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BAKGRUND 
Karlstad kommun har för fjärde omgången genomfört den så kallade LUPP-enkäten. LUPP 

genomförs nationellt av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) där Karlstad 

kommun valt att gå med för att på ett enkelt sätt kunna följa upp hur ungas situation ser ut lokalt 

och hur det förändrats över tid. Detta för att kunna utveckla en effektiv ungdomspolitik där flera 

sektorer samverkar och samarbetar. Attityd i Karlstad har på uppdrag av 

kommunledningskontoret bearbetat insamlade data, sammanställt resultatrapport och vidare 

analyserat resultatet sett till främst förändringar mellan undersökningsåren samt kopplat till 

relevanta sekundärkällor och sekundärstatistik. Resultatet av analysen är sammanställt i denna 

rapport.   

SYFTE 

Syftet med undersökningen är att ge Karlstads kommun kunskap om hur ungdomar som lever 

och rör sig i Karlstad kommun har det och vad de tycker är viktigt. Syftet med analysrapporten är 

att komplettera resultatrapporten med en övergripande analys av alla sju frågeområden i LUPP 

kopplat till relevanta sekundärkällor och sekundärstatistik.  

GENOMFÖRANDE 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF, tidigare Ungdomsstyrelsen) har 

utvecklat en modell för uppföljning och utveckling av en kunskapsbaserad kommunal 

ungdomspolitik som bygger på en så kallad LUPP-enkät (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). 

 

Enkäten är uppdelad i sju temaområden såsom Fritid, Skola, Politik, samhälle & inflytande, 

Trygghet, Hälsa, Arbete och Framtid. En viktig utgångspunkt för enkäten är att den är 

sektorsövergripande och därför är enkäten utformad för att kunna användas både inom en 

enskild sektors verksamhet men även övergripande. Enkäten genomförs elektroniskt i skolan och 

MUCF står för all teknik och programvara som behövs för datainsamlingen.  

 

Attityd i Karlstad AB har sedan fått tillgång till databas, levererad från kontakt på Karlstads 

kommun, och har tagit fram totalresultat med relevanta korskörningar. Resultatet har ställts i 

relation till utvalda bakgrundskörningar såsom kön, årskurs och undersökningsår. 

 

På grund av ändringar i MUCF:s frågebatteri och förändringar i svarsskalor har vissa jämförelser 

mellan undersökningsåren inte varit möjliga och presenteras därför separat. MUCF har heller 

inte levererat databasen innehållande efterfrågade postnummer-variabel vilket gör att 2017 års 

mätning saknar beskrivning av ungdomarnas boendeort. Resultatet från tidigare mätningar har 

justerats med hänsyn till detta och presenteras på totalnivå, inkluderande alla elever oberoende 

var de bor.  

BORTFALLSANALYS 

Bruttourvalet i denna undersökning varit skolor som själva tackat ja till att delta i årets LUPP-

enkät. Deltagande skolor: Frödingskolan, Hultsbergsskolan, Ilandaskolan, Mariebergsskolan, 

Norrstrandsskolan, Nyeds skola, Rudsskolan, Vålbergsskolan, Internationella Engelska skolan, 

Nobelgymnasiet, Sundstagymnasiet, Tingvallagymnasiet, Älvkullegymnasiet och Thorén Business 

School. Totalt bruttourval är 2 179 ungdomar. Av dessa har 1 455 ungdomar svarat på enkäten, 

vilket ger en svarsfrekvens på 66 procent.  

 

2017 års undersökning har en svarsfrekvens på 66 procent. Detta att jämföra med 70 procent 

2014, 63 procent 2011 och 76 procent 2008. Trots en minskning sedan förra mätningen är 
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svarsfrekvensen fortsatt hög, vilket är positivt sett till att resultatet kan anses representativt för 

målgruppen och att vi kan dra slutsatser utifrån resultatet.  

 

När vi bryter ner svarsfrekvensen per skola ser vi att Vålbergskolan (90%) är något 

överrepresenterade och Mariebergsskolan underrepresenterade (45%) bland högstadieskolorna. 

Sundstagymnasiet (79%) är något överrepresenterade medan Nobelgymnasiet är 

underrepresenterade (33%) bland gymnasieskolorna. 

 

SKOLA ELEVER SOM SVARAT TOTALT ANTAL ELEVER SVARSFREKVENS 

HÖGSTADIET    

Frödingskolan 43 51 84 

Hultsbergsskolan 37 52 71 

Ilandaskolan 126 143 88 

Mariebergsskolan 47 105 45 

Norrstrandsskolan 106 172 62 

Nyeds skola 29 34 85 

Rudsskolan 121 148 82 

Vålbergsskolan 37 41 90 

Internationella Engelska skolan 128 151 85 

Totalt 674 897 75 

    

GYMNASIET    

Nobelgymnasiet 120 368 33 

Sundstagymnasiet 215 272 79 

Tingvallagymnasiet 135 216 63 

Älvkullegymnasiet 237 329 72 

Thorén Business School 73 117 62 

Totalt 781 1302 60 

TOTALT 1 455 2 199 66 
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SAMMANFATTNING PER FRÅGEOMRÅDE 
För att på ett bra sätt kunna göra insatser i en kommun, som riktar sig till ungdomar måste 

underlaget baseras på verkligheten. Ungdomarna är experter på sina liv och det bästa man kan 

göra är att fråga dem om deras eget liv. LUPP är en nationell undersökning som cirka hälften av 

alla Sveriges kommuner någon gång har använt sig av, och är ett verktyg för att få veta hur 

kommunens ungdomar tänker, känner och mår. 1 

 

Rapporten inleds med en sammanfattning av resultatet från 2017 års LUPP-mätning för att sedan 

gå vidare med att presentera vår analys av resultatet.  

 

Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet från 2017 års LUPP-mätning utifrån 

respektive frågeområde: Fritid, Skola, Politik, samhälle och inflytande, Trygghet, Hälsa, Arbete och 

Framtid. Resultat presenteras i text och kopplar till viktiga nedslag utifrån totalresultat, kön, 

årskurs och undersökningsår. För att se diagram och signifikanta skillnader, se Resultatrapport 

(2018). 

FRITID  

Idrott, dataspel och naturen 

De tre mest förekommande fritidsaktiviteter som ungdomarna utövar varje dag är att 

träna/idrotta (63 procent), spela tv-spel, onlinespel eller dataspel (42 procent) som var ett nytt 

svarsalternativ för 2017, samt att vara ute i naturen (26 procent).  

 

Det är fler killar än tjejer som uppger att de spelar tv-spel, onlinespel eller dataspel varje dag, 70 

procent av killarna jämfört med 13 procent av tjejerna. I jämförelse med killarna är det fler tjejer 

som läser böcker, tidningar, artiklar, bloggar eller liknande (28 procent jämfört med 18 procent) 

samt håller på med foto, film, målning och pyssel (19 procent jämfört med sju procent). 

 

Aktiviteter som att gå på konsert, teater, musikal eller museum är något som ungdomarna gör 

någon gång per år. 

 

66 procent har svarat att de har en del andra intressen som inte täcks in i alternativen och har då 

kommenterat med aktiviteter som att titta på serier och Youtube, skruva med bilar, laga mat, 

fiska och jaga, umgås med kompisar eller familj, eller att vara aktiv i kyrkan. 2  

Saker att göra på fritiden 

75 procent tycker att det finns saker att göra på fritiden, vilket är två procentenheter lägre än 

2014. Generellt är killarna mer nöjda med mängden fritidsaktiviteter, 31 procent tycker att det 

finns väldigt mycket att göra jämfört med 24 procent av tjejerna. Killarna tycker till större 

utsträckning än tjejerna att det inte heller saknas några fritidsaktiviteter där de bor, 49 procent 

jämfört med 35 procent av tjejerna.  

 

Gymnasieeleverna är mindre nöjda med vad som finns att göra på fritiden och uppger i högre 

grad än högstadieeleverna att det finns lite att göra på deras fritid, 26 procent jämfört med 17 

procent av högstadieeleverna.  

                                                        
1 MUCF, Det här kan du göra inom ungdomspolitik, https://www.mucf.se/det-har-kan-du-gora-

inom-ungdomspolitik (Hämtad 2018-02-06) 
2 Resultatrapport 2018:27–31 

https://www.mucf.se/det-har-kan-du-gora-inom-ungdomspolitik
https://www.mucf.se/det-har-kan-du-gora-inom-ungdomspolitik
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Det är 26 procent av ungdomarna tycker att det saknas fritidsaktiviteter där de bor. De saknar 

främst ställen att hänga på, såsom en fritidsgård, idrottsplatser och mysiga caféer. Lokaler som 

efterfrågas är också ”klubbar” för de som inte är 18 år men ändå inte är barn längre. Det 

efterfrågas också olika utom- och inomhusaktiviteter, såsom en skatepark, BMX-park, minigolf, 

crossbanor, promenadslingor, programmeringsträffar, öppna föreläsningar samt fler aktiviteter 

för unga som inte tycker om idrott. Gällande aktiviteter tar flera ungdomar upp att det måste 

finnas bra och fler aktiviteter som inte kostar så mycket, vilket också nämndes 2014. Begränsade 

ekonomiska möjligheter visas också i att 40 procent instämmer helt eller delvis i att det finns 

saker att göra på fritiden men att det kostar för mycket.  

 

Ungdomarna uttrycker också svårigheten i att mycket aktiviteter är i centrala Karlstad. Dåliga 

bussförbindelser med få avgångar menar några ungdomar gör att de inte kan ta del av Karlstads 

utbud. 34 procent instämmer helt eller delvis i att det finns saker att göra på fritiden men att de 

inte kan ta sig dit. 3 

Var ungdomar ses 

Den mest populära platsen att träffa sina kompisar är hemma hos varandra (82 procent), det är 

något fler tjejer än killar som träffar sina vänner hemma. Killar svarar i större utsträckning än 

tjejerna att de träffar sina kompisar via sociala medier och på internet, i någon idrottshall eller 

utomhus.  

 

Andelen ungdomar som träffas i gallerior eller i köpcentrum och i centrum/på stan har ökat 

sedan 2014, samt att det återigen är fler ungdomar som träffar sina kompisar utomhus, 31 

procent 2017 jämfört med 15 procent 2014. Det är främst högstadieelever som träffar sina 

kompisar utomhus, 37 procent jämfört med 26 procent av gymnasieeleverna. 4 

Fortsatt minskning av medlemskap i föreningsverksamhet 

Andelen ungdomar som är medlem i någon slags förening har fortsatt att minska. I årets LUPP-

mätning är 61 procent medlem i någon slags religiös förening eller församling, kultur- eller 

idrottsförening, politiskt ungdomsförbund, frilufts-, data- eller spelförening, jämfört med 65 

procent 2014 och 78 procent 2011. 5 

SKOLA 

Trivsel på skolan 

Inför 2017 års mätning har svarsskalan gällande hur ungdomarna tycker att det är på skolan 

ändrats, från en 5-gradig till 4-gradig skala. Det gör att jämförelser med tidigare LUPP-mätningar 

blir svårt. Det vi kan se är att de som tidigare varit något osäkra om stämningen på sin skola varit 

bra eller dålig, har 2017 blivit mer negativt inställda till trivseln. De 13 procent som 2014 svarade 

”varken eller” svarar idag att de till viss del eller inte alls trivs med stämningen på deras skola.   

 

81 procent uppger att trivs med stämningen på sin skola. Det är något fler gymnasieelever än 

högstadieelever som trivs med stämningen på sin skola, 42 procent jämfört med 29 procent. 

Högstadieelever uppger i större utsträckning än gymnasieelever att våld och mobbning 

förekommer på skolan. Högstadieelever uppger också i högre grad än gymnasieelever att skolans 

                                                        
3 Resultatrapport 2018:22–25 
4 Resultatrapport 2018:26 
5 Resultatrapport 2018:32–33 

 



UNGDOMSE NK ÄTEN LU PP  K ARL STAD  2017  

A t t i t y d  i  Ka r l s t ad  AB  2 018   8  

personal inte lyssnar till elevrådet/elevkåren samt att skolans personal inte behandlar killar och 

tjejer lika. Gymnasieelever är mer nöjda med hur det är på deras skola än högstadieelever. 6 

Skolfunktioner 

79 procent av ungdomarna tycker att skolmiljön är bra. Tillgången till datorer i skolan är över 

hälften mycket nöjda med, 54 procent, och här är det främst gymnasieelever som är nöjda, 93 

procent jämfört med 63 procent bland högstadieeleverna. Möjligheten till att få extrahjälp och 

stöd i skolan är något som uppfattas som bra, 40 procent är mycket nöjda, och här är det främst 

killar som är mycket och ganska nöjda, 42 procent jämfört med 29 procent av tjejerna. Tjejerna 

tycker att möjligheten att få extra hjälp och stöd i skolan är mindre och inte alls bra, 20 procent 

jämfört med 14 procent av killarna.  

  

Inför 2017 års mätning har svarsskalan gällande vad ungdomarna tycker att om skolans olika 

funktioner ändrats, från en 5-gradig till 4-gradig skala. Det gör att jämförelser med tidigare LUPP-

mätningar blir svåra att göra. Vi kan inte se några större förändringar i vad ungdomarna tycker 

förutom att de 21 procent som tidigare var något osäkra kring sin inställning till skolmaten nu i 

2017 års mätning är negativa. 50 procent tycker att skolmaten är mindre bra samt inte alls bra. 7 

Medbestämmande i skolan 

Generellt har viljan att vara med och bestämma i skolan sjunkit något i jämförelse med tidigare 

LUPP-mätningar. Minskningen ser vi speciellt inom frågor gällande vad eleverna ska få lära sig i 

skolan och skolmiljön inomhus. Vi ser samtidigt att allt fler ungdomarna i större utsträckning 

upplever att de får vara med och bestämma inom dessa frågor än tidigare.  

 

Trots minskad vilja vara med och bestämma i skolan är intresset för medbestämmande i skolan 

fortsatt högt, vilket visas i jämförelse med tidigare LUPP-mätningar. 80 procent av ungdomarna 

uppger att de vill vara med och påverka hur de ska arbeta i skolan, 76 procent om läxorna och 74 

procent om proven. Andra frågor där ungdomarna fortsatt visar högt intresse för 

medbestämmande gäller skolmaten och schemat.  

