller till stor del i att lärare möter elever med
respekt på skolan. Det skiljer sig dock mellan högstadiet där det är 66% som anger detta,
medan det är betydligt fler på gymnasiet, 80%. Här råder ingen större skillnad i svaren
mellan könen.
Hur mycket tycker du att det finns att göra på fritiden? (Lupp, 2015)
Det är 64 % av de unga som anser att det finns mycket eller ganska mycket att göra på
fritiden. I vissa kommuner, som t ex Älvdalen och Gagnef, skiljer det sig inte så mycket
mellan högstadiet och gymnasiet. Medan andra, t ex Avesta och Rättvik, har en betydligt
högre andel högstadieelever som anser att det finns mycket eller ganska mycket att göra,
jämfört med gymnasieelever. I Avesta kommun är det 70 % respektive 48 %, och i Rättvik
79 % respektive 51 %. I Malung-Sälen är siffrorna 65 % respektive 35 %. Killarna anser
överlag att det finns något mer att göra än vad tjejerna anser, detta gäller både på högstadiet
och gymnasiet.
Hur nöjd är du med fritiden? (Lupp, 2015)
När frågan istället handlar om hur nöjd man är med sin fritid, är det närmare 90% som
anser att de är ganska eller mycket nöjda med sin fritid. Här är skillnaderna mellan könen
samt mellan högstadiet respektive gymnasiet inte särskilt stora. Alla kommuner placerar sig
från drygt 70% till över 90% ganska eller mycket nöjda. Det är således viktigt att ha med sig
att mängden aktiviteter som man anser att det finns att göra i sin kommun inte är synonymt
med hur man faktiskt upplever att man har det.
Nedsatt psykiskt välbefinnande – från 2014 (Hälsa på lika villkor,
Folkhälsomyndigheten 2014).
Det nedsatta psykiska välbefinnandet bland unga i Dalarna 16–29 år återfinns bland 22% av
de unga. Men det är stor skillnad mellan könen, 16% av killarna och 29% av tjejerna lider av
nedsatt psykiskt välbefinnande. Här kommer siffrorna ifrån Folkhälsomyndigheten och
finns dessvärre inte kommunvis. Siffrorna baseras på en webbenkät som respondenterna
får fylla i själva.
Läkemedelsförskrivning mot psykiska besvär 0–24 år. (Socialstyrelsen, 2016).
Förskrivningen av läkemedel mot ADHD, antidepressiva medel samt sömnmedel för
regelbundet bruk är något högre i Dalarna än i hela riket. ADHD-mediciner är vanligare
bland pojkar, medan flickor oftare får antidepressiva medel. Detta gäller både för Dalarna
och riket i stort. Antidepressiva medel skrivs ut till 32 av 1 000 tjejer, men bara till 14 av 1
000 killar i Dalarna. Skillnaden mellan könen är större i Dalarna än vad den är i riket i stort.
Ohälsotalet bland unga 20–29 år (Försäkringskassan, 2016).
Ohälsotalet bland unga i Dalarna är 18,2%. Ohälsotalet baseras på vilka ersättningar som
betalas ut, och de ersättningar som ingår är sjukpenning, rehabiliteringspenning,
sjukersättning och aktivitetsersättning. Siffran i Dalarna har ökat något sedan 2015. Det är
dessutom stora skillnader mellan könen och mellan olika kommuner. I t ex Mora, Orsa och
Smedjebacken skiljer det sig rejält mellan killar och tjejer, där ligger tjejernas ohälsa 30–40%
högre än killarnas. I Gagnef däremot ligger både tjejers och killars ohälsotal runt 17%. Det
är viktigt att ha med sig att ohälsotalen förändras av två helt olika skäl, det ena handlar om
att själva hälsan hos gruppen förbättras eller försämras. Det andra handlar i stället om
begräsningar i vilka som har möjlighet att få ersättning och för vilka besvär, och detta
ändras över tid och är beroende av politiska beslut.
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Källa: Försäkringskassan
Bearbetning av Peter Möller, Region Dalarna
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Sammanfattning och analys – Unga i Dalarna ska känna att tillvaron är
meningsfull och att de blir sedda.
Unga i Sverige har överlag en god hälsa, och en övervägande majoritet av de unga i Dalarna
uppger också att de upplever sin hälsa som ganska eller mycket bra. Det är ett viktigt och
bra utgångsläge för att unga ska känna att deras tillvaro är meningsfull och att de blir sedda.
Det är också glädjande att se att en så stor majoritet av de unga i Dalarna, både bland tjejer
och killar, anser att de är ganska eller mycket nöjda med sin fritid.
Det är dock bekymrande att se att den psykiska ohälsan bland unga ökar i landet. Enligt den
internationella undersökningen ”Skolbarns hälsovanor” som Sverige deltar i finns en påtaglig
ökning av andelen 15-åriga tjejer med minst två psykiska eller psykosomatiska besvär i
Sverige under de senaste 30 åren, från 29% 1985/1986 till 57% 2013/2014. Även bland 15åriga pojkar har andelen med flera besvär ökat, från 15% till 31%. Samtliga av dessa siffror
gäller för hela riket. (Barn och ungas hälsa i Sverige, SKL, 2017.)
I genomgången av indikatorerna ser vi stor skillnad mellan tjejer och killar i Dalarna vad
gäller både ohälsotal, förskrivning av antidepressiva läkemedel och nedsatt psykisk ohälsa.
Det är intressant att se att det är större könsskillnader i Dalarna när det kommer till
förskrivning av antidepressiva medel än vad det är i riket som helhet.
Detta att det skiljer sig mellan könen vad gäller psykisk ohälsa stämmer överens med hur
det ser ut i övriga landet. Det är dock inte alldeles enkelt att ange orsaken till varför det ser
ut så. Flera nationella studier av psykisk ohälsa pekar ut att tjejer oftare har en negativ
självbild än vad killar har, och att normer och samhällsideal kan skapa stress hos tjejer och
unga kvinnor. Exempel på generella riskfaktorer för psykisk ohälsa är ensamhet, negativa
attityder och kränkande behandling. Andra faktorer är mer kopplade till socioekonomiska
förutsättningar som t ex ekonomisk utsatthet. I Dalarna finns något fler unga i ekonomiskt
utsatta hushåll än vad det finns i riket som helhet, och det skiljer sig mycket mellan
kommunerna. Det kan också finnas brister i föräldraskapet eller missförhållanden i hemmet
som till exempel en förälder med psykisk ohälsa, missbruk och/eller som utövar våld.
Sexuella övergrepp och sexuell exploatering, som i synnerhet drabbar unga flickor, är andra
riskfaktorer. Det är dock viktigt att ha med sig att trots skyddsfaktorer som stabil ekonomi
och trygga familjeförhållanden finns det ingen som är helt fri från risken att drabbas av
psykisk ohälsa, det kan drabba vem som helst, alla familjer och alla grupper i samhället.
(SKL Positionspapper, 2016).
Psykisk ohälsa är identifierad som en av de största orsakerna till utanförskap, att unga
hamnar i en situation där de varken arbetar eller studerar. Dessutom gäller det omvända, att
unga som varken arbetar eller studerar ofta får en försämrad psykisk hälsa. Skolan lyfts ofta
fram som en viktig friskfaktor när man talar om ungas hälsa. (Regeringens strategi inom
området psykisk hälsa 2016–2020, Nationell samordnare inom psykisk hälsa, 2017).
Det är påfallande vilka stora skillnader det är mellan kommunerna i Dalarna på vissa
områden, t ex vad gäller ohälsotalen. Hur kommer det sig att unga, och särskilt unga tjejer,
mår sämre på vissa orter än andra? Detta gäller också upplevelsen av en meningsfull fritid,
där det är stor skillnad mellan kommunerna kring hur mycket unga anser att det finns att
göra på fritiden, samt i vilken grad detta skiljer sig mellan könen.
Det är dock viktigt att säga att skillnader mellan könen inte återfinns i alla frågor, tjejer och
killar svarar till exempel ganska lika vad gäller nöjdheten med livet och nöjdheten med
familjen. Dessa faktorer är givetvis också av stor vikt för att unga ska känna att tillvaron är
meningsfull.
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Mål: Unga i Dalarna ska känna att de kan påverka såväl sina
egna liv som länets utveckling.
Lyssnar skolans personal på vad elevrådet säger och tar dem på allvar? (Fråga i
Lupp, 2015)
Det är 49 % av de unga som instämmer helt eller till stor del i att skolans personal lyssnar
på vad elevrådet säger och tar dem på allvar. Det skiljer sig en del mellan kommunerna,
men i de flesta kommuner är det högstadieeleverna som anser att deras elevråd blir mest
lyssnat på. Här finns nästan ingen skillnad mellan könen i hur man besvarat frågan.

Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i
kommunen? (Lupp, 2015)
Det är 21 % av de unga som anser sig ha ganska eller mycket stora möjligheter att föra fram
sina åsikter till de som bestämmer i kommunen. Vansbro kommun sticker ut med ett
starkare resultat, här anser 40% att de har ganska stora eller mycket stora möjligheter till
detta. Övriga kommuner ligger lägre, och det föreligger ingen större skillnad mellan tjejer
och killar.
Vill du vara med och påverka frågor som rör din kommun? (Lupp, 2015)
Det är betydligt fler som vill vara med och påverka frågor i sin kommun, omkring 50% vill
göra det. Lite över 50% av tjejerna och litet under 50% bland killarna. Siffrorna ser likartade
ut på högstadiet och gymnasiet. Bland dem som inte vill vara med och påverka, är det av
många olika orsaker. Några är inte tillräckligt intresserade, medan andra anger att de inte vet
hur de ska göra för att vara med och påverka. Var tionde som inte vill vara med och
påverka anger att det är för att de inte tror att det spelar någon roll.
Andel unga bland de förtroendevalda. (SCB)
Det var 6 % av de förtroendevalda i Dalarna som var 18–29 år mellan 2011–2014. Detta
kan jämföras med den nationella siffran för motsvarande period som var 8%. Mellan 2015–
2018 är det något fler, 9 % i riket och 7 % i Dalarna. Ludvika sticker ut här med hela 13%
12

unga förtroendevalda. I riket såväl som i Dalarna är det ungefär 40% av de unga
förtroendevalda som är kvinnor.

