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Varför är detta
viktigt?



Behövs ökad kunskap
om invånares livsvillkor
• Sverige får kritik från FN om bristfällig information

om sina invånare

• Med intersektionell analys av lokal data träder nya
resultat fram – studien ger en djupare och mer
nyanserad helhetsbild som annars missas

• Inspirerande exempel på hur kommuner skulle
kunna arbeta med evidens som bas för
policyutformning

• Viktig metodutveckling – fortfarande en metod
som utforskas



Vi har tagit fram en nulägesanalys
över livsvillkoren för barn och unga
• Syftar till att ge en lägesbild över elevers livsvillkor utifrån fyra

teman:

1. Fysisk hälsa

2. Psykisk hälsa

3. Skolgång

4. Fritid

• Analysen tar avstamp i de sju diskrimineringsgrunderna

• Analysen har även gjorts utifrån stadsområde

• Analysen utgår från Region Skånes folkhälsoenkät för barn och
unga från 2021

Vi har analyserat frågorna
utifrån

1. Kön

2. Könsidentitet och
könsuttryck

3. Födelseland och utländsk
bakgrund

4. Funktionsnedsättning

5. Ålder/årskurs

6. Socioekonomi



Övergripande resultat



Övergripande resultat
för barn och unga i
Helsingborg
• Flickor uppger i högre grad än pojkar att de mår

dåligt

• Transpersoner skattar att de mår och har det
sämre än vad cispersoner gör

• Barn och unga med utländsk bakgrund skattar
sämre i frågor kopplat till skola och fritid

• Barn och unga med en funktionsnedsättning
uppger att de har en sämre hälsa

• Socioekonomisk bakgrund påverkar barns och
ungas sociala sammanhang



Flickor uppger i högre grad
än pojkar att de mår dåligt
• Flickor skattar generellt lägre värden än vad

pojkar gör inom samtliga teman

• Elever – och framför allt flickor – skattar sämre ju
äldre de blir

• De indikatorer där pojkar skattar sämre än flickor
är kopplat till skola och vänner

• Pojkar uppger i lägre utsträckning att de får hjälp
med studier hemma

• Pojkar saknar oftare en nära vän



Flickor i Helsingborg uppger i högre grad än
pojkar att de mår dåligt och är mer stressade
Andelen elever som skattat att deras hälsa är dålig eller
ganska dålig, sett till kön och årskurs
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Andel elever som ofta känner sig stressade i sin
vardag, sett till kön och årskurs
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Transpersoner skattar att de
mår och har det sämre än vad
cispersoner gör
• Elever har fått svara på vilket juridiskt kön de har och

vilket kön de identifierar sig med

• Uppger genomgående att de har en mer negativ
uppfattning om sina livsvillkor

• Rör sig mindre

• Är mer stressade

• Mindre utsträckning nöjd med sig själv

• Trivs sämre i skolan

• Har mer sällan en nära vän



Transpersoner i Helsingborg uppger att de har
sämre hälsa och ser mindre ljust på framtiden
Andelen elever som skattat att deras hälsa är dålig eller
ganska dålig, sett till könsidentitet

Andel elever som uppger att de ser mycket ljust eller
ganska ljust på framtiden, sett till könsidentitet
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Barn och unga med utländsk
bakgrund skattar sämre i frågor
kopplat till skola och fritid
• Generellt små skillnader mellan barn och unga med

och utan utländskt bakgrund när det kommer till
fysisk och psykisk hälsa

• Men när det kommer till skola och fritid skattar barn
och unga med utländsk bakgrund generellt lägre

• Trivs sämre i skolan

• Får mer sällan läxhjälp hemma

• Är mer sällan aktiva i föreningar

• Saknar oftare en nära vän



Elever i Helsingborg med utländsk bakgrund är
i mindre utsträckning föreningsaktiva
Andel elever som aldrig, nästan aldrig eller sällan får
hjälp med studier hemma, sett till utländsk bakgrund
och kön

Andel elever som uppger att de inte har någon nära
vän, sett till utländsk bakgrund och årskurs

6%
5% 5%

8% 9%

12%

Åk 6 Åk 9 Gy åk 2

Elever utan utländsk bakgrund

Elever med utländsk bakgrund

19%

30%

18%

28%

Utan utländsk bakgrund Med utländsk bakgrund

Pojke Flicka



Barn och unga med en
funktionsnedsättning uppger
att de har en sämre hälsa
• Elever med en funktionsnedsättning uppger att de

mår sämre och har en sämre hälsa än barn och unga
utan en funktionsnedsättning

• Gäller både för flickor och pojkar

• Gäller över alla tre årskurser

• T.ex. uppger elever med en funktionsnedsättning i
lägre grad

• att de känner sig nöjda med sig själva

• att de trivs med livet

• att de har en ljus framtidssyn



Barn och unga med en funktionsnedsättning
uppger att de har en sämre hälsa
Andelen elever som skattat att deras hälsa är dålig eller
ganska dålig, sett till funktionsnedsättning, kön och
årskurs

Andel elever som uppger att de ser mycket ljust eller
ganska ljust på framtiden, sett till funktionsnedsättning
och kön
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Socioekonomisk bakgrund
påverkar barns och ungas
sociala sammanhang
• Barn och unga som är trångbodda skattar sämre i

frågor som rör skola och fritid

• Barn och unga som har en förälder som arbetar
uppger oftare att de har sämre livsvillkor än vad barn
och unga där ingen eller båda föräldrarna arbetar gör

• Skillnaderna mellan barn och unga i de olika
områdena är generellt små



Socioekonomiska förutsättningar påverkar
elevers skola och fritid i Helsingborg
Andel elever som rör sig mindre än 30 minuter per dag,
sett till föräldrars sysselsättning och kön

Andel elever som aldrig, nästan aldrig eller sällan får
hjälp med studier hemma, sett till trångboddhet och kön

22%
20% 21%

37%

33%
35%

Pojke Flicka Totalt

Ej trångbodd Trångbodd

17%

28% 28%

12% 12%

21%

15%

21%

24%

Båda föräldrar
förvärvsarbetar

En förälder
förvärvsarbetar

Ingen förälder
förvärvsarbetar

Flicka Pojke Totalt



Frågor?
ulrika.savje@ramboll.com