 

Vi ser också en minskad upplevelse av medbestämmande i skolan inom exempelvis hur de ska 

arbeta i skolan, proven, läxorna och skolmaten. Gällande läxorna och skolmaten ser vi den 

kraftigaste minskningen av upplevt medbestämmande. Gällande läxorna upplevde 28 procent 

2017 att de får bestämma, jämfört med 32 procent 2014, 37 procent 2011och 40 procent 2008. 

Samma tendens ser vi gällande skolmaten, 22 procent 2017 jämfört med 30 procent 2014, 36 

procent 2011 och 34 procent 2008. De frågor som ungdomarna upplever att medbestämmandet 

har ökat gäller vad de får lära sig, skolmiljön inne, reglerna i skolan och skolmiljön ute.  

 

De frågor vi ser störst diskrepans mellan hur ungdomarna vill respektive får vara med och 

bestämma gäller schemat, skolmaten och läxorna. 8 

POLITIK, SAMHÄLLE OCH INFLYTANDE 

Fortsatt högt intresse för politik, men minskat engagemang 

Andelen ungdomar som är intresserade av politik har minskat från 36 procent 2014 till 34 

procent 2017, samtidigt som intresset för samhällsfrågor har ökat något från 45 procent 2014 till 

                                                        
6 Resultatrapport 2018:35-38 
7 Resultatrapport 2018:39-41 
8 Resultatrapport 2018:42-46 
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48 procent 2017. Killar är något mer intresserade av politik, medan tjejer är något mer 

intresserade av samhällsfrågor. Gymnasieelever uttrycker i något större utsträckning att de är 

intresserade av politik och samhällsfrågor jämfört med högstadieelever.  

 

Att engagera sig och att göra sin röst hörd genom att exempelvis ta kontakt med politiker, lämna 

in medborgarförslag till kommunen eller delta i demonstrationer har blivit mindre populärt bland 

ungdomarna och det är betydligt fler som svarar Nej, det skulle jag aldrig göra i jämförelse med 

tidigare LUPP-mätningar. Däremot ser vi en ökning av ungdomar som diskuterat samhällsfrågor 

och politik på internet, 15 procent 2017 jämfört med tio procent 2014 och åtta procent 2011. 9  

Viljan att påverka där man bor 

47 procent av ungdomarna uppger att de vill vara med och påverka frågor som berör sin 

boendekommun, och här är det några fler tjejer än killar som vill vara med och påverka, 52 

procent jämfört med 42 procent. Samtidigt är andelen som tror sig ha stora möjligheter att föra 

fram sina åsikter till kommunen oförändrad, från 22 procent 2014 till 23 procent 2017. Det är 

något fler killar än tjejer som tror sig ha stora möjligheter att föra fram sina åsikter till de som 

bestämmer i kommunen, 26 procent jämfört med 21 procent. Andelen som inte vet om de har 

möjlighet att föra fram sina åsikter till de som bestämmer i kommunen har ökat med hela 21 

procentenheter 2014 till 2017. Det är fler tjejer än killar som inte vet, 50 procent jämfört med 44 

procent.  

 

Av de ungdomar som inte vill vara med och påverka är den vanligaste anledningen att de inte är 

tillräckligt intresserade, 61 procent, vilket är en ökning i jämförelse med tidigare LUPP-mätningar. 

Andra anledningar är att de kan för lite hur de ska göra, att de inte har tid eller att deras 

engagemang inte spelar någon roll. Det är något fler tjejer än killar som uppger att de kan för lite 

om hur man gör, 39 procent jämfört med 26 procent. Gymnasieelever upplever främst att de inte 

har tid, 29 procent i jämförelse med högstadieelevernas 19 procent. 10 

Vad ungdomarna vill påverka 

Frågor ungdomar vill vara med och påverka berör bland annat kollektivtrafiken och ungas 

möjlighet att kunna röra sig fritt. Många ungdomar kan tänka sig att engagera sig för gratis 

kollektivtrafik med fler avgångar. Ett annat aktuellt område är skolan där ungdomarna vill 

påverka undervisningen, minska press och stress samt verka för att göra skolan mer effektiv 

genom att bland annat dela in eleverna efter kunskapsförmåga – inte årskurs. Ett tredje viktigt 

område gäller mänskliga rättigheter, allas lika värde, att motverka rasism och sexism samt verka 

för ökad jämställdhet. 11 

Lågt förtroende för politiker  

Generellt har ungdomarna lägre förtroende för politiker än vad de har för vuxna i allmänhet. 72 

procent har stort förtroende för vuxna i allmänhet jämfört med 48 procent som har stort 

förtroende för politiker. Om ungdomar vill vara med och påverka vänder sig flest i första hand till 

någon de känner, det gäller främst högstadieelever. Fler gymnasieelever än högstadieelever 

uppger att de skulle vända sig till något politiskt parti eller politiskt ungdomsförbund, någon 

tjänsteman eller politiker samt någon organiserad ungdomsgrupp. 12 

                                                        
9 Resultatrapport 2018:48-52 
10 Resultatrapport 2018:53-55 
11 Resultatrapport 2018:56 
12 Resultatrapport 2018:57–58 
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TRYGGHET 

Kraftig ökning av upplevd otrygghet  

Att ungdomarna upplever en minskad trygghet är tydligt i årets LUPP-mätning. Vi ser en ökad 

andel ungdomar som råkat ut för stöld, hot, sexuellt våld/utnyttjande och misshandel. Störst 

ökning ser vi på frågan gällande hot där de som blivit hotade under det senaste halvåret ökat 

från sju procent 2014 till 20 procent 2017. Det är främst killar som uppger att de blivit utsatta för 

stöld, våld och misshandel, medan det är fler tjejer än killar som uppger att de blivit utsatta för 

sexuellt våld/utnyttjande. Utsattheten är också mer förekommande bland högstadieelever än 

bland gymnasieelever.  

 

De mest otrygga platserna är stan/centrum där endast 29 procent uppger att de alltid känner sig 

trygga jämfört med 51 procent 2014 samt på bussar och tåg där 36 procent uppger att de alltid 

känner sig trygga jämfört med 56 procent 2014. Det är främst tjejer som känner sig otrygga på 

dessa platser. 13 

Mobbning, vanligast i skolan 

27 procent uppger att de enstaka gånger eller under en längre period blivit mobbade, 

trakasserade eller utfrysta. Det är fler tjejer än killar som uppger att de blivit utsatta, 30 procent 

jämfört med 18 procent. Det är en högre andel ungdomar som upplever sig blivit mobbade, 

trakasserade eller utfrysta än i tidigare LUPP-mätningar, men en del i det kan bero på att 

svarsalternativen ändrats i 2017 års LUPP-mätning. Svarskalan har ändrats från ett Ja till Ja, 

enstaka gånger och Ja, under en längre period, och det inte kan säkerställas hur ungdomarna 

tidigare värderat ett Ja.   

 

73 procent uppger att skolan är den plats där de blivit utsatta för mobbning, trakasserier eller 

blivit utfrysta. Det är något fler killar än tjejer samt fler högstadieelever än gymnasieelever som 

blir utsatta i skolan. 31 procent uppger att blivit utsatta på internet eller i mobilen. Det är fler 

tjejer än killar som blir utsatta på internet eller mobilen.14 

Att bli orättvist behandlad 

Andelen som upplever sig vara orättvist behandlade ökar. Tolv procent svarar att de blivit 

orättvist behandlade så att de mått dåligt ett flertal gånger under de senaste sex månaderna 

jämfört med sju procent 2014 och fem procent 2011. Det är fler tjejer än killar som uppger att de 

blivit orättvist behandlade. Det mest vanliga är att bli orättvist behandlad av andra elever och 

ungdomar (60 procent) och av personal inom skolan (32 procent). Det är fler högstadieelever än 

gymnasieelever som upplever att de blivit orättvist behandlade av andra elever och ungdomar, 

65 procent jämfört med 55 procent.  

 

40 procent uppger att de inte vet orsaken till varför man blev orättvist behandlad. Det är fler 

gymnasieelever än högstadieelever som svarar vet ej, 59 procent jämfört med 31 procent. Andra 

orsaker till varför de blivit orättvist behandlade uppges vara utseende (20 procent), kön (19 

procent) och ålder (14 procent). 15 

                                                        
13 Resultatrapport 2018:60–64 
14 Resultatrapport 2018:65–67 
15 Resultatrapport 2018:68–69 
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HÄLSA 

Något färre bedömer sin hälsa som god 

Det är färre ungdomar som bedömer sin hälsa som mycket eller ganska bra, jämfört med tidigare 

LUPP-mätningar. 70 procent 2017 jämfört med 72 procent 2014, 77 procent 2011 och 78 procent 

2008. Det är däremot fler ungdomar som 2017 bedömer sin hälsa som mycket bra jämfört med 

2014. Det är fler killar än tjejer som bedömer sitt hälsotillstånd som mycket bra, 43 procent 

jämfört med 22 procent. Det är också fler högstadieelever än gymnasieelever som bedömer sin 

hälsa som mycket bra, 43 procent jämfört med 23 procent. 16 

Stressen ökar bland ungdomar 

Det är allt fler ungdomar som känner sig stressade varje dag. 2008 uppgav 13 procent att de 

kände sig stressade varje dag, med 21 procent som motsvarande siffra 2017 – en ökning med 

åtta procentenheter. Även när vi slår ihop och tittar på de som svarar att de minst en gång i 

veckan känner sig stressade går det från 58 procent av ungdomarna 2008 till 66 procent 2017. 

 

Andra besvär såsom huvudvärk och ont i magen har minskat något. De ungdomar som har 

besvär av huvudvärk minst en gång i veckan har mellan 2014 och 2017 minskat från 41 till 33 

procent. De ungdomar som sällan eller aldrig har besvär av ont i magen har ökat från 28 procent 

2008 till 33 procent 2017.  

 

Ny fråga för 2017 var om ungdomarna under de senaste sex månaderna känt sig nedstämda, och 

det är 47 procent av alla ungdomar som uppger att de känt sig nedstämda minst en gång i 

veckan. Av dessa har elva procent känt sig nedstämda varje dag. Det är fler tjejer än killar som 

uppger att de känt sig nedstämda, samt fler gymnasieelever än högstadieelever. 17 

Ungdomars mat- & träningsvanor 

Vi ser en tendens till att fler ungdomar varje dag hoppar över någon måltid. 15 procent hoppar 

varje dag över frukosten, jämfört med tolv procent i tidigare LUPP-mätningar och sex procent 

hoppar varje dag över lunchen, jämfört med 2–3 procent i tidigare LUPP-mätningar. 

 

Det är också allt fler ungdomar som uppger att de tränar så att de blir andfådda eller svettiga 

varje dag, 22 procent jämfört med 14–15 procent i tidigare LUPP-mätningar. Det är fler killar än 

tjejer som tränar varje dag, 29 procent jämfört med 16 procent. Tjejerna tränar i större 

utsträckning någon gång i månaden. 18 

Rökning, snusning och alkoholkonsumtion fortsätter minska 

Andelen ungdomar som röker, snusar och dricker alkohol fortsätter att minska. Tydligast 

minskning visas i de som röker cigaretter minst någon eller några gånger i månaden, från 21 

procent 2011 till 15 procent 2017. Jämförelser mellan LUPP-mätningar är dock svåra att göra då 

svarsskalan har ändrats inför 2017 års mätning.  

 

69 procent uppger att de sällan eller aldrig dricker någon typ av starkalkohol, vilket är en liten 

minskning jämfört med 72 procent 2014 men en ökning jämfört med 54 procent 2011 och 2008. 

Att dricka starkalkohol är något vanligare bland gymnasieeleverna än bland högstadieeleverna. 

                                                        
16 Resultatrapport 2018:73 
17 Resultatrapport 2018:74–77 
18 Resultatrapport 2018:78 
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92 procent av högstadieeleverna uppger att de sällan eller aldrig dricker någonting som är 

starkare än folköl, jämfört med 49 procent av gymnasieeleverna.  

 

Av de ungdomar som uppger att de någon gång brukar starkalkohol får vanligtvis sin alkohol från 

kompisar eller kompisars syskon, eller någon annan vuxen. Det är färre 2017, i jämförelse med 

tidigare LUPP-mätningar, som får sin alkohol från sina syskon eller föräldrar. 19 

Drogvanor - oförändrade  

93 procent av ungdomarna har aldrig använt någon typ av narkotika och ligger på ungefär 

samma nivå som tidigare LUPP-mätningar. Det är fler gymnasieelever som uppger att de använt 

narkotika, tio procent jämfört med fem procent av högstadieeleverna. Det fler killar än tjejer som 

brukat någon typ av narkotika flera eller fåtal gångar medan fler tjejer än killar testat en gång. 

Fler killar än tjejer har brukat amfetamin/kokain/heroin, medan tjejer i större utsträckning än 

killar brukat sömnmedel. 20 

ARBETE 

Hälften av alla ungdomar hade sommarjobb 

Det är något fler ungdomar som 2017 hade sommarjobb, 50 procent jämfört med 47 procent 

2014. Det är också färre som ville ha men inte lyckats få något sommarjobb, sju procent jämfört 

med elva procent 2014. De som haft ett sommarjobb är det något fler tjejer än killar, 52 procent 

jämfört med 47 procent. Det var också fler gymnasieelever än högstadieelever som hade 

sommarjobb, 79 procent jämfört med 15 procent.  

 

De flesta ungdomarna har fått sitt sommarjobb via sin kommun, 52 procent. 23 procent fick sitt 

sommarjobb genom någon i sin familj och 21 procent skötte det på egen hand genom att 

kontakta arbetsplatsen. Gymnasieeleverna fick främst sitt sommarjobb via kommunen och 

högstadieelever via familjen. 21  

Extrajobb och eget företagande 

20 procent av ungdomarna har idag ett extrajobb och 49 procent av ungdomarna har det inte, 

men vill ha ett extrajobb. 