Källa: SCB
Bearbetning av Peter Möller, Region Dalarna

2011-2014

Ludvika

Avesta

Hedemora

Säter

Borlänge

Falun

Mora

Smedjebacken

Älvdalen

Orsa

Rättvik

Leksand

Gagnef

Malung-Sälen

Vansbro

Dalarna

14
12
10
8
6
4
2
0

Riket

procent

Förtroendevalda i kommuner, andel
18-29-åringar

2015-2018

Sammanfattning och analys – ungas påverkan

Det är en låg andel unga som anser sig ha ganska eller mycket stora möjligheter att påverka
de lokala beslutsfattarna, och det är givetvis ett nedslående resultat. Frågorna om hur
elevrådens synpunkter och beslut tas tillvara, och vilka möjligheter de unga har att framföra
sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen baseras på Lupp-undersökningen från
2015. Det ska bli särskilt intressant att se hur detta har utvecklats under de tre år strategin
har funnits, när resultaten av Lupp-undersökningen från 2018 väntas bli klara i årsskiftet
2018/2019. Vi vet att flera kommuner arbetar mycket med ungdomsråd,
medborgardemokrati och andra åtgärder för att minska klyftan mellan politiker och unga
medborgare. Att unga känner att de kan påverka både sina egna liv och Dalarnas utveckling
är avgörande för om Dalarna ska vara en attraktiv region dit unga vill flytta till och välja att
stanna kvar i. Det är dock positivt att se att siffran för dem som vill vara med och påverka
frågor i sin kommun är betydligt högre, runt 50%.
I studieavbrottsprojektet Plugga klart som Region Dalarna driver tillsammans med 14 av
Dalarnas kommuner med stöd av ESF-rådet läggs stort fokus på bemötande. Skolpersonal
arbetar med ett gemensamt förhållningssätt och bemötande gentemot eleverna för att
motivera dem att fortsätta sina studier. Erfarenheter från de första åren med Plugga klart
samt andra verksamheter, både lokala och nationella, visar att arbete med ungdomar där
man lägger sig vinn om att se, bekräfta och bemöta är framgångsrika.
Undersökningen Förtroendevalda i kommuner och landsting (SCB, 2015) visar att unga, i åldrarna
18–29 år, är underrepresenterade i politiken jämfört med hela befolkningen, de utgör 9% av
kommunpolitikerna vilket är 11 procentenheter lägre än andelen i befolkningen. Sedan 2011
har inga större förändringar skett vad gäller representationen av unga förtroendevalda
nationellt. Vidare så är kvinnor generellt underrepresenterade bland de förtroendevalda i
kommunerna. Totalt sett är andelen kvinnor bland de förtroendevalda 43%.
Könsfördelningen är jämnare bland yngre politiker jämfört med äldre. Bland dem under 30
år uppgår andelen kvinnor till 47% jämfört med 37% bland dem 65 år och äldre.
13

Det står klart att den unga generationen i Sverige i dag är politiskt intresserad och aktiv.
Regeringens demokratiutredning som genomfördes 2014, visar att ungas intresse för både
samhällsfrågor och politik är högt och det finns ingen anledning att tro att intresset för
politik eller beredskapen att engagera sig skulle minska över tid. Dagens
ungdomsgeneration är minst lika engagerad som tidigare generationer.
När det gäller andelen unga förtroendevalda så vet vi att de etablerade politiska partierna
kämpar med att få fler unga, aktiva medlemmar på alla nivåer. Det har under en längre
period larmats om sjunkande politiskt engagemang bland unga i Sverige, samtidigt som
engagemanget till stor del ändrat form snarare än sjunkit. Det politiska engagemanget
kanaliseras i allt mindre utsträckning genom de politiska partierna, och andelen medlemmar
har minskat stadigt de senaste decennierna. Bland den yngre delen av befolkningen är dock
utvecklingen stabil: det går inte att se någon stor minskning här under de senaste åren.
(Delbetänkande till Demokratiutredningen, SOU 2015:96.)

