Gävleborg
LUPP 2016
LUPP står för Lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är ett enkätverktyg för att följa
upp ungas livssituation. Enkäten tar ett brett grepp om ungas vanor och attityder
gällande skola, fritid, inflytande, trygghet, hälsa, arbete och framtid.

Lupp 2016 besvarades av ca 4500
ungdomar i åk 8, år 2 på gymnasiet
och bland 19-25-åringar i Gävleborgs
län. Här presenteras ett urval av
resultatet för de som svarat.

Var du en av dem?

av ungdomarna i åldrarna
19-25 år vill vara med och påverka
i frågor som rör den kommun de bor i.
tror att de har mycket stora eller
ganska stora möjligheter att föra fram
sina åsikter till de som bestämmer.

45%
15%

Föreningsdeltagandet sjunker med
åldern. 37 % av länets 19-25 åringar är
medlemmar i någon förening,
jämnfört med ca 63 % bland
de i årskurs 8.

”Lyssna mer på unga och
förminska inte de som försöker.”
Ung 19-25 år

Majoriteten av ungdomarna i länet
uppger att de oftast eller alltid känner sig
trygga på nätet. Den upplevda tryggheten
sjunker något ju äldre man blir.

Majoriteten av ungdomarna
svarar att de är nöjda med
livet som helhet.
De två viktigaste utmaningarna för
Gävleborg att lösa är:
Tillgången till bostäder och arbeten,
det tycker länets unga i åldrarna 19-25 år.
Länets killar har ett större politiskt
intresse än länets tjejer, däremot
är majoriteten av tjejerna mer
intresserade av samhällsfrågor och
vad som händer i andra länder.

Andelen ungdomar som flera gånger
i veckan eller varje dag känner sig
stressade har ökat de senaste åren.
Mest stressade känner sig tjejer i
årskurs 2 på gymnasiet.
av ungdomarna i åldern
19- 25 år vet inte vart de ska
vända sig för att få hjälp om de skulle bli
illa behandlade eller må dåligt.

40%

Behöver du hjälp,
vänd dig till 1177.se eller Umo.se

VILL DU VETA MER?
Region Gävleborg
www.regiongavleborg.se/lupp