 

Medan intresse av extrajobb bland ungdomarna har ökat, har intresset för att starta eget företag 

minskat jämfört med tidigare LUPP-mätningar. 14 procent svarar att de inte vill starta eget 

företag jämfört med nio procent 2014 och tio procent 2011 och 2008. 22 

FRAMTID 

Övergripande positiva till framtiden 

Totalt sett ser 44 procent mycket positivt på sin framtid, och 48 procent ser ganska positivt på sin 

framtid. Det är främst högstadieelever som ser mycket positivt på sin framtid, 48 procent jämfört 

med 41 procent av gymnasieeleverna. Det är också fler killar än tjejer som är mycket positiva till 

                                                        
19 Resultatrapport 2018:79–82 
20 Resultatrapport 2018:85 
21 Resultatrapport 2018:90–91 
22 Resultatrapport 2018:89; 92 
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sin framtid, 49 procent jämfört med 39 procent. Förändringen över LUPP-mätningarna kan vi inte 

se då svarsskalan har ändrats från en 7-gradig till en 4-gradig. 23 

Högstadieelever om framtiden 

59 procent ser att de efter grundskolan kommer gå en gymnasieutbildning i den kommun de bor 

i idag. Det är fler tjejer än killar som vill vara kvar i sin boendekommun (67 procent jämfört med 

52 procent) medan fler killar än tjejer vill gå en gymnasieutbildning i en annan kommun (21 

procent jämfört med 15 procent). 85 procent av alla högstadieelever uppger att de vill läsa vidare 

efter grundskolan, dock är 44 procent osäkra på vilken programinriktning de kommer välja. 

 

Att börja jobba efter gymnasiet är mindre intressant bland högstadieeleverna än tidigare, fem 

procent uppger 2017 att de vill jobba efter grundskolan jämfört med sju procent 2014 och 15 

procent 2011. 24 

Gymnasieelever om framtiden 

Det som gymnasieeleverna helst vill göra efter gymnasiet är att åka ut och resa (26 procent) samt 

att studera på högskola eller universitet i Sverige (18 procent). Det de flesta tror att de kommer 

göra efter gymnasiet är att jobba i eller kring sin boendekommun (30 procent) samt att studera 

på högskola eller universitet i Sverige (22 procent). Jämfört med tidigare LUPP-mätningar är det 

betydligt fler som tror att de kommer jobba i eller kring sin boendekommun, en ökning på tolv 

procentenheter 2014 till 2017.  

 

63 procent av gymnasieeleverna uppger att de kommer att läsa vidare vid universitet, högskola, 

Komvux, folkhögskola eller motsvarande efter gymnasiet. Det är fler tjejer än killar som vill läsa 

vidare, 68 procent jämfört med 57 procent.  25 

Allt fler vill flytta 

Över åren ser vi en ökning av ungdomar som svarar att de troligtvis kommer att flytta från 

kommunen där de bor nu. 2008 trodde 48 procent att de kommer flytta, motsvarande 2017 är 56 

procent. Samtidigt är det fler som svarar att de inte tror att de kommer flytta, 25 procent 2017 

jämfört med 11–14 procent övriga LUPP-mätningar. Andelen som svarar vet ej har minskat från 

38 procent år 2008 till 19 procent 2017.   

 

Av de 56 procent som ser sig flytta från sin nuvarande boendekommun är de främsta 

anledningarna arbete och studier. I tidigare LUPP-mätningar har ungdomarna i större grad svarat 

att de skulle flytta på grund av kompisar eller partner, men vi kan nu se att arbete och studier är 

viktigare anledningar. Att ha närmare till större ort eller stad, samt större möjlighet att utöva sina 

fritidsintressen lockar också. Fler killar än tjejer ser sig flytta på grund av arbete, 53 procent 

jämfört med 45 procent, medan fler tjejer än killar ser sig flytta på grund av närhet till större ort 

eller stad, 35 procent jämfört med 24 procent. 26 

Det bästa med Karlstad 

På frågan vad ungdomarna tycker är bäst med sin boendekommun toppar familj och släkt listan. 

Efter det följer att deras kompisar eller partner finns på orten samt att de har sina 

                                                        
23 Resultatrapport 2018:104 
24 Resultatrapport 2018:96;98 
25 Resultatrapport 2018:95–97;99 
26 Resultatrapport 2018:100-101 
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fritidsintressen. Tjejerna svarar i större utsträckning att kompisar och partner är det bästa medan 

killarna svarar möjlighet till arbeta och att utöva sina fritidsintressen.  

 

På frågan vad Karlstad kan göra bättre för unga i Karlstad är det många som tar upp möjligheten 

till mer arbete, insatser som minskar stress, fler och bättre fritidsaktiviteter samt skolan. Många 

tar upp att stressen för exempelvis läxor och ideal idag gör att många unga mår dåligt. Många tar 

upp att det saknas fritidsaktiviteter där de bor, och att de som finns är tråkiga och riktar sig till de 

som redan kan. En del ungdomar tar upp att det måste bli enklare att få extrajobb som ung, och 

att kommunen borde erbjuda extrajobb. Andra tar också upp kommunikationsmöjligheter med 

kollektivtrafik, mobbning, skolmaten och trygghet på stan. 27 

  

                                                        
27 Resultatrapport 2018:102;105 
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ANALYS 
Nedan presenteras vår analys av 2017 års LUPP-mätning. Analysen av resultatet kopplas till 

relevanta sekundärkällor, tidigare LUPP-mätningar samt resultat från workshop anordnad av 

Karlstads kommun och Attityd i Karlstad AB den 22 januari 2018. Vi har i vår analys plockat ut 

relevanta och intressanta resultat, men rekommenderar att läsa hela resultatrapporten för att få 

en helhet och se alla förändringar då det finns väldigt många intressanta resultat. 

 

Karlstads kommun, tillsammans med Attityd i Karlstad AB, genomförde 22 januari 2018 en 

workshop för att med berörda deltagare diskutera resultaten från LUPP och tillsammans 

generera idéer för ett fortsatt arbete med ungdomspolitiken. Syftet med workshopen var att 

presentera resultat från LUPP, sammanföra olika intressegrupper och beslutsfattare i kommunen 

för att diskutera resultatet från LUPP samt att generera konkreta idéer och/eller åtgärdsförslag 

utifrån identifierade problem. Workshopens resultat kommer i vissa avsnitt att integreras och 

diskuteras i vår analys. För total redogörelse av workshopresultat, se bilaga Workshoprapport 

(2018). De som deltog i workshopen var politiker (5 st), kommuntjänstemän (11 st), ledamöter i 

ungdomsfullmäktige (2 st), elever (3 st), lärare och skolpersonal (3 st). 

 

För analysen har vi använt relevanta sekundärkällor som belyser LUPP-resultaten. Bland annat 

har vi använt oss av: BRÅ – centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott, 

Folkhälsomyndigheten, Friends, Livsmedelsverket, MUCF, SCB, Statensmedieråd, Tillväxtverket 

tillsammans med andra forskningsrapporter, tidningsartiklar och hemsidor med mera.   

VARFÖR LUPP? 

 

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

samhällsutvecklingen. 28 

 

Ovan skrivet mål är sektorsövergripande och rör alla politikområden som rör unga. Det innebär 

att alla insatser som politiken gör bör ha ett integrerat ungdomsperspektiv. Det betyder att 

ungdomsfrågor inte bara är kopplat till skolan utan till samhällets alla funktioner och sfärer. 

Detta är någonting som LUPP försöker ta fasta på och fokuserar därför till att få 

ungdomsperspektiv på, förutom skolan, ytterligare sex områden gällande fritid, politik, hälsa, 

trygghet, arbete och framtid. LUPP blir därmed ett viktigt verktyg att kunna arbeta utifrån vad 

gäller lokala politiska satsningar och förändringar.   

 

Därmed inte sagt att ungdomar som grupp inte är homogen, utan bör ses som det heterogena 

grupp den är med en mångfald av olika individer. 

 

Att Karlstad väljer att för fjärde året genomföra LUPP-enkäten tyder på att det finns ambitioner 

att följa direktiv och få en sektorsövergripande överblick över hur ungdomar i Karlstad mår, vad 

de tycker och hur de känner. 2017 års undersökning har, som tidigare redogjorts, en 

svarsfrekvens på 66 procent. Detta att jämföra med 70 procent 2014, 63 procent 2011 och 76 

procent 2008. Trots en minskning sedan förra LUPP-mätningen är svarsfrekvensen fortsatt hög, 

vilket är positivt sett till att resultatet kan anses representativt för målgruppen och att vi kan dra 

slutsatser utifrån resultatet. Att nya skolor väljer att dela i LUPP, att flertalet skolor är med för 

fjärde gången och att svarsfrekvensen är hög (trots en ökad enkättrötthet i skolorna) visar på 

vikten av undersökningen i flera led och att ungas tankar, åsikter och idéer tas på allvar, både på 

operativ och strategisk nivå i Karlstads kommun. 

                                                        
28 Prop. 2013/14:191, s. 16 
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FRITID 

Det är fortsatt många ungdomar som upplever att de finns mycket att göra på deras fritid, men 

samtidigt är det 25 procent som uppger att det finns väldigt lite eller ganska lite att göra. Detta 

kan jämföras med det rikssnitt som MUCF tagit fram bland kommuner som genomfört LUPP-

enkäten 2017 vilket ligger på 31 procent 29, alltså sex procentenheter högre. Ungdomar som rör 

sig i Karlstad upplever alltså i högre grad än rikssnittet att det finns saker att göra på deras fritid. 

Att ungdomar upplever att det finns saker att göra på fritiden är viktigt sett till att de har en 

meningsfull fritid och på så vis kan bli etablerade i samhällslivet. 30  

Fritid där man bor 

Trots det är det fler som upplever att det 

finns saker att göra på fritiden i Karlstad 

än i riket så är det 26 procent som saknar 

fritidsaktiviteter där de bor och av dessa 

är det betydligt fler som inte kan ta sig till 

sina aktiviteter och som inte har råd. 

Ungdomar i årets LUPP-mätning uttrycker 

också behovet av bättre 

kommunikationsmöjligheter i och med 

bussar. En del ungdomar vill ta del av det 

utbud som finns i centrala Karlstad men 

för att de inte kan ta sig in till centrala Karlstad faller den möjligheten bort. Karlstad kommun 

hade en väldigt bra lösning sommaren 2016 där fritidsgården blev mobil för att nå ut till alla 

ungdomar under sommaren. 31 Hur kan man göra en sådan lösning permanent, så att alla 

ungdomar har möjlighet att ta del av fler aktiviteter än vad som erbjuds i ordinarie utbud där de 

bor? Eller finns det en annan lösning där kollektivtrafiken kan utökas och på så vis göra 

ungdomarna mer flexibla och mobila?  

Förändrat engagemang 

Föreningsengagemanget bland ungdomarna fortsätter att sjunka. I årets LUPP-mätning är det 61 

procent som uppger att de exempelvis är med i någon religiös förening eller församling, kultur- 

eller idrottsförening, politiskt ungdomsförbund, frilufts-, data- eller spelförening. Detta jämfört 

med 65 procent 2014, 78 procent 2011 och 79 procent 2008. Redan i tidigare analysrapport från 

2014 års LUPP-mätning konstaterades det att unga i allt lägre grad är intresserade av det 

traditionella föreningslivet, och drar sig mer och mer ifrån att bli aktiva medlemmar. Rapport från 

MUCF konstaterar att föreningslivet, med rötter i folkrörelsens demokratiideal, kommer förlora 

kampen om framtida medlemmar, och trenden med sjunkande medlemsantal kommer endast 

att fortsätta. 32 

 

Att vara medlem i en förening är idag inte lika attraktivt, och vad ungdomar i årets LUPP-mätning 

också lyfter är att det saknas aktiviteter för de som inte vill ta del av de ”klassiska 

föreningslivsaktiviteterna” såsom idrott, kultur eller musik.  

 

                                                        
29 LUPP 2017 Sammanslaget Unga 13–16 år; LUPP 2017 Sammanslaget Unga 16–19 år  
30 MUCF (2017) Ungas etablering i arbets- och samhällslivet, Fokus 17:1 
31 Haglund, Maria (2016) Fritidsgården som flyttar runt, 6 juli. SVT. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/fritidsgarden-som-flyttar-runt (Hämtad: 2018-04-04) 
32 MUCF (2014) Om ungas fritid och organisering, Fokus 14 
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Saker för oss som inte är gillar sport, "kultur" eller pyssel. försöker ofta gå på öppna 

föreläsningar men händer tyvärr inte så ofta som jag vill. 33 

 

Hur kan kommunen skapa aktiviteter för de som inte vill vara en del av föreningslivet? Var i 

Karlstad kan mötesplatser arrangeras, och fånga upp engagemang och den vilja som finns att 

delta i sociala sammanhang, som inte är kopplat till något föreningsliv?  

 

Ungdomars deltagande i det offentliga rummet, och känna sig som en del av samhället är väldigt 

viktigt sett både till dess psykiska välmående och till dess socialisation till medborgare, men att 

de tidigare konventionella formerna för engagemang och delaktighet minskar behöver inte per 

se betyda att framtida generationer kommer förloras. Detta visas bland annat i ungdomarnas 

ökade politiska intresse (som visas i årets LUPP-mätning), utan att de för den sakens skull är 

medlemmar i något politiskt ungdomsparti. Ungdomars förändrade engagemang ställer krav på 

samhället att ta vara på ungdomars intressen och engagemang på nya sätt där intresse för politik 

istället kan handla om en vilja att uttrycka sin åsikt, att bli lyssnad till, att lyssna på andra och att 

diskutera samhällsfrågor – både fysiskt och digitalt. Det offentliga rummet behöver mötesplatser 

där ungdomar (men också vuxna) kan träffas och interagera, för att bibehålla samhällets vitalitet 

och välmående. 34 Därmed behöver inte ett minskat intresse för föreningsmedlemskap betyda att 

ungdomarna blir exkluderade från samhället och att det minskade intresset för 

föreningstraditionen är lika med en negativ samhällsutveckling.   

 

Istället bör samhället, och kommunen, finna vägarna för att fånga upp ungas engagemang. Hur 

kan kommunen fånga upp engagemang och skapa nya mötesplatser, och som citatet ovan visar, 

skapa nya evenemang och typer av social samvaro utanför föreningslivet? Vad kan kommunen 

styra över för att erbjuda alla ungdomar i Karlstad en meningsfull och aktiv fritid? 

SKOLA 

För att få en bild av hur ungdomarna trivs i Karlstads kommuns olika skolor finns det i 

resultatrapporten många frågor som täcker in olika aspekter. Vad 2017 års LUPP-resultat visar är 

att majoriteten trivs med stämningen på sin skola, och de är också är nöjda med skolans olika 

funktioner. I detta analysavsnitt har vi valt att lyfta fram tre aspekter av skolan som sticker ut i 

resultat och där vi ser att skolorna har viss utvecklingspotential.  