Mål: Unga ska känna att de har goda möjligheter att skaffa sig
utbildning och arbete i Dalarna
Vad tycker du om undervisningen på din skola? (Fråga i Lupp, 2015)
Det är 85 % av de unga som anger att de är ganska eller mycket nöjda med undervisningen
på sin skola. Siffrorna skiljer sig inte så mycket mellan högstadiet och gymnasiet, eller
mellan tjejer och killar. Mest nöjda är gymnasieeleverna från Gagnef, Malung-Sälen och
Rättvik.
Hade du ett sommarjobb i somras? (Lupp, 2015)
Det är 38% av de unga som anger att de hade sommarjobb i somras, men skillnaderna
mellan högstadiet och gymnasiet är stora. Det är 21 % av högstadieeleverna men hela 65 %
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av gymnasieeleverna som haft sommarjobb under föregående sommar. Det skiljer sig inte
så mycket mellan könen men det är något fler killar än tjejer som haft sommarjobb på
högstadiet medan det är omvänt på gymnasiet. Det är gymnasieeleverna i Älvdalen, Gagnef,
Smedjebacken och Malung-Sälens kommun som i högst utsträckning angett att de
sommarjobbat.
Skulle du kunna tänka dig att starta ett eget företag i framtiden? (Lupp, 2015 och
Dalabarometern, 2016)
Det är 54 % av gymnasieungdomarna i Dalarna som kan tänka sig att starta eget företag i
framtiden, och det skiljer sig inte särskilt mycket mellan könen. Högst är intresset i
Leksands kommun, där över 60% av gymnasieeleverna anger att de kan tänka sig att starta
ett eget företag. I Dalabarometerns undersökning anger 42% av länets gymnasieelever i
årskurs tre att de är intresserade av att starta företag. Det är 24% av dem som bedömer det
som sannolikt att de startar eget företag i framtiden. Dalabarometern visar också att det är
fler unga med utländsk bakgrund som är intresserade av att starta företag än vad det är
bland de med svensk bakgrund. Dalabarometern är en undersökning som syftar till att
erbjuda mät- och analyserbara data och ge en övergripande regional bild av elevers,
studenters och arbetsgivares attityder till utbildning och arbetsmarknad.
Andel 20-åringar med minst gymnasieutbildning (SCB, 2016)
Bland Dalarnas 20-åringar var det 68% av killarna och 75% av tjejerna som hade minst
gymnasieutbildning år 2016. Det innebär att mer än var fjärde 20-åring i Dalarna inte
fullföljt gymnasiet. I siffrorna ingår även YH-utbildningar men dessvärre inte folkhögskola.
Siffrorna har sjunkit från 2011 då 76% av killarna och 78% av tjejerna hade denna
utbildningsnivå.
När vi tittar på 25-åringarna så är dock andelen med minst gymnasieutbildning väsentligt
högre, 75% av killarna och nästan 78% av tjejerna år 2016. Detta indikerar att det finns ett
betydande antal unga i Dalarna som läser in gymnasiet efter det att de har fyll 20 år. När det
gäller skillnader mellan könen så ser vi att det är fler tjejer än killar som har minst
gymnasieutbildning, men att skillnaden är mindre bland 25-åringarna är 20-åringarna.
Elever som går ut högstadiet med behörighet till gymnasiet (Skolverket, 2017)
Skolverkets statistik visar att andelen elever i Dalarna som inte klarar minimikraven för att
bli antagna till gymnasiet har ökat med 4,8 procentenheter jämfört med 2016. Det betyder
att var femte elev, 20,4% i Dalarna inte klarar behörighetskraven för gymnasiet. I riket i
stort är andelen elever som inte klarar behörighetskraven 17,5%. Enligt Skolverket är det
viktigt att ha flyktingvågen 2015 och 2016 med i beräkningen då man analyserar denna
statistik, samt det faktum att skolor rapporterat nyanländas resultat olika.
Andel behöriga till gymnasiet kopplat till föräldrarnas sysselsättningsgrad
(Supercrossbearbetning från SCB, 2017)
Det är stor skillnad i hur de unga klarar behörighetskraven till gymnasiet beroende på
föräldrarnas sysselsättningsgrad. Bland de elever som går i årskurs 9 där båda föräldrarna
förvärvsarbetar är det ungefär 90 % som klarar behörighetskraven. Om enbart ena
föräldern förvärvsarbetar sjunker andelen något, men den stora skillnaden infinner sig när
ingen av föräldrarna förvärvsarbetar. Då är det enbart 50 % av tjejerna och under 40 % av
killarna som klarar behörighetskraven för gymnasiet.
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Andel som tagit gymnasieexamen inom fyra år på nationella programmen startår
2011/12 (SIRIS, Skolverket, 2017)
Antalet elever som tagit gymnasieexamen inom fyra år är i Dalarna 73%. Här är det stor
variation mellan kommunerna. Ludvika ligger högst med över 80% som tagit
gymnasieexamen inom fyra år, medan Smedjebacken ligger under 40%.
Andel 23–25-åringar i Dalarna som studerar vidare efter gymnasiet – år 2015
(Supercrossbearbetning utifrån SCB, 2016)
När vi tittar på 23–25-åringar i Dalarna som studerat eller studerar vidare efter gymnasiet,
så ser vi en stor skillnad mellan tjejer och killar. Det är betydligt högre andel av tjejerna som
studerar vidare. Skillnaden mellan könen är störst bland unga med svensk bakgrund. Det är
också intressant att se att den grupp som har högst andel som studerar vidare är de unga
med utländsk bakgrund som varit i Sverige i 10 år eller mer, högre andel än de med svensk
bakgrund. Däremot är det låg andel av 23–25-åringarna som varit i Sverige i 3–10 år som
studerar vidare. Andelen med dessa utbildningsnivåer stiger för 24- och 25-åringar, men
skillnaderna mellan könen består.
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Andel 23-25-åringar i Dalarna som studerar
vidare efter gymnasiet - år 2015
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Svensk bakgrund

Källa: Supercrossdatabasen, Dalarna (SCB)
Bearbetning av Peter Möller, Region Dalarna

Utländsk
Utländsk
Utländsk
bakgrund - 0-2 bakgrund - 3-10 bakgrund - > 10
år i Sverige
år i Sverige
år i Sverige
Män

Utländsk
bakgrund - ej
invandrat

Kvinnor

Arbetslöshet (Arbetsförmedlingen, 2017)
Under andra halvan av 2017 är ca 10% av ungdomarna 16–24 år i Dalarna inskrivna som
arbetslösa, år 2016 var det 11,8 % och 2015 13% enligt Arbetsförmedlingen. Siffrorna har
dessutom sjunkit rejält sen 2010 då ungdomsarbetslösheten låg på 17%. Av hela
befolkningen i riket var 7% av den registrerade arbetskraften arbetssökande, och bland hela
befolkningen i Dalarna låg siffrorna ungefär lika eller strax under detta.
Sysselsättningsgrad, (16–24 år, Arbetsförmedlingen, 2016)
Sysselsättningsgraden bland unga i Dalarna 16–24 år är 46% år 2015. Sysselsättningsgrad
mäter andelen av befolkningen i en viss ålder som är sysselsatta. Med sysselsatt menas
personer som har ett jobb. En person räknas som sysselsatt när denna har utfört minst en
timmes arbete under en vecka. Arbetet kan vara som anställd, egen företagare eller att hen
hjälper till i familjens företag. Personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder
inkluderas också som sysselsatta, men inte studerande. Sysselsättningen bland unga i
Dalarna har ökat från 37,8% 2005.
Unga som varken arbetar eller studerar – UVAS (Temaunga, MUCF)
I Dalarna var andelen som varken arbetar eller studerar 7,8% bland 16–24-åringar och
15,7% bland 25–29-åringar år 2014. Siffrorna har legat på ungefär den nivån sen 2008, och
andelen stämmer även överens med bilden av hur det ser ut i riket i stort. (Men
variationerna i olika delar av Sverige är dock stora). Andelen tjejer respektive killar är ganska
jämn i den lägre åldersgruppen, medan tjejer är överrepresenterade bland unga som varken
arbetar eller studerar i åldern 25–29 år. Det är också vanligare bland utrikes födda än inrikes
födda att varken arbeta eller studera, och i synnerhet bland utrikes födda kvinnor. I Dalarna
var skillnaden mellan könen ännu större än i riket i stort år 2014, medan skillnaden mellan
utrikesfödda och inrikes födda i Dalarna tidigare låg i linje med riket i stort.
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Sammanfattning och analys – ungas möjligheter till studier och arbete i
Dalarna
Arbetslösheten generellt är låg i skrivande stund, och ungdomsarbetslösheten både i
Dalarna och i Sverige är lägre än på länge. Dessutom anger många av länets arbetsgivare,
både inom privat och offentlig sektor, att de har svårt att hitta personal med rätt
kompetens. Arbetskraftsbehoven hos länets arbetsgivare pekar på att det räcker långt med
en gymnasieutbildning i flera branscher, och särskilt yrkesutbildning efterfrågas i nuläget.
Samtidigt ökar hela tiden kunskapskraven på arbetsmarknaden generellt och därmed även
kraven på eftergymnasial utbildning. Det innebär att Dalarna behöver möta båda
utmaningarna parallellt. Fler bör få möjlighet att ta en yrkesexamen samtidigt som antalet
som fortsätter studera vid en eftergymnasial utbildning helst ska öka för att möta
arbetsmarknadens behov.
När vi tittar på 23–25-åringar i Dalarna som studerat eller studerar vidare efter gymnasiet,
så ser vi en stor skillnad mellan tjejer och killar. Det är betydligt högre andel av tjejerna som
studerar vidare. Det är särskilt intressant att se att skillnaden mellan könen är störst bland
unga med svensk bakgrund. Det är också intressant att se att den grupp som har högst
andel som studerar vidare är de unga med utländsk bakgrund som varit i Sverige i 10 år eller
mer, högre andel än de med svensk bakgrund. Däremot är det låg andel av 23–25-åringarna
som varit i Sverige i 3–10 år som studerar vidare. Detta har med stor sannolikhet att göra
med att det är avgörande för utbildningsnivån i vilken ålder man kommer till Sverige. Det
är särskilt tufft för skolresultaten att komma till ett nytt land i skolåldern, t ex på grund av
språkutvecklingen i den åldern. (Integration – utrikes föddas etablering i arbets- och samhällslivet.
SCB, 2016)
När det gäller intresset för egenföretagande så ser vi att ungefär hälften av de unga anger att
de vill starta eget i framtiden, däremot har andelen elever som startar UF-företag i Dalarna
sjunkit. Läsåret 2016/2017 startade 24% av gymnasieeleverna ett UF företag. Det är en
minskning från 27% av eleverna året innan. Detta medan UF växer i många andra regioner.
Men vi vet dessvärre för litet om övriga insatser för att öka entreprenörskapet bland unga i
Dalarnas kommuner för att säga hur det ser ut generellt i Dalarna. Men att andelen som
deltar i UF minskar kan innebära att unga missar möjligheten att testa på entreprenörskap
under gymnasiet. (Ung företagsamhet Dalarna, 2017).
Samtidigt som vi ser en positiv utveckling med lägre arbetslöshet och högre sysselsättning i
Dalarna, så är det dessvärre många som slutar högstadiet utan godkända betyg och
behörighet till gymnasieskolan. Under 2017 var det var femte elev som gick ut 9: an i
Dalarna som inte klarade behörighetskraven för gymnasiet, och var fjärde 20-åring saknade