Skolmaten 

Årets LUPP-mätning visar att 50 procent av ungdomarna upplever att skolmaten inte är bra. Det 

är en ökning i jämförelse med tidigare år, då 30 procent var negativt inställda och 21 procent 

kände sig något tvekande. De som tidigare var tvekande (svarat varken eller) är mer negativa i sin 

bedömning av maten i årets LUPP-mätning. Årets mätning visar också att det är fler ungdomar 

som varje dag eller flera gånger i veckan hoppar över både frukost och lunch. 

 

Forskning visar är att skollunchen har en viktig funktion sett till att öka skolprestationer, att 

minska koncentrationssvårigheter samt att eleverna generellt mår bättre när de äter lunch. 35 

Detta är även något som Karlstad kommun tar fasta på i sina riktlinjer för måltidsverksamheten 

där ”bra matvanor har betydelse för inlärning och koncentration [och] bidrar också till god hälsa och 

                                                        
33 Citat från LUPP Resultatrapport 2018, s. 26 
34 Oldenburg, Ray. (1999) The great good place; Putnam, Robert (2000) Bowling alone 
35 Lennernäs, Maria (2011) Lunch och lärande. Livsmedelsverket  
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välbefinnande genom hela livet.” 36 Att eleverna är negativa till skolmaten och att andelen 

ungdomar som hoppar över både frukost och lunch ökar är ett problem, och ett återkommande 

sådant. Ungdomarnas missnöje med maten som serveras har försökt att åtgärdas med olika 

insatser, men förändringarna ger inte utslag i undersökningsresultaten.  

 

Vad vi kan se i årets LUPP-mätning är att inställningen till skolmaten varierar från skola till skola. 

Vid Internationella Engelska Skolan är det 80 procent som tycker att skolmaten är bra, jämfört 

med de andra grundskolorna som ligger mellan 33 - 59 procent. Det är också något fler på 

Internationella Engelska Skolan som aldrig eller sällan hoppar över lunchen, jämfört med andra 

grundskolor. Vi har inga uppgifter om vad Internationella Engelska Skolan lägger på livsmedel 

eller vad de göra annorlunda i sin verksamhet men det är viktigt att lära av varandra och spinna 

vidare på det som fungerar bra – vad är det som funkar bra på Internationella Engelska Skolan 

och som genererar ett så pass gott betyg för skolmaten? 

 

Att ungdomarna ger skolmaten låga betyg, vilket inte bara visas i LUPP-mätningar utan i andra 

undersökningar såsom de återkommande KBU:erna, behöver inte per se betyda att maten som 

serveras är dålig. Sinnesintryck från matsalen och den miljö eleven förknippar med skolmaten 

kan kopplas med dåliga känslor och på så vis generera ett lägre betyg. Vad är det eleverna 

innefattar i begreppet ”skolmat”, och handlar det i så fall om mer än själva maten? Det är viktigt 

att ta reda på vad det är med skolmaten som eleverna inte tycker om. Är det hur maten ser ut? 

Hur den presenteras? Hur miljön i matsalen är? Här ser vi att en användardriven lösning kan 

komma att generera bra resultat - hur skulle elevernas lösningar för bättre skolmat se ut? För 

vilka är bättre att fråga, om inte eleverna själva?   

Medbestämmande 

Årets LUPP-mätning visar att 80 procent av ungdomarna vill vara med och påverka hur de ska 

arbeta i skolan, 76 procent om läxorna och 74 procent om proven. Andra frågor där ungdomarna 

fortsatt visar högt intresse för medbestämmande gäller skolmaten och schemat. Samtidigt som 

det finns intresse för att vara med och bestämma har ungdomarnas upplevelse av att faktiskt få 

vara med och bestämma inom dessa områden i skolan sjunkit. Gällande läxorna och skolmaten 

ser vi den kraftigaste minskningen av upplevt medbestämmande, och det är också inom dessa 

områden samt schemat som vi ser störst diskrepans mellan hur ungdomarna vill respektive får 

vara med och bestämma. 

 

En del i detta handlar om att informera och kommunicera med ungdomarna om vilka områden 

medbestämmande faktiskt är möjligt. Att som elev veta vad de kan ha inflytande över är en viktig 

demokratiaspekt i skolan. Varje skola är skyldig att aktivt arbeta med elevinflytande och att 

eleverna kan påverka sitt eget lärande. 37 Eleverna ska ha rätt till inflytande men också ansvar, 

både gällande undervisningens utformning och deras arbetsmiljö, och det är upp till varje skola 

att ha fungerande kommunikationsvägar och ge påverkansmöjligheter till eleverna. 38   

 

I årets LUPP-mätning är det 50 procent av ungdomarna som inte vet eller inte tycker att de fått 

veta vad eleverna ska kunna ha inflytande över i skolan. Det är också 46 procent som inte tycker 

                                                        
36 Karlstads kommun (2014) Riktlinjer för måltidsverksamheten. 

https://karlstad.se/globalassets/filer/grundskola/staben/riktlinjer_for_maltidsverksamheten_buf.p

df (Hämtad: 2018-04-12) 
37 MUCF, Inflytande och representation i skolan, https://www.mucf.se/inflytande-och-

representation-i-skolan (Hämtad: 2018-03-27) 
38 Skolverket (2012) Påverka i skolan och förskolan, https://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-

skolans-ansvar/paverka-i-skolan-och-forskolan-1.125496 (Hämtad: 2018-03-27) 

https://karlstad.se/globalassets/filer/grundskola/staben/riktlinjer_for_maltidsverksamheten_buf.pdf
https://karlstad.se/globalassets/filer/grundskola/staben/riktlinjer_for_maltidsverksamheten_buf.pdf
https://www.mucf.se/inflytande-och-representation-i-skolan
https://www.mucf.se/inflytande-och-representation-i-skolan
https://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/paverka-i-skolan-och-forskolan-1.125496
https://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/paverka-i-skolan-och-forskolan-1.125496
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eller inte vet om skolans personal tar elevrådet/elevkåren på allvar. Att cirka häften av alla i årets 

LUPP-mätning inte vet hur de ska påverka eller tycker att skolans personal lyssnar till dem kan 

inte anses vara ett gott betyg.  

 

Det finns alltså ett glapp mellan att elever vill men inte upplever att de får vara med och 

bestämma. Det är samtidigt cirka häften av alla ungdomar som inte vet hur de ska påverka samt 

att de inte upplever att skolans personal lyssnar till dem. Just dessa frågor arbetade en grupp 

med under workshopen den 22 januari 2018. Gruppen fann att återkoppling till eleverna är 

viktigt för att öka elevernas känsla av delaktighet och medbestämmande. Skolan måste visa hur 

de tar hand om elevernas åsikter och tankar och återkoppla. Gruppen tog upp möjligheten att 

utnyttja ny teknik och hitta nya former för medbestämmande, som kan komplettera de mer 

konventionella formerna såsom klassråd och elevråd. 39 Utifrån detta, hur kan skolan arbeta för 

att öka inflytande och delaktighet, och ge möjligheter till medbestämmande i skolan? Hur skapas 

förståelse hos eleverna vad som är möjligt att bestämma över, och hur kan skolan arbeta för att 

eleverna ska känna sig hörda och lyssnade till?  

Tjejer och killar behandlas inte lika i skolan 

Ny fråga för årets LUPP-mätning gäller om ungdomarna tycker att deras lärare behandlar killar 

och tjejer lika, vilket 32 procent inte upplever att lärarna gör. Tidigare frågor i LUPP-mätningen 

har visat att olika behandling mellan könen stadigt har minskat, men att ungdomarna 

genomgående upplever att tjejerna har något bättre möjligheter än pojkar. När vi analyserar kön 

och målgrupp (högstadium och gymnasium) tillsammans kan vi konstatera att det primärt är 

killar på högstadiet som upplever att lärarna inte behandlar killar och tjejer lika. Dessa skilda 

uppfattningar mellan könen visas också i andra undersökningar där fler pojkar än tjejer inte alls 

tycker att de behandlas lika i skolan. 40 Varför upplever killar att de inte har samma möjligheter 

som tjejer? Hur kan skolan utvecklas för att både killar och tjejer ska uppleva en likabehandling? 

 

I 2011 och 2014 års analys av LUPP efterfrågades fördjupade studier om skillnaderna mellan 

möjlighet till delaktighet och likabehandling, detta eftersom flertalet studier visade på påtagliga 

skillnader. I årets LUPP-mätning som visar på att fler ungdomar upplever att killar och tjejer inte 

behandlas lika av lärare i skolan kvarstår denna rekommendation. 

POLITIK, SAMHÄLLE OCH INFLYTANDE 

Intresse för politik och samhälle bland gruppen ungdomar är väldigt differentiell och det är viktigt 

att problematisera hur alla ungdomar kan nås och ges möjlighet till inflytande. 2017 års LUPP-

resultat återspeglar ett förändrat samhällsengagemang, där ungdomarnas intresse för 

partipolitik sjunker men intresse för sakfrågor ökar. Detta analysavsnitt belyser bland annat hur 

förändringen ställer nya krav på hur politiken lyssnar till ungdomarna och ställer nya krav på hur 

man kan påverka och engagera sig i lokalpolitiken.  

Högt intresse för politik och samhällsfrågor 

I årets LUPP-mätning visar siffrorna på ett fortsatt högt intresse för politik och samhällsfrågor. I 

2014 års mätning ökade intresset för politik jämfört med tidigare LUPP-mätningar men att 

ökningen sannolikt berodde på att mätningen genomfördes månaderna efter valet 2014. 

Intressant är då att intresset för politik och samhällsfrågor 2017 inte har sjunkit till tidigare 

nivåer, utan ligger relativt konstant och snarare ökat vad gäller intresse för samhällsfrågor.  

 

                                                        
39 LUPP Workshop sammanställning 2018 
40 Attityd i Karlstad AB på uppdrag av Karlstads kommun (2015) KBU Grundskolan Åk8  
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Generellt sett är intresset för samhällsfrågor högre än vad det är för politik. Detta kan bero på att 

ungdomarna inte känner sig kopplade till den politiska sfären eller till vad en politiker är. De har 

istället närmare till att diskutera frågor och saker som uppstår i samhället – utan att klassa det 

som politik.  

 

Samtidigt som intresset för politik och samhälle ökar, och intresset för att vilja vara med och 

påverka i den kommun de bor i ökar, så är det allt färre som gör sin röst hörd genom att 

exempelvis ta kontakt med politiker, lämna in medborgarförslag till kommunen eller delta i 

demonstrationer. Det är betydligt fler som svarar Nej, det skulle jag aldrig göra i jämförelse med 

tidigare LUPP-mätningar. Däremot ser vi en ökning av andelen ungdomar som diskuterat 

samhällsfrågor och politik på internet, 15 procent 2017 jämfört med tio procent 2014 och åtta 

procent 2011. Kan det vara så att ungdomars intresse och engagemang inte syns för att politiken 

förväntar sig att det ska ske på deras villkor och inte ungdomarnas? 

Förändrat engagemang – förändrade sätt att lyssna? 

Att ungdomarna i årets LUPP-mätning uttrycker ett högt intresse för politik och samhällsfrågor är 

positivt och enligt forskning lägger intresse för politik en god grund för att generera ett framtida 

formellt politiskt engagemang. Att tala med varandra om politik, både inom familjen, i 

kompisgänget eller i skolan, ses som viktiga beståndsdelar i att göda ett politiskt engagemang. På 

så vis kan ungdomarnas vilja att utforska vara ett första steg till, att i relation till andra, utveckla 

en politisk kompetens. I Karlstads LUPP-mätning kan vi se att flera unga uttrycker ett intresse, 

och samtidigt en vilja att diskutera politik med andra och uttrycka politiska ställningstagandet via 

sociala medier eller nätet. Höga röster i debatten om ungas sviktande politiska deltagande, i och 

med minskad partiaktivitet, färre antal föreningsmedlemskap och minskad kunskap om den 

konventionella politiken, ser att ungdomarna passiviseras och att samhälle håller på att delas i tu. 

Då är det viktigt att i åtanke ha det ökade deltagande som sker bortom den konventionella 

påverkansformen (som i LUPP-enkäten undersöks genom medverkan i demonstrationer, kontakt 

med politiker, inlämna medborgarförslag osv.) och att snarare se till den kompetens och 

engagemang som uttrycks via ungdomarna på sociala medier och olika folkrörelser på nätet. 

Dessa är visserligen mer lösa till sin natur och kan inge oro att ungdomarna blir förvillade och 

inte tar sina medborgerliga rättigheter genom att exempelvis rösta i valet var fjärde år på allvar, 

men det ger ungdomarna en möjlighet att på nya sätt uttrycka sina politiska åsikter och påverka 

på de sätt de känner till. Dessa nya sätt att visa intresse och delta i politiken är någonting som 

den lokala politiken bör ta tillvara och tillgodose ungdomarna möjlighet, att från sina 

förutsättningar, delta i politiken. På så vis skapas en ny infrastruktur för demokratin där 

samhället tar vara på ungas kompetens och engagemang. Sociala medier och de mer 

konventionella formerna för politik går hand i hand och kompletterar varandra. 41 

 

Detta belyser betydelsen av olika forum och mötas och diskutera politik och samhällsfrågor, som 

inte är kopplat till någon förening. I årets LUPP-mätning är det ungdomar som efterfrågar bland 

annat öppna föreläsningar, för att få ett utbyte med andra personer inom exempelvis politik. 47 

procent säger att de vill vara med och påverka frågor i kommunen där de bor, men det är även 

47 procent som inte vet hur man gör för att föra fram sina åsikter. Hur kan Karlstad ta det 

ungdomliga engagemanget på allvar? Hur kan Karlstads kommun skapa mötesplatser, fysiskt 

och/eller digitalt, där ungdomar kan diskutera politik och samhällsfrågor, och lära sig hur man 

kan påverka i lokalpolitiken? Och hur kan kommunen skapa nya vägar för hur ungdomars 

kompetens och engagemang tas tillvara?  

                                                        
41Amnå, Erik, Ekström, Mats & Stattin, Håkan (2016) Ungdomars politiska utveckling. 
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Förtroende för politiker – vilka insatser kan göras? 