gymnasieutbildning 2016. Detta är problematiskt för de ungas etablering eftersom det är en
betydligt högre andel personer utan gymnasieutbildning som är arbetslösa i jämförelse med
de som har minst gymnasieutbildning. I Dalarnas län ligger arbetslösheten på 22,4%
respektive 4,9% i dessa grupper. (Arbetsförmedlingens rapport Arbetsmarknadsutsikterna våren
2017 – Dalarnas län.)
Av de elever som inte uppnår målen för gymnasieskolan i Sverige idag är unga vars
föräldrar har låg utbildningsnivå samt unga utrikesfödda överrepresenterade. Det skiljer sig
dock mycket åt beroende var de är födda, när de invandrade till Sverige samt vilken grund
för bosättning som de har. Föräldrarnas utbildningsnivå har stor betydelse för om de unga
når målen eller inte, och detta gäller både inrikes och utrikes födda elever. För inrikes födda
elever är det nästan fyra gånger så vanligt att uppnå gymnasiebehörighet om föräldrarna har
lång eftergymnasial utbildning jämfört med alla inrikes födda. För utrikes födda är samma
sannolikhet nära tre gånger så hög som jämfört med alla utrikes födda. (Integration – utrikes
föddas etablering i arbets- och samhällslivet. SCB, 2016)
Föräldrarnas sysselsättningsgrad är också av stor betydelse för hur de unga klarar sina
studier. I Dalarna ser vi hur runt 90 % av eleverna i 9:an med två förvärvsarbetande
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föräldrar klarar behörighetskraven för gymnasieskolan, medan enbart 50 % av tjejerna och
knappt 40 % av killarna vars föräldrar inte förvärvsarbetar klarar dessa krav. Redan då
enbart den ena föräldern förvärvsarbetar sjunker studieresultaten i gruppen. Här ärvs en
ojämlikhet över generationer om vi inte får till ett bättre stöd för dessa elevgrupper.
Vi ser en liten ökning av studieavbrotten på gymnasiet i Dalarna under det senaste året,
men en stor del av avbrotten finns inom IM-språk. Dessa avbrott orsakas ofta av
utvisningar eller flytt till annat boende på grund av beslut ifrån Migrationsverket, skäl som
den enskilda skolan inte kan påverka. Om vi istället enbart tittar på de nationella
programmen så ligger avbrotten i stort sett stilla, eller sjunker något. Inom projektet Plugga
Klart ser man också att av de elever som inom projektets ramar identifierats som elever i
riskzon att avbryta sina studier så har 85% hittills stannat kvar, endast 28 av 195 deltagare i
projektet har valt att avbryta sina studier.
Ett frustrerande resultat i tider av låg arbetslöshet och god konjunktur i både Sverige och
Dalarna är att siffrorna för andelen av de unga som varken arbetar eller studerar ligger kvar
på samma nivå. Andelen har inte ökat men det är bekymmersamt att inte detta problem
minskar när arbetslösheten gör det. Det är också viktigt att fundera över varför det är fler
tjejer än killar bland de äldre ungdomarna som varken arbetar eller studerar, samt varför
andelen unga som varken arbetar eller studerar är särskilt stor bland utrikesfödda kvinnor?
Som vi skrivit tidigare i denna nulägesbeskrivning, angående ungas psykiska hälsa, så är
risken för långvarigt utanförskap och psykisk ohälsa stor bland unga som varken arbetar
eller studerar.
När det gäller orsakerna till varför man hamnar i denna form av utanförskap, så finns det en
rad olika skäl till detta som brukar lyftas fram. Det kan handla om bemötandet i skolan,
lärares engagemang och brister i studiemiljön. Det kan också handla om individuella
faktorer som skoltrötthet och långvarig fysisk eller psykisk sjukdom. Samordnaren för unga
som varken arbetar eller studerar betonar även att det är en högre andel barn till föräldrar
med minst en långtidsarbetslös förälder som återfinns i gruppen, samt att föräldrarnas
utbildningsbakgrund har betydelse. En annan grupp som är tydligt överrepresenterad i
gruppen unga som varken arbetar eller studerar är unga som gått gymnasiesärskolan.
(Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar, SOU 2017:9).
Hur kommer man tillrätta med problemen då? Regeringens samordnare för unga som
varken arbetar eller studerar lyfter bland annat upp behovet av tidiga insatser och
samordning mellan barn- och ungdomsvård eftersom hälsa har så stor betydelse för ungas
etablering. Något som också lyfts fram i en fördjupad länsgemensam analys och
handlingsplan för barn och unga som enheten för hälsa och välfärd på Region Dalarna
arbetat fram tillsammans med Landstinget Dalarna och representanter från socialtjänster
och ungdomsmottagningar i kommunerna. Samordnaren för unga som varken arbetar eller
studerar förordar också att ansvaret för unga mellan 20–25 år behöver tydliggöras i
kommunerna, att stödet till etablering för unga med funktionsnedsättning behöver stärkas
samt att det behövs mer studier om unga som varken arbetar eller studerar, både vad gäller
kunskap om vilka som ingår i gruppen och effektstudier kring vilka åtgärder som fungerar.
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Övergripande slutsatser
Vid en granskning av indikatorerna i strategin Dalarna – Sveriges bästa ungdomsregion ser
vi följande tendenser inom strategins tre målområden:

! Det är stor skillnad mellan tjejer och killar när det kommer till hälsa. Lupp-enkäten visar
att unga tjejer skattar sin hälsa som sämre än vad killarna gör. På gymnasiet är det 80% av
killarna, men bara 61% av tjejerna som anger att de har en ganska eller mycket bra hälsa.

! Även vad gäller nedsatt psykiskt välbefinnande bland unga i Dalarna 16–29 år är det stor
skillnad mellan könen. Det är 16% av killarna och 29% av tjejerna som lider av nedsatt
psykiskt välbefinnande enligt Folkhälsomyndigheten.

? Nedsatt psykisk ohälsa är vanligare bland tjejer än bland killar generellt, och bland

orsakerna brukar normer och samhällsideal lyftas fram. Men varför skiljer det sig så mycket
mellan olika kommuner i Dalarna? Hur kommer det sig att skillnaden mellan tjejers och
killars psykiska ohälsa är större i vissa kommuner än i andra? Lyckas en del kommuner med
att skapa mer effektiva skyddsfaktorer mot ohälsan, medan andra har mer ojämlik tillgång
till socialtjänst eller stöd från ungdomsmottagningar eller är det snarare normer och socialt
tryck som slår hårdare mot tjejer på vissa orter än andra? Skillnaderna i psykisk hälsa är
något vi behöver ta med oss i vidare analyser och inte minst i arbetet med nästa Luppenkät.

! Att fler unga går klart gymnasiet och att vissa dessutom väljer att studera vidare är

avgörande både för individens möjlighet till arbete och fortsatt utbildning och för att
Dalarna som län ska klara sin kompetensförsörjning framöver. När det gäller unga som
studerar vidare efter gymnasiet ser vi att unga utrikes födda 23–25 år som varit i Sverige en
kortare tid har en lägre utbildningsgrad medan de som varit här i minst tio år har något
högre utbildningsgrad än de svenskfödda ungdomarna i samma ålder.

! Den psykiska ohälsan bland unga som varken arbetar eller studerar är utbredd. Psykisk

ohälsa kan vara både orsak till och konsekvens av ett sådant utanförskap. Att arbeta
parallellt med ungas psykiska hälsa och att minska skolavbrott är därför centralt för att unga
ska vara del i samhället och känna sig sedda. När det gäller ungas psykiska ohälsa har
samverkan mellan olika aktörer pekats ut som en central punkt för att nå resultat i arbetet.

! Det är en låg andel unga som anser sig ha stora möjligheter att påverka de lokala

beslutsfattarna. Vi vet dock att flera kommuner arbetar mycket med ungdomsråd,
medborgardemokrati och andra åtgärder för att minska klyftan mellan politiker och unga
medborgare och ser fram emot resultatet av nästa Lupp-enkät 2018/2019. Det är dock
positivt att se att siffran för dem som vill vara med och påverka frågor i sin kommun är
betydligt högre, runt 50%. Men här finns en lång väg kvar till målet om att alla unga i
Dalarna ska känna att de kan påverka utvecklingen i länet.