I en undersökning av Ungdomsbarometern framkommer det att 46 procent av ungdomarna 

håller med om påståendet att politikerna inte kan lösa problemen som finns i Sverige, och 63 

procent har inget eller lågt förtroende för politiska partier. 42 Vi ser samtidigt att allt färre lockas 

av att engagera sig politiskt då unga politiker är någonting som det finns ont om i hela landet och 

de som är under 30 år är starkt underrepresenterade i riksdag, landsting och 

kommunfullmäktige. Detta visas också i 2017 års LUPP-mätning då förtroende för politiker är 

betydligt lägre i relation till förtroende för vuxna i allmänhet. 

 

På LUPP-workshopen diskuterades de bakomliggande anledningarna och en grupp lyfte ett 

växande politikerförakt, som inte bara finns bland ungdomar i Karlstad utan i hela Sverige, som 

en möjlig anledning. Gruppen diskuterade hur politikerna skulle nå ungdomarna, och få dem att 

förstå att ”de också är människor precis som de”. Möjliga insatser var att politiker skulle få 

komma in i skolorna och prata om hur det är att vara politiskt aktiv och engagerad samt att 

politikerna skulle blir aktiva i forum som ungdomarna rör sig i, såsom sociala medier eller på 

ungdomshus och fritidsgårdar. Sådana och liknande insatser är i stort bra, men vi måste återigen 

återkomma till ungdomarnas upplevda möjlighet till att påverka och hur de vill vara engagerade. 

När intresse för partipolitik sjunker, men intresse för politik och samhällsfrågor ökar - hur kan 

samhället ta vara på ungdomars engagemang utanför de konventionella formerna och tillåta 

ungdomar att vara politiskt aktiva utanför den klassiska partipolitiken? Intresset för partipolitik 

sjunker, men samtidigt ökar deras engagemang i sakfrågor.  

 

En satsning MUCF tillsammans med fem kommuner (Håbo, Skövde, Jönköping, Landskrona och 

Uddevalla) gör just nu är att ta fram nya former och metoder som kan stärka ungas politiska 

inflytande genom exempelvis olika introduktionsprogram, mentorskap och nätverk. 43 Vilka 

lärdomar har dessa kommuner dragit i arbetet med att öka ungas inflytande? Vilka insatser har 

de gjort, och vilka kommer de göra? Vad kan Karlstads kommun dra lärdom av dessa kommuners 

arbete?  

 

Ett annat koncept vi vill lyfta, som arbetar med ungdomars inflytande i lokalpolitiken är ett 

koncept kallat Ungt Nutida Inflytande i Kommunen (UNIK). Västerås kommun har tagit fram en 

sorts kommundialog mot unga där ungdomar, oavsett politisk engagemangsnivå, att ta del av 

och påverka olika lokalpolitiska frågor. Kommunen anordnar utifrån ungdomarnas 

engagemangsnivå en sms-panel, olika workshops och/eller konvent som syftar till att få in 

ungdomars syn på ett visst antal frågor. Västerås kommun har testat och nu på helbasis infört 

detta koncept som är tänkt att vara en brygga mellan politikerna och ungdomarna och på ett 

tydligt sätt integrera ungdomarna i aktuella frågor som kommun ställs inför. Tanken är att 

etablera en relation till ungdomarna, som på så vis underlättar intresse och engagemang och 

sänker trösklarna till politiken, och inte minst till politikerna. Ungdomarna får själva välja vilken 

engagemangstyp de är och hur de vill vara med och påverka, i och utifrån detta anpassas 

ungdomsdialogen så att kommunen får in åsikter om olika politiska problem/satsningar från alla 

grupper – oavsett engagemangstyp.44 

• Stand-by – ”Jag tycker saker är intressant, fast bara ibland” 

                                                        
42 Ungdomsbarometern (2017) Unga saknar förtroende för partipolitiken, 

http://www.ungdomsbarometern.se/unga-saknar-fortroende-for-partipolitiken/ (Hämtad: 2018-

04-10) 
43 MUCF, Ungas möjlighet till inflytande, https://www.mucf.se/ungas-mojligheter-till-inflytande-0) 

(Hämtad: 2018-04-08) 
44 UNIK https://www.ungdomsdialog.com/  

http://www.ungdomsbarometern.se/unga-saknar-fortroende-for-partipolitiken/
https://www.mucf.se/ungas-mojligheter-till-inflytande-0
https://www.ungdomsdialog.com/
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• Desillusionerad – ”Hur kan jag lita på politiker, när politiker inte litar på mig?” 

• Politiskt aktiv – ”Jag är med och förändrar det samhälle du och jag lever i” 

• Oengagerad – ”Politik är trist, det finns andra som kan engagera sig”  

 

Resultatet från arbetet med UNIK har varit framgångsrikt och flera olika förvaltningar (inte bara 

barn och fritid och skola) har använt sig av ungdomsdialogen.  

 

Karlstads kommun arbetar sedan länge med konceptet Ungdomsfullmäktige, som är ett forum 

för ungdomar att mötas och diskutera politiska frågor som de själva identifierar som viktiga. Men 

de som söker sig till forum såsom Ungdomsfullmäktige är redan politiskt intresserade, som enligt 

forskning endast utgörs av cirka sex procent av alla ungdomar45, så var kan resten av 

ungdomarna uttrycka sig och få vara del i politiken? Hur skulle Ungdomsfullmäktige kunna 

inspireras av UNIK och andra liknande koncept? 

TRYGGHET 

Att mäta otrygghet är komplicerat, men årets LUPP-resultat kan visa på viktiga centrala aspekter 

på otryggheten, vad gäller utsatthet för brott, på vilka platser ungdomarna känner sig som mest 

otrygga och/eller blir utsatta för trakasserier, mobbning eller orättvis behandling. En känsla av 

otrygghet behöver inte kopplas till en rädsla inför att bli utsatt för brott utan kan ta fasta på 

individens upplevda känsla för otrygghet och att vara i samhällets olika rum och sfärer. Genom 

att identifiera delar av otryggheten kan det ge information och kunskap om var behovet av 

trygghetsskapande åtgärder i Karlstad är som störst.    

Utsatt för brott 

I en nationell undersökning om oro och otrygghet från BRÅ 46 visas tendens till en ökning av 

upplevd otrygghet, och det finns en stor skillnad mellan könen där kvinnor i större utsträckning 

än män känner sig otrygga. Otryggheten gör att vissa individer undviker att ta vissa vägar hem, 

att de avstår från att delta i vissa aktiviteter och att det påverkar deras livskvalitet. 

Undersökningen visar att åldersgruppen, som är aktuell för LUPP, 16–19-åringar inte påverkas i 

större utsträckning än andra åldersgrupper men att beteendeförändringar och påverkan på 

livskvalitet blir mer påtaglig när de närmar sig 20–24 år. Dock visar åldersgruppen 16–19-åringar 

de största skillnaderna mellan könen där fler tjejer än killar känner sig otrygga, 19 procent 

jämfört med fem procent.  

 

Otrygghet och oro för brott kan alltså få direkta konsekvenser för ungdomarna i hur de kan och 

vill röra sig i samhället. I jämförelse mellan årets LUPP-mätning och tidigare år har det skett en 

markant ökning av ungdomar som uppger att de under de senaste sex månaderna blivit utsatta 

för olika typer av brott, såsom stöld, hot, sexuellt våld/utnyttjande och misshandel. 15 procent 

har blivit bestulna, 20 procent har blivit hotade, nio procent utsatta för sexuellt våld/utnyttjande 

och fem procent har blivit utsatta för misshandel. Andelen som uppges blivit utsatta för hot har 

ökat mest, med 13 procentenheter mellan 2014 och 2017.  

 

                                                        
45 Segelström, Rebecka (2017) UNIK ska öka ungdomars inflytande i Västerås. 13 februari. SVT. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/unik-ska-oka-ungdomars-inflytande-inflytande-i-

vasteras (Hämtad: 2018-04-08) 
46 Command, Carl et.al. (2016) Nationella trygghetsundersökningen 2016 - Om utsatthet, otrygghet 

och förtroende. Rapport 2017:1 BRÅ – centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott. 

mailto:rebecka.segelstrom@svt.se
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/unik-ska-oka-ungdomars-inflytande-inflytande-i-vasteras
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/unik-ska-oka-ungdomars-inflytande-inflytande-i-vasteras
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Men Karlstads siffror vad gäller brott och otrygghet är inte unika. När vi jämför siffrorna med 

andra kommuner som 2017 genomfört LUPP visas samma höga siffror, endast vad gäller sexuellt 

våld/utnyttjande ligger Karlstad något högre (nio procent jämfört med sex procent nationellt). 

Anledning till denna ökning, samt höga siffra, kan det bara spekuleras kring, men att allt fler 

väljer att berätta att de 

blivit utsatta kan ligga i 

kölvattnet av 

samhällsdebatter om 

övergrepp på festivaler 

följt av #metoo-debatten. 

Ett öppet samtalsklimat, 

att veta sina rättigheter 

och en ökad medvetenhet 

kan ha bidragit till att allt 

fler unga vågar berätta, 

snarare än att det skett en 

faktisk ökning av brott 

och/eller övergrepp.  

 

 

 

När vi tittat nationellt, som 

i den Nationella 

trygghetsundersökningen 

(NTU) där 12 000 personer 

svarat på frågor om 

utsatthet och trygghet, ser 

vi även där att det 2014–

2016 skett en viss ökning 

av misshandel, hot och 

sexualbrott bland 

ungdomar (i detta fall 16–

19 år). 47 I årets LUPP-

mätning för Karlstad är det 

främst killar som uppger 

att de blivit utsatta för stöld, våld och misshandel medan det främst är tjejer som uppger att de 

blivit utsatta för sexuellt våld/utnyttjande. Samma skillnad mellan könen visas i NTU.  

Otrygghet på offentliga platser 

När det gäller otrygghet kopplat till olika platser står sig Karlstad något bättre till jämfört med det 

nationella LUPP-resultatet. 48 Om vi tittar på de områden som både Karlstad och nationen har 

störst utmaning med vad gäller upplevd otrygghet, på stan/centrum och på buss eller tåg, är det 

en bra bit över hälften av alla ungdomar som sällan, ofta eller alltid känner sig otrygga på dessa 

platser. För att ett samhälle ska vara välmående och fungerande ska inte centrala platser eller 

viktiga kommunikationer upplevas som otrygga. Unga ska våga vara utomhus både på dagen och 

på kvällen, utan att oroa sig för brott. Karlstad gör redan idag ett viktigt arbete i att göra Karlstad 

mer tryggt för ungdomar. Exempel på detta är Ungdomar för Trygghets arbete i att göra skolan, 

bostadsområden och centrum till tryggare platser, KBABs Huskurage som arbetar för att 

                                                        
47 https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistiska-undersokningar.html (egen bearbetning) 
48 LUPP 13-15 år sammanställning; LUPP 16-19 år sammanställning, MUCF 2017 
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förbygga och stoppa våldet i hemmet samt Trygghetscentrum där invånare via bland andra 

Brottsofferjouren kan få rådgivning och stödsamtal. Tidigare undersökning visar, bland annat, att 

de ungdomar som i skolan har haft kontakt med exempelvis Ungdomar för trygghet efteråt 

upplever skolan som mer trygg. 49 Men trots insatser har upplevd otrygghet bland ungdomar 

ökat markant mellan LUPP-mätningarna 2014 och 2017.  

 

 
 

På workshopen (2018-01-22) diskuterades insatser för ökad trygghet och man kom fram till en 

rad möjliga insatser. Till exempel diskuterades att inleda ett värdegrundsarbete, så att skola, 

föräldrar och politiska aktörer för ut kunskap om hur läget faktiskt är. Gruppen menar att 

upplevd otrygghet bygger på rädsla och att rädsla inte är förenligt med kunskap om hur tryggt 

Karlstad faktiskt är. Andra insatser är att ha fler synliga yrkesmänniskor på identifierade platser 

samt att insatser kan göras vad gäller förändringar av arkitektur, belysning samt möjlig 

övervakning.  

 

Vi ser det som viktigt att ta denna ökade otrygghet på allvar och i ett nästa steg ta reda på mer 

konkret vad det är som upplevs som otryggt på dessa platser, och hur det påverkar ungdomarnas 

vardag.  

Mobbning och otrygghet i skolan 

Årets LUPP-mätning visar att 27 procent av ungdomarna, varav fem procent under en längre 

period, har blivit utsatta för mobbning, trakasserier eller att de blivit utfrysta. Det är svårt att följa 

om andelen ungdomar som blivit utsatta har ökat eller minskat från tidigare LUPP-mätningar på 

grund av att svarsalternativen ändrats. Det som årets mätning lyckas visa är skillnaden mellan att 

vara utsatt under en längre period jämfört med enstaka gånger. Därav verkar mobbning ökat 

explosionsartat, från tolv procent till 27 procent, men det beror alltså på förändringen i 

svarsalternativen. Karlstads LUPP-resultat vad gäller mobbning stämmer överens med det 

nationella LUPP-resultatet. 

 

Mobbning kan vara fysisk, psykisk eller verbal, men oavsett form skapar den lidande och en 

ohållbar situation för den som blir utsatt. Och enligt både barnkonventionen och skollagen har 

                                                        
49 Attityd i Karlstad på uppdrag av Räddningstjänsten Karlstadsregion (2013) Utvärdering av 

Ungdomar för trygghet  
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varje barn rätt att känna sig trygga i skolan. 50 Andelen ungdomar och barn som utsätts för 

mobbning har sedan 1990 konstant legat på 60 000 individer, utan några större förändringar. 51  

 

Andelen om långvarigt eller under enstaka gånger blivit utsatta motsvarar cirka 600 elever på 

Karlstads 14 deltagande åttondeklasser och gymnasietvåor (cirka 2 200 elever), och platsen som 

utsatta ungdomar uppger som mest förekommande är skolan. De som uppger att de blir utsatta 

för mobbning svarar också i större utsträckning att de känner sig otrygga i skolan. Diagrammet 

nedan visar andelen ungdomar som alltid eller ofta känner sig otrygga på väg till eller från skolan, 

samt i skolan. 