? Undersökningen Förtroendevalda i kommuner och landsting (SCB, 2015) visar att unga, i

åldrarna 18–29 år, är underrepresenterade i politiken jämfört med hela befolkningen. När
det gäller andelen unga förtroendevalda så vet vi att samtliga etablerade politiska partier
kämpar med att få fler unga, aktiva medlemmar på alla nivåer. Demokratiutredningen från
2016 visar dock att den unga generationen i Sverige i dag är både politiskt intresserad och
aktiv. Dagens ungdomsgeneration är minst lika engagerad som tidigare generationer men
det politiska engagemanget kanaliseras i lägre utsträckning genom de politiska partierna
utan tar andra former. Bland den yngsta delen av befolkningen är utvecklingen dock stabil.
Kanske kommer andelen partiaktiva i befolkningen att stabiliseras på en lägre nivå?
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! Det är en övervägande majoritet av både högstadie- och gymnasieeleverna i Dalarnas

kommuner som är ganska eller mycket nöjda med undervisningen på sina skolor, 85%.
Detta är viktigt att ha med sig i dessa dagar då skolan får mycket negativ publicitet och ofta
lyfts som problem. Till detta kommer också MUCF: s nationella statistik om att 95% av de
unga både på högstadiet och gymnasiet känner sig trygga i skolan.

! Inte lika positiv är bilden vad gäller behörigheten till gymnasiet. Var femte niondeklassare

i Dalarna klarar inte minimikraven för att komma in på gymnasiet. Detta är särskilt allvarligt
då gymnasiestudier gör en avsevärd skillnad för ungas möjligheter till arbete. Av de elever
som inte uppnår målen för gymnasieskolan i Sverige idag är unga vars föräldrar har låg
utbildningsnivå samt unga utrikesfödda överrepresenterade. Dessutom är det fler tjejer än
killar som har behörighet till gymnasiet. Föräldrarnas sysselsättningsgrad är också av mycket
stor betydelse för hur de unga klarar sina studier. Redan då enbart den ena föräldern
förvärvsarbetar sjunker studieresultaten i gruppen och då ingen av föräldrarna
förvärvsarbetar är det under 50 % som klarar kraven för gymnasiet. Här ärvs en ojämlikhet
över generationer i Dalarna om vi inte lyckas bryta detta.

? Arbetslösheten är den lägsta på många år, både i befolkningen i sin helhet och bland

unga i Dalarna specifikt. Ändå ligger andelen av de unga som varken arbetar eller studerar
kvar på runt 10%. Hur kommer det sig att andelen unga som varken arbetar eller studerar
inte sjunker när arbetslösheten gör det? För att ta reda på det behöver vi veta mer om den
här heterogena gruppen, vad gör de? Vilken bakgrund har de? Hur ser föräldrarnas
utbildningsbakgrund och sysselsättning ut? Vilka insatser har fungerat i andra regioner?
Regeringens samordnare för unga som varken arbetar eller studerar lyfter fram behovet av
samordning och tidiga insatser, och ansvaret för unga som är 20–25 år behöver förtydligas.
Både MUCF och Samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar lyfter också fram
vikten av ett genomtänkt och bra bemötande av unga ifrån de vuxna som arbetar i skolan,
något som projekten Plugga klart och Unga till arbete också identifierat som avgörande.
Tillsammans ger en genomgång av indikatorerna i denna nulägesbeskrivning en bild av att
unga i Dalarna har det bra eller mycket bra och att levnadsvillkoren för unga i Dalarna är
stabila över tid, men att det finns grupper av unga som mår sämre och/eller har sämre
möjligheter än andra unga. Generellt så har unga tjejer sämre psykisk hälsa, medan killarna
presterar sämre i skolan och har lägre utbildningsnivå. Det finns stora utmaningar för de
unga nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden i Dalarna, samtidigt som vi ser att
utrikes födda som varit i Sverige en längre tid har minst lika hög utbildningsnivå som de
svenskfödda. Precis som i Sverige i stort finns en ojämlik utveckling både vad gäller hälsa,
sysselsättning och utbildningsnivå som kan skapa problem för individer och grupper att
etablera sig på arbetsmarknaden. De riskerar att hamna i ett långvarigt utanförskap, vilket i
sin tur ofta påverkar den psykiska hälsan. Detta kan också få konsekvenser för samhället i
stort vad gäller välfärd, trygghet, sammanhållning, och regional utveckling om vi inte lyckas
skapa en positiv utveckling för alla unga oavsett kön, bakgrund, funktionsvariationer eller
sexuell läggning. Något som lyfts på nationell nivå i rapporten Vår tids stora samhällsomdaning
som SKL gav ut 2016. Alla unga är viktiga. Alla unga behövs i Dalarna, för att klara
arbetsmarknadens behov av arbetskraft men också för den regionala utvecklingen i stort.
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