 

 
 

Karlstads skolar arbetar aktivt för att göra skolan till en trygg och lugn miljö där alla blir lika 

behandlade och att ingen ska bli utsatt för våld, mobbning eller hot och när vi tidigare fört 

diskussioner med Karlstads kommun råder det en nolltolerans mot mobbning i Karlstads skolor. 
52 Att skolan är en plats som eleverna vill vara i och trivas i anses vara en förutsättning för att 

eleverna ska kunna lära och prestera i skolan, och därför blir det än viktigare att hålla den trygg 

och fri från mobbning. I 2017 års LUPP-mätning är det 47 procent som uppger att de sällan, ofta 

eller aldrig känner sig trygga i skolan, samt att 73 procent av de som blivit utsatta för mobbning, 

trakasserier eller blivit utfrysta just blivit utsatta i skolans miljöer. Vad händer med ungdomars 

skolresultat och prestationer om skolan inte lyckas vara den trygga miljön där det råder god 

studiero för alla?  

 

Varför mobbning sker och förekommer är svårt att helt sätta fingret på då det är olika från skola 

till skola, men det är viktigt att synliggöra och medvetandegöra varifrån de normer som 

kränkningarna kommer, vilket typ av kultur som finns på respektive skola och hur man arbetar 

med stämningen i klassrum och skolans andra utrymmen. För att förebygga mobbning är det 

viktigt att varje skola utgår från sina egna förutsättningar, att alla är med i kartläggning och 

                                                        
50 Friends, Ett trygghetslyft för skolan, https://static.friends.se/wp-content/uploads/2015/04/Ett-

trygghetslyft-f%C3%B6r-skolan.pdf (Hämtad: 2018-04-08) 
51 Friends, Om mobbning, https://friends.se/fakta-forskning/om-mobbning/ (Hämtad: 2018-03-20) 
52 Karlstad kommun, Trygg och trivsam skola, https://karlstad.se/Utbildning-och-

barnomsorg/Grundskola/Trygghet-och-studiero/ (Hämtad: 2018-03-20) 
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arbetet som kommer därefter. Ungdomarna är experter på sina liv, så det är otroligt viktigt att de 

inkluderas i trygghetsarbetet. 53 Hur kan anti-mobbningsarbetet på Karlstads skolor utvecklas? 

Att leva sitt liv på internet 

Sedan 2005 har barn och ungdomars aktivitet på internet mer än fördubblats och i och med 

smarta telefoner och sociala mediers möjligheter att alltid ha kontakt med sina vänner, har det 

förändrat barns och ungdomars vardag i grunden. 54 Sociala medier är ingenting som avviker från 

det verkliga livet utan via sociala medier skapar och lever ungdomar sina sociala gemenskaper. 55  

 

2017 års LUPP-resultat visar att 55 procent någon gång känner sig otrygga på nätet, och det är 31 

procent av de som blivit mobbade som uppger att det sker på internet och via mobilen. Så trots 

att mycket positivt har kommit av tekniken och sociala medier har också förändrade sätt att 

kommunicera och ha kontakt med andra medfört att mobbning följer individen oavsett fysisk 

plats. Friends Nätrapport (2017) visar att en av tre ungdomar har blivit utsatta för kränkningar på 

nätet, och av dessa är tio procent återkommande utsatta och därmed en del av en 

mobbningssituation. Kränkningarna på nätet kan utgöras av elaka bilder, kommentarer eller 

meddelanden, att det sprids osanna och/eller elaka rykten, att inte få vara med eller att det 

sprids bilder eller filmer mot någons vilja. Utsatthet för kränkningar och mobbning stannar inte 

längre i skolans fysiska rum utan följer med i vardagslivets alla vrår. 56 

 

Det är viktigt att integrera ungdomarnas liv på internet som en del av vardagen, samt som en del 

i skolan. Det är viktigt att ha kunskap om hur eleverna behandlar varandra både online och 

offline, och hur de påverkar varandra. Om en elev på en skola kränker en annan elev på nätet har 

skolan enligt lag skyldighet att agera. 57 Hur kan skolans arbete mot ungdomars utsatthet på 

nätet integreras med insatser som görs i övriga områden?  

HÄLSA 

Ungdomars hälsa är viktiga att tillgodose då barn- och ungdomstiden har stor betydelse för både 

den psykiska och fysiska hälsan genom hela livet. Genom att göra insatser som främjar 

ungdomars hälsa kan vi få friskare befolkning som gynnar samhället ur ett folkhälsoperspektiv. I 

2017 års LUPP-resultat kan vi se att det är färre ungdomar som bedömer sin hälsa som mycket 

eller ganska bra, i jämförelse med tidigare LUPP-mätningar. En extra utmaning visas i ungdomars 

upplevda stress och nedstämdhet. Detta är en samhällsutmaning – och vilka svar kan LUPP ge, 

och vilka svar kan det inte ge? Följande analysavsnitt fokuserar på stress och psykisk ohälsa, 

främst kopplat till skolan men vi vill understryka att det är viktigt med ett helhetsgrepp när man 

hanterar och gör insatser på problemet.  

                                                        
53 Friends (2017) Friendsrapporten 2017.. https://static.friends.se/wp-

content/uploads/2017/08/Friendsrapporten_2017_webb.pdf (Hämtad: 2018-04-08) 
54 Statensmedieråd (2017) Ungar & medier. 

https://statensmedierad.se/download/18.7b0391dc15c38ffbccd9a238/1496243409783/Ungar%2

0och%20medier%202017.pdf (Hämtad: 2018-03-20) 
55 Statensmedieråd (2017) Vad gör barn på nätet. 

https://statensmedierad.se/larommedier/manniskanonline/vadgorbarnpanatet.339.html 

(Hämtad: 2018-03-20) 
56 Friends (2017) Friends nätrapport 2017. https://static.friends.se/wp-

content/uploads/2017/04/Friends-natrapport-2017-webb.pdf (Hämtad: 2018-03-20)  
57 Skollagen, kap 6 § 

 

https://static.friends.se/wp-content/uploads/2017/08/Friendsrapporten_2017_webb.pdf
https://static.friends.se/wp-content/uploads/2017/08/Friendsrapporten_2017_webb.pdf
https://statensmedierad.se/download/18.7b0391dc15c38ffbccd9a238/1496243409783/Ungar%20och%20medier%202017.pdf
https://statensmedierad.se/download/18.7b0391dc15c38ffbccd9a238/1496243409783/Ungar%20och%20medier%202017.pdf
https://statensmedierad.se/larommedier/manniskanonline/vadgorbarnpanatet.339.html
https://static.friends.se/wp-content/uploads/2017/04/Friends-natrapport-2017-webb.pdf
https://static.friends.se/wp-content/uploads/2017/04/Friends-natrapport-2017-webb.pdf
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Stress och psykisk ohälsa 

Det är fler i 2017 års LUPP-mätning som bedömer sin hälsa som mycket bra, 33 procent jämfört 

med 29 procent i 2014. Samtidigt är det fler ungdomar som bedömer sin hälsa som dålig, tio 

procent 2017 jämfört med sex procent 2008. Generellt kan vi se att killar bedömer sin hälsa som 

bättre än tjejer. Tjejerna uppger i större utsträckning än killar att de har ont i huvudet, ont i 

magen, har svårt att somna och sover dåligt på nätterna samt känner sig stressade och 

nedstämda. På totalnivå kan vi däremot se att besvär såsom huvudvärk, ont i magen och 

sömnsvårigheter minskat något jämfört med 2014 års LUPP-mätning. Vad gäller stress ligger det 

dock kvar på en hög nivå där 66 procent känner sig stressade minst en gång i veckan. 

 

Det finns starka kopplingar mellan stress och nedstämdhet. Nedstämdhet, tillsammans med oro, 

nedstämdhet och sömnsvårigheter samt andra psykosomatiska besvär såsom huvudvärk och ont 

i magen innefattas i begreppet psykisk ohälsa.58 Årets LUPP-mätning visar att de som ofta, varje 

dag eller flera gånger i veckan, känner sig stressade också ofta känner sig nedstämda. Generellt 

är det fler tjejer än killar som lider av psykisk ohälsa, vilket visas i årets LUPP-resultat, men vi vill 

understryka att tjejer och killar uttrycker sina problem och besvär på olika sätt vilket kan betyda 

att det finns ett mörkertal kring killars psykiska ohälsa. Den långsamt ökande andel ungdomar 

som lider av psykisk ohälsa är ett huvudbry för många som arbetar med dessa frågor. Stress och 

psykisk ohälsa bland ungdomar är ett allt större samhällsproblem vilket visas både 

internationellt, nationellt och lokalt, och det bör tas ett helhetsgrepp när insatser görs. Hur 

samverkar ökad psykisk ohälsa med ökad upplevd stress bland unga? 

 

Vad den ökade stressen och psykiska ohälsan beror på är svårt att ge ett svar på, men forskning 

visar att stress och psykisk ohälsa samvarierar med många olika tillstånd i ungas liv, bland annat 

ekonomisk situation, familjesituation, skolsituation och individuella färdighet och att obalans i 

någon av dessa kan trigga en psykisk ohälsa och/eller stress. 59 Folkhälsoinstitutet har bland 

annat funnit starka samband mellan psykisk ohälsa och stress över skolarbete:  

 

Dåliga skolprestationer kan orsaka psykosomatiska besvär. Men det är också så att 

elever med psykosomatiska besvär kan prestera sämre i skolan på grund av sin psykiska 

ohälsa. Detta ömsesidiga samband skulle kunna gälla även för skolstress och psykisk 

hälsa. Skolstress kan alltså tänkas orsaka psykosomatiska besvär, men elever som har 

psykosomatiska besvär kan också känna sig mer stressade av sitt skolarbete. Oavsett 

sambandens riktning visar resultaten från Skolbarns hälsovanor att elevers psykiska 

hälsa hänger nära samman med deras upplevelse av skolstress och syn på sina 

skolprestationer. 60 

 

                                                        
58 Folkhälsomyndigheten (2016) Psykisk ohälsa vanligare bland elever som är stressade. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/februari/psykisk-

ohalsa-vanligare-bland-elever-som-ar-stressade/ (Hämtad: 2018-03-20) 
59 MUCF (2015) När livet känns fel. 

https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/nar-livet-kanns-fel_0.pdf (Hämtad: 

2018-03-20) 
60 Folkhälsomyndigheten (2016) Skolprestationer, skolstress och psykisk ohälsa bland ungdomar. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/skolprestationer-

skolstress-och-psykisk-ohalsa-bland-tonaringar/ (Hämtad: 2018-03-20) 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/februari/psykisk-ohalsa-vanligare-bland-elever-som-ar-stressade/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2016/februari/psykisk-ohalsa-vanligare-bland-elever-som-ar-stressade/
https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/nar-livet-kanns-fel_0.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/skolprestationer-skolstress-och-psykisk-ohalsa-bland-tonaringar/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/skolprestationer-skolstress-och-psykisk-ohalsa-bland-tonaringar/
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Att Värmlands folkhälsostrategi för 2015–2020 har barn och ungas psykiska hälsa och ohälsa som 

uttalat prioriterat område 61, vilket även Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 

(MUCF), indikerar att det är ett område beroende av insatser. En kvalitativ studie genomförd av 

MUCF 62 visar att upplevelser av stress bland unga är starkt kopplade till skolan, där det både 

finns krav på skol- och sociala prestationer. Workshopen som genomfördes den 22 januari 2018 

hade en grupp fokus på just stress bland ungdomar och de vill få fram insatser som visar 

ungdomar en värld där prestation inte är så viktigt. Här såg gruppen att alla sfärer som 

ungdomarna rör sig i måste samverka, såsom skola, fritid och arbete. Ungdomar måste lära sig 

att prestation och självkänsla inte hänger samman och att man som individ är mer än betyg och 

prestation. 63 Vi ser det som väldigt viktigt att ständigt arbeta med hälsofrämjande insatser i 

skolan, som inte endast pratar om psykisk ohälsa utan integrerar dem i undervisning och hur 

skolan planerar sin verksamhet. Vi ser att det bland annat handlar om att skapa lust till lärande, 

att skapa trygga miljöer och trygga relationer mellan elever och mellan elev och lärare. Hur kan 

skolan motverka obalans hos ungdomarna och främja ett psykiskt välmående? Hur ger man 

ungdomarna verktyg till att själva kunna hantera en stressig vardag?  

Mobbningens hälsokonsekvenser 

Mobbning kan få avsevärda konsekvenser då psykisk ohälsa är mer förkommande bland utsatta 

barn och ungdomar, samt att de har större benägenhet att få sämre skolresultat och att hoppa 

av skolan. Psykisk ohälsa där barn och unga känner meningslöshet med livet och får svårt att 

sova, har ont i magen och ont i huvudet. Mobbning gör det svårt för den utsatta att leva ett 

normalt liv och får mer ofta än andra barn och ungdomar självmordstankar. Mellan åren 2014–

2016 tog 22 st 10–14 åringar sitt eget liv, och 118 st 15–19 åringar varav 66 procent var pojkar. 64 

 

En grundläggande förutsättning för att skolor ska kunna bedriva ett fungerande 

trygghetsarbete är att huvudmännen prioriterar frågan och frigör resurser. Det handlar 

om att signalera att värdegrundsfrågor är av samma vikt som kunskapsfrågor. 65 

 

Nolltolerans borde vara målet sett till vilka konsekvenser långvarig utsatthet kan få. För 

konsekvenserna visas också i LUPP-mätningen för Karlstad 2017. Vi ser att ungdomar som 

långvarigt blir utsatta för mobbning, trakasserier eller blir utfrysta, och även de som blivit utsatta 

enstaka gånger, mår betydligt sämre än de som inte är utsatta.  

 

                                                        
61 Landstinget i Värmland (2017) Om värmlänningarna. http://www.liv.se/globalassets/global/for-

vardgivare-och-samarbeten/folkhalsa-och-

samhallsmedicin/befolkningsdata/omvarmlanningarna_2017.pdf (Hämtad: 2018-03-20) 
62 MUCF (2015) När livet känns fel. 

https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/nar-livet-kanns-fel_0.pdf (Hämtad: 

2018-03-20)  
63 LUPP Workshop sammanställning 2018 
64 Wasserman, Eva (2017) Självmord bland unga. Karolinska Institutet. 

https://ki.se/nasp/sjalvmord-i-sverige-0 (Hämtad: 2018-03-15) 
65 Friends, Ett trygghetslyft för skolan, s. 11 https://static.friends.se/wp-

content/uploads/2015/04/Ett-trygghetslyft-f%C3%B6r-skolan.pdf (Hämtad: 2018-03-15) 

http://www.liv.se/globalassets/global/for-vardgivare-och-samarbeten/folkhalsa-och-samhallsmedicin/befolkningsdata/omvarmlanningarna_2017.pdf
http://www.liv.se/globalassets/global/for-vardgivare-och-samarbeten/folkhalsa-och-samhallsmedicin/befolkningsdata/omvarmlanningarna_2017.pdf
http://www.liv.se/globalassets/global/for-vardgivare-och-samarbeten/folkhalsa-och-samhallsmedicin/befolkningsdata/omvarmlanningarna_2017.pdf
https://www.mucf.se/sites/default/files/publikationer_uploads/nar-livet-kanns-fel_0.pdf
https://ki.se/nasp/sjalvmord-i-sverige-0
https://static.friends.se/wp-content/uploads/2015/04/Ett-trygghetslyft-f%C3%B6r-skolan.pdf
https://static.friends.se/wp-content/uploads/2015/04/Ett-trygghetslyft-f%C3%B6r-skolan.pdf
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Genom att rikta insatser för att motverka mobbning och bygga trygga sammanhang för 

ungdomarna kan också bättre hälsa bland ungdomarna genereras, vilket i sin tur gör att flera 

unga kan klara av skolan och får en grund- och gymnasieutbildning.  

 

ARBETE 

Arbete för ungdomar handlar ofta om möjlighet till sommarjobb och/eller extraarbete. 2017 års 

LUPP-mätning visar att intresse för jobb och extraarbete är högt. Följande analysavsnitt 

fokuserar bland annat på hur lika möjlighet till inträde på arbetsmarknaden i tidig ålder kan 

påverka utfallet av antalet ungdomar väljer rätt gymnasieutbildning, och som också fullföljer 

utbildningen. Avsnittet tar också upp fördelar med eget företagande, något som minskat i 

intresse bland ungdomarna i 2017 års LUPP-mätning.    

Sommarjobb – olika möjligheter beroende på ålder 

50 procent av alla ungdomar i året LUPP-mätning svarar att de i somras hade ett sommarjobb, 

sju procent försökte få med inte lyckats och 43 procent sökte aldrig något sommarjobb. Vad vi 

ser i årets LUPP-mätning är att det är betydligt fler gymnasieelever än högstadieelever, 80 

procent jämfört med 15 procent, som i somras hade ett sommarjobb och av dessa fick 60 

procent av gymnasieeleverna sommarjobb via kommunen. Att 80 procent av gymnasieeleverna 

har sommarjobbat under 2017 kan ses som positivt då att någon gång arbetat under 

gymnasietiden generellt sett har positiv inverkan på att efter gymnasietiden få ett arbete. 66 

 

Gällande ungas möjlighet till sommarjobb riktar sig Karlstads insatser till just gymnasieelever. För 

att få ett sommarjobb i Karlstad kommun, så kallat feriearbete måste man vara folkbokförd i 

Karlstad samt precis gått ur gymnasiets åk 1 eller 2. Karlstad erbjuder ungdomarna att testa på 

att arbeta med barn och ungdomar, inom äldreomsorgen, inom olika typer av föreningar, med 

parkarbete, vaktmästeri, lokalvård eller inom kultur. Kommunen har också ett samarbete med 

universitetet där man kan arbeta som sommarforskare och genomföra experiment och 

laborationer om man läser naturvetenskapligt gymnasieprogram. 67 Vad konsekvensen blir av 

                                                        
66 MUCF (2017) Ungas etablering i arbets- och samhällslivet, Fokus 17:1  
67 Karlstad kommun, Feriearbete 2018, https://karlstad.se/Omsorg-och-hjalp/Ekonomi-

socialbidrag/Jobbcenter/Feriearbete/Arbetsplatser-for-feriearbete/ (Hämtad: 2018-04-04) 
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detta är att högstadieelever inte alls får samma möjlighet att testa på olika yrken, utan får vänta 

till gymnasiet. Av de högstadieelever som 2017 sommarjobbade fick de sin anställning, i större 

utsträckning än gymnasieelever, via familj och släkt. Detta innebär att ungdomar som inte har 

dessa informella nätverk, med familjemedlemmar eller släkt med möjlighet att erbjuda sina 

tonåringar arbete över sommaren, blir utan – och hur kan dessa ungdomar få den erfarenhet 

och kunskap om arbete likt de som har den möjligheten? MUCF har under 2016/17 kartlagt ungas 

möjligheter till etablering inom arbetslivet och resultatet visar på stora skillnader mellan olika 

grupper. Svårast till etablering har nyanlända, kortutbildade samt personer med 

funktionsnedsättning, både psykisk och fysisk. Och sämst är det för den gruppen unga som 

varken arbetar eller studerar, kallad NEET (Youth not in employment, education or training). 

Samtidigt med detta har konsekvenserna för att inte klara av övergången från skola till arbete 

blivit mer allvarliga än tidigare, menar MUCF. Forskning visar att för att minska skillnaderna inom 

gruppen ungdomar och minska andelen unga i NEET-gruppen, måste insatser i tidiga åldrar 

sättas in. Vad kommunen kan göra för insatser är enligt forskning inte helt på det klara och en 

del insatser som har gjorts i Sverige har visat sig inte vara tillräckligt verkningsfulla. En insats som 

MUCF lyfter i sin rapport om ungas etablering i arbetslivet är att erbjuda arbetsplatsförlagd 

utbildning och/eller sommarjobb i tidiga åldrar som enligt studier signifikant minskar andelen 

unga i NEET-gruppen (16–29 år) och underlättar ungas etablering i arbetslivet. 68 

 

Att tidigt etablera kontakt med skola och arbetsliv kan bidra till att fler ungdomar känner sig 

säkra med sitt gymnasieval, att färre ungdomar hamnar i NEET-gruppen och att fler ungdomar på 

så sätt fullföljer sin gymnasieutbildning. När får Karlstads högstadieelever kontakt med 

arbetslivet? Hur ser kontakten ut? Hur fungerar till exempel praktik i Karlstad kommun? Vilka får 

praktikplatser och hur fördelas de? Hur vanligt är det att högstadieeleverna använder egna 

nätverk, eller kommunens erbjudande för att finna praktikplats? Hur kan skolan stödja elever 

som saknar nätverk för att komma in på arbetsmarknaden via praktik och/eller sommarjobb? 

Egenföretagande 

Vad gäller eget företagande ligger intresset för att i framtiden starta ett eget företag fortsatt 

omkring 50 procent. I årets LUPP-mätning är det dock fler som uppger att de inte kan tänka sig 

att starta företag i framtiden. Det är dock något fler tjejer än killar som svarar vet ej.   

 

Intresset för att i framtiden starta eget företag bland unga ligger på ungefär samma nivå som för 

allmänheten i stort, där 47 procent kan tänka sig att starta eget företag i framtiden. Däremot är 

intresset något lägre jämfört med gruppen 18 – 30 åringar där 66 procent kan tänka sig att starta 

eget företag i framtiden. 69 Att intresse för att driva eget företag finns är positivt då 

egenföretagare och entreprenörer är viktiga för Värmland och Karlstad som region. Hur hänger 

intresset för egenföretagande samman med satsningar vad gäller Ung Företagsamhets 

utbildningskoncept UF-företagande?  

 

Av de elever som under 2017 gavs möjlighet att starta ett UF-företag var det 47 procent av de 

värmlandsgymnasieelever som nappade på möjligheten, vilket är den största andelen i hela 

landet. 70 Totalt har 1418 elever under läsåret 2017/18 tagit chansen att under ett år bedriva UF-

                                                        
68 MUCF (2017) Ungas etablering i arbets- och samhällslivet, Fokus 17:1  
69 Tillväxtverket (2017) Entreprenörskapsbarometern 2016, https://tillvaxtverket.se/vara-

tjanster/publikationer/publikationer-2016/2016-11-17-entreprenor-skaps-barometern-2016.html 

(Hämtad: 2018-04-12) 
70 Hugosson, Rebecka (2018) Företag populärt bland unga i länet. 5 april. SVT. 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/foretag-populart-bland-unga-i-lanet (Hämtad: 2018-

04-05) 

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2016/2016-11-17-entreprenor-skaps-barometern-2016.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2016/2016-11-17-entreprenor-skaps-barometern-2016.html
mailto:rebecka.hugosson@svt.se
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/foretag-populart-bland-unga-i-lanet
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företag. Intresset för att driva UF-företag har under de senaste åtta åren ökat, och det är speciellt 

i Karlstads gymnasieskolor som intresset ökat mest. 

 

 
 

Att driva ett eget UF-företag under ett år är en lärorik process och det är många av de ungdomar 

som genomgått ett år med företagande som också är sugna på att driva eget i framtiden. Det har 

samtidigt visats, i långsiktiga studier, att de som någon gång under skolåren drivit ett UF-företag 

senare i livet startar fler företag, med bättre lönsamhet samt att de generellt sett har lättare att 

etablera sig på arbetsmarknaden, jämfört med ungdomar som inte drivit UF-företag. 71 I och med 

detta kan de resoneras om för- och nackdelar med UF-företagande men faktum är att det, 

tillsammans med i övrigt ett gott företagsklimat, kan stimulera till framtida värmländska 

entreprenörer. En kommun som vill se en högre andel företagare bör verka för att en ökad andel 

gymnasiestudenter får möjlighet samt väljer att genomgå UF-utbildning. Detta sett i ljuset av att 

kommuner som samarbetar med utbildningsväsendet och näringslivet, och har en strategisk 

näringslivsutveckling i större utsträckning skapar fler arbeten, att invånare stannar kvar eller 

väljer att flytta tillbaka till sin hemkommun. 72 

 

Hur kan ytterligare insatser göras för att öka intresse för entreprenörskap och egenföretagande? 

Hur kan fler få möjligheten att genomgå exempelvis UF-utbildning? 

FRAMTID 

Fler ungdomar är tidigare känner oro för framtiden och har ångest inför alla val de ska göra. 

Bland annat är brist på information om arbete och studier något som skapar oro och här ser vi 

att skolan, med hjälp av andra institutioner måste vara beredda att utveckla samarbeten med 

utomstående aktörer och på det sättet synliggöra världen utanför skolan. Bland annat ser vi att 

                                                        
71 Ung företagsamhet, Ung företagsamhet ger resultat, 

https://ungforetagsamhet.se/sites/ungforetagsamhet.new/files/ung_foretagsamhet_ger_resultat.

pdf (Hämtad: 2018-04-06); Wallen, Fabian (2016) Studie om företagande och UF på regionnivå. Ung 

företagsamhet. 

https://ungforetagsamhet.se/sites/ungforetagsamhet.new/files/studie_om_foretagande_och_uf_p

a_regionniva_2.pdf (Hämtad: 2018-04-06)  
72 Ung företagsamhet, Vår utbildning ger resultat, https://ungforetagsamhet.se/om-oss/var-

utbildning-ger-resultat (Hämtad: 2018-04-06) 
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matchning mellan skola och arbets- och näringsliv måste bli bättre och att det måste skapas 

möjligheter för alla ungdomar att bygga nätverk utanför sin närmiljö.  

Matcha skola och arbetsliv  

I årets LUPP-mätning är det 63 procent av gymnasieeleverna som uppger att de direkt eller 

senare kommer läsa vidare för någon typ av högre utbildning. Ser vi till högstadieeleverna är det 

85 procent som svarar att de kommer läsa vidare på gymnasiet medan resterande svarar nej eller 

vet ej på frågan.  

 

Att 63 procent av gymnasieeleverna är intresserade av att studera vidare efter gymnasiet, är 

positivt sett till att Värmland har ambitionen att höja den generella utbildningsnivån i länet. Men 

förutom att ungdomar har intresse för att studera vidare måste det också motsvara den 

kompetensbrist som finns i länet.    

 

Nationellt står ungdomsarbetslösheten sig relativt på samma nivå trots konjunktursvängningar 

och anses har varit ett strukturellt problem ända sedan tidigt 2000-tal, där relativt höga 

ingångslöner, turordningsregler (LAS) och matchningsproblem mellan utbildning och näringsliv 

tros vara orsaker till problemet. 73 Utbildningskraven har ökat och de ungdomar som inte 

fullföljer en gymnasieutbildning följs oftast av etablerings- och försörjningssvårigheter. 74 I detta 

avsnitt väljer vi att fokusera på möjliga insatser gällande matchning mellan utbildning och 

näringsliv, och hur olika former av samverkan kan hjälpa i matchningen.  

 

2019 är Karlstad arrangörer för SSA-konferensen (Samverkan Skola Arbetsliv) som är en 

samverkansgrupp som verkar för att minska glappet mellan skola och arbetsliv. De belyser frågor 

som hur ”barn, elever och studenter ska få omsätta kunskaper och förmågor i verkliga sammanhang, 

samtidigt som det skapas förutsättningar för kompetensförsörjning, förnyelse och innovation i vårt 

samhälle.” Det som är viktigt är hur man kan skapa samverkan mellan skola och arbetsliv som 

präglas av ett ömsesidigt utbyte. 75 Gävle kommun har varit en kommun i framkant gällande 

detta arbete, och var 2003 första kommun att anordna SSA-konferensen. De har just ett sådant 

samverkansprojekt som, tillsammans med Svenskt Näringsliv och Företagarna Gävle, matchar en 

högstadieklass mot ett företag som då blir dess klassfadder under högstadieåren. Ambitionen är 

bland annat att samverkansprojektet ska bidra till att förse företagen med kompetent 

arbetskraft, öka ungas förståelse för företagens roll i samhället och att elever ska känna sig 

trygga med sina val av utbildning och yrken och på så vis höja utbildningsnivån med ökad tillväxt 

och utveckling. 76  

 

När vi ser till Karlstad kommun, med Värmland, finns det också exempel i och med Region 

Värmland projekt gällande utvecklingen ”Regionala Kompetensplattformar” (utifrån ett 

regeringsdirektiv). Kompetensplattformarna i Värmland fokuserades till fyra olika branscher där 

det identifierats kommande utmaningar vad gäller just kompetensförsörjning. Projektet 

betonade vikten av att ta ett helhetsgrepp om problembilden och planera för långsiktiga insatser. 

                                                        
73 Ekonomifakta, Ungdomsarbetslöshet. 

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Ungdomsarbetsloshet-per-

manad/ (Hämtad: 2018-04-05) 
74 Temagruppen unga i arbetslivet (2017) Vägar och omvägar till arbetsmarknaden. MUCF 
75 Pedagog Sundsvall, SSA 2018. https://pedagogsundsvall.se/ssa2018/ (Hämtad: 2018-04-04) 
76 Gävle kommun, Trossen – deltagande arbetsplatser. http://old.gavle.se/Naringsliv--

arbete/samverkanskolaarbetsliv/Kom-med-i-vara-samverkansgrupper/Trossen/ (Hämtad: 2018-

04-04) 

 

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Ungdomsarbetsloshet-per-manad/
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Arbetsloshet/Ungdomsarbetsloshet-per-manad/
https://pedagogsundsvall.se/ssa2018/
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Plattformen för Hälsa, vård och omsorg, som är den enda bestående kompetensplattformen, har 

specifikt gjort insatser som riktar sig till unga där just praktik i årskurs åtta är en viktig del 

(tillsammans med jobbgaranti efter vård- och omsorgsprogrammet samt marknadsinsatser mot 

unga för att påverka attityder och föreställningar om vårdbranschen). Förhoppningen är att 

insatserna ska öka intresset för branschen och bidra till att minska glappet mellan skola och 

arbetsliv. 77 

 

När vi tittar i Region Värmlands prognos gällande kompetensbehov belyses stora utmaningar där 

vissa grupper, bland annat på grund av utebliven gymnasieexamen, har risk att hamna utanför 

arbetsmarknaden. Andra grupper, trots vidareutbildning, har svårt att hitta relevanta jobb på 

grund av mättad arbetsmarknad eller att kompetensen inte längre behövs. Prognosen visar att 

Värmland har stora problem att matcha arbetskraft gentemot kompetensbehov, vilket de ser 

riskerar att hämma utvecklingen i Värmland. 78 Ett lokalt exempel som ämnar att råda bot på 

detta glapp är Handelskammaren Värmlands projekt Arbetsmarknadskunskap, där grundskole- 

och gymnasieelever ska få lära sig mer och framtida jobbmöjligheter. Projektet vill ge 

ungdomarna chansen att se vart på arbetsmarknaden det finns chans till arbete och på så vis 

tillgodose regionens framtida kompetensbehov. Tanken är att Arbetsmarknadskunskap ska 

komplettera det arbete som studie- och yrkesvägledare idag gör ute på skolorna och införs under 

året i Åmåls skolor. 79 

 

Vad kan Karlstad kommun göra för att minska glappet mellan skola och arbetsliv? Vad kan 

Karlstads kommun göra för att underlätta matchningsarbetet och underlätta för att framtida 

generationers arbetskraft inte ”bara utbildar sig” utan också får ”rätt” utbildning, inom branscher 

där det finns arbete?  

Att stanna, flytta eller hemvända? 

56 procent uppger i årets LUPP-mätningar att de troligtvis kommer att flytta från kommunen där 

de idag bor. Det är något fler än de 48 procent som 2008 svarade ja på frågan. Att ungdomar vill 

lämna sin kommun för att testa vingarna någon annanstans är inte en ny företeelse och är en del 

av den urbanisering som under en längre tid pågått i Sverige. Idag är det fler som bor i 

storstäderna än vad det bor folk på landsbygden, och urbaniseringen har lett till att 

landsbygdskommunernas invånarantal har minskat, där Värmland tillsammans med Dalarna och 

Norrland är hårdast drabbat. 80 Samhället centraliseras, men det är till största delen unga som 

testar lyckan i staden medan de äldre är kvar på landsbygden. 81 

 

Att unga flyttar från landsbygden för att studera eller arbeta, som uppges vara de mest 

                                                        
77 Attityd i Karlstad på uppdrag av Region Värmland (2016) Kompetensplattformar slututvärdering; 

Region Värmland, Projekt kompentensplattform. http://www.regionvarmland.se/utveckling-

tillvaxt/utbildning-och-kompetens/projekt-kompetensplattform/ (Hämtad: 2018-04-05) 
78 Region Värmland (2017) Arbetskraftsprognos till 2035. http://www.regionvarmland.se/wp-

content/uploads/2017/03/Rapport_19.pdf (Hämtad: 2018-04-07)  
79 Handelskammaren Värmland, 21 000 elever ska få ökad kunskap om framtidens jobb. 

https://www.handelskammarenvarmland.se/handelskammaren-

nyheter/arbetsmarknadskunskap-till-varmland-och-amal/ (Hämtad: 2018-04-24) 
80 SCB (1999) Från folkbrist till en åldrande befolkning – glimtar ur en unik befolkningsstatistik under 

250 år. Fakta inför 2000-talet. 
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förekommande motiven82, vilket också visas i årets LUPP-mätning, behöver inte i sig vara ett 

problem. Problemen uppstår när de sedan väljer att inte flytta tillbaka. Att inte unga flyttar 

tillbaka gör att vissa regioner i Sverige utarmas, exempelvis på arbetsför samt högutbildad 

arbetskraft. Unga vuxna, efter universitetsstudier, lockas till storstaden som erbjuder många och 

olika typer av arbeten och är därför inte lika benägna att flytta tillbaka till sin mindre uppväxtort 

som saknar detta arbetsmarknadsutbud. 83 I tidigare LUPP-mätningar har kommunen sett med 

positiva ögon på att unga vill lämna kommunen för ett miljöombyte som vidgar perspektiven och 

minskar inskränkthet – bara de kommer tillbaka. Det finns en uppfattning av att “ungdomen” är 

en bärare av framtiden, vilket kan göra att ungas ökande utflyttningsmönster blir till ett stort 

huvudbry för utflyttningskommuner. 84En ort som har många ungdomar och unga vuxna ger 

ortens invånare framtidstro och hopp, vilket kan skapa positiva krafter till utveckling och 

förändringar. 

 

Karlstads kommun står inte inför samma utmaning som många andra kommuner i Värmland gör, 

men ändock så är det ett stort antal ungdomar som vill flytta från sin nuvarande boendeort även 

i Karlstads LUPP-mätning. Vad kan detta bero på? En teori är att även Karlstads ungdomar 

drömmer om ett självförverkligande i en ny, större stad som erbjuder alla möjligheter till liv, 

arbete och studier de kan föreställa sig. Att svara att de ska flytta kan handla om att det är så 

unga idag ska svara, utan att behöva definiera och reflektera över vad de ska göra när de väl 

flyttat. Individen har idag tillgång till mycket mer information om omvärlden och kan plocka in 

det i sin egen sociala kontext, och kan på så vis påverka hur de väljer att skapa sitt liv. Genom 

bland annat media och/eller sociala medier får individen tillgång till fler möjliga sätt att leva och 

jämföra sina val och liv med. Detta nya förhållande mellan individ och dess vidgade sociala 

omgivning ses som grunden i det moderna samhället – till sin spets dragen, en del av 

globaliseringen och individualiseringen. På detta sätt har det skett en utökning av möjliga 

strävanden och önskningar hos ungdomarna, vilket betyder att man inte föds till ett visst liv och 

en viss identitet utan söker sig till sammanhang som passar individen bäst. 85 

 

Frågan framåt blir då hur man gör Karlstad med Värmland till en attraktiv plats, där ungdomarna 

vill leva sina liv? Ungdomar som uttrycker att de vill flytta från Värmland, på grund av jobb och 

studier har visats i tidigare undersökningar och det som blir viktigt framåt är att se hur Värmland 

och Karlstad kan bli än mer attraktiv plats och/eller hur man kan få utflugna värmlänningar att 

återvända. 

 

 

  

                                                        
82 SCB (1999) Från folkbrist till en åldrande befolkning – glimtar ur en unik befolkningsstatistik under 

250 år. Fakta inför 2000-talet. 

http://www.scb.se/statistik/BE/AA9999/2003M00/BE90S%C3%859901.pdf (Hämtad: 2018-04-07) 
83 Bjelke (2013) Allt om landet: Allt om att bo, leva och vara på landsbygden. Jordbruksverket. 

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/aol12.pdf  (Hämtad: 

2018-04-07) 
84 Svensson, Lotta (2006) Här får du inte vara med om du inte flyttar härifrån: Om ungdom och 

regional utveckling 
85 Kåks, Helena (2007) Mellan erfarenhet och förväntan; Ziehe, Thomas (2003) Ny ungdom: om 

ovanliga läroprocesser 

http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/aol12.pdf
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SLUTORD 
Karlstads kommun har för genomfört LUPP-enkäten vid fyra tillfällen mellan 2008–2017 och vi 

kan nu se resultaten utvecklas över tid. Positivt i årets LUPP är att 92 procent av ungdomarna ser 

positivt på framtiden, och att fler ungdomar uppger att de vill stanna i Värmland och i sin 

nuvarande boendekommun. Men låt oss återkomma till analysens inledande citat från 

regeringsdirektivet: 

 

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

samhällsutvecklingen.  86  

 

För utveckling av ungdomspolitiken gäller det att blicka framåt och se vilka insatser Karlstads 

kommun är i behov av gällande ungdomsfrågor, för att göra kommunen bättre för ungdomarna. 

Karlstad har ambitionen att följa direktiv och med en sektorsövergripande överblick av hur 

ungdomar i Karlstad mår, tycker och känner är LUPP ett viktigt verktyg att använda för att 

identifiera områden som är i behov av insatser. Karlstads ungdomar lyfter själva i årets LUPP ett 

antal områden som kommun bör verka för att förbättra: 

• Att ge unga bättre möjligheter till arbete 

• Att minska mobbning och stress som är kopplat till skolan 

• Att öka tryggheten  

• Att skapa fler fritidsaktiviteter, som inte är kopplat till föreningsliv 

 

Utifrån detta vill vi belysa fyra områden som är i behov av insatser och som kommunen bör ha 

uppsikt över. Dess insatser är kopplade till ungdomarnas egna ord om vad de tycker att Karlstad 

bör göra samt kopplade till iögonfallande resultat och förändringar över tid som visas i årets 

LUPP. Att identifiera möjliga insatser inom dessa områden ser vi kan bli ett bra nästa steg i 

Karlstads kommuns arbete med LUPP. Nedan följer våra rekommendationer på områden som, 

utifrån LUPP-resultat, är i främst behov av insatser.  

 

Alla ungdomar har rätt till goda levnadsvillkor står det i direktivet – hur ser det ut i Karlstad? När 

vi ser i årets LUPP-resultat utkristalliserar sig ett område som är i kraftiga behov av insatser och 

det gäller den utsatthet som ungdomarna upplever, främst på Karlstads skolor. Resultatet 

synliggör den mobbning som förekommer och vilka hälsokonsekvenser den får för Karlstads 

ungdomar. De ungdomar som under längre tid blivit utsatta för mobbning, trakasserier eller 

blivit utfrysta mår betydligt sämre, både fysiskt och psykiskt, än de som inte blivit utsatta. När 

detta resultat kopplas samman med barn och ungas ökade psykiska hälsa och ohälsa, som 

kraftigt påverkar ungas skol- och sociala prestationer negativt, blir insatser till att minska barn 

och ungas utsatthet nästintill kritiska. Vi ser en utmaning för framtiden i hur Karlstads kommun 

och dess skolor på ett mer effektivt sätt ska och kan motverka mobbning. Vi ser det som extra 

viktigt att fortsätta undersöka mobbningens konsekvenser och se vad som händer om och när 

inte skolan lyckas vara en trygg miljö för alla. 

➢ Hur kan anti-mobbningsarbetet på Karlstads skolor utvecklas? 

 

Ytterligare en punkt som kan kategoriseras under direktivet att alla ungdomar ska ha goda 

levnadsvillkor gäller ungdomars upplevda otrygghet, där ungdomarna själva vill se insatser för 

ökad trygghet. Årets LUPP-resultat visar på en kraftig ökning av upplevd otrygghet vilket inte 

garanterar ungdomar goda levnadsvillkor, sett till att de inte upplever att de kan röra sig fritt i 

kommunen. Ökningen av upplevd otrygghet är någonting som också visas nationellt och vi ser 

det som extra viktigt att ta denna ökade otrygghet på allvar och i ett nästa steg ta reda på:  

                                                        
86 Prop. 2013/14:191, s. 16 
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➢ Vad det är som upplevs som otryggt på Karlstads offentliga platser?  

➢ Hur påverkar den upplevda otryggheten ungdomarnas vardag? 

 

Gällande direktivet att ungdomarna ska ha makt att utforma sina liv ser vi främst vikten av att ge 

ungdomarna chansen att välja rätt utbildning och matchas rätt mot arbetslivet, vilket kan kopplas 

till ungdomarnas uttryckta vilja att få bättre möjligheter till arbete. Idag är det allt fler unga som 

inte fullföljer sin grund- och/eller gymnasieutbildning vilket får stora samhälleliga konsekvenser i 

och med att de blir svårmatchade in på den lokala arbetsmarknaden. Vi ser att matchning mellan 

skola och arbetsliv kräver insatser för att främja och underbygga för framtiden.   

➢ Vad kan Karlstads kommun göra för att underlätta matchningsarbetet och underlätta för 

att framtida generationers arbetskraft inte ”bara utbildar sig” utan också får ”rätt” 

utbildning, inom branscher där det finns arbete?  

➢ Vad kan Karlstad kommun göra för att minska glappet mellan skola och arbetsliv? 

 

Gällande direktivet att alla ungdomar ska ha inflytande över samhällsutvecklingen ser vi att 

insatser bör göras för att på ett tydligare sätt integrera ungdomar och skapa 

påverkansmöjligheter för ungdomar in i politiken. Vi ser att nya former för att ta vara på 

ungdomars politiska engagemang måste komma till stånd, och då krävs det nytänkande och inte 

endast se befintliga samhälleliga system och strukturer. Viktiga frågor att ställa sig inför 

framtiden blir:  

➢ Hur kan kommunen integrera fler ungdomar än de som redan är politiskt intresserade, 

och möjligtvis inspireras av andra kommuners ungdomsdialogsprojekt? 

➢ Hur kan Karlstads kommun skapa mötesplatser, fysiskt och/eller digitalt, där ungdomar 

kan diskutera politik och samhällsfrågor, och lära sig hur man kan påverka i 

lokalpolitiken? 
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